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 24.jūlijā
Aknīstē

Nr.8

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,
Viktors Žukovskis,
Santa Curikova,
Aija Kurkliete,
Skaidrīte Pudāne,
Inārs Čāmāns
Nepiedalās:

Normunds Zariņš (atvaļinājumā)

Pašvaldības darbinieki:

I.Vendele – galvenā grāmatvede,
I.Kancāne – finansiste,
J.Gavars – izpilddirektors,
A.Aldiņa – juriskonsulte

Domes priekšsēdētāja V.Dzene aicina balsot par sēdes darba kārtību ar 36 jautājumiem.
Deputātiem iebildumu, papildinājumu nav.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, S.Vārslavāne,
S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis, A.Kurkliete); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes
novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 36 jautājumiem.
DARBA KĀRTĪBA
Izpilddirektora ziņojums.
1. Par pašvaldības budžeta izpildi janvārī – jūnijā.
2. Par saistošo noteikumu Nr.10/2019 „Grozījumi Aknīstes novada domes 27.02.2019.
saistošajos noteikumos Nr.3/2019 „Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns
2019.gadam”” apstiprināšanu.
3. Par saistošo noteikumu Nr.11/2019 „Grozījumi Aknīstes novada domes 27.02.2019.
saistošajos noteikumos Nr.4/2019 „Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns
2019.gadam”” apstiprināšanu.
4. Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sarakstā.

Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu.
Par īres maksas pazemināšanu pašvaldības dzīvokļiem Skolas ielā 10, Aknīstē.
Par veļas mazgāšanas pakalpojuma pārtraukšanu.
Par pašvaldības transportlīdzekļa GS7040 norakstīšanu.
Par pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala Fizkultūras iela 7B, Aknīstē, Aknīstes
novadā, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
10. Par pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala Fizkultūras iela 7C, Aknīstē, Aknīstes
novadā, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
11. Par Grozījumiem Aknīstes novada domes 2017.gada 22.marta noteikumos “Maksas
pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas
kārtība”.
12. Par Aknīstes vidusskolas nolikuma apstiprināšanu.
13. Par zemes gabala atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Blaumaņi”, Gārsenes pagastā,
Aknīstes novadā, īpašuma kadastra Nr.56620030066, un nosaukuma piešķiršanu.
14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
“Ūdenssaimniecība”, Asares pagastā, Aknīstes novadā, kadastra apzīmējums 5644 005
0262.
15. Par pašvaldības zemes gabala “Vējiņi”, Asares pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.
56440040198, nodošanu atsavināšanai.
16. Par pašvaldības zemes gabala “Jaunbirznieki”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā,
kadastra Nr.56255040001, nodošanu atsavināšanai.
17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Skārdupītes”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā,
kadastra Nr.56250040211, nodošanu atsavināšanai.
18. Par pašvaldības zemes gabala “Kartupeļu šķirotava”, Gārsenes pagastā, Aknīstes
novadā, kadastra Nr.56620030325, nodošanu atsavināšanai.
19. Par pašvaldības zemes gabala “Graudu kodinātava”, Asares pagastā, Aknīstes novadā,
kadastra Nr.56440050250, nodošanu atsavināšanai.
20. Par pašvaldības zemes gabala “Smekerstānu karjers”, Aknīstes pagastā, Aknīstes
novadā, kadastra Nr.56250020100, nodošanu atsavināšanai.
21. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Silmači 1”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā,
kadastra Nr.56250070173, nodošanu atsavināšanai.
22. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Augšzemes ielā 14, Aknīstē, kadastra
Nr.56050010261, reģistrēšanu zemesgrāmatā.
23. Par nekustamā īpašuma (ēkas) “Līdumi”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56255070002, nodošanu atsavināšanai.
24. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pagasta zeme”, Aknīstes pagastā, Aknīstes
novadā, kadastra Nr.56250050129, reģistrēšanu zemesgrāmatā.
25. Par pašvaldības zemes nomas līguma izbeigšanu.
26. Par pašvaldības zemes nomas līguma izbeigšanu.
27. Par pašvaldības zemes nomu.
28. Par nekustamā īpašuma “Censoņi”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanu.
29. Par saistošo noteikumu Nr.12/2019 “Par kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli
apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves Aknīstes
novadā” apstiprināšanu.
30. Par Aknīstes novada pašvaldības Vidi degradējošu ēku (būvju) un nekoptu teritoriju
apzināšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu.
31. Par saistošo noteikumu Nr.13/2019 “Grozījumi Aknīstes novada domes 2015.gada
28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.24 “Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša
persona atzīstama par maznodrošinātu Aknīstes novadā” apstiprināšanu.
32. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.
33. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
34. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
35. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma slēgšanu.
36. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
5.
6.
7.
8.
9.
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1.#
Par pašvaldības budžeta izpildi janvārī - jūnijā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, likumu „Par
pašvaldību budžetiem”, Finanšu komitejas 17.07.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, 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 - jūnija
ieņēmumus – 1821673,41 EUR un izdevumus – 1753630,02 EUR; speciālā budžeta
ieņēmumus – 67114,87 EUR un izdevumus – 55828,54 EUR.
2.#
Par saistošo noteikumu Nr.10/2019 „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 17.07.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, 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.10/2019 „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. 10/2019
„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

Nosaukums
I KOPĀ IEŅĒMUMI
II Nodokļu un nenodokļu 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

Apstiprinātais
gada plāns
(EUR)
2 58 72 17
1 55 27 85
11 80 07
9 43 07

Grozījumi
EUR

Precizētais
gada plāns

337853.00
337853.00
34532.00
15366.00

2 92 50 70.00
1 89 06 38.00
15 25 39.00
10 96 73.00

9 23 07
9 23 07
2 05 00

15366.00
15366.00
19166.00

10 76 73.00
10 76 73.00
3 96 66.00

75 00

19166.00

2 66 66.00
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13.2.2.0
17.0.0.0

17.2.0.0

17.2.0.0

18.0.0.0
18.6.0.0
18.6.2.0
18.6.2.0
18.6.2.9.
18.6.3.0

18.6.3.0.5
18.6.3.0.7
18.6.3.1.0
18.6.3.1.2
18.6.3.1.3
18.6.3.1.4
18.6.3.1.8

21.0.0.0
21.4.0.0

21.4.9.0
21.4.9.9.

Ieņēmumi no 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
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
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
noteiktam mērķim
Pārējās mērķdotācijas pašvaldībām
Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas
izdevumu transferti ārvalstu finanšu
palīdzības projektu īstenošanai no valsts
budžeta iestādēm
Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai"
Projekts Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai
Projekts "Ceļa Dienvidi - Granstbedres
rekonstrukcija"
Projekts "Ceļa Asare - Vilkupīte
rekonstrukcija"
Projekts "Ceļa Tauriņi - Upītes
rekonstrukcija"
Projekts "Ceļa Gārsene - Bajāri
rekonstrukcija"
Finansējums projektam zinātniski
pētnieciskās programmas izstrāde
zivsaimniecībā
VI Budžeta iestāžu ieņēmumi
BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI
Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie
budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta
iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
Citi iepriekš neklasificētie maksas
pakalpojumi un pašu ieņēmumi
Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi
IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai
DEFICĪTS (–)

99 55 69

19166.00
302321.00
1000.00

1000.00

1 91 66.00
1 29 78 90.00
10 00.00

10 00.00

1000.00

10 00.00

301321.00
301321.00

1 23 08 90.00
1 23 08 90.00

7820.00

32 13 48.00

436.00

4 36.00

2 84 21
4 84 59

7384.00
293501.00

3 58 05.00
34 19 60.00

10 03

1430.00

24 33.00

81 80

1800.00

99 80.00

33384.00

3 33 84.00

69466.00

6 94 66.00

65984.00

6 59 84.00

115918.00

11 59 18.00

5519.00

55 19.00

5 13 60
5 13 60
0

1000.00
1000.00
1000.00

5 23 60.00
5 23 60.00
10 00.00

0

1000.00

10 00.00

0
2 58 72 17

1000.00
337853.00

10 00.00
2 92 50 70.00

92 95 69
92 95 69
31 35 28

Izdevumos:
Klasifikācijas
kods

06.200
08.230
08.290

Nosaukums
VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI
FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM
Teritoriju attīstība
Kultūras centri, nami, klubi
Pārējā citur neklasificētā kultūra

Apstiprinātais
gada plāns
(EUR)
2 93 48 02
93 63 30
18 96 50
7 47 11

322552.00

Gada plāns ar
grozījumiem
EUR
3 25 73 54

313822.00
1000.00
4500.00

1 25 01 52
19 06 50
7 92 11

Grozījumi
EUR

4

09.219

1000
1100
1110
1119
1200

1210
1210
2000
2200
2240

2244
2300

2310
2311
2314
2320
2322
2350
2350
2360
2363
5000
5200
5240
5240
5250
5250
7000
7100
7180
7180

Pamatizglītība, vidējā izglītība
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
Pakalpojumi
Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas
pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu
kapitālo remontu)
Nekustamā īpašuma uzturēšana
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece,
biroja preces un inventārs, ko neuzskaita
kodā 5000
Biroja preces un inventārs
Biroja preces
Izdevumi par precēm iestādes administratīvās
darbības nodrošināšanai
Kurināmais un enerģētiskie materiāli
Degviela
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas
materiāli
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas
materiāli
Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē
esošo personu uzturēšana
Ēdināšanas izdevumi
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā
būvniecība
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā
būvniecība
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

52 79 47
2 93 48 02

3230.00
322552.00

53 11 77
3 25 73 54

1 47 07 23
1 18 82 37
1 14 88 37
1 14 88 37
28 42 03

10217.00
8234.00
8234.00
8234.00
1983.00

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

28 42 03

1983.00

28 42 03
55 18 10
34 86 18
7 79 24

1983.00

28 61 86
28 61 86

2198.00
489.00
489.00

55 40 08
34 91 07
7 84 13

2 10 12
19 97 12

489.00
1709.00

2 15 01
20 14 21

5 16 16
1 09 72
2 99 10

1212.00
172.00
1040.00

5 28 28
1 11 44
3 09 50

7 45 20
4 86 30
4 50 70

153.00
153.00
26.00

7 46 73
4 87 83
4 50 96

4 50 70

26.00

4 50 96

2 47 32

318.00

2 50 50

1 99 24
45 90 12
43 35 12

318.00
25385.00
25385.00
5519.00

2 02 42
48 43 97
45 88 97
55 19

5519.00

55 19

19866.00
19866.00
284752.00

42 90 18
42 90 18
47 93 93

284752.00

38 49 57

10 02 05

284752.00

38 49 57

10 02 05
-2 93 48 02

284752.00
322552.00

38 49 57
-3 25 73 54

40 91 52
40 91 52
19 46 41
10 02 05

V.Dzene
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3.#
Par saistošo noteikumu Nr.11/2019 „Grozījumi Aknīstes novada domes 27.02.2019.
saistošajos noteikumos Nr.4/2019 „Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns
2019.gadam”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, likumu „Par
pašvaldību budžetiem”, Finanšu komitejas 17.07.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, 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.11/2019 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 27.02.2019. saistošajos noteikumos Nr.4/2019 „Aknīstes
novada pašvaldības speciālā budžeta 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. 11/2019
„Grozījumi Aknīstes novada domes 27.02.2019. saistošajos noteikumos Nr.4/2019
„Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta 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.4/2019
„Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2019.gadam” šādus grozījumus:
Izdevumos:
Klasifikācijas
kods

2239

2244
2312
5239

Nosaukums
VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI
FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM
VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI
EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM
Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar
iestādes darbības nodrošināšanu saistītie
pakalpojumi
Nekustamā īpašuma uzturēšana
Inventārs
Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi
IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai
DEFICĪTS (–)

Domes priekšsēdētāja

Apstiprinātais
gada plāns
(EUR)
18 77 65

Grozījumi

Precizētais
gada plāns
187765

18 77 65

187765

20 00

1921.00

3921

80 00
5 00

-6907.00
1694.00
3292.00

1093
2194
3292
-187765

-18 77 65

V.Dzene

4.#
Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sarakstā
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 21.panta
pirmās daļas 13.punktu, Valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu,
Finanšu komitejas 17.07.2019. lēmumu,
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atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Veikt Aknīstes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu sarakstā šādu
grozījumu no 01.09.2019.:
samazināt iestādes “Sociālais dienests” amatu sarakstā amata vienības “aprūpētājs”
amata slodzi no 1,7 uz 1 slodzi.
5.#
Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, Finanšu
komitejas 17.07.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzekļus 2262,86 EUR apmērā dokumentālas audiovizuālās filmas “Ceļā uz
Sēliju” veidošanai no pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem.
2. Piešķirt līdzekļus 1777,86 EUR apmērā Aknīstes vidusskolas ēdamzāles grīdas
remontam papildus darbu (cauruļvadu izolēšana) veikšanai no pašvaldības līdzekļiem
neparedzētiem izdevumiem.
6.#
Par īres maksas pazemināšanu pašvaldības dzīvokļiem Skolas ielā 10, Aknīstē
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,
Finanšu komitejas 17.07.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt īres maksu pašvaldībai piederošajā daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā Skolas
ielā 10, Aknīstē, Aknīstes novadā,– 0,28 euro/m2, no kuriem 0,14 euro/m2 ir
apsaimniekošanas maksa.
2. Uzdot SIA “Aknīstes Pakalpojumi” valdes loceklim L.Pakalnam veikt īres maksas
pārrēķinu no 01.05.2019.
7.#
Par veļas mazgāšanas pakalpojuma pārtraukšanu
Pamatojoties uz Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 10.07.2019. lēmumu,
Finanšu komitejas 17.07.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – 1 (I.Čāmāns); ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Pārtraukt veļas mazgāšanas pakalpojuma nodrošināšanu no 01.08.2019.
8.#
Par pašvaldības transportlīdzekļa GS7040 norakstīšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Finanšu
komitejas 17.07.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
7

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Uzdot izpilddirektoram J.Gavaram veikt pašvaldības transportlīdzekļa GS7040
norakstīšanu.
9.#
Par pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala Fizkultūras iela 7B, Aknīstē, Aknīstes
novadā, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas
1.punktu, 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, 9.panta otro daļu, 10.pantu,
13.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
3.panta 2.punktu, Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta” 38.punktu, Finanšu komitejas 17.07.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, S.Vārslavāne,
I.Čāmāns, S.Curikova); PRET – nav; ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās – 2
(A.Kurkliete, V.Žukovskis), pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts pašvaldību
amatpersonu darbībā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus), Aknīstes novada
dome NOLEMJ:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu- zemes gabalu Fizkultūras iela 7B, Aknīste, Aknīstes
novads, kadastra Nr. 5605 001 0151, kopējā platībā 1,7274 ha.
2. Noteikt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena ir 5669.00 (pieci tūkstoši
seši simti sešdesmit deviņi euro 00 centi).
3. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana izsolē ar augšupejošu soli.
4. Apstiprināt Aknīstes novada domes izsoles noteikumus Nr.5/2019 ”Par pašvaldības
īpašumā esošā zemes gabala Fizkultūras iela 7B, Aknīstē, Aknīstes novadā,
atsavināšanu”.
5. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt izsoli.
PIELIKUMS
Aknīstes novada domes
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 5/2019
„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala Fizkultūras iela 7B,
Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanu"
1. Izsoles organizētājs: Aknīstes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000026441, adrese:
Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads.
1.1. Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība.
1.2. Pārdošanas metode: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
2. Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads.
3. Izsoles laiks: 2019.gada 10.septembrī plkst. 10:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija:
komisijas priekšsēdētāja: Ilze Ieleja
komisijas locekļi:
Jānis Gavars, Kristaps Žubeckis, Antra Aldiņa
Sekretāre:
Ināra Buiķe
5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošs nekustamais īpašums (zemes gabals):
Fizkultūras iela 7B, Aknīstē, Aknīstes novads, kadastra Nr. 5605 001 0151, kopējā
platībā 1,7274 ha.
6. Nekustamā īpašuma (zemes gabala) nosacītā cena ir EUR 5669.00 (pieci tūkstoši seši
simti sešdesmit deviņi euro 00 centi).
7. Nekustamā īpašuma objekta izsoli sāk ar izsoles objekta noteikto nosacīto cenu.
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8. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt izsoles objektu dabā, darbdienās
no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš sazinoties ar
kontaktpersonu pa tālruni 26471909.
9. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00 (piecdesmit euro 00 centi).
10. Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā.
11. Izsoles dalībniekiem jāreģistrējas Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē,
Aknīstes novadā, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada pašvaldības
interneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā termiņā, iepriekš samaksājot drošības
naudu 10 % apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma objekta nosacītās cenas un
reģistrācijas nodevu EUR 14,23 (četrpadsmit euro 23 centi). Drošības nauda un
reģistrācijas nodeva uzskatāma par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta
izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā.
12. Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies viens pretendents, nekustamais
īpašums tiks pārdots vienīgajam pretendentam, ja viņš pārsolīs izsoles objekta nosacīto
cenu.
13. Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu
Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000026441 A/S „SEB banka” bankas
kontā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas kods UNLALV2X. Vai arī skaidras
naudas norēķinu veidā veicot maksājumu Aknīstes novada pašvaldības kasē.
14. Visa izsolē nosolītā cena (tai skaitā drošības nauda) tiek uzskatīta par nekustamā
īpašuma pirkuma maksu.
15. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta nekustamā īpašuma pirkuma maksā.
16. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties izsolē, var pieteikties Aknīstes
novada pašvaldībā līdz 2019.gada 6.septembrim darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un no
12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30.
17. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai piedalītos izsolē, nekustamā īpašuma
pirkšanai jāiesniedz Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi dokumenti:
17.1. Fiziskām personām:
- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties
atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem;
- jāuzrāda pase;
- dokuments par drošības naudas iemaksu;
- dokuments par reģistrācijas maksas samaksu.
17.2. Juridiskām personām:
- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties
atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem;
- dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks) vai attiecīgās pārvaldes
institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi;
- kvīts par drošības naudas samaksu;
- kvīts par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;
- noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juridisko personu izsolē (uzrādot
pasi).
18. Ja nepieciešams, no attiecīgā valsts reģistra Mantas atsavināšanas komisija var pieprasīt
zvērināta revidenta vai licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās personas gada
pārskatu.
19. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.
20. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku sarakstā. Izsolē var piedalīties, ja
pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles
priekšnoteikumi.
21. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
- nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas termiņš;
- nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie dokumenti;
- rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles
noteikumiem.
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22. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu eksemplārā izsoles dalībnieks ar
savu parakstu pirms izsoles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem.
23. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas numuru.
24. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo īpašumu. Uzziņas pa tālr. 26471909.
25. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam izpaust jebkādas ziņas par
reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.
26. Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram (protokolistam)
reģistrācijas apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka reģistrācijas
kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram.
27. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ierodas ne mazāk kā divi dalībnieki,
kuri reģistrēti noteiktajā kārtībā.
28. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem reģistrētajiem
dalībniekiem, izsoles vadītājs izsoli atliek uz 15 minūtēm, bet pēc tam objektu piedāvā
pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam, ja tas pārsola izsoles nosacīto cenu.
29. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus apstiprināt gatavību piedalīties
izsolē.
30. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Katrs
šāds solījums ir dalībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā objekta cenu par
noteikto cenas pieauguma apmēru EUR 50.00. Ja neviens no dalībniekiem pēdējo
augstāko cenu nepārsola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto augstāko
cenu un fiksē to ar āmura piesitienu.
31. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena objekts ir pārdots personai, kas
nosolījusi pēdējo augstāko cenu. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši vienu un to
pašu cenu, priekšroka pirkt objektu ir dalībniekam, kurš pirmais no viņiem saņēmis
izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību.
32. Dalībnieks, kas, nosolījis visaugstāko cenu izsolē, tiek ierakstīts izsoles protokolā, kurā
norāda dalībnieka
- juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs un nosolītā cena;
- fiziskas personas: vārds, uzvārds, personas kods un nosolītā cena.
33. Pircējs, kas, konkrētam objektam nosolījis pēdējo augstāko cenu, izsoles vietā
nekavējoties ar savu parakstu apliecina, ka protokolā norādītā cena atbilst tai, ko viņš
ir nosolījis.
34. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet neparakstās protokolā, uzskatāms par
atteikušos no nosolītā objekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija ir tiesīga
attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta dalības
maksa un drošības nauda. Tad Mantas atsavināšanas komisija pēdējam pārsolītājam
pircējam piedāvā atsavināmo nekustamo īpašumu par viņa nosolīto augstāko cenu. Ja
izsolē par atsavināmo nekustamo īpašumu pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vairāki
dalībnieki, izsoli nekavējoties atkārto no pirmspēdējās augstākās cenas.
35. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks
apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.
36. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kurš nosolījis nekustamā
īpašuma objektu, saņem rēķinu samaksas veikšanai.
37. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēgšanai.
38. Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles nosacīto cenu vai arī izsoles
dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, 7 dienu laikā pēc izsoles nav iesniedzis Mantas
atsavināšanas komisijai bankas dokumentus par to, ka attiecīgie norēķini ir nokārtoti,
viņš zaudē tiesības uz atsavināmo nekustamā īpašuma objektu. Reģistrācijas nodeva un
drošības nauda attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā gadījumā atkārtotu
izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu
dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu.
39. Izsoles dalībniekiem, kas pārtraukuši solīšanu izsoles gaitā, drošības nauda tiek
atmaksāta nedēļas laikā pēc izsoles, bet reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.
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40. Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies uz izsoli, drošības nauda un
reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.
41. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu par konkrētu objektu, 7 dienu laikā
kopš izsoles jāpārskaita starpība starp nosolīto cenu un iemaksāto drošības naudu
Aknīstes novada pašvaldības norēķinu kontā.
42. Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles apstiprina Mantas atsavināšanas
komisija.
43. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome nākamajā domes sēdē pēc tam, kad
saņemts bankas dokuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto nekustamo
īpašumu.
44. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, pēc iemaksas veikšanas atsakās
parakstīt pirkuma līgumu, kurš sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta izsoles
noteikumiem, viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. Reģistrācijas nodeva un drošības
nauda šādam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot,
ja savu piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles
dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu.
45. Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods, atkāpšanās no līguma u.tml.) par tā
nepildīšanu. Pirkuma līgums nekustamā objekta nosolītājam jāparaksta 7 (septiņu)
dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas domes sēdes.
46. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem Aknīstes novada pašvaldības
Mantas atsavināšanas komisija. Sūdzības par Mantas atsavināšanas komisijas darbību
iesniedzamas Aknīstes novada domē 3 darba dienu laikā no izsoles dienas Skolas ielā
7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208.
47. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles noteikumiem un saņemt sīkāku
informāciju par atsavināmo nekustamo īpašumu Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas
ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2019.gada 29.jūlija līdz 2019.gada 6. septembrim
darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 12.00 un
no 12.30 līdz 14.30. Tālrunis uzziņām: 26471909.
48. Izsole notiks 2019.gada 10.septembrī plkst. 10:00, Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāvā,
Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novadā, LV-5208.
Mantas atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja:
Komisijas locekļi:
Komisijas sekretāre:
Ar izsoles noteikumiem iepazinušies:
_____________________________
(izsoles dalībnieks)

__________________________
(paraksts, datums)

10.#
Par pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala Fizkultūras iela 7C, Aknīstē, Aknīstes
novadā, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas
1.punktu, 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, 9.panta otro daļu, 10.pantu,
13.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
3.panta 2.punktu, Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta” 38.punktu, Finanšu komitejas 17.07.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, S.Vārslavāne,
I.Čāmāns, S.Curikova); PRET – nav; ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās – 2
(A.Kurkliete, V.Žukovskis), pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts pašvaldību
amatpersonu darbībā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus), Aknīstes novada
dome NOLEMJ:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu - zemes gabalu Fizkultūras iela 7C, Aknīste, Aknīstes
novads, kadastra Nr. 5605 001 0085, kopējā platībā 2,1391 ha.
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2. Noteikt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR 6469.00 (seši
tūkstoši četri simti sešdesmit deviņi euro 00 centi).
3. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana izsolē ar augšupejošu soli.
4. Apstiprināt Aknīstes novada domes izsoles noteikumus Nr.6/2019 ”Par pašvaldības
īpašumā esošā zemes gabala Fizkultūras iela 7C, Aknīstē, Aknīstes novadā,
atsavināšanu”.
5. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt izsoli.
PIELIKUMS
Aknīstes novada domes
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 6/2019
„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala Fizkultūras iela 7C,
Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanu”
1. Izsoles organizētājs: Aknīstes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000026441, adrese:
Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads.
1.1. Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība.
1.2. Pārdošanas metode: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
2. Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads.
3. Izsoles laiks: 2019.gada 10.septembrī plkst. 13:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija:
komisijas priekšsēdētāja: Ilze Ieleja
komisijas locekļi:
Jānis Gavars, Kristaps Žubeckis, Antra Aldiņa
Sekretāre:
Ināra Buiķe
5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošs nekustamais īpašums (zemes gabals):
Fizkultūras iela 7C, Aknīstē, Aknīstes novads, kadastra Nr. 5605 001 0085, kopējā
platībā 2,1391 ha.
6. Nekustamā īpašuma (zemes gabala) nosacītā cena ir EUR 6469.00 (seši tūkstoši četri
simti sešdesmit deviņi euro 00 centi).
7. Nekustamā īpašuma objekta izsoli sāk ar izsoles objekta noteikto nosacīto cenu.
8. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt izsoles objektu dabā, darbdienās
no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš sazinoties ar
kontaktpersonu pa tālruni 26471909.
9. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00 (piecdesmit euro 00 centi).
10. Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā.
11. Izsoles dalībniekiem jāreģistrējas Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē,
Aknīstes novadā, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada pašvaldības
interneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā termiņā, iepriekš samaksājot drošības
naudu 10 % apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma objekta nosacītās cenas un
reģistrācijas nodevu EUR 14,23 (četrpadsmit euro 23 centi). Drošības nauda un
reģistrācijas nodeva uzskatāma par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta
izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā.
12. Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies viens pretendents, nekustamais
īpašums tiks pārdots vienīgajam pretendentam, ja viņš pārsolīs izsoles objekta nosacīto
cenu.
13. Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu
Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000026441 A/S „SEB banka” bankas
kontā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas kods UNLALV2X. Vai arī skaidras
naudas norēķinu veidā veicot maksājumu Aknīstes novada pašvaldības kasē.
14. Visa izsolē nosolītā cena (tai skaitā drošības nauda) tiek uzskatīta par nekustamā
īpašuma pirkuma maksu.
15. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta nekustamā īpašuma pirkuma maksā.
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16. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties izsolē, var pieteikties Aknīstes
novada pašvaldībā līdz 2019.gada 6.septembrim darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un no
12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30.
17. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai piedalītos izsolē, nekustamā īpašuma
pirkšanai jāiesniedz Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi dokumenti:
17.1.Fiziskām personām:
- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties
atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem;
- jāuzrāda pase;
- dokuments par drošības naudas iemaksu;
- dokuments par reģistrācijas maksas samaksu.
17.2.Juridiskām personām:
- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties
atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem;
- dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks) vai attiecīgās pārvaldes
institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi;
- kvīts par drošības naudas samaksu;
- kvīts par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;
- noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juridisko personu izsolē (uzrādot
pasi).
18. Ja nepieciešams, no attiecīgā valsts reģistra Mantas atsavināšanas komisija var pieprasīt
zvērināta revidenta vai licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās personas gada
pārskatu.
19. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.
20. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku sarakstā. Izsolē var piedalīties, ja
pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekšnoteikumi.
21. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
- nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas termiņš;
- nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie dokumenti;
- rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles
noteikumiem.
22. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu eksemplārā izsoles dalībnieks ar savu
parakstu pirms izsoles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem.
23. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas numuru.
24. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo īpašumu. Uzziņas pa tālr. 26471909.
25. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam izpaust jebkādas ziņas par
reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.
26. Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram (protokolistam) reģistrācijas
apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka reģistrācijas kartīti, kuras
numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram.
27. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ierodas ne mazāk kā divi dalībnieki, kuri
reģistrēti noteiktajā kārtībā.
28. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem,
izsoles vadītājs izsoli atliek uz 15 minūtēm, bet pēc tam objektu piedāvā pirkt vienīgajam
izsoles dalībniekam, ja tas pārsola izsoles nosacīto cenu.
29. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus apstiprināt gatavību piedalīties
izsolē.
30. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Katrs šāds
solījums ir dalībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā objekta cenu par noteikto
cenas pieauguma apmēru EUR 50.00. Ja neviens no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu
nepārsola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto augstāko cenu un fiksē to ar
āmura piesitienu.
31. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena objekts ir pārdots personai, kas
nosolījusi pēdējo augstāko cenu. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši vienu un to
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pašu cenu, priekšroka pirkt objektu ir dalībniekam, kurš pirmais no viņiem saņēmis izsoles
dalībnieka reģistrācijas apliecību.
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.
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.
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.
Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina
ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.
Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kurš nosolījis nekustamā
īpašuma objektu, saņem rēķinu samaksas veikšanai.
Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēgšanai.
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.
Izsoles dalībniekiem, kas pārtraukuši solīšanu izsoles gaitā, drošības nauda tiek atmaksāta
nedēļas laikā pēc izsoles, bet reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.
Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies uz izsoli, drošības nauda un
reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.
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.
Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles apstiprina Mantas atsavināšanas
komisija.
Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome nākamajā domes sēdē pēc tam, kad
saņemts bankas dokuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto nekustamo
īpašumu.
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.
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.
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.
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47. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles noteikumiem un saņemt sīkāku
informāciju par atsavināmo nekustamo īpašumu Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā
7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2019.gada 29.jūlija līdz 2019.gada 6.septembrim
darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 12.00 un
no 12.30 līdz 14.30. Tālrunis uzziņām: 26471909.
48. Izsole notiks 2019.gada 10.septembrī plkst. 13:00, Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāvā,
Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novadā, LV-5208.
Mantas atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja:
Komisijas locekļi:
Komisijas sekretāre:
Ar izsoles noteikumiem iepazinušies:
______________________________
(izsoles dalībnieks)

__________________________
(paraksts, datums)

11.#
Par Grozījumiem Aknīstes novada domes 2017.gada 22.marta noteikumos “Maksas
pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas
kārtība”
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 4.punktu un
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Finanšu komitejas 17.07.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2017.gada 22.martā noteikumos “Maksas pakalpojumu
izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība ” šādus
grozījumus:
1.1. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
“3. Noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 3.maija
noteikumiem Nr.333 “Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas
pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”
un Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumiem Nr.97 “Publiskas personas
mantas iznomāšanas noteikumi.”
1.2.
Izteikt 17.punktu šādā redakcijā:
“17. Nekustamā īpašuma nomas maksas noteikšanai, iznomājot Aknīstes novada
pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu, institūcijas ievēro likumu “Par valsts
un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” un Ministru
kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumiem Nr.97 “Publiskas personas mantas
iznomāšanas noteikumi”.
12.#
Par Aknīstes vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Finanšu
komitejas 17.07.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Aknīstes vidusskolas nolikumu.
PIELIKUMS
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Aknīstes vidusskolas
NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar
Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu,
Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Aknīstes vidusskola (turpmāk – iestāde) ir Aknīstes novada Domes dibināta izglītības
iestāde vispārējās izglītības programmu īstenošanai.
2. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi
normatīvie akti, kā arī iestādes dibinātāja izdotie tiesību akti un šis nolikums.
3. Iestāde ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, tai var būt savs zīmogs, simbolika un konts
bankā.
4. Iestādes juridiskā adrese: Skolas iela 19, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208.
II. Iestādes darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi
5. Iestādes mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas
procesu, lai nodrošinātu pamatizglītības valsts standartā un vispārējās vidējās izglītības
valsts standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu.
6. Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība.
7. Iestādes uzdevumi ir:
7.1. īstenot izglītības programmas, veikt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties
izglītošanas darba metodes un formas;
7.2. nodrošināt izglītojamos ar iespējām apgūt zināšanas un prasmes, kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai,
sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai;
7.3. izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, nodrošinot
izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu,
spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena
izvēlei, vienlaikus motivējot mūžizglītībai;
7.4. veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu
personību un izkopt veselīga dzīvesveida paradumus;
7.5. sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu un atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni,
sabiedrību, vidi un valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras
savdabību. Vienlaicīgi pilnveidot izpratni par Latvijas Republikas Satversmē un
citos tiesību aktos ietvertajiem cilvēktiesību pamatprincipiem un audzināt krietnus,
godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus;
7.6. sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai personu, kas realizē aizgādību, lai
nodrošinātu izglītības ieguvi;
7.7. nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē
nepieciešamos mācību līdzekļus, tai skaitā elektroniskajā vidē;
7.8. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus.
III. Iestādē īstenojamās izglītības programmas
8. Izglītojošo darbību reglamentējošie dokumenti ir izglītības programmas.
9. Izglītības programmu īstenošanu reglamentē Izglītības likums, Vispārējās izglītības
likums, valsts standarts pamatizglītībā un vispārējās vidējās izglītības standarts.
10. Iestāde īsteno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā licencētas vispārējās izglītības
programmas:
10.1. pamatizglītības programmu;
10.2. speciālās pamatizglītības programmas;
10.3. vispārējās vidējās izglītības programmas.
11. Iestāde var pastāvīgi īstenot interešu izglītības, tālākizglītības un citas izglītības
programmas.
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12. Iestādē mācības notiek latviešu valodā.
IV. Izglītības procesa organizācija
13. Izglītības procesa organizāciju iestādē nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības
likums, citi ārējie normatīvie akti, šis nolikums, citi iestādes iekšējie normatīvie akti.
14. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada un mācību
semestru sākuma un beigu laiku, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru
kabinets.
15. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda, tās ilgumu nosaka iestādes
direktore.
16. Mācību stundu slodzes sadalījumu pa nedēļas dienām atspoguļo iestādes direktores
apstiprināts mācību priekšmetu stundu saraksts.
17. Ievērojot iestādes pedagoģiskās padomes (turpmāk – Pedagoģiskā padome) ieteikumu
un saskaņojot ar izglītojamā vecākiem, nepieciešamības gadījumā izglītojamais var tikt
pārcelts mācīties uz citu vispārējās izglītības programmu.
18. Izglītojamo uzņemšana un pārcelšana nākamajā klasē iestādē notiek Ministru kabineta
noteiktajā kārtībā.
19. Mācību priekšmetu stundu saraksts:
19.1. ietver pamatizglītības, speciālās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
programmu mācību priekšmetu un stundu plānos nosauktos mācību priekšmetus
un klases audzinātāju stundu (klases stundu);
19.2. ir pastāvīgs visu semestri, izmaiņas tajā var veikt direktore;
19.3. neietver fakultatīvās un individuālās nodarbības mācību priekšmetos, kuras tiek
organizētas, ievērojot brīvprātības principu un izglītojamo intereses, un kurām
tiek veidots atsevišķs saraksts.
20. Katrā klasē viena stunda nedēļā ir klases audzinātāja stunda, kurā pārrunājamās tēmas
nosaka ārējie normatīvie akti un iestādes attīstības plānam atbilstošie audzināšanas
darba virzieni.
21. Mācību gada laikā izglītības iestāde var organizēt mācību ekskursijas, mācību
priekšmetu olimpiādes, projektu darbu, sporta pasākumus un citus ar mācību un
audzināšanas procesu saistītus pasākumus atbilstoši mācību priekšmetu satura
tematiskajiem plāniem un darba plānam.
22. Iestāde piedāvā izglītojamajiem interešu izglītības nodarbības ārpus obligātā mācību
laika, kā arī iespējas brīvā laika pavadīšanai atbilstoši izglītojamo interesēm un iestādes
iespējām. Interešu izglītības nodarbību sarakstu apstiprina iestādes direktore.
23. Izglītojamajiem, kuriem pēc sertificēta ģimenes ārsta vai ārstu konsultatīvās komisijas
atzinuma un Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas vai Departamenta pedagoģiski
medicīniskās komisijas ieteikuma nepieciešama mājas apmācība, tā tiek nodrošināta
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
24. Iestādes izglītojamo mācību sasniegumus vērtē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Katra semestra beigās izglītojamie saņem liecību.
25. 10.–11.klasē izglītojamie raksta pētnieciskos darbus, kuru vadītājus un tēmas
izglītojamie izvēlas brīvprātīgi. Iegūtais vērtējums tiek ierakstīts izglītojamo liecībās.
26. Iestāde nosaka vienotu izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību, ievērojot valsts
standartā noteikto. Katra mācību priekšmeta pārbaudījumu apjomu, skaitu, izpildes
laiku un vērtēšanas kritērijus nosaka attiecīgā priekšmeta pedagogs. Pārbaudījumu
grafiks tiek saskaņots ar iestādes direktoru katrā semestra sākumā.
27. Ar izglītības procesu saistītus jautājumus iestādē risina Pedagoģiskā padome, kuru vada
iestādes direktore. Pedagoģiskā padome darbojas, ievērojot Vispārējās izglītības likumā
noteiktās normas. Pedagoģiskās padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.
28. Pedagoģiskā padome:
28.1. akceptē izglītības programmu izvēli, attīstības plānu, darba plāna prioritātes,
mērķus, uzdevumus un galvenos pasākumus;
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28.2. iesniedz iestādes direktorei priekšlikumus par grozījumiem nolikumā un iekšējos
normatīvajos aktos;
28.3. izvērtē mācību, audzināšanas un interešu izglītības darba rezultātus, ierosina
priekšlikumus darba uzlabošanai;
28.4. izskata jautājumus un iesaka iestādes direktorei pieņemt lēmumus par izglītojamo
pārcelšanu nākamajā klasē, pēc pārbaudījumiem, atstāšanu uz otru gadu tajā pašā
klasē;
28.5. apspriež citus ar pedagoģisko darbu saistītus jautājumus.
29. Pedagogi ir tiesīgi izmantot Izglītības un zinātnes ministrijas vai pašu izstrādātas
mācību priekšmetu programmas. Tās izvērtē izglītības iestādes metodiskās komisijas
un apstiprina izglītības iestādes direktore.
30. Metodisko darbu iestādē vada Metodiskā padome. Metodiskās padomes sastāvā ir
iestādes direktore, metodisko komisiju vadītāji, bibliotekārs, izglītības psihologs,
sociālais pedagogs un direktores vietnieki izglītības jomā. Metodiskā padome darbojas
saskaņā ar iestādes direktores apstiprinātu reglamentu.
31. Metodiskā padome:
31.1. plāno un koordinē metodisko komisiju darbu, izstrādā vienotās prasības metodiskajā
darbā, pedagogu tālākizglītībā un pieredzes apmaiņā, sekmē dažādu projektu
organizēšanu pedagogu tālākizglītībai un inovāciju apgūšanai;
31.2. izvērtē metodisko komisiju darba rezultātus, pašvērtējumu un priekšlikumus,
turpmākās attīstības vajadzības, nosaka prioritātes, mērķus un pasākumus,
metodiskā darba un pedagogu tālākizglītības virzienus, kā arī to sasniedzamo
rezultātu novērtēšanas kritērijus;
31.3. sagatavo priekšlikumus izglītības programmu satura pilnveidošanai;
31.4. izstrādā mācību priekšmetu standartus un programmas, mācību līdzekļus,
audzināšanas programmas, veicina zinātniski pētniecisko darbību un koordinē
projektu darbu izstrādi.
32. Valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos un mācību priekšmetu
standartos noteikto prasību kvalitatīvai nodrošināšanai, mācību priekšmetu un
pedagogu pieredzes popularizēšanai, projektu īstenošanai izveido mācību priekšmetu
un klašu audzinātāju metodiskās komisijas. Metodisko komisiju skaitu, sastāvu un
vadītājus apstiprina iestādes direktore. Komisiju darbs tiek organizēts, pamatojoties uz
metodisko komisiju reglamentu, ko apstiprina iestādes direktore. Metodisko komisiju
darbu vada iestādes direktores vietnieks izglītības jomā un koordinē Metodiskā
padome.
33. Metodiskās komisijas:
33.1. izvērtē pedagogu izstrādātās vai akceptē izvēlētās mācību priekšmetu
programmas un ierosina tās apstiprināt iestādes direktorei;
33.2. apspriež pedagogu izstrādātos tematiskos plānus un saskaņo katrai klasei veicamo
pārbaudes darbu grafiku semestrim;
33.3. analizē izglītojamo mācību darba un pedagogu darba rezultātus;
33.4. risina jautājumus, kas saistīti ar mācību saturu, inovatīvo darbību, izstrādā
izmantojamo mācību grāmatu un mācību līdzekļu sarakstu;
33.5. organizē mācību priekšmetu olimpiādes, projektu nedēļas, pedagogu pieredzes
apmaiņu, savstarpēju mācību stundu vērošanu, analizē to rezultātus u.tml.;
33.6. izvērtē pedagogu pašvērtējumus, sniedz metodisko palīdzību jaunajiem
pedagogiem;
33.7. sekmē un organizē pedagogu tālākizglītību;
33.8. analizē iestādes darbu dažādās jomās un piedalās attīstības plāna, darba plāna
izstrādē.
34. Iestādē darbojas atbalsta personāla komisija, kas veic pedagoģiskās, sociālās un
psiholoģiskās palīdzības koordinēšanu un nodrošināšanu, sniedz ieteikumus par
atbilstošu palīdzības veidu izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām. Komisija darbojas
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saskaņā ar iestādes direktores izdotu reglamentu, un tās darbu vada iestādes direktores
iecelts vietnieks vai pedagogs.
35. Iestāde piedāvā internāta pakalpojumus, kurus finansē pašvaldība. Pagarinātās dienas
grupas darbību nodrošina atbilstoši izglītības iestādes budžeta iespējām.
V. Izglītojamo tiesības un pienākumi
36. Izglītojamā tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību
aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktus un iestādes iekšējos normatīvajos
aktos.
VI. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi
37. Iestādi vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba dibinātājs normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.
38. Iestādes direktores tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā,
Vispārējās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu
aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Direktores tiesības, pienākumus un
atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.
39. Pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo iestādes direktore
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Iestādes direktore ir tiesīga deleģēt pedagogiem un
citiem iestādes darbiniekiem konkrētu uzdevumu veikšanu.
40. Iestādes pedagogu tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu
tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā, Darba likumā un
citos normatīvajos aktos. Pedagoga tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba
līgums un amata apraksts.
41. Iestādes citu darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Darba likumā, Bērnu
tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Iestādes citu darbinieku
tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.
VII. Iestādes pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence
42. Iestādes direktorei ir pienākums nodrošināt iestādes padomes izveidošanu un darbību.
43. Iestādes padomes kompetenci nosaka Izglītības likums, un tā darbojas saskaņā ar
iestādes padomes darbību reglamentējošu normatīvo aktu, ko, saskaņojot ar iestādes
direktoru, izdod padome.
VIII. Iestādes izglītojamo pašpārvalde
44. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm iestādē, un līdzdarbotos
iestādes darba organizēšanā un mācību procesa pilnveidē, izveido izglītojamo
pašpārvaldi.
45. Izglītojamo pašpārvalde ir koleģiāla izglītojamo institūcija. Izglītojamo pašpārvaldes
izveidošanas kārtība un kompetence noteikta iestādes direktores apstiprinātā
reglamentā.
IX. Iestādes darbības tiesiskuma nodrošināšana, administratīvo aktu un faktiskās
rīcības apstrīdēšana
46. Iestāde saskaņā ar Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un citos normatīvajos
aktos, kā arī iestādes nolikumā noteikto patstāvīgi izstrādā un izdod iestādes iekšējos
normatīvos aktus.
47. Iestādes darbības tiesiskumu nodrošina iestādes direktore.
48. Iestādes darbinieku faktisko rīcību privātpersonas apstrīd iestādes direktorei.
49. Iestādes direktores izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var
apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu iestādes dibinātājam Aknīstes novada
pašvaldībā, Skolas ielā 7.
X. Iestādes iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība
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50. Iestāde patstāvīgi izstrādā iekšējos normatīvos aktus.
51. Izglītības iestādes iekšējos normatīvos aktus izdod iestādes direktore bez saskaņošanas
ar pašvaldību, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.
XI. Iestādes saimnieciskā darbība
52. Iestādes finanšu līdzekļu aprite ir centralizēta. Iestādes līdzekļu uzskaiti nodrošina
Domes grāmatvedība.
53. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, iestādes direktore, saskaņojot ar dibinātāju,
ir tiesīga slēgt ar juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu iestādei
nepieciešamo darbu veikšanu un citiem pakalpojumiem (piemēram, sniedzot
ēdināšanas, dienesta viesnīcu, internātu pakalpojumus, telpu noma), ja tas netraucē
izglītības programmu īstenošanai.
XII. Iestādes finansēšanas avoti un kārtība
54. Iestādes finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības
likums un citi normatīvie akti.
55. Iestādi finansē tās dibinātājs. Valsts un pašvaldība piedalās iestādes finansēšanā
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
56. Iestāde var saņemt papildu finanšu līdzekļus:
56.1. ziedojumu un dāvinājumu veidā;
56.2. sniedzot maksas pakalpojumus iestādes nolikumā noteiktajos gadījumos;
56.3. no citiem ieņēmumiem.
57. Papildu finanšu līdzekļi ieskaitāmi pašvaldības attiecīgajā budžeta kontā un
izmantojami tikai:
57.1. iestādes attīstībai;
57.2. mācību līdzekļu iegādei;
57.3. iestādes aprīkojuma iegādei;
57.4. pedagogu un izglītojamo materiālai stimulēšanai.
XIII. Iestādes reorganizācijas un likvidācijas kārtība
58. Iestādi reorganizē vai likvidē dibinātājs, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā,
paziņojot par to Izglītības iestāžu reģistram.
XIV. Iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība
59. Iestāde, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, izstrādā
iestādes nolikumu. Iestādes nolikumu apstiprina dibinātājs.
60. Grozījumus iestādes nolikumā var izdarīt pēc iestādes dibinātāja iniciatīvas, iestādes
direktores vai padomes, Pedagoģiskās padomes priekšlikuma.
61. Grozījumus nolikumā izstrādā iestāde un apstiprina iestādes dibinātājs.
XV. Citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar Vispārējās izglītības likumu, Izglītības
likumu un citiem normatīvajiem aktiem
62. Saskaņā ar normatīvajos aktos un dibinātāja noteikto kārtību iestāde veic dokumentu
un arhīvu pārvaldību.
63. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavo valsts statistikas pārskatu un
pašnovērtējuma ziņojumu.
64. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informē kompetentu institūciju par
akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumos norādīto ieteikumu ieviešanu.
65. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina piekļuvi bibliotekārajiem,
informācijas un karjeras attīstības atbalsta pakalpojumiem.
66. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina izglītojamo pirmās palīdzības
pieejamību iestādē.
67. Iestāde sadarbībā ar dibinātāju nodrošina izglītojamo drošību iestādē un tās
organizētajos pasākumos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
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XVI. Noslēguma jautājums
68. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Aknīstes vidusskolas
nolikumu, kas apstiprināts Aknīstes novada domes sēdē 21.10.2009. (prot.Nr.9, 49.#).
Direktore

/Aija Voitiške/

13.#
Par zemes gabala atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Blaumaņi”, Gārsenes pagastā,
Aknīstes novadā, īpašuma kadastra Nr.56620030066, un nosaukuma piešķiršanu
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem
Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Tautsaimniecības komitejas 17.07.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Blaumaņi”, īpašuma kadastra Nr.56620030066,
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kopējo
platību 15,8 ha, vienu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 56620020050 - 11,2 ha
platībā.
2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56620020050 – 11,2 ha platībā
noteikt zemes lietošanas mērķi 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, un piešķirt jaunu nosaukumu “Rieksts”.
3. Nekustamā īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.
14.#
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
„Ūdenssaimniecība”, Asares pagastā, Aknīstes novadā, kadastra apzīmējums
56440050262
Pamatojoties uz Zemes ierīcības projekts „Ūdenssaimniecība”, Asares pagasts,
Aknīstes novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5644 005 0262 sadalīšanai izstrādāts,
pamatojoties uz Aknīstes novada domes 27.03.2019. lēmumu Nr.94 protokols Nr.3, 25.# “Par
zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Ūdenssaimniecība”, zemes vienības
kadastra apzīmējums 56440050262, Asares pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanai”.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 05.08.2016. noteikumu
Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām un zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumiem.
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5., 8. un 9.pantu, Ministru kabineta 05.08.2016.
noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. un 28.punktu, Ministru
kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1., 23.2.2.,
14.11.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu
Nr.698 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9., 14.punktu, Ministru kabineta 27.12.2012.
noteikumiem Nr.1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”, Tautsaimniecības
komitejas 17.07.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova); PRET – nav; ATTURAS – nav, balsojumā
nepiedalās - 1 (V.Žukovskis), pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts
pašvaldību amatpersonu darbībā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus), Aknīstes
novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt Aknīstes novada domes sēdes 19.06.2019. lēmumu Nr.168 “Par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Ūdenssaimniecība”, Asares pagastā,
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Aknīstes novadā, kadastra apzīmējums 5644 005 0262” (prot.Nr.7, 14.#).
2. Apstiprināt Aknīstes novada Asares pagasta nekustamā īpašuma “Ūdenssaimniecība”
(kad. apz. 5644 005 0262) zemes ierīcības projektu, saskaņā ar SIA „GEO Mērniecība”,
reģistrācijas Nr. LV45403028111, izstrādāto zemes ierīcības projektu.
3. Ar zemes ierīcības projektu tiek projektētas divas zemes vienības;
• 1.projektētā zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 5644 003
0363) – 0,7 hektāri,
• 2.projektētā zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 5644 003
0364) – 0,2 hektāri.
4. Paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.1, kadastra apzīmējums 5644 005 0263,
platība 0,7 ha, atstāt adresi: „Transformatora punkts 6667” Ancene, Asares pagasts,
Aknīstes novads, un nosaukumu “Ūdenssaimniecība”, Ancene, Asares pagasts,
Aknīstes novads.
5. Noteikt projektētajai zemes vienībai Nr.1 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 9080 –
pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve.
6. Atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.2, kadastra apzīmējums 5644 005 0364,
platība 0,2 ha, piešķirt nosaukumu „Ozolkroņi”, Ancene, Asares pagasts, Aknīstes
novads.
7. Noteikt projektētajai zemes vienībai Nr.2 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 9080 –
pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve.
8. Apstiprināt noteiktos apgrūtinājumus zemes ierīcības projektā projektējamajām zemes
vienībām.
9. Piekļuve jaunveidojamām zemes vienībām nodrošināta:
• 1.projektētā zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 5644 003
0363) – pa pašvaldības ceļa nobrauktuvi,
• 2.projektētā zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 5644 003
0364) – pa esošo servitūta ceļu.
10. Zemes vienību platības un apgrūtinājumi pēc kadastrālās uzmērīšanas var tikt
precizētas.
11. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
15.#
Par pašvaldības zemes gabala “Vējiņi”, Asares pagastā, Aknīstes novadā, nodošanu
atsavināšanai
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
3.punktu, 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,
Tautsaimniecības komitejas 17.07.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, 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 0,1292 ha platībā,
kadastra Nr.56440040198, “Vējiņi”, Asares pagastā, Aknīstes novadā, iekļaujot to
pašvaldības mantas atsavināšanas ierosinājumu reģistrā.
2. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai veikt nekustamā īpašuma
atsavināšanas procesa organizēšanu.
16.#
Par pašvaldības zemes gabala “Jaunbirznieki”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā,
nodošanu atsavināšanai
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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
3.punktu, 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,
Tautsaimniecības komitejas 17.07.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, 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 3,51 ha platībā, kadastra
Nr.56250040149, “Jaunbirznieki”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, iekļaujot to
pašvaldības mantas atsavināšanas ierosinājumu reģistrā.
2. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai veikt nekustamā īpašuma
atsavināšanas procesa organizēšanu.
17.#
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Skārdupītes”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā,
kadastra Nr.56250040211, nodošanu atsavināšanai
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
3.punktu, 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,
Tautsaimniecības komitejas 17.07.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Skārdupītes”, Aknīstes pagastā, Aknīstes
novadā, kadastra Nr.56250040211.
2. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai veikt nekustamā īpašuma
atsavināšanas procesa organizēšanu.
18.#
Par pašvaldības zemes gabala “Kartupeļu šķirotava”, Gārsenes pagastā, Aknīstes
novadā, kadastra Nr.56620030338, nodošanu atsavināšanai
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
3.punktu, 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,
Tautsaimniecības komitejas 17.07.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Kurkliete, S.Vārslavāne,
I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās
– 1 (J.Vanags), pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts pašvaldību amatpersonu
darbībā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus), Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai pašvaldības zemes gabalu “Kartupeļu šķirotava”, Gārsenes
pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56620030338.
2. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai veikt nekustamā īpašuma
atsavināšanas procesa organizēšanu.
19.#
Par pašvaldības zemes gabala “Graudu kodinātava”, Asares pagastā, Aknīstes novadā,
kadastra Nr.56440050250, nodošanu atsavināšanai
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
3.punktu, 9.panta otro daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 01.02.2011.
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noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu,
Tautsaimniecības komitejas 17.07.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai pašvaldības zemes gabalu “Graudu kodinātava”, Asares pagastā,
Aknīstes novadā, kadastra Nr.56440050250.
2. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai veikt nekustamā īpašuma
atsavināšanas procesa organizēšanu.
20.#
Par pašvaldības zemes gabala “Smekerstānu karjers”, Aknīstes pagastā, Aknīstes
novadā, kadastra Nr.56250020100, nodošanu atsavināšanai
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
3.punktu, 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,
Tautsaimniecības komitejas 17.07.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav, balsojumā
nepiedalās – 1 (I.Čāmāns), pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts pašvaldību
amatpersonu darbībā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus),
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai pašvaldības zemes gabalu “Smekerstānu karjers”, Aknīstes
pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56250020100,
2. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai veikt nekustamā īpašuma
atsavināšanas procesa organizēšanu.
21.#
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Silmači 1”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā,
kadastra Nr.56250070173, nodošanu atsavināšanai
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 8.panta otro, sesto,
septīto daļu, 9.panta otro daļu, 37.panta otro daļu, Finanšu komitejas 17.07.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošo zemi 1,46 ha platībā
un divu stāvu dzīvojamo māju “Silmači -1”, kadastra Nr.56250070173, Aknīstes
pagastā, Aknīstes novadā.
2. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai veikt atkārtotu nekustamā īpašuma
atsavināšanas procesa organizēšanu.
22.#
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Augšzemes ielā 14, Aknīstē, Aknīstes novadā,
kadastra Nr.56050010261, reģistrēšanu zemesgrāmatā
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
3.punktu, 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, Sociālās,
izglītības, kultūras un sporta komitejas 10.07.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
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Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai reģistrēt zemesgrāmatā pašvaldības
nekustamo īpašumu Augšzemes ielā 14, Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56050010261.
23.#
Par pašvaldības nekustamā īpašuma (ēkas) “Līdumi”, Aknīstes pagastā, Aknīstes
novadā, kadastra Nr.56255070002, nodošanu atsavināšanai
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
3.punktu, 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, Sociālās,
izglītības, kultūras un sporta komitejas 10.04.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai pašvaldības nekustamo īpašumu “Līdumi”, Aknīstes pagastā,
Aknīstes novadā, kadastra Nr.56255070002.
2. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai veikt nekustamā īpašuma
atsavināšanas procesa organizēšanu.
24.#
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pagasta zeme”, Aknīstes pagastā, Aknīstes
novadā, kadastra Nr.56250050129, reģistrēšanu zemesgrāmatā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas
3.punktu, Tautsaimniecības komitejas 17.07.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo
īpašumu “Pagasta zeme”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56250050129.
25.#
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 17.07.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, 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 pašvaldībai
piekrītošā zemes gabala 3,51 ha platībā, kadastra apzīmējums 56250040149, nomu.
26.#
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 17.07.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, 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 pašvaldībai
piekrītošā zemes gabala daļas 0,6752 ha platībā, kadastra apzīmējums 56050010381, nomu.
25

27.#
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 17.07.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Iznomāt (Vārds, uzvārds, dzīvesvieta), pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu 3,51 ha
platībā, kadastra Nr.56250040149, līgumu slēdzot uz 6 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0101
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
28.#
Par nekustamā īpašuma “Censoņi”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanu
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 17.07.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Censoņi”, īpašuma Kadastra Nr.56250010050,
Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kopējo
platību – 4.44 ha:
1.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56250010077 – 1.98 ha saglabāt adresi:
„Censoņi”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads;
1.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56250010083 – 2.46 ha piešķirt jaunu
nosaukumu „Mežārītes”.
2. Nekustamā īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.
3. Paliekošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56250010077 - 1.98 ha platībā
noteikt zemes lietošanas mērķi 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
4. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56250010083 - 2.46 ha platībā
noteikt zemes lietošanas mērķi 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība.
Pielikumā:
zemes robežu plāna kopija.
29.#
Par saistošo noteikumu Nr.12/2019 “Par kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli
apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves Aknīstes
novadā” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 1.4 daļu, Tautsaimniecības komitejas 17.07.2019.
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.12/2019 “Par kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma
nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves
Aknīstes novadā”.
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. Saistošie noteikumi stājas spēkā
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nākamajā dienā pēc to publicēšanas Aknīstes novada domes informatīvajā izdevumā
„Aknīstes Novada Vēstis”.
3. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības mājas lapā
www.akniste.lv, nodrošināt to pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu
pārvaldēs.
Aknīstes novada domes 24.07.2019. saistošo noteikumu Nr.12/2019 “Par kārtību, kādā
ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību
apdraudošas būves Aknīstes novadā”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta
Norādāmā informācija
sadaļas
1. Projekta
Lai veicinātu vides sakārtošanu, Likuma "Par nekustamā
nepieciešamības
īpašuma nodokli" 3.panta 1.4daļa paredz pašvaldībām tiesības
pamatojums
pieņemt saistošos noteikumus par vidi degradējošu, sagruvušu
vai cilvēku drošību apdraudošu būvju apliekšanu ar nekustamā
īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās, būvei
piekritīgās zemes vai būves, kadastrālās vērtības.
2. Īss projekta satura
Saistošie noteikumi Nr.12/2019 “Par kārtību, kādā ar nekustamā
izklāsts
īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku
drošību apdraudošas būves Aknīstes novadā” nosaka kārtību,
kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas,
sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves.
3. Informācija par
Nosakot kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi
plānoto projekta
degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves, var
ietekmi uz pašvaldības
paredzēt, ka ir iespējama ietekme uz budžetu, kuru šobrīd nevar
budžetu
aprēķināt.
4. Informācija par
Saistošie noteikumi praktiski neietekmē uzņēmējdarbību
plānoto projekta
Aknīstes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
Par šo saistošo noteikumu piemērošanu fiziskās un juridiskās
administratīvajām
personas var vērsties Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7,
procedūrām
Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208.
6. Informācija par
Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas
konsultācijām ar
ar privātpersonām.
privātpersonām
7. Cita informācija
Nav
Domes priekšsēdētāja

V.Dzene
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 12/2019
“Par kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas,
sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves Aknīstes novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 1.4daļu
I.

VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību kādā Aknīstes novada pašvaldības (turpmāk pašvaldība) administratīvajā teritorijā tiek klasificētas vidi degradējošas būves,
sagruvušas būves un cilvēku drošību apdraudošas ēkas un būves, kuras apliek ar
nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās, būvei piekritīgās
zemes vai būves, kadastrālās vērtības.
2. Šo saistošo noteikumu mērķis ir pašvaldības administratīvajā teritorijā uzturēt un veidot
vizuāli pievilcīgu un sakārtotu vidi, kas neapdraud un aizsargā novada iedzīvotāju
drošību, kā arī nosaka ēku un būvju īpašnieka, valdītāja vai lietotāja pienākumu uzturēt
ēkas un būves atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3. Šajos saistošajos noteikumos lietotie termini:
3.1. sagruvusi būve - ēka vai būve, kas cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā
(t.sk., ugunsgrēkā, plūdos u.c.), īpašnieka, valdītāja vai lietotāja darbības vai
bezdarbības dēļ tai ir daļēji vai pilnīgi sagrautas nesošās konstrukcijas, tā nav
izmantojama un atjaunojama iepriekš paredzētajai funkcijai;
3.2. vidi degradējoša būve - ēka vai būve, kas atbilst vienam no šādiem kritērijiem:
3.2.1. cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā (t.sk., ugunsgrēkā, plūdos
u.c.) atjaunojama iepriekš paredzētajai funkcijai ēka vai būve, kas gada laikā
nav atjaunota;
3.2.2. īpašnieka, valdītāja vai lietotāja darbības vai bezdarbības dēļ ēka vai būve
vizuāli zaudējusi savu sākotnējo izskatu un negatīvi ietekmē novada ainavu;
3.2.3. pamesta būvniecības stadijā ilgāk par gadu (nav atjaunota būvatļauja), tai
nav veikta konservācija un tā ir pieejama nepiederošām personām.
3.3. cilvēku drošību apdraudoša ēka vai būve - ēka vai būve, kurai trūkst nosedzošu
konstrukciju vai ir atklātas ailas un nav nodrošinātas pret nepiederošu personu
iekļūšanu tajā vai tajā ir nedrošas konstrukcijas, kas var nokrist, apgāzties vai
iebrukt, tādējādi radot apdraudējumu cilvēku dzīvībai un/vai veselībai;
3.4. būvei piekritīga zeme - apbūves zemes gabals novadā vai zeme zem ēkām un
būvēm, saskaņā ar lauku zemes vienības robežu plāna zemes lietošanas veidu
eksplikāciju.
II.

BŪVJU KLASIFICĒŠANA

4. Pašvaldības dome apstiprina Vidi degradējošu ēku (būvju) un nekoptu teritoriju
apzināšanas komisiju, kas apseko Aknīstes novada administratīvo teritoriju un sagatavo
aktu par vidi degradējošām, sagruvušām un cilvēku drošību apdraudošām ēkām un
būvēm.
5. Pašvaldības komisija - Vidi degradējošu ēku (būvju) un nekoptu teritoriju apzināšanas
komisija, nepieciešamības gadījumā, var pieaicināt citus speciālistus vai ekspertus.
6. Pašvaldības izveidotā komisija apseko Aknīstes novada administratīvo teritoriju, veicot
šādas darbības:
6.1. aktā fiksē vidi degradējošās, sagruvušās un cilvēku drošību apdraudošās ēkas un
būves;
6.2. veic šo ēku un būvju fotofiksāciju;
6.3. sagatavo atzinumu par fiksēto ēku un būvju klasificēšanu atbilstoši šo noteikumu
3.punktam.
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7. Pašvaldība viena mēneša laikā no komisijas atzinuma saņemšanas sagatavo un izsūta
atzinumā norādīto ēku un būvju īpašniekiem, valdītājiem vai lietotājiem, kuri
pašvaldībā reģistrēti kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji par šīm ēkām un būvēm,
rakstisku brīdinājumu, kurā norāda termiņu ēku un būvju sakārtošanai.
8. Pēc pašvaldības brīdinājuma saņemšanas ēkas un būves īpašniekam, valdītājam un
lietotājam ir pienākums brīdinājumā noteiktajā termiņā sakārtot būvi.
9. Pašvaldības komisija pēc brīdinājumā noteiktā termiņa veic atkārtotu būves pārbaudi
un sagatavo ziņojumu par būves stāvokli atkārtotas pārbaudes brīdī, sniedzot atzinumu
par būves klasificēšanu atbilstoši šo noteikumu 3.punktam.
10. Pašvaldība pēc noteikumu 9.punktā minētā atkārtotās pārbaudes rezultātu izvērtēšanas
pieņem lēmumu par būves klasificēšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku
drošību apdraudošu būvi.
11. Pamatojoties uz šo noteikumu 10.punktā minēto pašvaldības lēmumu, piemēro
konkrētajām ēkām un būvēm nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no
lielākās kadastrālās vērtības - būvei piekritīgās zemes vai būves kadastrālās vērtības.
III.

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA LIKMES PIEMĒROŠANA

12. Ēku vai būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību
apdraudoša, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās
kadastrālās vērtības - būvei piekritīgās zemes vai būves kadastrālās vērtības, sākot ar
nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā.
13. Maksāšanas paziņojumu par būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai
cilvēku drošību apdraudoša, pašvaldība (nekustamo īpašumu speciālists) nosūta
nodokļa maksātājam viena mēneša laikā no dienas, kad lēmums par būves klasificēšanu
attiecīgajā kategorijā ir kļuvis neapstrīdams vai ir beidzies termiņš augstākās iestādes
izdotā administratīvā akta, ar kuru atstāts spēkā sākotnējais lēmums, pārsūdzēšanai un
tas nav pārsūdzēts.
14. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi likumā „Par nekustamā īpašuma
nodokli” noteiktajā kārtībā veic, sākot ar nākamo mēnesi pēc lēmuma par šo saistošo
noteikumu minētā būves statusa atcelšanu stāšanās spēkā.
IV.

LĒMUMU APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

15. Pašvaldības lēmumu par būves klasificēšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai
cilvēku drošību apdraudošu būvi var apstrīdēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā
stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā.
16. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā.
V. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS
17. Atbilstoši šiem saistošajiem noteikumiem klasificēto ēku un būvju nekustamā īpašuma
nodokļa likmes piemērojamas sākot ar 2019.gada 1.septembri.
Domes priekšsēdētāja

V.Dzene
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30.#
Par Aknīstes novada pašvaldības Vidi degradējošu ēku (būvju) un nekoptu
teritoriju apzināšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
61.panta pirmo daļu, Tautsaimniecības komitejas 17.07.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Vidi degradējošu ēku (būvju) un nekoptu teritoriju apzināšanas
komisijas nolikumu.
PIELIKUMS
Aknīstes novada pašvaldības Vidi degradējošu ēku (būvju) un nekoptu teritoriju
apzināšanas komisijas nolikums
Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu, 61.panta pirmo daļu
I.
Vispārīgie jautājumi.
1. Aknīstes novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) Vidi degradējošu ēku
(būvju) un nekoptu teritoriju apzināšanas komisijas (turpmāk - Komisija)
nolikums nosaka Komisijas darbības mērķi, uzdevumus, struktūru, kārtību,
kādā Komisija apzina un izvērtē Pašvaldībā saņemtos iesniegumus par Aknīstes
pilsētas administratīvajā teritorijā esošajiem vidi degradējošajiem īpašumiem
un nekoptām teritorijām, Komisijas tiesības un pienākumus, pieņemto lēmumu
apstrīdēšanas kārtību un citus jautājumus.
2. Komisija izveidota apzināt Aknīstes novada administratīvajā teritorijā esošās
vidi degradējošās ēkas (būves) un nekoptas teritorijas, kontrolēt fizisko un
juridisko personu īpašumā, lietošanā, valdījumā vai apsaimniekošanā (turpmāk
saukts - īpašnieks) esošā nekustamā īpašuma uzturēšanu un sakopšanu atbilstoši
normatīvo aktu prasībām, ar mērķi Aknīstes novada administratīvajā teritorijā
nodrošināt vizuāli pievilcīgu un sakārtotu vidi, kas neapdraud pilsētas
iedzīvotāju drošību, kā arī nosaka būvju īpašnieka, valdītāja vai lietotāja
pienākumu uzturēt būves atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
3. Komisijas sastāvu apstiprina Pašvaldības dome.
4. Komisijas darbības tiesisko pamatu nosaka likums „Par pašvaldībām”,
Būvniecības likums, Vispārīgie būvnoteikumi, citi Latvijas Republikā spēkā
esošie normatīvie akti (turpmāk - normatīvie akti), Pašvaldības saistošie
noteikumi un Komisijas nolikums.
5. Komisijas darbības organizāciju nosaka Komisijas nolikums, Pašvaldības
domes lēmumi un Pašvaldības vadības rīkojumi.
6. Komisija ir patstāvīga un neatkarīga tās kompetencē esošo lēmumu pieņemšanā.
7. Komisijas veidlapa ir Aknīstes novada pašvaldības veidlapa, kas papildināta ar
vārdiem „Vidi degradējošu ēku (būvju) un nekoptu teritoriju apzināšanas
komisija”.
8. Komisija savā darbībā izskata Pašvaldībā saņemtos iesniegumus, kas saistīti ar
vidi degradējošu ēku (būvju) sakārtošanu, kā arī apzina Aknīstes novada
administratīvajā teritorijā esošus nekoptus un vidi degradējošus īpašumus.
9. Komisija saskaņā ar Aknīstes novada saistošajiem noteikumiem Nr.12/2019
„Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas,
sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves Aknīstes novadā” pieņem lēmumu
par vidi degradējoša un pilsētvidi degradējoša objekta statusa pieņemšanu.
10. Komisija lēmumus noformē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
11. Parakstīt dokumentus uz Komisijas veidlapas ir tiesīgs Komisijas priekšsēdētājs
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vai Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā Komisijas priekšsēdētāja
vietnieks.
12. Komisijas darbība tiek finansēta no Aknīstes novada pašvaldības budžeta
līdzekļiem.
13. Komisijas locekļu darba samaksa tiek veikta Domes noteiktajā kārtībā.
II.
Komisijas darbības uzdevumi
14. Komisijas darbības uzdevumi ir:
14.1. apzināt Aknīstes novada administratīvajā teritorijā esošās vidi
degradējošās, sagruvušās vai cilvēku drošību apdraudošās ēkas (būves) un
teritorijas, kā arī pilsētvidi degradējošus kontrolē fizisko un juridisko
personu īpašumā, lietošanā, valdījumā vai apsaimniekošanā (turpmāk –
īpašnieks) esošā nekustamā īpašuma uzturēšanu un sakopšanu atbilstoši
normatīvo tiesību aktu prasībām, ar mērķi Aknīstes novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā nodrošināt vizuāli pievilcīgu un sakārtotu vidi,
kas neapdraud novada iedzīvotāju drošību, kā arī nosaka būvju īpašnieka
pienākumu uzturēt būves atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem tiesību aktiem;
14.2. veikt pārbaudes un kontrolēt fizisko un juridisko personu īpašumā,
lietošanā, valdījumā vai apsaimniekošanā esošā nekustamā īpašuma
(ēkas, ēkas daļas, būves un zemes) uzturēšanu un sakopšanu atbilstoši
normatīvo aktu prasībām;
14.3. izskata fizisku un juridisku personu iesniegumus par Aknīstes novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem vidi degradējošiem
īpašumiem;
14.4. atbilstoši savai kompetencei, sniedz informāciju un veikt izskaidrojošu
darbu novada iedzīvotājiem par saistošo noteikumu Nr.12/2019 „Kārtība,
kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas
vai cilvēku drošību apdraudošas būves Aknīstes novadā ” piemērošanu.
III. Komisijas struktūra, komisijas darba organizācija
15. Komisijas sastāvā ietilpst Komisijas priekšsēdētājs, Komisijas priekšsēdētāja
vietnieks un Komisijas locekļi.
16. Komisijas priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un sekretāru ievēl Komisijas
locekļi no sava vidus ar vienkāršu balsu vairākumu.
17. Komisijas priekšsēdētājam ir šādi pienākumi:
17.1. plānot, organizēt un vadīt Komisijas darbu;
17.2. sadalīt Komisijas locekļu pienākumus un kontrolēt to darbu Komisijā;
17.3. pārstāvēt Komisiju attiecībās ar valsts un pašvaldības(-u) institūcijām,
iestādēm, biedrībām, nodibinājumiem, komersantiem un iedzīvotājiem.
18. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks pilda Komisijas priekšsēdētāja pienākumus
viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā.
19. Nepieciešamības gadījumā Komisija tās uzdevumu izpildei var pieaicināt citus
valsts vai pašvaldības institūciju pārstāvjus un ekspertus.
20. Komisijas lēmumu pieņemšanā Komisijas priekšsēdētājam, Komisijas
priekšsēdētāja vietniekam un Komisijas locekļiem ir lēmēja balsstiesības, bet
pieaicinātajiem ekspertiem - padomdevēja tiesības.
21. Komisijas darbu vada Komisijas priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.
22. Komisijas sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības.
23. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta Komisijas priekšsēdētājs
(priekšsēdētāja prombūtnes laikā Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) un
sekretārs.
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24. Komisijas lietvedību Pašvaldībā noteiktajā kārtībā kārto Komisijas sekretārs,
atbilstoši normatīvajiem aktiem. Komisijas sēžu protokoli tiek glabāti Aknīstes
novada domē.
25. Komisijas sēdes ir atklātas.
26. Komisija ir tiesīga izskatīt lietu, ja sēdē piedalās vismaz puse no Komisijas
locekļiem ar balsstiesībām.
27. Jautājuma izskatīšanu par Komisijas nolikuma 1.punktā minēto vidi
degradējošo ēku (būvju) un nekoptu teritoriju sakārtošanu var ierosināt jebkura
fiziska vai juridiska persona vai šo personu grupa (turpmāk - iesniedzējs),
iesniegumu iesniedzot Aknīstes novada pašvaldības Vidi degradējošu ēku
(būvju) un nekoptu teritoriju apzināšanas komisijai.
28. Komisija 30 dienu laikā veic iesniegumā minētās ēkas (būves) vai teritorijas
pārbaudi un sagatavo par to atzinumu. Atzinumā tiek norādīts pārbaudāmās
ēkas (būves) vispārējais vizuālais stāvoklis, priekšlikumi īpašniekam ēkas
(būves), teritorijas savešanai pienācīgā kārtībā, šo darbu izpildes termiņš.
Sagatavoto atzinumu piecu darba dienu laikā nosūta īpašniekam.
29. Iesniedzējam, Iesnieguma likumā noteiktajā kārtībā un paredzētajos termiņos,
Komisija nosūta informatīvo vēstuli par jautājuma izskatīšanas gaitu.
30. Ja Komisija ir konstatējusi, ka ēkas (būves) īpašnieks Komisijas atzinumā
norādītos darbus ēkas (būves) sakārtošanā (vai nojaukšanā) noteiktajā laikā nav
veicis, pamatojoties uz lietā par ēku (būvi) esošiem dokumentiem, pieņem
lēmumu par ēkas (būves) klasificēšanu kā vidi degradējošu, sabrukušu vai
cilvēka drošību apdraudošu ēku (būvi).
31. Lēmuma norakstu piecu darba dienu laikā nosūta īpašniekam.
32. Komisija lēmuma norakstu un tam pievienotos dokumentus (foto fiksāciju,
protokolu utml.) iesniedz Pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālistam.
33. Komisija, iepriekš veicot ēku (būvju) apsekošanu, ir tiesīga atcelt lēmumu par
ēkas (būves) klasificēšanu kā vidi degradējošu, sabrukušu vai cilvēka drošību
apdraudošu ēku (būvi), ja īpašnieks ir veicis ēkas (būves) sakārtošanu (vai
nojaukšanu).
IV. Komisijas tiesības un pienākumi
34. Komisijai ir tiesības:
34.1. pieprasīt un saņemt Komisijas darbam nepieciešamo informāciju no valsts
un pašvaldību institūcijām, citām juridiskām un fiziskām personām;
34.2. uzaicināt uz Komisijas sēdēm valsts, pašvaldību un citu institūciju
amatpersonas un speciālistus.
35. Komisijai ir pienākums:
35.1. iesniegumus izskatīt savlaicīgi, vispusīgi un objektīvi;
35.2. uzklausīt iesniegumu iesniedzēju, vidi degradējošo un nesakopto īpašumu
īpašnieku un citu uzaicināto personu paskaidrojumus, argumentus un
viedokļus;
35.3. pēc informācijas izvērtēšanas pieņemt motivētu lēmumu;
35.4. 2 reizes gadā sniegt ziņojumu domes deputātiem par paveikto.
V.
Komisijas lēmuma apstrīdēšanas kārtība
36. Komisijas pieņemto lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā pieņemšanas
dienas Aknīstes pašvaldības domē Skolas ielā 7, Aknīstē, LV 5208.
37. Pašvaldības domes lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā var
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
VI. Komisijas nolikuma pieņemšanas un grozīšanas kārtība
38. Komisijas nolikumu apstiprina Pašvaldības dome.
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39. Grozījumus Komisijas nolikumā var izdarīt pēc Pašvaldības domes
priekšsēdētāja vai Komisijas priekšsēdētāja priekšlikuma. Grozījumus
Komisijas nolikumā apstiprina Pašvaldības dome.
VII.
Finansēšanas kārtība
40. Komisijas locekļi var saņemt atlīdzību Pašvaldības domes noteiktajā kārtībā
un apmērā.
VIII.
Noslēguma jautājums
41. Komisijas nolikums stājas spēkā 01.09.2019.
Domes priekšsēdētāja

V.Dzene

31.#
Par saistošo noteikumu Nr.13/2019 “Grozījumi Aknīstes novada domes
2015.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.24 “Kārtība, kādā ģimene vai
atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Aknīstes novadā”
apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu,
Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 10.07.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.13/2019 “Grozījumi Aknīstes novada
domes 2015.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.24 “Kārtība, kādā
ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Aknīstes
novadā”.
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.
PIELIKUMS
Aknīstes novada domes 24.07.2019. saistošo noteikumu Nr.13/2019
„Grozījumi Aknīstes novada domes 2015.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos
Nr.24 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par
maznodrošinātu Aknīstes novadā””
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta
Norādāmā informācija
sadaļas
Grozījumi saistošajos noteikumos par trūcīgas un maznodrošinātas
1. Projekta
ģimenes (personas) statusa noteikšanu Aknīstes novadā
nepieciešamības
nepieciešami, pamatojoties uz grozījumiem Ministru kabineta
pamatojums
25.11.2014. noteikumos Nr. 727 “Darbības programmas “Pārtikas
un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām
personām 2014. – 2020. plānošanas periodā” īstenošanas
noteikumi”, kas nosaka, ka EAFVP atbalstu var saņemt trūcīga un
arī maznodrošināta ģimene (persona), ja tās ienākumi mēnesī ir
vienādi vai mazāki par 242 euro vienai personai mājsaimniecībā.
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2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
7. Cita informācija
Domes priekšsēdētāja

Paredzētie saistošo noteikumu grozījumi paredz noteikt augstāku
ienākumu līmeni uz 1 ģimenes locekli mēnesī - maznodrošinātas
personas (ģimenes) ienākumu līmenis Eiropas atbalsta fonda
vistrūcīgākajām personām atbalsta saņemšanai tiek noteikts 242
euro. Tas nodrošinās šīm ģimenēm iespēju saņemt lielāku sociālo
palīdzību un sociālos pakalpojumus, uzlabot dzīves kvalitāti.
Saistošie noteikumi nepiedāvā izmaiņas attiecībā uz pašvaldības
budžetu, tie veidoti, rēķinoties ar budžetā sociālajai nodrošināšanai
paredzētajiem līdzekļiem.
Nav attiecināms.

Par saistošo noteikumu piemērošanu var griezties Aknīstes
novada Sociālajā dienestā. Saistošie noteikumi līdzšinējo kārtību
nemainīs.
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots
pašvaldības mājas lapā. Konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem
nav notikušas. Saistošo noteikumu regulējums nemaina
līdzšinējo personu veicamo darbību kārtību.
Nav
`

V.Dzene

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.13/2019
„Grozījumi Aknīstes novada domes 2015.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos
Nr.24 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par
maznodrošinātu Aknīstes novadā””
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 7.punktu, likuma
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu,
1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2015.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos
Nr.24 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par
maznodrošinātu Aknīstes novadā”” šādus grozījumus:
1.1.Papildināt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu ar šādu teikumu:
“Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra noteikumu Nr.727 “Darbības
programmas “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana
vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas periodā”
īstenošanas noteikumi” 4.1.3. apakšpunktu”
1.2. Papildināt 5.punktu ar 51. punktu šādā redakcijā:
“51. Maznodrošinātas personas (ģimenes) ienākumu līmenis Eiropas
atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta saņemšanai ir 242 euro.
Personām, kuru vidējie ienākumi pēdējo 3 mēnešu laikā pārsniedz
pašvaldībā noteikto maznodrošinātas personas ienākumu līmeni un ir līdz
242 euro, dienests izsniedz izziņu par maznodrošinātas personas (ģimenes)
statusa piešķiršanu Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām
atbalsta saņemšanai”.
1.3.Papildināt 17.punktu ar 17.1. un 17.2.punktu šādā redakcijā:
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“17.1. Ja ģimenē ir darbspējīga persona, tad uz 3 mēnešiem;
17.2. Ja ģimenē nav nevienas darbspējīgas personas, tad uz 6 mēnešiem.”
1.4.Svītrot 21.punktu.
Domes priekšsēdētāja

V.Dzene

32.#
Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otrās daļas 2.punktu,
Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 10.07.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Piešķirt (Vārds, uzvārds) dzīvojamo platību “Spodras”- 10, Ancenē, Asares
pagastā, Aknīstes novadā, īres līgumu slēdzot uz laiku līdz 31.08.2019.
33.#
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, Sociālās, izglītības,
kultūras un sporta komitejas 10.07.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz sešiem mēnešiem, kas noslēgts ar
(Vārds, uzvārds) par dzīvokļa Augšzemes ielā 55 – 5, Aknīstē, īri.
34.#
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, Sociālās, izglītības,
kultūras un sporta komitejas 10.07.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz vienu gadu, kas noslēgts ar
(Vārds, uzvārds) par dzīvokļa “Kraujas 2”- 2, Kraujas, Gārsenes pagastā, Aknīstes
novadā, īri.
35.#
Par nedzīvojamo telpu nomas līguma slēgšanu
Pamatojoties uz Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 10.07.2019.
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Slēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar (Vārds, uzvārds) par nekustamā
īpašuma Augšzemes ielā 14, Aknīstē, nomu uz vienu gadu.
36.#
Par deklarētās dzīvesvietas 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
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(Vārds, uzvārds) 2019.gada 7.jūnija iesniegumā Nr.232 izteikto lūgumu par deklarētās
dzīves vietas ziņu anulēšanu (Vārds, uzvārds),
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, 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 (adrese).
Pielikumā: iesniedzējai un adresātam adresēts Administratīvais akts.
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