LATVIJAS REPUBLIKA

AKNĪSTES NOVADA DOME
Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208,
Tālrunis, fakss 65237751, e-pasts: akniste@akniste.lv

SĒDES PROTOKOLS
2020.gada 29.aprīlī
Aknīstē

Nr.8

Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Vija Dzene
Sēdi protokolē – Kancelejas vadītāja Ināra Buiķe
Piedalās –
Deputāti:
Vija Dzene,
Viktors Žukovskis,
Inārs Čāmāns,
Jānis Vanags,
Skaidrīte Pudāne,
Sandra Vārslavāne,
Normunds Zariņš,
Santa Curikova,
Ēriks Serafinovičs
Pašvaldības darbinieki:

J.Gavars – izpilddirektors,
L.Prande – sabiedrisko attiecību speciāliste,
J.Striks – Gārsenes pagasta pārvaldes vadītājs

Domes priekšsēdētāja V.Dzene aicina balsot par sēdes darba kārtību ar 36
jautājumiem.
Deputātiem iebildumu, papildinājumu nav.
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, 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 pamatkapitāla palielināšanu SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes
centrs”.
2. Par pašvaldības budžeta izpildi martā.
3. Par saistošo noteikumu Nr.4/2020 „Grozījumi Aknīstes novada domes
27.01.2020. saistošajos noteikumos Nr.2/2020 „Aknīstes novada pašvaldības
budžeta plāns 2020.gadam”” apstiprināšanu.

4. Grāmatvedības ziņojuma par Aknīstes novada pašvaldības nemateriālo
ieguldījumu, pamatlīdzekļu un nepabeigtās būvniecības gada inventarizācijas
veikšanu apstiprināšana.
5. Par atvaļinājuma piešķiršanu Aknīstes novada pašvaldības izpilddirektoram.
6. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Jēkabpils novada pašvaldību par
Pedagoģiski medicīniskās komisijas pakalpojumu nodrošināšanu.
7. Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu pludmaļu labiekārtošanai.
8. Par SIA “Aknīstes Pakalpojumi” apsaimniekošanā un pārvaldīšanā Aknīstes
novada pašvaldības īpašumā esošajiem nekustamajiem īpašumiem datu
aktualizāciju.
9. Par Aknīstes novada pašvaldības īpašuma “Ūdenstornis”, Gārsenes pagasts,
Aknīstes novads, nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “Aknīstes
Pakalpojumi”.
10. Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu Gārsenes dabas taku
labiekārtošanai.
11. Par telpu nomas maksas samazināšanu novada ēdināšanas uzņēmumiem.
12. Par telpu nomas maksas samazināšanu SIA “Gārsenes pils”.
13. Par aizņēmumu Valsts kasē projekta Nr.19-05-A00702-000011 “Pašvaldības
ceļa Nr.3-1 Aknīste-Krāces (0.000 km - 0.148 km), Melioratoru (0.070 km 0.728 km), Avotu (0.000 km - 1.003 km), Lauku (0.000 km -0.931 km),
Girenieku (0.017 km - 0.360 km) ielu, to posmu pārbūve, Aknīstē, Gārsenes
pagastā, Aknīstes novadā” daļas realizēšanai.
14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemesgabala ar kadastra
Nr.56620030125, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, nomas tiesību izsoles
rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu.
15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemesgabala ar kadastra
Nr.56620020132, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, nomas tiesību izsoles
rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu.
16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemesgabala ar kadastra
Nr.56620020119, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, nomas tiesību izsoles
rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu.
17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemesgabala ar kadastra
Nr.56620020162, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, nomas tiesību izsoles
rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu.
18. Par pašvaldības kustamās mantas - cirsmas nodošanu atsavināšanai, kas atrodas
nekustamajā īpašumā “Meži”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56250010101.
19. Par saistošo noteikumu Nr.5/2020 “Aknīstes novada pašvaldības atbalsts
ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību” apstiprināšanu.
20. Nolikuma “Par Aknīstes novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites un
organizācijas pamatprincipiem un metodiku” apstiprināšana.
21. Par līdzekļu piešķiršanu elektrības pieslēguma izbūvei Upes un Dzirnavu ielu
krustojumā.
22. Par līdzekļu piešķiršanu telpu pielāgošanai vīrusa “COVID-19” slimnieku
izmitināšanai.
23. Par pašvaldības zemes nomu.
24. Par pašvaldības zemes pārnomāšanu.
25. Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu.
26. Par pašvaldības zemes nomas līguma izbeigšanu.
27. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.
28. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.
29. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.
30. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.
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31. Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu.
32. Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu.
33. Par dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu.
34. Par dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu.
35. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu.
36. Par atzinuma sniegšanu Krustpils novada pašvaldībai par darījuma atbilstību
administratīvi teritoriālai reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai.
1.#
Par pamatkapitāla palielināšanu SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes
centrs”
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu,
Komerclikuma 196.panta pirmo, trešo daļu, 198.panta pirmo daļu, Publiskas personas
kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62.pantu, 63.panta pirmās daļas
1.punktu, Finanšu komitejas 22.04.2020. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, J.Vanags, S.Pudāne,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav;
ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Palielināt SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs”,
reģ.Nr.40003331306, pamatkapitālu, izdarot naudas ieguldījumu EUR 6000
(Seši tūkstoši euro) apmērā no pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem
izdevumiem.
2. Apstiprināt SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” pamatkapitāla
palielināšanas noteikumus.
3. Apstiprināt SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” statūtus jaunā
redakcijā.
4. Uzdot SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes loceklim
I.Eidukam reģistrēt LR Uzņēmumu reģistrā pamatkapitāla palielināšanu.
2.#
Par pašvaldības budžeta izpildi martā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu,
likumu „Par pašvaldību budžetiem”, Finanšu komitejas 22.04.2020. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, J.Vanags, S.Pudāne,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav;
ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta 2020.gada janvāra marta ieņēmumus – 746307,45 EUR un izdevumus – 511632,37 EUR.
3.#
Par saistošo noteikumu Nr.4/2020 „Grozījumi Aknīstes novada domes
27.01.2020. saistošajos noteikumos Nr.2/2020 „Aknīstes novada pašvaldības
budžeta plāns 2020.gadam”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu,
likumu „Par pašvaldību budžetiem”, Finanšu komitejas 22.04.2020. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, J.Vanags, S.Pudāne,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav;
ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
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1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.4/2020
„Grozījumi Aknīstes novada domes 27.01.2020. saistošajos noteikumos
Nr.2/2020 „Aknīstes novada pašvaldības budžeta plāns 2020.gadam””.
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
4. Publicēt saistošos noteikumus pašvaldības mājas lapā internetā, nodrošināt to
pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4/2020
„Grozījumi Aknīstes novada domes 27.01.2020. saistošajos noteikumos Nr.2/2020
„Aknīstes novada pašvaldības budžeta plāns 2020.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 27.01.2020. saistošajos noteikumos Nr.2/2020
„Aknīstes novada pašvaldības budžeta plāns 2020.gadam” šādus grozījumus:
Ieņēmumos:
Klasifikācijas
kods

Apstiprinātais
gada plāns
(EUR)
2 67 66 72

Nosaukums
I KOPĀ IEŅĒMUMI
II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi

13.0.0.0

13.1.0.0
13.1.0.0
13.1.0.0.
13.2.0.0
13.2.1.0
13.2.1.0.
13.2.2.0
13.2.2.0.

17.0.0.0

17.2.0.0

17.2.0.0

17.2.0.0

18.0.0.0

IV Nenodokļu ieņēmumi
IEŅĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBAS)
ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS UN NO
NODOKĻU PAMATPARĀDA
KAPITALIZĀCIJAS
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas
V Transfertu ieņēmumi
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto
publisko personu un budžeta nefinansēto
iestāžu transferti
Pašvaldību budžetā saņemtie transferti no
valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām
publiskām personām un no budžeta
nefinansētām iestādēm
Pašvaldību budžetā saņemtie transferti no
valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām
publiskām personām un no budžeta
nefinansētām iestādēm
Pašvaldību budžetā saņemtie transferti no valsts
budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām
personām un no budžeta nefinansētām iestādēm
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI
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Grozījumi
EUR

Precizētais
gada plāns

42714.00

2 71 93
86.00
1 44 30
40.00
4 21 73.00
3 97 73.00

1 41 62 67

26773.00

1 54 00
1 30 00

26773.00
26773.00

1 30 00
1 30 00
1 30 00

10372.00
10372.00
10372.00
16401.00
4365.00
4365.00
12036.00
12036.00
15941.00

1 20 96 20

1 13 06 20

396.00

2 33 72.00
2 33 72.00
2 33 72.00
1 64 01.00
43 65.00
43 65.00
1 20 36.00
1 20 36.00
1 22 55
61.00
3 96.00

396.00

3 96.00

396.00

3 96.00

396.00

3 96.00

15545.00

1 14 61
65.00

18.6.0.0
18.6.3.0

18.6.3.0.3.
18.6.3.0.5.
18.6.3.0.7.
18.6.3.1.9

Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts budžeta
Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas
izdevumu transferti ārvalstu finanšu palīdzības
projektu īstenošanai no valsts budžeta iestādēm
Projekts "Veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumi Aknīstes novadā"
Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai"
projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai"
Projekts "Dienas aprūpes centra, grupu dzīvokļu
izveide DI plāna īstenošanai"
IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai
DEFICĪTS (–)

1 13 06 20

15545.00

1 14 61
65.00
1 90 87.00

4136.00

41 36.00

518.00

5 18.00

2750.00

27 50.00

24 22

8141.00

1 05 63.00

2 67 66 72

42714.00

2 71 93
86.00

35 42

15545.00

Izdevumos:
Klasifikācijas
kods

06.200
08.230
09.110
09.219
09.510
10.920

1000
1100
1110
1119
1200

1210
1210
2000
2200
2230

2239

2240

2241
2300

2320

Nosaukums
VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI
FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM
Teritoriju attīstība
Kultūras centri, nami, klubi
Pirmsskolas izglītība
Pamatizglītība, vidējā izglītība
Interešu un profesionālās ievirzes izglītība
Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības
pasākumi
VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI
EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM
Atlīdzība
Atalgojums
Mēneša amatalga
Pārējo darbinieku mēneša amatalga
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti
un kompensācijas
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības
un veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie
pakalpojumi
Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar
iestādes darbības nodrošināšanu saistītie
pakalpojumi
Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas
pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu
kapitālo remontu)
Ēku, būvju un telpu remonts
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece,
biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā
5000
Kurināmais un enerģētiskie materiāli
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Apstiprinātais
gada plāns
(EUR)

Grozījumi
EUR

3 11 12 39

48192.00

Gada plāns
ar
grozījumiem
EUR
3 15 94 31

94 02 07
20 96 69
29 79 56
57 70 73
7 54 03
42 08 02

31847.00
200.00
1764.00
3268.00
4365.00
6748.00

97 20 54
20 98 69
29 97 20
58 03 41
7 97 68
42 75 50

3 11 12 39

48192.00

3 15 94 31

1 49 90 66
1 20 91 54
1 16 98 06
1 16 98 06
28 99 12

13625.00
11409.00
11409.00
11409.00
2216.00

1 51 26 91
1 22 05 63
1 18 12 15
1 18 12 15
29 21 28

28 99 12

2216.00

28 99 12
80 02 07
58 65 62
15 92 11

10 59 21

2216.00
10861.00
6725.00
2360.00

2360.00

29 21 28
29 21 28
81 10 68
59 32 87
16 15 71

10 82 81

26 17 06

4365.00

26 60 71

8 92 50
20 83 57

4365.00
4136.00

9 36 15
21 24 93

7 13 20

4136.00

7 54 56

2322
5000
5200
5230
5239
5250
5250

Degviela
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi
Pārējie pamatlīdzekļi
Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi
Kapitālais remonts un rekonstrukcija
Kapitālais remonts un rekonstrukcija
IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai
DEFICĪTS (–)

Domes priekšsēdētāja

5 29 20
24 03 07
21 87 21
2 64 00
91 16
19 08 21
19 08 21
-3 11 12 39

4136.00
23706.00
23706.00
3062.00
3062.00
20644.00
20644.00
-48192.00

5 70 56
26 40 13
24 24 27
2 94 62
1 21 78
21 14 65
21 14 65
-3 15 94 31

V.Dzene

4.#
Grāmatvedības ziņojuma par Aknīstes novada pašvaldības nemateriālo
ieguldījumu, pamatlīdzekļu un nepabeigtās būvniecības gada inventarizācijas
veikšanu apstiprināšana
Pamatojoties uz
Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumiem Nr.585
„Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, likuma „Par grāmatvedību”
III nodaļas 12.pantu, Aknīstes novada domes 20.11.2009. (prot. Nr.10, 29.#) nolikumu
„Par Aknīstes novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites un organizācijas
pamatprincipiem un metodiku”, Finanšu komitejas 22.04.2020. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, J.Vanags, S.Pudāne,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav;
ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt grāmatvedības ziņojumu par Aknīstes novada pašvaldības
nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu, nepabeigtās celtniecības un ilgtermiņa
ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves gada inventarizācijas veikšanu.
5.#
Par atvaļinājuma piešķiršanu Aknīstes novada pašvaldības izpilddirektoram
Pamatojoties uz Darba likuma 149.panta pirmo, otro daļu, Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta pirmo daļu, Aknīstes
novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma
67.punktu, J.Gavara iesniegumu, Finanšu komitejas 22.04.2020. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, J.Vanags, S.Pudāne,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav;
ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Piešķirt Aknīstes novada pašvaldības izpilddirektoram Jānim Gavaram
atvaļinājuma daļu – 2 kalendāra nedēļas no 05.05.2020. līdz 19.05.2020. un apmaksātu
papildatvaļinājumu 20.05.2020. – vienu darba dienu (par nostrādātajiem gadiem
pašvaldībā) par nostrādāto periodu no 01.09.2018. līdz 31.08.2019.
6.#
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par
Pedagoģiski medicīniskās komisijas pakalpojumu nodrošināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
21.punktu, 22.punktu, Finanšu komitejas 22.04.2020. lēmumu,
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atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, J.Vanags, S.Pudāne,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav;
ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Slēgt deleģēšanas līgumu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību, reģ.Nr.40900025374,
par Pedagoģiski medicīniskās komisijas pakalpojumu nodrošināšanu.
7.#
Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu pludmaļu labiekārtošanai
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu,
15.panta pirmās daļas 2.punktu, Finanšu komitejas 22.04.2020. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav;
ATTURAS – 1 (N.Zariņš),
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Piešķirt līdzekļus 4005,48 EUR apmērā pašvaldībai piederošo pludmaļu
labiekārtošanai no dabas resursu nodokļa līdzekļiem.
8.#
Par SIA “Aknīstes Pakalpojumi” apsaimniekošanā un pārvaldīšanā Aknīstes
novada pašvaldības īpašumā esošajiem nekustamajiem īpašumiem datu
aktualizāciju
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas
noteikumu 13.punktu, ka Aknīstes novada pašvaldība, ir Aknīstes pilsētas ar lauku
teritoriju saistību un tiesību pārņēmēja, Finanšu komitejas 22.04.2020. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, J.Vanags, S.Pudāne,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav;
ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus 2004.gada 27.aprīļa Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju
Domes sēdes protokola Nr.5 “Par nekustamā īpašuma nodošanu SIA “Aknīstes
pakalpojumi” pārvaldīšanā un apsaimniekošanā un SIA darbības kontroli”
1.punktā minētajā “Nekustamā īpašuma saraksts” 2A pielikumā un apstiprināt
to jaunā redakcijā:
Nr.
Objekta nosaukums, adrese
p.k.
1.
Dzīvojamā māja Skolas ielā 16
2.
Dzīvojamā māja Skolas ielā 21
3.
Dzīvojamā māja Dzirnavu ielā 12
4.
Dzīvojamā māja Pasta ielā 1
5.
Dzīvojamā māja Zaļā iela 1
6.
Dzīvojamā māja Krasta ielā 3
7.
Dzīvojamā māja Augšzemes ielā 4
8.
Dzīvojamā māja Augšzemes ielā 7
9.
Dzīvojamā māja Augšzemes ielā 19
10. Dzīvojamā māja Augšzemes ielā 24
11. Dzīvojamā māja Augšzemes ielā 25
12. Dzīvojamā māja Augšzemes ielā 26
13. Dzīvojamā māja Augšzemes ielā 28
14. Dzīvojamā māja Augšzemes ielā 34
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Dzīvojamā māja Augšzemes ielā 36
Dzīvojamā māja Augšzemes ielā 41
Dzīvojamā māja Augšzemes ielā 55
Dzīvojamā māja Radžupes ielā 4
Dzīvojamā māja Radžupes ielā 5
Siltumapgādes katlumāja
Inženiertehniskie tīkli, t.sk. ūdensvadi
kanalizācija
siltumtrase
22. Dzīvojamā māja Radžupes iela 2
23. Dzīvojamā māja Skolas iela 10 (2014.gada
20.augusta pilnvara Nr.14/21)
2. Svītrot 2004.gada 27.aprīļa Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju Domes sēdes
protokola Nr.5 “Par nekustamā īpašuma nodošanu SIA “Aknīstes pakalpojumi”
pārvaldīšanā un apsaimniekošanā un SIA darbības kontroli” 3.,4.,5.punktus.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

9.#
Par Aknīstes novada pašvaldības īpašuma “Ūdenstornis” , Gārsenes pagasts,
Aknīstes novads, nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “Aknīstes Pakalpojumi”
Tautsaimniecības komiteja 15.04.2020. izskatīja pašvaldības SIA “Aknīstes
Pakalpojumi” (turpmāk - Sabiedrība) 2020.gada iesniegumu par nekustamā īpašuma
nodošanu bezatlīdzības lietošanā Aknīstes novada pašvaldības nekustamo īpašumu
“Ūdenstornis,” Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, kadastra Nr.56620030210, tai
deleģēto funkciju veikšanai.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos
pakalpojumus, tai skaitā ūdensapgādi. Atbilstoši šī likuma 14.panta pirmās daļas
1.punktam, dome ir izveidojusi Sabiedrību, kas nodrošina iedzīvotājiem minētos
pakalpojumus. Šo funkciju deleģēja Sabiedrībai, 2011.gada 31.janvārī noslēdzot
Deleģējuma līgumu Nr.29.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
(turpmāk - Likums) 5.panta pirmā daļa un otrās daļas 5.punkts nosaka, ka publiskas
personas mantu aizliegts nodot kapitālsabiedrībai bezatlīdzības lietošanā, izņemot, ja
mantu nodot kapitālsabiedrībai tai deleģēto publiskas personas pakalpojumu
sniegšanai. Minētā panta trešā daļa nosaka, ka, ja publiskas personas mantu nodot
bezatlīdzības lietošanā, par to tiek pieņemts lēmums.
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī to, ka dome ir deleģējusi Sabiedrībai
pašvaldības autonomo funkciju – organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus
ūdensapgādi un kanalizāciju un Sabiedrībai ir nepieciešams nekustamais īpašums
noteikto funkciju veikšanai un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.pantu, 5.panta otrās daļas
5.punktu, trešo un ceturto daļu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, J.Vanags, S.Pudāne,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS – 1
(V.Žukovskis),
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Nodot bezatlīdzības lietošanā nekustamo īpašumu “Ūdenstornis“, Gārsenes
pagasts, Aknīstes novads, kadastra Nr.56620030210
SIA “Aknīstes
Pakalpojumi,” reģ.Nr.45403000709, juridiskā adrese: Saltupes iela 9, Aknīste
Aknīstes novads, tās deleģēto funkciju veikšanai.
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2. Noslēgt nekustamā īpašuma bezatlīdzības lietošanas līgumu uz 5 gadiem.
3. Piešķirt SIA “Aknīstes Pakalpojumi” tiesības nodot apakšnomā zemes gabalu
zem nekustamā īpašuma “Ūdenstornis,” Gārsenes pagasts, Aknīstes novads
0,9561 ha platībā, ar kadastra Nr.56620030210 un nekustamo īpašumu
“Ūdenstornis,” Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, un reģistrējot apakšnomas
tiesības zemesgrāmatā.
10.#
Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu Gārsenes dabas taku
labiekārtošanai
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu,
15.panta pirmās daļas 2.punktu, Finanšu komitejas 22.04.2020. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, J.Vanags, S.Pudāne,
S.Vārslavāne, S.Curikova, Ē.Serafinovičs); PRET – 2 (I.Čāmāns, V.Žukovskis);
ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt 1000 EUR tiltiņa atjaunošanai Gārsenes dabas takās no dabas resursu
nodokļa līdzekļiem.
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, J.Vanags, S.Pudāne,
S.Vārslavāne, S.Curikova, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – 1 (I.Čāmāns);
ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
2. Piešķirt 500 EUR desmit informatīvo plākšņu izgatavošanai Gārsenes dabas
takām no dabas resursu nodokļa līdzekļiem.
11.#
Par telpu nomas maksas samazināšanu novada ēdināšanas uzņēmumiem
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 2.aprīļa noteikumu Nr.180
“Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas
kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu
sakarā ar Covid-19 izplatību” 11.punktu, Ministru kabineta 2020.gada 9.aprīļa
noteikumiem Nr.202 “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 2.aprīļa noteikumos
Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas
kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu
sakarā ar Covid-19 izplatību”,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, J.Vanags, S.Pudāne,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav;
ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Samazināt telpu nomas maksu 90% apmērā z/s “Rātes”, reģ.Nr.45401018636,
par telpu nomu Gārsenes pilī, adrese: “Labieši”, Gārsene, Gārsenes pagasts,
Aknīstes novads, par 2020.gada aprīli, maiju un jūniju.
2. Samazināt telpu nomas maksu 90% apmērā SIA “Kalniņā”,
reģ.Nr.40203105785, par telpu nomu Aknīstes vidusskolā par 2020.gada
aprīli, maiju un jūniju.
12.#
Par telpu nomas maksas samazināšanu SIA “Gārsenes pils”
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 2.aprīļa noteikumu Nr.180
“Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas
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kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu
sakarā ar Covid-19 izplatību” 11.punktu, Ministru kabineta 2020.gada 9.aprīļa
noteikumiem Nr.202 “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 2.aprīļa noteikumos
Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas
kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu
sakarā ar Covid-19 izplatību”,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, J.Vanags, S.Pudāne,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav;
ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Samazināt telpu nomas maksu 90% apmērā SIA “Gārsenes pils”,
reģ.Nr.45403051705, par telpu nomu Gārsenes pilī, adrese: “Labieši”, Gārsene,
Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, par 2020.gada aprīli, maiju un jūniju.
13.#
Par aizņēmumu Valsts kasē projekta Nr.19-05-A00702-000011 “Pašvaldības ceļa
Nr.3-1 Aknīste-Krāces (0.000 km - 0.148 km), Melioratoru (0.070 km - 0.728
km), Avotu (0.000 km - 1.003 km), Lauku (0.000 km -0.931 km), Girenieku
(0.017 km - 0.360 km) ielu, to posmu pārbūve, Aknīstē, Gārsenes pagastā,
Aknīstes novadā” daļas realizēšanai
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu,
15.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par valsts budžetu 2020.gadam” 13.panta
pirmās daļas 1.punktu, Ministra kabineta 18.08.2015. noteikumiem Nr.475 „Valsts un
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, J.Vanags, S.Pudāne,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt Aknīstes novada domes 03.06.2019. lēmumu Nr.154 “Par aizņēmumu
Valsts kasē projekta “Pašvaldības ceļa Nr.3-1 Aknīste-Krāces (0.000 km - 0.148
km), Melioratoru (0.070 km - 0.728 km), Avotu (0.000 km - 1.003 km), Lauku
(0.000 km -0.931 km), Girenieku (0.017 km - 0.360 km) ielu, to posmu pārbūve,
Aknīstē, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā” realizēšanai”.
2. Atcelt Aknīstes novada domes 25.09.2019. lēmumu Nr.263 “Par Aknīstes
novada domes 03.06.2019. lēmuma Nr.154 “Par aizņēmumu Valsts kasē
projekta “Pašvaldības ceļa Nr.3-1 Aknīste-Krāces (0.000 km - 0.148 km),
Melioratoru (0.070 km - 0.728 km), Avotu (0.000 km - 1.003 km), Lauku (0.000
km -0.931 km), Girenieku (0.017 km - 0.360 km) ielu, to posmu pārbūve,
Aknīstē, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā” realizēšanai” precizēšanu”.
3. Ņemt aizņēmumu 159 008,18 EUR Valsts kasē uz 15 gadiem ELFLA finansēta
projekta “Pašvaldības ceļa Nr.3-1 Aknīste-Krāces (0.000km-0.148km),
Melioratoru (0.070km-0.728km), Avotu (0.000km-1.003km), Lauku (0.000km0.931km), Girenieku (0.017km-0.360km) ielu, to posmu pārbūve Aknīstē,
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā” daļas realizēšanai, paredzot aizņēmumu
izņemt 2020.gadā un atmaksu sākt no 2021.gada janvāra. Aizņēmuma atmaksu
nodrošināt ar pašvaldības budžetu.
14.#
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemesgabala ar kadastra Nr.56620030125,
Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, nomas tiesību izsoles rezultātu
apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu
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Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350
“Publiskās personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 43. un 44.punktu,
2020.gada 25.marta Aknīstes novada pašvaldības zemes nomas noteikumiem,
Publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1
pantu, Finanšu komitejas 22.04.2020. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, J.Vanags, S.Pudāne,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes nomas tiesību izsoles rezultātus un par uzvarētāju atzīt
/nosaukums, reģ.Nr./, ar izsolē piedāvāto augstāko cenu – zemes nomas maksu
77.00 EUR (septiņdesmit septiņi euro 00 centi) gadā.
2. Iznomāt Aknīstes novada pašvaldības nekustamo īpašumu ar kadastra
Nr.56620030125, platība 1,2 ha, /nosaukums, reģ.Nr./, par piedāvāto augstāko
nomas maksu 77.00 EUR gadā, slēdzot nomas līgumu.
3. Nomas tiesību termiņš tiek noteikts uz 6 gadiem (sešiem) gadiem, no nomas
līguma noslēgšanas dienas.
4. Nekustamā īpašuma (iznomātā zemesgabala) lietošanas mērķis –
lauksaimniecība. Nomnieks var izmantot zemesgabalu tikai noteiktiem un
Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā reģistrētiem nekustamā īpašuma
lietošanas mērķiem.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi Aknīstes novada pašvaldības Nekustamo
īpašumu speciālists K.Žubeckis.
15.#
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemesgabala ar kadastra Nr.56620020132,
Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, nomas tiesību izsoles rezultātu
apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu,
Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskās personas zemes
nomas un apbūves tiesību noteikumi” 43. un 44.punktu, 2020.gada 25.marta Aknīstes
novada pašvaldības zemes nomas noteikumiem, Publiskās personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 61.pantu, Finanšu komitejas 22.04.2020.
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, J.Vanags, S.Pudāne,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes nomas tiesību izsoles rezultātus – par uzvarētāju atzīt
/nosaukums, reģ.Nr./, ar izsolē piedāvāto augstāko cenu – zemes nomas maksu
215.00 EUR (divi simti piecpadsmit euro 00 centi ) gadā.
2. Iznomāt Aknīstes novada pašvaldības nekustamo īpašumu ar kadastra
Nr.56620020132, platība 3,5 ha, /nosaukums, reģ.Nr./, par piedāvāto augstāko
nomas maksu 215.00 EUR gadā, slēdzot nomas līgumu.
3. Nomas tiesību termiņš tiek noteikts uz 6 gadiem (sešiem) gadiem no nomas
līguma noslēgšanas dienas.
4. Nekustamā īpašuma (iznomātā zemesgabala) lietošanas mērķis –
lauksaimniecība. Nomnieks var izmantot zemesgabalu tikai noteiktiem un
Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā reģistrētiem nekustamā īpašuma
lietošanas mērķiem.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi Aknīstes novada pašvaldības Nekustamo
īpašumu speciālists K.Žubeckis.
16.#
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Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemesgabala ar kadastra Nr.56620020119,
Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, nomas tiesību izsoles rezultātu
apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu,
Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskās personas zemes
nomas un apbūves tiesību noteikumi” 43. un 44.punktu, 2020.gada 25.marta Aknīstes
novada pašvaldības zemes nomas noteikumiem, Publiskās personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 61.pantu, Finanšu komitejas 22.04.2020.
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, J.Vanags, S.Pudāne,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav;
ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes nomas tiesību izsoles rezultātus – par uzvarētāju atzīt
/nosaukums, reģ.Nr./, ar izsolē piedāvāto augstāko cenu – zemes nomas maksu
65.00 EUR (sešdesmit pieci euro 00 centi ) gadā.
2. Iznomāt Aknīstes novada pašvaldības nekustamo īpašumu ar kadastra
Nr.56620020119, platība 1,0 ha, /nosaukums, reģ.Nr./, par piedāvāto augstāko
nomas maksu 65.00 EUR gadā, slēdzot nomas līgumu.
3. Nomas tiesību termiņš tiek noteikts uz 6 gadiem (sešiem) gadiem, no nomas
līguma noslēgšanas dienas.
4. Nekustamā īpašuma (iznomātā zemesgabala) lietošanas mērķis –
lauksaimniecība. Nomnieks var izmantot zemesgabalu tikai noteiktiem un
Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā reģistrētiem nekustamā īpašuma
lietošanas mērķiem.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi Aknīstes novada pašvaldības Nekustamo
īpašumu speciālists K.Žubeckis.
17.#
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemesgabala ar kadastra Nr.56620020162,
Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, nomas tiesību izsoles rezultātu
apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu,
Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskās personas zemes
nomas un apbūves tiesību noteikumi” 43. un 44.punktu, 2020.gada 25.marta Aknīstes
novada pašvaldības zemes nomas noteikumiem, Publiskās personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 61.pantu, Finanšu komitejas 22.04.2020.
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, J.Vanags, S.Pudāne,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes nomas tiesību izsoles rezultātus – par uzvarētāju atzīt
/nosaukums, reģ.Nr./, ar izsolē piedāvāto augstāko cenu – zemes nomas maksu
462.00 EUR (četri simti sešdesmit divi euro 00 centi ) gadā.
2. Iznomāt Aknīstes novada pašvaldības nekustamo īpašumu ar kadastra
Nr.56620020162, platība 7,5320 ha, /nosaukums, reģ.Nr./, par piedāvāto
augstāko nomas maksu 462.00 EUR gadā, slēdzot nomas līgumu.
3. Nomas tiesību termiņš tiek noteikts uz 6 gadiem (sešiem) gadiem, no nomas
līguma noslēgšanas dienas.
4. Nekustamā īpašuma (iznomātā zemesgabala) lietošanas mērķis –
lauksaimniecība. Nomnieks var izmantot zemesgabalu tikai noteiktiem un
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Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā reģistrētiem nekustamā īpašuma
lietošanas mērķiem.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi Aknīstes novada pašvaldības Nekustamo
īpašumu speciālists K.Žubeckis.
18.#
Par pašvaldības kustamās mantas - cirsmas nodošanu atsavināšanu, kas atrodas
nekustamajā īpašumā “Meži”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56250010101
Nekustamais īpašums Meži, Aknīstes pag., Aknīstes nov., kadastra Nr.
56250010101, sastāv no četrām zemes vienībām, 84,9 ha platībā, reģistrēts Aknīstes
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000059009 uz Aknīstes novada pašvaldības
vārda.
Valsts meža dienests ir izsniedzis: 1. Apliecinājumu Nr.1282299 koku ciršanai
1,13 ha platībā; 2. Apliecinājumu Nr.1282302 koku ciršanai 1,56 ha platībā; 3.
Apliecinājumu Nr.1282285 koku ciršanai 2,29 ha platībā; 4. Apliecinājumu
Nr.1282360 koku ciršanai 4.17 ha platībā; 5. Apliecinājumu Nr.1282400 koku ciršanai
6,67 ha platībā.
Saņemts sertificēta augošas koksnes krājas un kvalitātes vērtētāja atzinums par
izcērtamās koksnes vērtību kopsummā par 89 600.00 euro.
Pašvaldības mantas atsavināšanas komisija 2020.gada 16.aprīlī komisijas sēdē,
izvērtējot pašvaldības cirsmu atsavināšanas lietderību, ņemot vērā sertificēta vērtētāja
sagatavoto novērtējuma atskaiti par cirsmu tirgus vērtību, nolēma virzīt izskatīšanai
Finanšu komitejā un Domes sēdē lēmuma projektu par pašvaldības kustamās mantas cirsmas atsavināšanu, kas atrodas nekustamajā īpašumā “Meži”, Aknīstes pag.,
Aknīstes novads.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās
daļas 1.punktu, 4.panta pirmo daļu, 6.panta otro daļu, 9.panta trešo daļu, 10.pantu un
Meža likuma nosacījumiem, Finanšu komitejas 22.04.2020. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, J.Vanags, S.Pudāne,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS – 1
(V.Žukovskis), Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai, rīkojot publisku izsoli, Aknīstes novada pašvaldībai
piederošo kustamo mantu - mežaudzes cirsmas, kas atrodas nekustamā īpašuma
Meži, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56250010101, sastāvā
esošajās zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 56250010101, 56250070214,
56250090068, 56250080106.
1.1. Kailcirtes (4,68 ha platībā) ar kadastra apzīmējumu 56250010101
(1.kvartālā 1.2.9.10.18.19. nogabalā) sadalīt daļās. (aptuvenās izmaksas 55
EUR par 1 ha).
2. Izstrādāt Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai Aknīstes
pašvaldībai piederošās šī lēmuma 1.punktā minētās kustamās mantas izsoles
noteikumus.
3. Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt šā
lēmuma 1.punktā minētā pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu saskaņā
ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma nosacījumiem.
19.#
Par saistošo noteikumu Nr.5/2020 “Aknīstes novada pašvaldības atbalsts
ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību” apstiprināšanu
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļu, 43.panta trešo
daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta otro un ceturto daļu,
likuma “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19
izplatību” 36.pantu, Finanšu komitejas 22.04.2020. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, J.Vanags, S.Pudāne,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav;
ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.5/2020 “Aknīstes
novada pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību”.
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Saistošie noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības mājas lapā
www.akniste.lv nodrošināt to pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu
pārvaldēs un oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.5/2020
Aknīstes novada pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19
izplatību
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 35.panta otro un
ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka Aknīstes novada pašvaldības pabalstus ārkārtējās
situācijas laikā sakarā ar Covid-19 izplatību, to saņemšanas kārtību, apmēru un
personu loku, kurām ir tiesības saņemt atbalstu.
2. Noteikumos noteikto atbalstu sniedz tām personām (ģimenēm), kuras savu
dzīvesvietu ārkārtējās situācijas izsludināšanas brīdī ir deklarējušas Aknīstes
novada administratīvajā teritorijā.
II.
Pabalsti krīzes situācijā
3. Pabalstu krīzes situācijā piešķir personai laika posmā, kad valstī ir izsludināta
ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu mēnesi pēc ārkārtējās
situācijas beigām, ja persona no tās gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem
spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama
materiāla palīdzība, ja tā nesaņem valsts dīkstāves pabalstu un ja tā atbilst
kādam no šādiem kritērijiem:
3.1. ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram,
persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss,
bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz
uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas
– pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, u.c., ko persona
apstiprina ar attiecīgajiem dokumentiem);
3.2. ģimenei (personai) ir radušies papildu izdevumi, ko tā pati nespēj segt,
atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no COVID-19 skartajām
valstīm/šobrīd jebkuras citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi
iztērēti papildu mājoklim, viesnīcai, transportam u.c., ko persona apstiprina
ar attiecīgajiem dokumentiem);
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3.3. ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas
līdzekļu, ko persona apstiprina ar attiecīgajiem dokumentiem.
4. Pabalsta krīzes situācijā apmērs ārkārtējās situācijas sakarā ar COVID-19
izplatību laikā vienai personai jeb vienam ģimenes loceklim 64,00 EUR
(sešdesmit četri euro 00 centi) mēnesī triju mēnešu periodā.
5. Ģimenei (personai), arī audžuģimenei un aizbildnim, kuriem ir tiesības uz
pabalstu krīzes situācijā un kuri aprūpē bērnu līdz 18 gadu vecumam, pašvaldība
palielina pabalsta krīzes situācijā apmēru par 50 euro mēnesī katram bērnam,
ko valsts kompensē 100% apmērā.
Pašvaldība neizmaksās 50 euro pabalsta palielinājumu par bērnu vai arī
samazinās to par laikposmu, kad persona saņem dīkstāves pabalstu.
6. Pabalstus krīzes situācijā administrē Aknīstes novada Sociālais dienests,
izskatot personas iesniegumu par pabalsta krīzes situācijā izmaksu.
7. Pabalstu saņemšanai pabalsta pieprasītājs (turpmāk- Pieprasītājs) Aknīstes
novada Sociālajā dienestā (turpmāk- Dienests) iesniedz iesniegumu par pabalsta
piešķiršanu, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu
un nosūtot uz e-pastu: soc.dienests@akniste.lv, izvairoties no tieša kontakta ar
Dienesta darbiniekiem ārkārtējās situācijas laikā, vai ievieto Dienestam
paredzēto sūtījumu pasta kastēs, kas atrodas novada pagastu administratīvajos
centros.
8. Dienests var lūgt Pieprasītāju iesniegt dokumentu kopijas šo noteikumu
3.punkta 3.1. vai 3.2., vai 3.3.apakšpunktā minētā gadījuma apliecināšanai, kas
nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
9. Pabalsta piešķiršanas nepieciešamību izvērtē Dienests, ņemot vērā Pieprasītāja
un viņa ģimenes locekļu spēju nodrošināt savas un ģimenes pamatvajadzības.
10. Parakstot iesniegumu, Pieprasītājs dod Dienestam atļauju izmantot pašvaldības
un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par sevi un ģimenes locekļiem.
III.
Ēdināšanas atbalsts bērniem
11. No 01.04.2020. līdz Valstī izsludinātās ārkārtas situācijas beigām, bet ne ilgāk,
kā līdz 2019./2020.mācību gada beigām, piešķir brīvpusdienas 1.-12. klašu
trūcīgiem, maznodrošinātiem vai daudzbērnu ģimeņu izglītojamiem, kuri
deklarēti Aknīstes novada teritorijā; piegādājot mācību dienās siltas
brīvpusdienas mājās EUR 1,65 (viens euro 65 centi) apmērā dienā vienam
izglītojamam.
12. Vecāki iesniedz iesniegumu elektroniski: socdienests@akniste.lv vai
iesniegumu atstājot pastkastē pie Aknīstes novada domes ēkas Skolas ielā 7,
Aknīstē, pie Asares pagasta pārvaldes “Vecmuiža”, Asarē, Ancenē pie mājas
“Spodras”, pie Gārsenes pagasta pārvaldes “Akācijas,” Gārsenē.
Domes priekšsēdētāja

V.Dzene

20.#
Nolikuma “Par Aknīstes novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites un
organizācijas pamatprincipiem un metodiku” apstiprināšana
Pamatojoties uz Likumu par budžetu un finanšu vadību, Ministru kabineta
13.02.2018. noteikumiem Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”,
Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr.344 “Gada pārskata sagatavošanas
kārtība”, likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Finanšu komitejas
22.04.2020. lēmumu,
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atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, J.Vanags, S.Pudāne,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav;
ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt nolikumu “Par Aknīstes novada pašvaldības grāmatvedības
uzskaites un organizācijas pamatprincipiem un metodiku”.
21.#
Par līdzekļu piešķiršanu elektrības pieslēguma izbūvei Upes un Dzirnavu ielu
krustojumā
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, J.Vanags, S.Pudāne,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav;
ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Atlikt jautājuma izskatīšanu atkārtoti Finanšu komitejai.
22.#
Par līdzekļu piešķiršanu telpu pielāgošanai vīrusa “COVID-19” slimnieku
izmitināšanai
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu,
15.panta pirmās daļas 6.punktu, Finanšu komitejas 22.04.2020. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, J.Vanags, S.Pudāne,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav;
ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Piešķirt līdzekļus 439.98 EUR apmērā telpu pielāgošanai vīrusa “Covid-19”
slimnieku izmitināšanai “Cīrulīši”, Ancenes ciemā, Asares pagastā, Aknīstes novadā,
no līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem.
23.#
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”, Aknīstes novada domes 19.06.2019. saistošajiem
noteikumiem Nr.9/2019 “Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas
kārtību Aknīstes novadā”, Tautsaimniecības komitejas 15.04.2020. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, J.Vanags, S.Pudāne,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav;
ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Iznomāt /Vārds, uzvārds, dzīvesvieta/, Aknīstē, Aknīstes novadā, daļu no
pašvaldībai piekrītošā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 5605 001 0428 - 0.18 ha.
Noslēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0502 -pagaidu
atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem. Zemes nomas maksa -1,5% no kadastrālās
vērtības, bet ne mazāk kā 10.00 EUR gadā.
24.#
Par pašvaldības zemes pārnomāšanu
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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 15.04.2020. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, J.Vanags, S.Pudāne,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav;
ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Atļaut pārnomāt /Vārds, uzvārds, dzīvesvieta/, pašvaldībai piekrītošo zemes
gabalu 1.9 ha platībā, kadastra apzīmējumu 56250080051, /nosaukums, adrese/.
Zemes lietošanas mērķis 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
25.#
Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi”, Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumiem Nr.644
“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas
maksas aprēķināšanas kārtību”, Tautsaimniecības komitejas 11.03.2020. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, J.Vanags, S.Pudāne,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav;
ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Pagarināt zemes nomas līgumu /Vārds, uzvārds, dzīvesvieta/, par pašvaldībai
piekrītošā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 56620030348 – 0.9 ha platībā, nomu.
Noslēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0101- zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Zemes nomas maksa – 0,5% no
zemes kadastrālās vērtības.
26.#
Par pašvaldības zemes nomas līguma izbeigšanu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr.350 "Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi", Tautsaimniecības komitejas
15.04.2020. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, J.Vanags, S.Pudāne,
S.Vārslavāne, S.Curikova, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS – 2 (I.Čāmāns,
V.Žukovskis),
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Izbeigt noslēgto zemes nomas līgumu ar /Vārds, uzvārds, dzīvesvieta/, par
pašvaldības zemes gabala nomu, kadastra apzīmējums 5625 008 0106.
27.#
Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
Pamatojoties uz Aknīstes novada domes 2015.gada 22.decembra saistošo
noteikumu Nr.31/2015 “Par Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma
risināšanā” 3.punkta 3.2.apakšpunktu, Sociālās, izglītības, kultūras un sporta
komitejas 15.04.2020. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, J.Vanags, S.Pudāne,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav;
ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
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Piešķirt /Vārds, uzvārds/ papildus dzīvojamo telpu “Gāršas”, Gārsenes pagastā,
Aknīstes novadā.
28.#
Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 6.panta
trešo daļu, 15.pantu, Aknīstes novada domes 2015.gada 22.decembra saistošo
noteikumu Nr.31/2015 “Par Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma
risināšanā” 3.punkta 3.4.apakšpunktu, Sociālās, izglītības, kultūras un sporta
komitejas 15.04.2020. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, S.Vārslavāne,
S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS – 2
(J.Vanags, S.Pudāne),
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt /Vārds, uzvārds/ par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājuma
risināšanā un reģistrēt palīdzības reģistrā Nr.1 “Pašvaldībai piederošu
dzīvojamo telpu izīrēšana” ar kārtas Nr.146.
2. Piešķirt /Vārds, uzvārds/ dzīvojamo telpu “Kraujas 1”- 7, Gārsenes pagastā,
Aknīstes novadā, slēdzot dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz
31.07.2020.
29.#
Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 11.pantu,
Aknīstes novada domes 2015.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.31/2015 “Par
Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 3.punkta
3.4.apakšpunktu, Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 15.04.2020.
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, S.Vārslavāne,
S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS – 2
(J.Vanags, S.Pudāne),
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Piešķirt /Vārds, uzvārds/ dzīvojamo telpu Augšzemes ielā 19 – 8, Aknīstē,
Aknīstes novadā, slēdzot dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz 31.07.2020.
30.#
Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 6.panta
trešo daļu, 15.pantu, Aknīstes novada domes 2015.gada 22.decembra saistošo
noteikumu Nr.31/2015 “Par Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma
risināšanā” 3.punkta 3.4.apakšpunktu, Sociālās, izglītības, kultūras un sporta
komitejas 15.04.2020. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, S.Vārslavāne,
S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS – 2
(J.Vanags, S.Pudāne),
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt /Vārds, uzvārds/ par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājuma
risināšanā un reģistrēt palīdzības reģistrā Nr.1 “Pašvaldībai piederošu
dzīvojamo telpu izīrēšana” ar kārtas Nr.147.
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2. Piešķirt /Vārds, uzvārds/ dzīvojamo telpu “Spodras”- 9, Ancenē, Asares
pagastā, Aknīstes novadā, slēdzot dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz
31.07.2020.
31.#
Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, Sociālās, izglītības,
kultūras un sporta komitejas 15.04.2020. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, S.Pudāne,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav;
ATTURAS – 1 (J.Vanags),
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz 31.07.2020., kas
noslēgts ar /Vārds, uzvārds/ par dzīvokļa Augšzemes ielā 55 – 5, Aknīstē, Aknīstes
novadā, īri.
32.#
Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, Sociālās, izglītības,
kultūras un sporta komitejas 15.04.2020. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, S.Pudāne,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav;
ATTURAS – 1 (J.Vanags),
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz 30.04.2021., kas
noslēgts ar /Vārds, uzvārds/ par dzīvokļa Augšzemes ielā 7 – 4, Aknīstē, Aknīstes
novadā, īri.
33.#
Par dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu
Pamatojoties uz Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 15.04.2020.
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, S.Vārslavāne,
S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS – 2
(J.Vanags, S.Pudāne),
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar /Vārds, uzvārds/ par dzīvokļa “Kraujas
3”- 5, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, īri, uz laiku līdz 31.07.2020.
34.#
Par dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu, Sociālās, izglītības,
kultūras un sporta komitejas 15.04.2020. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, J.Vanags, S.Pudāne,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav;
ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar /Vārds, uzvārds/ par nekustamā
īpašuma Augšzemes iela 14, Aknīstē, Aknīstes novadā, īri.
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35.#
Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, Sociālās, izglītības,
kultūras un sporta komitejas 15.04.2020. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, J.Vanags, S.Pudāne,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav;
ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokļa “Kraujas 1”- 7, Gārsenes
pagastā, Aknīstes novadā, īri, kas noslēgts ar /Vārds, uzvārds/.
36.#
Par atzinuma sniegšanu Krustpils novada pašvaldībai par darījuma atbilstību
administratīvi teritoriālai reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai
Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 24.04.2020. vēstuli Nr.2.16/20/454 Par atzinuma sniegšanu Krustpils novada pašvaldībai par darījuma atbilstību
administratīvi teritoriālai reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, J.Vanags, S.Pudāne,
S.Vārslavāne, I.Čāmāns, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS – 2 (S.Curikova,
V.Žukovskis),
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Atbalstīt Krustpils novada pašvaldības domes 22.04.2020. (prot.Nr.6)
lēmumu Nr.28 “Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Mednieki”,
Atašienes pagasts, Krustpils novads, trešās izsoles rezultāta apstiprināšanu un
pirkuma līguma noslēgšanu”.
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