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 23.oktobrī
Aknīstē

Nr.12

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.Kancāne – finansiste,
J.Gavars – izpilddirektors,
L.Prande – sabiedrisko attiecību speciāliste,
A.Aldiņa - juriskonsulte
Domes priekšsēdētāja V.Dzene aicina balsot par sēdes darba kārtību ar 30
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 30 jautājumiem.
DARBA KĀRTĪBA
Izpilddirektora ziņojums.
1.
2.

3.
4.
5.

Par pašvaldības budžeta izpildi janvārī - septembrī.
Par saistošo noteikumu Nr.15/2019 „Grozījumi Aknīstes novada domes
27.02.2019. saistošajos noteikumos Nr.3/2019 „Aknīstes novada pašvaldības
pamatbudžeta plāns 2019.gadam”” apstiprināšanu.
Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu.
Par Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas nolikuma
apstiprināšanu.
Par Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas sastāvu.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Par īres maksas noteikšanu pašvaldības dzīvoklim “Kraujas 1”- 5, Kraujas,
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā.
Par īres maksas noteikšanu pašvaldības dzīvoklim “Lejasgāršas”- 8, Gārsenes
pagastā, Aknīstes novadā.
Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala Starpgabals 1,
Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Par zemes gabala Skolas ielā 34A, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanas
procesa pārtraukšanu.
Par grozījumiem izsoles noteikumos Nr.7/2019 “Par Aknīstes novada pašvaldības
īpašumā esošā zemes gabala Jaunais ceļš, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā,
atsavināšanu”.
Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu.
Par pašvaldības zemes nomu.
Par pašvaldības zemes nomu.
Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu.
Par pašvaldības zemes nomas līguma izbeigšanu.
Par pašvaldības zemes nomas līguma izbeigšanu.
Par pašvaldības zemes nomas līguma izbeigšanu.
Par zemes gabalu apvienošanu, jaunas adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa noteikšanu.
Par pašvaldības zemes gabala, kadastra Nr.56250060025, nodošanu atsavināšanai.
Par pašvaldības zemes gabala, kadastra Nr. Nr.56250010299, nodošanu
atsavināšanai.
Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.
Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
Par noraidījumu dzīvokļa īres līguma pagarināšanai.
Par noraidījumu dzīvokļa īres līguma pagarināšanai.
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
Par apbalvošanai valsts svētkos izvirzīto kandidātu apstiprināšanu.

1.#
Par pašvaldības budžeta izpildi janvārī – septembrī
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu,
likumu „Par pašvaldību budžetiem”, Finanšu komitejas 16.10.2019. 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 –
septembra ieņēmumus – 2754199,02 EUR un izdevumus – 2613625,73 EUR; speciālā
budžeta ieņēmumus – 104066,50 EUR un izdevumus – 87378,99 EUR; ziedojumu un
dāvinājumu izdevumus – 1092,66 EUR.

2.#
Par saistošo noteikumu Nr.15/2019 „Grozījumi Aknīstes novada domes
27.02.2019. saistošajos noteikumos Nr.3/2019 „Aknīstes novada pašvaldības
pamatbudžeta plāns 2019.gadam”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu,
likumu „Par pašvaldību budžetiem”, Finanšu komitejas 16.10.2019. 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. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.15/2019
„Grozījumi Aknīstes novada domes 27.02.2019. saistošajos noteikumos
Nr.3/2019 „Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2019.gadam””.
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
4. Publicēt saistošos noteikumus pašvaldības mājas lapā internetā, nodrošināt to
pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs.
PIELIKUMS
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 15/2019
„Grozījumi Aknīstes novada domes 27.02.2019. saistošajos noteikumos Nr.3/2019
„Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2019.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,
likumu „Par pašvaldību budžetiem”, Likumu par budžetu un finanšu vadību
Izdarīt Aknīstes novada domes 27.02.2019. saistošajos noteikumos Nr.3/2019
„Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2019.gadam” šādus grozījumus:
Ieņēmumos:
Klasifikācijas
kods

08.0.0.0
08.9.0.0
08.9.1.0
13.0.0.0

13.2.0.0
13.2.0.0

17.0.0.0

17.2.0.0

Nosaukums
I KOPĀ IEŅĒMUMI
II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi
III Nodokļu ieņēmumi
IV Nenodokļu ieņēmumi
IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS
UN ĪPAŠUMA
Pārējie finanšu ieņēmumi
Ieņēmumi no kredītsaistību dzēšanas
IEŅĒMUMI NO VALSTS
(PAŠVALDĪBAS) ĪPAŠUMA
PĀRDOŠANAS UN NO NODOKĻU
PAMATPARĀDA KAPITALIZĀCIJAS
Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma
pārdošanas
Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma
pārdošanas
V Transfertu ieņēmumi
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts
budžeta daļēji finansētām atvasinātām
publiskām personām un no budžeta
nefinansētām iestādēm
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts
budžeta daļēji finansētām atvasinātām
publiskām personām un no budžeta
nefinansētām iestādēm

Apstiprinātais
gada plāns
(EUR)
2 92 50 70
1 57 48 20
1 42 22 81
15 25 39
10 96 73

Grozījumi
EUR

Precizētais gada
plāns

305843.00
208199.00
0.00
208199.00
196607.00

3 23 09 13.00
1 78 30 19.00
1 42 22 81.00
36 07 38.00
30 62 80.00

10 76 73
10 76 73
3 96 66

196607.00
196607.00
11592.00

30 42 80.00
30 42 80.00
5 12 58.00

2 66 66

11592.00

3 82 58.00

11592.00

1 15 92.00

1 29 78 90
10 00

10 00

97644.00
14144.00

14144.00

1 39 55 34.00
1 51 44.00

1 51 44.00

17.2.0.0

18.0.0.0
18.6.0.0

18.6.2.0
18.6.2.4.

18.6.2.5.

18.6.3.0

18.6.3.0.3
18.6.3.0.7
18.6.3.1.1

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts
budžeta daļēji finansētām atvasinātām
publiskām personām un no budžeta
nefinansētām iestādēm
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI
Pašvaldību budžetā saņemtie
uzturēšanas izdevumu transferti no valsts
budžeta
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta
transferti noteiktam mērķim
Mērķdotācijas pašvaldību pamatizglītības,
vispārējās vidējās izglītības, profesionālās
izglītības, spec. izglītības iestāžu un daļējai
interešu izglītības programmu pedagogu
darba samaksai un VSAOI
Mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestāžu
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas
izdevumu transferti ārvalstu finanšu
palīdzības projektu īstenošanai no valsts
budžeta iestādēm
Projekts " Veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumi Aknīstes novadā"
Projekts Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai
Projekts Ceļš 14.CRBP-Censoņi
IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai
DEFICĪTS (–)

10 00

1 23 08 90
1 23 08 90

14144.00

83500.00
83500.00

1 51 44.00

1 31 43 90.00
1 31 43 90.00

32 13 48

33397.00

35 47 45.00

22 24 75

29885.00

25 23 60.00

2 84 24

3512.00

3 19 36.00

34 19 60

50103.00

39 20 63.00

84 86

955.00

94 41.00

99 80

1300.00

1 12 80.00

2 92 50 70

47848.00
305843.00

4 78 48.00
3 23 09 13.00

Izdevumos:
Klasifikācijas
kods

01.110
06.200
08.230
09.110
09.219
09.510
10.920

1000
1100
1110
1119
1200

1210
1210
2000
2100

Nosaukums
VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI
FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM
Izpildvaras un likumdošanas varas
institūcijas
Teritoriju attīstība
Kultūras centri, nami, klubi
Pirmsskolas izglītība
Pamatizglītība, vidējā izglītība
Interešu un profesionālās ievirzes izglītība
Pārējie citur neklasificētie sociālās
aizsardzības pasākumi
VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI
EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM
Atlīdzība
Atalgojums
Mēneša amatalga
Pārējo darbinieku mēneša amatalga
Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla
rakstura pabalsti un kompensācijas
Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas
Preces un pakalpojumi
Komandējumi un dienesta braucieni

Apstiprinātais
gada plāns
(EUR)
3 25 73 54

405444.00

Gada plāns ar
grozījumiem
EUR
3 66 27 98

44 79 28

1625.00

44 95 53

1 25 01 52
19 06 50
28 10 69
53 11 77
5 81 92
34 88 61

231360.00
3659.00
44485.00
119815.00
3545.00
955.00

1 48 15 12
19 43 09
32 55 54
65 09 92
6 17 37
34 98 16

3 25 73 54

405444.00

3 66 27 98

1 48 09 40
1 19 64 71
1 15 70 71
1 15 70 71
28 61 86

151577.00
122150.00
122150.00
122150.00
29427.00

1 63 25 17
1 31 86 21
1 27 92 21
1 27 92 21
31 56 13

28 61 86

29427.00

28 61 86
55 40 08
13 50

Grozījumi
EUR

29427.00
6834.00
406.00

31 56 13
31 56 13
56 08 42
17 56

2110
2120
2200
2230

2239

2270
2272
2279
2300

2310
2314
2350
2350
5000
5200
5230
5239
5250
5250
7000
7100
7180
7180

Iekšzemes komandējumi un dienesta
braucieni
Ārvalstu komandējumi un dienesta braucieni
Pakalpojumi
Iestādes reprezentācijas, ar iestādes
darbības un veicamo funkciju
nodrošināšanu saistītie pakalpojumi
Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un
ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie
pakalpojumi
Citi pakalpojumi
Izdevumi par tiesvedības datiem
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie
pakalpojumu veidi
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece,
biroja preces un inventārs, ko neuzskaita
kodā 5000
Biroja preces un inventārs
Izdevumi par precēm iestādes administratīvās
darbības nodrošināšanai
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas
materiāli
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas
materiāli
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi
Pārējie pamatlīdzekļi
Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi
Kapitālais remonts un rekonstrukcija
Kapitālais remonts un rekonstrukcija
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu
transferti
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu
transferti
Aizņēmumu atmaksa un līzinga
maksājumi
Aizņēmumu atmaksa un līzinga maksājumi
IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai
DEFICĪTS (–)

Domes priekšsēdētāja

13 50

34 91 07
8 27 68

4 71 68

3 92 85
3 91 35
20 14 21

406.00

17 56

406.00
4878.00
3359.00

4 06
35 39 85
8 61 27

3359.00

5 05 27

1519.00
1219.00
300.00

4 08 04
12 19
3 94 35

1550.00

20 29 71

5 28 28
3 09 50

1300.00
1300.00

5 41 28
3 22 50

4 50 96

250.00

4 53 46

4 50 96

250.00

4 53 46

48 43 97
45 88 97
2 34 40
53 00
42 90 18
42 90 18
76 41 45

199185.00
199185.00
800.00
800.00
198385.00
198385.00
47848.00

68 35 82
65 80 82
2 42 40
61 00
62 74 03
62 74 03
81 19 93

38 49 57

47848.00

43 28 05

38 49 57

47848.00

38 49 57
-3 25 73 54

47848.00
405444.00

43 28 05
43 28 05
-3 66 27 98

V.Dzene

3.#
Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
41.panta pirmās daļas 4.punktu, Latvijas Republikas Civillikuma 1895.pantu, Ministru
kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumu Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība
budžeta iestādēs” 187.punktu, prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir
neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas
iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina
izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no
uzkrājuma samazinājuma, Finanšu komitejas 16.10.2019. 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 Aknīstes novada pašvaldības grāmatvedībai norakstīt bezcerīgos
debitoru parādus par īres maksas un pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāda dzēšanu (mirušajām personām):
1.1.
/Vārds, uzvārds/ EUR 78,37 (septiņdesmit astoņi euro 37 centi);
1.2.
/Vārds, uzvārds/ EUR 66,24 (sešdesmit seši euro 24 centi).
2. Lēmuma izpildes kontroli nodrošina Aknīstes novada pašvaldības grāmatvedība.
4.#
Par Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas nolikuma
apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
41.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
9.panta otro daļu, Finanšu komitejas 16.10.2019. 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 Mantas atsavināšanas komisijas
nolikumu.
PIELIKUMS
Aknīstes novada pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas
NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2.punktu,
I.
Vispārīgie noteikumi
1. Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija (turpmāk- Komisija) ir
Aknīstes novada domes izveidota institūcija, kas veic Aknīstes novada pašvaldības
kustamā un nekustamā īpašuma objektu (turpmāk- pašvaldības manta)
atsavināšanas un nomas tiesību izsoļu organizēšanu un izskata ar objektu
atsavināšanas procesu saistītos jautājumus.
2. Šis nolikums nosaka
pašvaldības mantas atsavināšanu un atsavināšanas
ierosinājuma izskatīšanas kārtību, mantas atsavināšanas procesu, Komisijas
uzdevumus, kompetenci un darba organizāciju, un nosaka atsavināšanas procesa
finansēšanas un tajā iegūto līdzekļu izlietošanas kārtību.
3. Komisija savu darbību veic, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām”, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likumu, un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem, Aknīstes novada domes lēmumiem, rīkojumiem un šo Nolikumu.
II.
Nekustamā īpašuma atsavināšanas subjekti
4. Pašvaldības mantu var atsavināt, ja tā nav nepieciešama pašvaldības funkciju
veikšanai.
5. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.pantu,
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt:
5.1. domes priekšsēdētājs, izpilddirektors, Komisija, pagasta pārvaldes vadītājs par
attiecīgajā administratīvajā teritorijā esošo pašvaldības īpašumu;
5.2. zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgrāmatā
ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz īpašumā esošās zemes, vai zemes
starpgabalu, kas piegul viņu zemei;
5.3. zemes kopīpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi),
kas atrodas uz kopīpašumā esošās zemes, vai domājamo daļu no tās samērīgi
savai zemes daļai;
5.4. zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi

vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz
kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas piegul šai zemei;
5.5. zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) kopīpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt
zemesgabala domājamo daļu, uz kura atrodas ēka (būve), samērīgi savai ēkas
(būves) daļai;
5.6. īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās
domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā;
5.7. dzīvokļa īpašnieks, ja viņam ir pirmpirkuma tiesības uz citu dzīvokļa īpašumu
tajā pašā daudzdzīvokļu mājā un ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā;
5.8. kopīpašnieks, ja viņš vēlas izbeigt kopīpašuma attiecības ar publisku personu;
5.9. persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas
zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas
līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir
noslēgts zemes nomas līgums;
5.10.
zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki,
ja viņi vēlas nopirkt publiskai personai piederošu nekustamo īpašumu, kas
sastāv no zemesgabala un nedzīvojamās ēkas (būves), un uz šā zemesgabala
atrodas arī viņiem piederoša ēka (būve), bet zemesgabala sadale nav pieļaujama
atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem par vispārīgo teritorijas plānošanu,
izmantošanu un apbūvi.
6. Pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu var ierosināt izpilddirektors,
pašvaldības iestādes vadītājs, ja tā pārraudzībā atrodas pašvaldības kustamā manta.
III.
Atsavināšanas ierosinājuma izskatīšanas kārtība
7. Pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosinājumu 5.punktā minētās
personas iesniedz pašvaldībā rakstveidā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
8. Pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas ierosinājumu atsavināšanas ierosinātājs
pirms iesniegšanas pašvaldībā saskaņo ar Aknīstes novada domes (turpmāk Dome) priekšsēdētāju.
9. Iesniegtos ierosinājumus par pašvaldības nekustamā īpašuma (zeme un ēkas)
atsavināšanu izskata Tautsaimniecības komiteja un sniedz rakstveida atbildi par
ierosinājuma izskatīšanas un lēmuma pieņemšanas kārtību.
10. Iesniegtos ierosinājumus par dzīvokļu atsavināšanu izskata Sociālā, izglītības un
kultūras komiteja un sniedz rakstveida atbildi par ierosinājuma izskatīšanas un
lēmuma pieņemšanas kārtību.
11. Izvērtētos dzīvokļu atsavināšanas ierosinājumus iekļauj/neiekļauj Komisijas
nekustamā īpašuma (dzīvokļu) atsavināšanas ierosinājumu reģistrā.
12. Izvērtētos nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosinājumus iekļauj/neiekļauj
Komisijas nekustamā īpašuma (zeme un ēkas) atsavināšanas ierosinājumu reģistrā.
13. Ja nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosinājumu iesniegusi persona, kurai nav
tiesību ierosināt Pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas procesu, Komisija
viena mēneša laikā sagatavo atbildi par iesnieguma atstāšanu bez izskatīšanas, par
to paziņojot iesniedzējam.
14. Saskaņā ar Komisijas ierosinājumu reģistru, Komisijas priekšsēdētājs koordinē,
vada un uzrauga atsavināšanai paredzētā pašvaldības nekustamā īpašuma
uzmērīšanas, reģistrēšanas zemesgrāmatā, novērtēšanas procesu.
15. Atsavināšanai paredzētās pašvaldības kustamās mantas novērtēšanu organizē
izpilddirektors vai Komisija.
16. Atsavināšanai paredzētās pašvaldības mantas Izsoles noteikumu projektus un
nosacīto cenu izskata Finanšu komitejā, kura sniedz priekšlikumus un atzinumus
par pašvaldības mantas atsavināšanas finanšu jautājumiem.
17. Aknīstes novada pašvaldības dome (turpmāk- Dome) lēmumu atļaut atsavināšanas
ierosinājumā minētās pašvaldības mantas atsavināšanu vai motivētu atteikumu par
atsavināšanas ierosinājuma noraidīšanu pieņem ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā
no atsavināšanas ierosinājuma saņemšanas dienas vai attiecībā uz nekustamo

īpašumu 6 mēnešu laikā no tā ierakstīšanas zemesgrāmatā uz Aknīstes novada
pašvaldības vārda.
18. Nekustamā un kustamā īpašuma pirkuma līgumu paraksta Aknīstes novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs.
IV. Komisijas funkcijas
19. Komisija ierosina Domei apstiprināt izsoles noteikumus, sākumcenu, iesaka domei
otrās un/vai trešās izsoles sākumcenu atkārtotas izsoles gadījumā, rīkojot izsoli ar
lejupejošu soli, iesaka slepeno cenu.
20. Komisija pēc Domes lēmuma par pašvaldības mantas atsavināšanu pieņemšanas,
organizē un vada pašvaldības mantas novērtēšanu, izsoles, nomas tiesību un izsoles
un īpašumu atsavināšanu, pēc Domes pilnvarojuma nosaka atsavināšanai paredzēto
pašvaldības mantas nosacīto cenu.
21. Komisija sagatavo pirkuma līguma vai nomas tiesību līguma projektus un lēmuma
projektus izsoles rezultātu apstiprināšanai.
22. Komisija izstrādā izsoles noteikumus, īsteno izsoles norisi un nosaka:
22.1. atsavināšanai paredzētās pašvaldības mantas nosacīto cenu saskaņā ar
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu un pamatojoties uz
sertificēta vērtētāja iesniegto vērtējumu;
22.2. atsavināmās pašvaldības mantas izsoles soļa apmēru, mantas izsoles
reģistrācijas maksu un pašvaldības mantas izsoles datumu un laiku.
23. Pašvaldības mantas nosacīto cenu nosaka, ņemot vērā šādus kritērijus:
23.1. pašvaldības mantas īpašuma tiesību noformēšanas un nostiprināšanas
zemesgrāmatā izdevumi;
23.2. kustamai pašvaldības mantai bilances vērtība;
23.3. pašvaldības mantas kadastrālās uzmērīšanas lietas izgatavošanas izdevumi;
23.4. pašvaldības mantas sadalīšanas izdevumi;
23.5. pašvaldības mantas tirgus vērtības noteikšanas izdevumi;
23.6. Izdevumi par izsoles publikāciju.
24. Komisija iesaka Domei priekšlikumus par atsavināmā nekustamā īpašuma
turpmākās izmantošanas nosacījumiem un atsavināšanas tiesību aprobežojumiem.
V. Komisijas darba organizācija
25. Komisijas darbs notiek sēdēs, sēdes notiek pēc nepieciešamības.
26. Komisijas sēdes tiek protokolētas, sēdes protokolē komisijas protokolists, kas ir
komisijā pieaicinātā persona bez balsstiesībām. Komisijas protokolists kārto
komisijas dokumentāciju atbilstoši apstiprinātai lietu nomenklatūrai.
27. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no komisijas
locekļiem. Lēmumus pieņem sēdē, atklāti balsojot.
28. Komisijas darbība tiek finansēta no pašvaldības budžeta.
29. Komisija darbību izbeidz, ja par to tiek pieņemts attiecīgs Domes lēmums.
VI. Komisijas sastāvs
30. Komisijas struktūra:
30.1.
Priekšsēdētājs;
30.2.
Priekšsēdētāja vietnieks;
30.3.
Komisijas locekļi
31. Komisijā pieaicinātās personas bez balsstiesībām:
31.1.
Komisijas protokolists.
32. Komisijas priekšsēdētājs:
32.1.
organizē, vada un koordinē Komisijas darbu atbilstoši šim nolikumam;
32.2.
plāno un sagatavo Komisijas sēdes darba kārtību, nosaka sēdes norises
laiku un vietu;
32.3.
vada Komisijas sēdes, paraksta sēžu protokolus, ierosina jautājumu
izskatīšanu komiteju un domes sēdēs;
32.4.
plāno Komisijā veicamos darbus, nosaka vai sadala pienākumus,

kontrolē un novērtē pienākumu izpildi, nodrošina locekļu savstarpējo
aizvietošanu;
32.5.
organizē pasākumus Komisijas locekļu kvalifikācijas celšanai un
mācību kursu apmeklēšanai;
32.6.
Komiteju un domes sēdēs ziņo par Komisijā skatītiem jautājumiem, to
apkopotajiem lietas materiāliem un Komisijas sagatavotajiem lēmuma
projektiem;
32.7.
Komisijas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnē domes priekšsēdētājs, ir
tiesīgs ar vienpersonisku lēmumu apturēt Komisijas lēmuma izpildi,
nekavējoties paziņojot par to Komisijas locekļiem un attiecīgā lēmuma
tiešajiem izpildītājiem, ja viņš var pamatot, ka attiecīgais Komisijas lēmums nav
likumīgs vai ka tas radīs nelabvēlīgas sekas Komisijas darbībā vai īpašuma
objektu atsavināšanā.
33. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
33.1.
pilda Komisijas priekšsēdētāja funkcijas tā prombūtnes laikā.
34. Komisijas locekļi:
34.1.
pilda Komisijas priekšsēdētāja uzdotos pienākumus un norādījumus;
34.2.
piedalās Komisijas sēdēs un lēmumu pieņemšanā;
34.3.
iesniedz priekšlikumus Komisijas darba uzlabošanai, kā arī pasākumu
un sabiedrisko aktivitāšu veikšanai;
35. Komisijas protokolists:
35.1.
pilda Komisijas priekšsēdētāja uzdotos pienākumus un norādījumus;
35.2.
organizatoriski un tehniski sagatavo Komisijas sēdes;
35.3.
redakcionāli noformē Komisijā pieņemtos lēmumus;
35.4.
protokolē Komisijas sēdes un paraksta sēžu protokolus;
35.5.
sagatavo un izsniedz Komisijas lēmuma izrakstus, sagatavo un nosūta
ieinteresētajām personām un institūcijām informāciju par viņu interesējošā
jautājuma izskatīšanas gaitu;
35.6.
organizatoriski un tehniski sagatavo pašvaldības mantas izsoles,
protokolē izsoles norises gaitu, noformē izsoles gala rezultātu dokumentus.
VII.
Komisijas locekļu ierobežojumi
36. Komisijas locekļi, pieņemot lēmumu vai veicot citus šajā nolikumā minētās
darbības izsoles procesā, nedrīkst būt izsoles tiesību pretendenti, kā arī tieši vai
netieši ieinteresēti attiecīgā procesa iznākumā.
37. Komisijas priekšsēdētājs, viņa vietnieks un komisijas locekļi, kā arī viņu pirmās
pakāpes un otrās pakāpes radinieki un laulātais nedrīkst pretendēt uz atsavināmā
pašvaldības objekta vai tā mantas īpašnieka, kopīpašnieka vai nomnieka statusu,
nedz tad, kad komisija darbojas atsavināmajā objektā, nedz arī divus gadus pēc
objekta atsavināšanas. Tiklīdz minētie apstākļi ir objektīvi iestājušies, katram
šādam komisijas loceklim rakstiski jāpaziņo par savas darbības pārtraukšanu
komisijā.
38. Ja Komisijas priekšsēdētājs, viņa vietnieks, Komisijas locekļi vai viņu pirmās
pakāpes un otrās pakāpes radinieki vai laulātais pretēji šī Nolikuma 37.punktam
kļuvuši par atsavināmā īpašuma objekta īpašnieku, kopīpašnieku vai nomnieku,
darījums uzskatāms par spēkā neesošu no tā noslēgšanas brīža, bet par attiecīgā
Komisijas locekļa rīcību jāpaziņo tiesībaizsardzības iestādēm, lai tās pārbaudītu vai
Komisijas locekļa rīcībā nav nozieguma sastāva pazīmes.
VIII.
Komisijas darba pārraudzība
39. Komisijas darbu pārrauga dome, kurai ir tiesības kontrolēt un uzraudzīt tās
ieceltās Komisijas un Komisijas priekšsēdētāja darbības likumību.
40. Domei ir tiesības:
40.1. atcelt vai grozīt Komisijas lēmumus;

40.2. atcelt Komisiju vai Komisijas priekšsēdētāju, ja netiek pildīti vai tiek
pārkāpti spēkā esošie normatīvie akti.
IX. Atsavināšanas procesa finansēšana un līdzekļu izlietošana
41. Pašvaldības mantas atsavināšanā iegūtos līdzekļus ieskaita Aknīstes novada
pašvaldības pamatbudžetā. Līdzekļu uzskaiti un administrēšanu veic Aknīstes
novada pašvaldības grāmatvedība.
42. Atsavināšanas procesa izdevumu atlīdzināšanai tiek izmantoti atsavināšanas
rezultātā iegūtie finanšu līdzekļi.
43. Par pašvaldības mantas atsavināšanā iegūto līdzekļu izlietošanu lemj Dome.
X.
Nobeiguma noteikums
44. Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas lēmumu persona,
attiecībā uz kuru tas pieņemts, ir tiesīga apstrīdēt Aknīstes novada domē
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņos. Domes lēmumu var
pārsūdzēt Administratīvajā tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā
un termiņos.
Domes priekšsēdētāja

V.Dzene

5.#
Par Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas sastāvu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 9.panta otro daļu, Finanšu komitejas
16.10.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav, balsojumā
nepiedalās – 2 (S.Pudāne, I.Čāmāns), pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu
valsts pašvaldību amatpersonu darbībā” paredzētos lēmumu pieņemšanas
ierobežojumus, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisiju šādā
sastāvā:
komisijas priekšsēdētāja Antra Aldiņa,
komisijas priekšsēdētājas vietnieks Jānis Gavars,
komisijas locekļi – Ilze Ieleja, Kristaps Žubeckis, Ingrīda Vendele, Skaidrīte
Pudāne, Inārs Čāmāns,
komisijas protokoliste (bez balsstiesībām) Ināra Buiķe.
6.#
Par īres maksas noteikšanu pašvaldības dzīvoklim “Kraujas 1”- 5, Kraujas,
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunktu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri”
11.panta otro, trešo daļu, 11.1panta pirmo daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta pirmo daļu, Finanšu komitejas
16.10.2019. 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. Sakarā ar logu nomaiņu, noteikt īres maksu pašvaldībai piederošajā
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvoklī “Kraujas 1”-5, Kraujas, Gārsenes

pagastā, Aknīstes novadā – EUR 9,38 mēnesī (īres maksā nav iekļauta
apsaimniekošanas maksa) no 2019.gada 1.decembra līdz 2024.gada
30.novembrim.
2. Uzdot Gārsenes pagasta pārvaldes vadītājam J.Bondaram brīdināt īrniekus par
īres maksas paaugstināšanu piecu darbadienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas
likumā “Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā, nosūtot brīdinājumus
īrniekiem par izmaiņām īres maksas apmērā un uzaicināt īrniekus noslēgt
vienošanās par grozījumiem īres līgumos. Brīdinājumā norādīt īres maksas
paaugstināšanas iemeslu un finansiālo pamatojumu.
7.#
Par īres maksas noteikšanu pašvaldības dzīvoklim “Lejasgāršas”- 8, Gārsenes
pagastā, Aknīstes novadā
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunktu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri”
11.panta otro, trešo daļu, 11.1panta pirmo daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta pirmo daļu, Finanšu komitejas
16.10.2019. 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. Sakarā ar logu nomaiņu, noteikt īres maksu pašvaldībai piederošajā
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvoklī “Lejasgāršas”, dz.8, Gārsenes
pagastā, Aknīstes novadā, kuru apsaimnieko pašvaldība – EUR 14,75 mēnesī
(no tiem apsaimniekošana EUR 6,28) no 2019.gada 1.decembra līdz
2024.gada 30.novembrim.
2. Uzdot Gārsenes pagasta pārvaldes vadītājam J.Bondaram brīdināt īrniekus par
īres maksas paaugstināšanu piecu darbadienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas
likumā “Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā, nosūtot brīdinājumus
īrniekiem par izmaiņām īres maksas apmērā un uzaicināt īrniekus noslēgt
vienošanās par grozījumiem īres līgumos. Brīdinājumā norādīt īres maksas
paaugstināšanas iemeslu un finansiālo pamatojumu.
8.#
Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala Starpgabals 1,
Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanas izsoles rezultātu 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,
ņemot vērā 15.10.2019. izsoles rezultātus, Finanšu komitejas 16.10.2019. 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. Apstiprināt 2019.gada 15.oktobra izsoles rezultātus, nosakot SIA /Nosaukums/,
reģ.Nr., par nekustamā īpašuma (zemes gabala) Starpgabals 1, Aknīstē,
Aknīstes novadā, kadastra Nr. 5605 001 0068 – 0,1059 ha platībā, izsoles
uzvarētāju, kurš ir nosolījis augstāko cenu, kas sastāda EUR 2387,00 (Divi
tūkstoši trīs simti astoņdesmit septiņi euro 00 centi).

2. Uzdot Aknīstes novada pašvaldības juriskonsultei A.Aldiņai sagatavot pirkuma
līgumu izsoles uzvarētājam.
9.#
Par zemes gabala Skolas ielā 34A, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanas
procesa pārtraukšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, kas nosaka, ka
publiskas personas mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē, šā
likuma 32.panta trešās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka pēc trešās nesekmīgās izsoles
institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var ierosināt atcelt lēmumu
par nodošanu atsavināšanai, Aknīstes novada domes 28.08.2019. lēmumu Nr.213
(protokols Nr.9, 4.§) „Par grozījumiem izsoles noteikumos Nr.3/2019 “Par Aknīstes
novada pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala Skolas ielā 34A, Aknīstē, Aknīstes
novadā, atsavināšanu””, 2019.gada 15.oktobra Aknīstes novada pašvaldības Mantas
atsavināšanas komisijas lēmumu, Finanšu komitejas 16.10.2019. 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. Sakarā ar pretendentu nepieteikšanos uz 15.10.2019. izsludināto zemes gabala
Skolas ielā 34A, Aknīstē, trešo atkārtoto izsoli ar sākuma cenu EUR 1952,00, atzīt
izsoli par nenotikušu.
2. Pārtraukt zemes gabala Skolas ielā 34A, Aknīstē (0,4656 ha; kadastra
Nr.56050010562) atsavināšanas procesu.
10.#
Par grozījumiem izsoles noteikumos Nr.7/2019 “Par Aknīstes novada
pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala Jaunais ceļš, Aknīstes pagastā, 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 15.10.2019. izsoles rezultātus, Finanšu komitejas 16.10.2019. 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 15.10.2019. izsoli par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā zemes
gabala Jaunais ceļš, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanu, par
nenotikušu.
2. Organizēt minētā nekustamā īpašuma otrās kārtas izsoli, pazeminot nosacīto
cenu par 20%.
3. Apstiprināt grozījumus 28.08.2019. izsoles noteikumos Nr.7/2019 „Par
Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala Jaunais ceļš, Aknīstes
pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanu”. (Izsoles noteikumi - pielikumā).
PIELIKUMS
APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē
2019.gada 28.augustā (prot. Nr.9, 2.#)
GROZĪJUMI

Aknīstes novada domes sēdē
2019.gada 23.oktobrī (prot. Nr.12, 10.#)
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: otrās kārtas mutiska izsole ar augšupejošu soli.
2. Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes
novads.
3. Izsoles laiks: 2019.gada 3.decembrī plkst. 10:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija:
komisijas priekšsēdētāja: Antra Aldiņa
komisijas locekļi:
Jānis Gavars, Ilze Ieleja, Kristaps Žubeckis, Ingrīda
Vendele, Skaidrīte Pudāne, Inārs Čāmāns
Protokoliste:
Ināra Buiķe
5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošs nekustamais īpašums (zemes
gabals):
Jaunais ceļš, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads, kadastra Nr. 5625 007 0258,
kopējā platībā 0,03 ha. Nekustamā īpašuma (zemes gabala) nosacītā cena ir
EUR 1483.00 (viens tūkstotis četri simti astoņdesmit trīs euro 00 centi).
6. Nekustamā īpašuma objekta 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 26471909.
8. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00 (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 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 skaidras naudas norēķinu veidā, veicot maksājumu
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 2019.gada 29.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;
- 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.
26471909.
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 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.
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 domes sēdes.
45. 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.
46. 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 24.oktobra
līdz 2019.gada 29.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:
26471909.
47. Izsole notiks 2019.gada 3.decembrī plkst. 10:00, Aknīstes novada pašvaldībā,
2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novadā, LV-5208.
Mantas atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja:
Komisijas locekļi:
Komisijas protokoliste:
Ar izsoles noteikumiem iepazinušies:
______________________________
(izsoles dalībnieks)

__________________________
(paraksts, datums)

11.#
Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu,
15.panta pirmās daļas 2.punktu, 5.punktu, 6.punktu, Finanšu komitejas 16.10.2019.
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 320 EUR videonovērošanas sistēmas darbības uzlabošanai no
līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem.
2. Piešķirt 2977,34 EUR Aknīstes baznīcas vārtu remontam no līdzekļiem
neparedzētiem izdevumiem.
3. Piešķirt 1070,97 EUR Gārsenes pagasta pārvaldei logu nomaiņai “Kraujas 1”5, “Lejasgāršas” – 8, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, no līdzekļiem
neparedzētiem izdevumiem.
4. Piešķirt 1754,50 EUR 10 atkritumu tvertņu iegādei no dabas resursu nodokļa.
5. Piešķirt 300,00 EUR Nodibinājumam “Jēkabpils slimnīcas atbalsta fonds”,
reģ.Nr.40008199604, labdarības akcijas “Dzīvo vesels” atbalstam no
līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem.
12.#
Par pašvaldības zemes nomu

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 09.10.2019. 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:
Pārslēgt zemes nomas līgumu ar /Vārds, uzvārds/, /dzīvesvieta/, par pašvaldības
zemes gabala 0.66 ha platībā, kadastra Nr.5662 003 0289, zemes gabala 1.49 ha platībā,
kadastra Nr.5662 003 0152, zemes gabala 2.5 ha platībā, kadastra Nr.5662 002 0073,
zemes gabala 0.3 ha platībā, kadastra Nr.5662 003 0181, zemes gabala 0.33 ha platībā,
kadastra Nr.5662 003 0284, zemes gabala 2.0 ha platībā, kadastra Nr.5662 005 0034,
zemes gabala 0.06 ha platībā, kadastra Nr.5662 003 0348, nomu. Zemes nomas līguma
termiņš – 6 gadi. Zemes lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
13.#
Par pašvaldības zemes nomu
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 09.10.2019. 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:
Iznomāt /Vārds, uzvārds/, /dzīvesvieta/, zemes gabalu ar kad.Nr.5625 006 0025
6.0 ha platībā. Zeme lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība. Nomas līguma termiņš - 6 gadi.
14.#
Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu
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 09.10.2019. 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 zemes nomas līgumu /Vārds, uzvārds/, /dzīvesvieta/, par pašvaldības
zemes gabala 1,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 56620030348, nomu. Nomas termiņš
- 6 gadi.
15.#
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 09.10.2019. 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:

Izbeigt noslēgto zemes nomas līgumu ar /Vārds, uzvārds/, /dzīvesvieta/, par
zemes gabala ar kad. apzīmējumu 56050010299 - 6436 m2 platībā, nomu, ar 2020.gada
1.janvāri.
16.#
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 09.10.2019. 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:
Izbeigt noslēgto zemes nomas līgumu ar /Vārds, uzvārds/, /dzīvesvieta/, par
zemes gabala ar kad. apzīmējumu 56050010360 – 2.2 ha platībā, nomu, ar 2020.gada
1.janvāri.
17.#
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 09.10.2019. 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:
Izbeigt noslēgto zemes nomas līgumu ar /Vārds, uzvārds/, /dzīvesvieta/, par
zemes gabala ar kad. apzīmējumu 56050010380 – 812.49 m2 platībā, nomu, ar
2020.gada 1.janvāri.
18.#
Par zemes gabalu apvienošanu, jaunas adreses piešķiršanu un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
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
09.10.2019. 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 apvienot SIA /Nosaukums/, reģ.Nr., piederošos nekustamos īpašumus
Augšzemes ielā 13, Aknīstē, Aknīstes novadā (kadastra Nr.56050010104);
Augšzemes ielā 15, Aknīstē, Aknīstes novadā (kadastra Nr.56050010135);
Augšzemes ielā 17, Aknīstē, Aknīstes novadā (kadastra Nr.56050010168);
Augšzemes ielā 19C, Aknīstē, Aknīstes novadā (kadastra Nr.56050010016);
Dzirnavu ielā 2, Aknīstē, Aknīstes novadā (kadastra Nr.56050010169).
2. Apvienotajam īpašumam ar kadastra Nr.56050010168 piešķirt adresi:
Augšzemes iela 17, Aknīste, Aknīstes novads.
3. Apvienotajam īpašumam noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0801 –
Komercdarbības objektu apbūve.
Pielikumā:

zemes robežu plānu kopijas.

19.#
Par pašvaldības zemes gabala, kadastra Nr.56250060025, 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 09.10.2019. 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 6 ha platībā,
kadastra Nr.56250060025, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, iekļaujot to
pašvaldības mantas atsavināšanas ierosinājumu reģistrā.
2. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai veikt nekustamā īpašuma
atsavināšanas procesa organizēšanu.
20.#
Par pašvaldības zemes gabala, kadastra Nr.56050010299, 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 09.10.2019. 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 0,6436 ha platībā,
kadastra Nr.56050010299, Aknīstē, Aknīstes novadā, iekļaujot to pašvaldības
mantas atsavināšanas ierosinājumu reģistrā.
2. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai veikt nekustamā īpašuma
atsavināšanas procesa organizēšanu.
21.#
Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, Aknīstes novada
domes 22.12.2015. saistošo noteikumu Nr.31/2015 “Par Aknīstes novada
pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 3.4.apakšpunktu, Sociālās,
izglītības, kultūras un sporta komitejas 09.10.2019. 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:
Atzīt /Vārds, uzvārds/ par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājuma
risināšanā un reģistrēt reģistrā Nr.1 “Pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu
izīrēšana” ar kārtas Nr.141.
22.#
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, Sociālās, izglītības,
kultūras un sporta komitejas 09.10.2019. 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 laiku līdz 30.04.2020., kas
noslēgts ar /Vārds, uzvārds/ par dzīvokļa Augšzemes ielā 7 – 4, Aknīstē, īri.
23.#
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, Sociālās, izglītības,
kultūras un sporta komitejas 09.10.2019. 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 laiku līdz 31.12.2019., kas
noslēgts ar /Vārds, uzvārds/ par dzīvokļa “Spodras” – 13, Ancenē, Asares pagastā,
Aknīstes novadā, īri.
24.#
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, Sociālās, izglītības,
kultūras un sporta komitejas 09.10.2019. 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 laiku līdz 30.04.2020., kas
noslēgts ar /Vārds, uzvārds/ par dzīvokļa “Spodras” – 12, Ancenē, Asares pagastā,
Aknīstes novadā, īri.
25.#
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, Sociālās, izglītības,
kultūras un sporta komitejas 09.10.2019. 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 laiku līdz 31.10.2020., kas
noslēgts ar /Vārds, uzvārds/ par dzīvokļa Augšzemes ielā 4 – 5, Aknīstē, īri.
26.#
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, Sociālās, izglītības,
kultūras un sporta komitejas 09.10.2019. 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 laiku līdz 31.10.2020., kas
noslēgts ar /Vārds, uzvārds/ par dzīvokļa “Kraujas 1”- 8, Kraujas, Gārsenes pagastā,
Aknīstes novadā, īri.

27.#
Par noraidījumu dzīvojamās īres līguma pagarināšanai
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otrās daļas 1.punktu,
Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 09.10.2019. 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. Noraidīt /Vārds, uzvārds/ iesniegumu par dzīvojamās telpas īres līguma
pagarināšanu par dzīvokli “Spodras”- 16, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes
novadā.
2. Nosūtīt /Vārds, uzvārds/ brīdinājumu par īres maksas parāda nomaksu un
dzīvojamās telpas “Spodras”- 16, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā,
atbrīvošanu.
28.#
Par noraidījumu dzīvojamās īres līguma pagarināšanai
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otrās daļas 1.punktu,
Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 09.10.2019. 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. Noraidīt /Vārds, uzvārds/ iesniegumu par dzīvojamās telpas īres līguma
pagarināšanu par dzīvokli “Spodras”- 10, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes
novadā.
2. Nosūtīt /Vārds, uzvārds/ brīdinājumu par dzīvojamās telpas “Spodras”- 10,
Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā, atbrīvošanu.
29.#
Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 3.punktu,
Administratīvā procesa likuma 63.pantu pirmās daļas 3.punktu, kā arī izvērtējot /Vārds,
uzvārds/ 2019.gada 2.oktobra iesniegumā Nr.398 izteikto lūgumu par deklarētās dzīves
vietas ziņu anulēšanu /Vārds, uzvārds/,
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:
Anulēt ziņas par /Vārds, uzvārds/ deklarēto dzīves vietu.
Pielikumā: iesniedzējai un adresātam adresēts Administratīvais akts.
30.#
Par apbalvošanai valsts svētkos izvirzīto kandidātu apstiprināšanu
Pamatojoties uz Aknīstes novada domes 15.09.2015. nolikumu „Par
apbalvošanu ar Aknīstes novada pašvaldības Atzinības rakstu Latvijas Republikas
proklamēšanas dienā 18.novembrī” (prot. Nr.13, 15.#),
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 kandidātus apbalvošanai ar Aknīstes novada pašvaldības Atzinības
rakstu Latvijas Republikas proklamēšanas dienā 18.novembrī:
• Iedzīvotāju grupas izvirzīto Lidiju Drozdovsku;
• Bērnu un jauniešu centra izvirzīto Madaru Ozoliņu;
• Iedzīvotāju grupas izvirzīto Vilni Āboliņu;
• Aknīstes vidusskolas izvirzīto Ingu Krasevsku, Kristīni Šamotu;
• VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” izvirzītās Solvitu Kokinu, Ainu
Kravali, Mariju Černobrovu;
• Kultūras darba vadītājas un Iedzīvotāju grupas izvirzītos Helēnu Multiņu un
Jāni Multiņu;
• PII “Bitīte” izvirzīto Valentīnu Stolbņikovu, Sandu Kukli.

