LATVIJAS REPUBLIKA
AKNĪSTES NOVADS
AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA
AKNĪSTES NOVADA DOME
Reģ. Nr.90000026441,
Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208,
Tālrunis, fakss 65237751, e-pasts: akniste@akniste.lv
SĒDES PROTOKOLS
2015.gada 28.oktobrī
Aknīstē

Nr.15

Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēde sākta plkst. 13.00
DARBA KĀRTĪBA
1. Par pašvaldības budžeta izpildi septembrī. (M.Nastaja)
2. Par saistošo noteikumu Nr.22/2015 „Grozījumi Aknīstes novada domes 25.02.2015.
saistošajos noteikumos Nr.6/2015 „Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns
2015.gadam”” apstiprināšanu. (M.Nastaja)
3. Par noslēgto līgumu apstiprināšanu. (V.Dzene)
4. Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu. (V.Dzene)
5. Par Aknīstes novada mājokļu politiku. (S.Pudāne)
6. Par grozījumiem Aknīstes novada domes 16.09.2009. apstiprinātajā nolikumā „Par
pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem”. (V.Dzene)
7. Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikumā un amatu sarakstā. (V.Dzene)
8. Par pašvaldības zemes nomu. (A.Zībergs)
9. Par nedzīvojamo telpu ar galdniecības iekārtām nomas līguma pagarināšanu. (A.Zībergs)
10. Par Vidusdaugavas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2015.-2021.gadam
apstiprināšanu. (V.Dzene)
11. Par Aknīstes novada pašvaldības pretkorupcijas pasākuma plāna 2015.-2017.gadam
apstiprināšanu. (L.Valaine)
12. Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu. (L.Valaine)
13. Par saistošo noteikumu Nr.23/2015 „Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam,
kurš palicis bez vecāku gādības” apstiprināšanu. (S.Pudāne)
14. Par saistošo noteikumu Nr.24/2015 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša
persona atzīstama par maznodrošinātu Aknīstes novadā” apstiprināšanu. (S.Pudāne)
15. Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu. (.L.Valaine)
16. Par dzīvokļa īpašuma „Dimanti” dz.17, Gārsenē, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā,
pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (L.Valaine)
17. Par nekustamā īpašuma (zemes gabala) Liepu ielā 8A, Aknīstē, Aknīstes novadā,
pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (L.Valaine)
18. Par nekustamā īpašuma „Jaunupītes”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, pārdošanu par
brīvu cenu. (L.Valaine)

19. Par dzīvokļa īpašuma „Dimanti”dz.13, Gārsenē, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā,
pārdošanu par brīvu cenu. (L.Valaine)
20. Par struktūrvienības un jaunas amata vienības izveidošanu. (L.Valaine)
21. Par pieteikšanās izsludināšanu uz struktūrvienības „Gārsenes pils” vadītāja amatu.
(L.Valaine)
22. Par pašvaldības materiālo pabalstu piešķiršanu. (S.Pudāne)
23. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā. (S.Pudāne)
24. Par izmaiņām Aknīstes novada materiālu un mazvērtīgā inventāra norakstīšanas
komisijas sastāvā. (V.Dzene)
25. Par grozījumiem Nolikumā par Aknīstes novada pašvaldības piedāvātajiem tūrisma
maksas pakalpojumiem. (V.Dzene)
26. Par Aknīstes novada Asares pagasta teritorijas plānojuma darbības termiņa pagarināšanu.
(V.Dzene)
27. Par apbalvošanai valsts svētkos izvirzīto kandidātu apstiprināšanu. (V.Dzene)
Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Vija Dzene.
Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Ināra Buiķe.
Piedalās –
Deputāti:
Vija Dzene,
Skaidrīte Pudāne
Andris Zībergs,
Guntars Geida,
Ināra Lunģe,
Jānis Vanags,
Valentīna Čāmāne
Nepiedalās:

Aija Voitiške, Aivars Ielejs

Pašvaldības darbinieki:

J.Gavars – izpilddirektors,
L.Valaine – juriskonsulte,
L.Prande – sabiedrisko attiecību speciāliste,
M.Nastaja – finansiste,
S.Jaujeniece – galvenā grāmatvede

Domes priekšsēdētāja Vija Dzene ierosina balsot par sēdes darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne, A.Zībergs, J.Vanags,
V.Čāmāne, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 27 jautājumiem.

1.#
Par pašvaldības budžeta izpildi septembrī
M.Nastaja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likumu „Par pašvaldību
budžetiem”,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Zībergs, J.Vanags, V.Čāmāne,
I.Lunģe, G.Geida); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta 2015.gada janvāra – septembra
ieņēmumus – EUR 1939480,24 un izdevumus – EUR 2047585,15; speciālā budžeta
ieņēmumus – EUR 91359,74 un izdevumus – EUR 66520,87; ziedojumu un dāvinājumu
ieņēmumus – EUR 1400,00 un izdevumus – EUR 1262,96.
2.#
Par saistošo noteikumu Nr.22/2015 „Grozījumi Aknīstes novada domes 25.02.2015.
saistošajos noteikumos Nr.6/2015 „Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns
2015.gadam”” apstiprināšanu
M.Nastaja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo, otro daļu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Zībergs, J.Vanags, V.Čāmāne,
I.Lunģe, G.Geida); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.22/2015 „Grozījumi Aknīstes novada domes
25.02.2015. saistošajos noteikumos Nr.6/2015 „Aknīstes novada pašvaldības
pamatbudžeta plāns 2015.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. 22/2015
„Grozījumi Aknīstes novada domes 25.02.2015. saistošajos noteikumos Nr.6/2015
„Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2015.gadam””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un
likumu „Par pašvaldību budžetiem”,
Izdarīt Aknīstes novada domes 25.02.2015. saistošajos noteikumos Nr.6/2015 „Aknīstes
novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2015.gadam” šādus grozījumus:
Ieņēmumos:
Klasifikācijas
kods

08.0.0.0
08.9.0.0
08.9.1.0
08.9.1.0.
09.0.0.0
09.4.0.0
09.4.6.0
09.4.6.0.

18.0.0.0

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 kredītsaistību dzēšanas
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN
KANCELEJAS NODEVAS
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā
Valsts nodeva par speciālu atļauju (licenču)
izsniegšanu
Valsts nodeva par speciālu atļauju (licenču)
izsniegšanu
V Transfertu ieņēmumi
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI

Gada plāns
(EUR)

Grozījumi
(EUR)

2 290 698
1 291 860
31 309
13 809

164 670
49 147
49 147
49 005

Precizētais
gada plāns
(EUR)
2 455 368
1 341 007
80 456
62 814

13 435
13 435
13 435
1 400

49 005
49 005
49 005
142

62 440
62 440
62 440
1 542

1 400

142
0

142

1 542
142

0

142

142

930 382
886 382

115 269
115 269

1 045 651
1 001 651

18.6.0.0
18.6.2.0
18.6.2.4.

18.6.2.5.

21.0.0.0
21.4.0.0

21.4.9.0
21.4.9.9.

Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts budžeta
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
noteiktam mērķim
Mērķdotācijas pašvaldību pamatizglītības, vispārējās
vidējās izglītības, profesionālās izglītības, spec.
izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības
programmu pedagogu darba samaksai un VSAOI
Mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestāžu piecgadīgo
un sešgadīgo bērnu apmācības pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām
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

886 382

115 269

1 001 651

263 334

115 269

378 603

211 761

106 613

318 374

17 736

8 656

26 392

254

68 710
68 710
780

526

254

780

526

254

780

Gada plāns
(EUR)

Grozījumi
(EUR)

2 612 952

166 036

Precizētais
gada plāns
(EUR)
2 778 988

668 016
115 883
192 408

29 665
500
8 295

697 681
116 383
200 703

538 788
36 830
2 612 952

125 534
2 042
166 036

664 322
38 872
2 778 988

1 161 731
940 364
923 049
923 049
15 894

116 117
95 353
94 038
94 038
1 315

1 277 848
1 035 717
1 017 087
1 017 087
17 209

15 894

1 315

17 209

68 456
68 456
526

254
254

Izdevumos
Klasifikācijas
kods

06.200
08.230
09.100
09.219
09.510

1000
1100
1110
1119
1150
1150
1200

1210
1210
2000
2100
2110
2111
2200
2210
2219
2220

Nosaukums
VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI
FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM
Teritoriju attīstība
Kultūras centri, nami, klubi
Pirmsskolas izglītība un pamatizglītības 1.posms
(ISCED-97 0. un 1.līmenis
Interešu un profesionālās ievirzes izglītība
VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM
KATEGORIJĀM
Atlīdzība
Atalgojums
Mēneša amatalga
Pārējo darbinieku mēneša amatalga
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās
attiecības regulējošu dokumentu pamata
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības
regulējošu dokumentu pamata
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un
kompensācijas
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas
Preces un pakalpojumi
Komandējumi un dienesta braucieni
Iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni
Dienas nauda
Pakalpojumi
Pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumi
Pārējie sakaru pakalpojumi
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem

221 367

20 764

221 367

20 764

221 367
485 536
846
846
268
274 942
6 211
6 211
115 182

242 131

242 131

20 764
1 029
-4
-4
-4
2 359
50
50
270

242 131
486 565
842
842
264
277 301
6 261
6 261
115 452

2222
2223
2224

2230

2231
2233
2234
2236
2239
2240
2241
2243
2250
2251
2270
2279
2300
2310
2311
2312
2314
2320
2322
2340

2341
2350
23501
23502
23503
2360
2363
5000
5200
5230
5238
5250
5250

Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju
Izdevumi par elektroenerģiju
Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no
apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām
vietām un atkritumu utilizāciju
Iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības un
veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie
pakalpojumi
Pārstāvība un sabiedriskās attiecības, kursu un
semināru organizēšana
Izdevumi par transporta pakalpojumiem
Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības
izdevumi darba ņēmējiem
Bankas komisija, 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
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā
apkalpošana
Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi
Informācijas sistēmas uzturēšana
Citi pakalpojumi
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000
Biroja preces un inventārs
Biroja preces
Inventārs
Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības
nodrošināšanai
Kurināmais un enerģētiskie materiāli
Degviela
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces,
medicīniskās ierīces, medicīnas instrumenti,
laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
Kārt. rem. un iestāžu uzt. mat. - saimn. preces
Kārt.rem. un iestāžu uzt. mat. - rezerves daļas
Kārt.rem.un iestāžu uzt. mat. - celt., remontmat.
Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo
personu uzturēšana
Ēdināšanas izdevumi
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi
Pārējie pamatlīdzekļi
Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika
Kapitālais remonts un rekonstrukcija
Kapitālais remonts un rekonstrukcija

Domes priekšsēdētāja

5 261
51 960
8 764

71 734

30
200
40

1 195

5 291
52 160
8 804

72 929

914

6

920

16 624
1 790

2 430
-12

19 054
1 778

160
49 584

-6
-1 223

154
48 361

30 708

536

9 644
8 055
10 551
10 551
33 270
9 225
157 974
17 750
9 725
4 847
3 178
53 452
43 122
222

222
46 493
0
0
0
35 586
34 858
280 941
280 941
10 439
3 766
270 502
270 502

31 244

641
-105
60
60
248
248
-1 326
361

10 285
7 950
10 611
10 611
33 518
9 473
156 648

231
-20
150

18 111
9 956
4 827
3 328

-1 840
-1 840
18

51 612
41 282
240

18

240
46 608
-21
35
101
35 606

115
-21
35
101
20
20
48 890
48 890
-115
-115
49 005
49 005

V.Dzene

34 878
329 831
329 831
10 324
3 651
319 507
319 507

3.#
Par noslēgto līgumu apstiprināšanu
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Zībergs, J.Vanags, V.Čāmāne,
I.Lunģe, G.Geida); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 09.09.2015. līgumu Nr.117 ar SIA „Laki Fruit”, reģ. Nr.4003669241,
juridiskā adrese: Lubānas iela 82, Rīga, par pārtikas produktu (zivis un zivju izstrādājumi)
piegādi PII „Bitīte” un Asares pamatskolā.
2. Apstiprināt 08.09.2015. līgumu Nr.122 ar M.P.,/dzīvesvietas adrese/, par mūzikas
nodrošināšanu ballē 19.09.2015. Aknīstes estrādē. Līguma summa EUR 350,00.
3. Apstiprināt 11.08.2015. līgumu Nr.123 ar AAS „BTA Baltic Insurance Company”, reģ.
Nr.40103840140, juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 63, Rīga, par atlīdzības izmaksu
EUR 500,00 apmērā, pamatojoties uz Apdrošināšanas līgumu.
4. Apstiprināt 10.09.2015. līgumu Nr.124 ar z/s „Dzelmes”, reģ. Nr.45404002603, juridiskā
adrese: „Dzelmes”, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, par demontāžas darbu veikšanu
vecās trases akās Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā. Līguma summa EUR 100,00.
5. Apstiprināt 21.09.2015. autora atlīdzības līgumu Nr.125 ar I.T., /dzīvesvietas adrese/, par
autordarbu veltītu Dzejas dienām „Dzeja, māksla un mūzika”. Līguma summa EUR
198,88.
6. Apstiprināt 09.10.2015. līgumu Nr.126 ar SIA „Pagrabnieces Auditoru birojs”, reģ.
Nr.40002030404, juridiskā adrese: Hospitāļu iela 8, Rīga, par Aknīstes novada
pašvaldības 2015.gada finanšu pārskata revīzijas veikšanu un neatkarīga ziņojuma
sniegšanu par to. Līguma summa EUR 2541,00.
7. Apstiprināt 29.09.2015. vienošanos pie 27.11.2014. noslēgtā Sadarbības līguma ar AS
„Latvijas valsts meži”, reģ. Nr.40003466281, juridiskā adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, par
pašvaldības autoceļa Gārsene – Jaunmuiža – Irbes izmantošanu kokmateriālu
transportēšanai.
8. Apstiprināt 05.10.2015. līgumu Nr.128 ar SIA „Latvijas Mobilais Telefons”, reģ.
Nr.450003050931, juridiskā adrese: Ropažu iela 6, Rīga, par interneta testu Asares
pamatskolā.
9. Apstiprināt 09.10.2015. vienošanos par sadarbību datu apmaiņā starp Labklājības
ministriju, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, Nodarbinātības valsts aģentūru,
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju un Aknīstes novada pašvaldību.
10. Apstiprināt 12.10.2015. līgumu Nr.130 ar Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta
dienestu, reģ. Nr.LV90000794228, juridiskā adrese: Republikas laukums 2, Rīga, par
LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu.
11. Apstiprināt 06.10.2015. līgumu Nr.135 ar Imanta Mežaraupa daiļrades atbalsta fondu,
reģ. Nr.40008219173, juridiskā adrese: Slokas iela 167-24, Rīga, par līdzfinansējumu
komponista, pedagoga, diriģenta Imanta Mežaraupa atceres koncerta „In memoriam”
norisei 10.10.2015. Gārsenes evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Līguma summa EUR
500,00.
12. Apstiprināt 05.10.2015. līgumu Nr.136 ar z/s „Arkliņi”, reģ. Nr.45404000763, juridiskā
adrese: „Arkliņi”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, par transporta pakalpojuma
sniegšanu no Jēkabpils uz Asari. Likme par 1 darba kilometru – EUR 0,73.
13. Apstiprināt 13.10.2015. līgumu Nr.137 ar z/s „Arkliņi”, reģ. Nr.45404000763, juridiskā
adrese: „Arkliņi”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, par mehanizētu pašvaldības
autoceļu malu krūmu atvašu appļaušanu Asares pagasta teritorijā. Līguma summa EUR
48,40.
14. Apstiprināt 01.10.2015. līgumu ar SIA „MIKOR”, reģ. Nr.45403001297, juridiskā
adrese: Brīvības 2, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, par caurtekas izbūvi Parka ielā un

esošās caurtekas pagarināšanu, sāngrāvja posma profila izveidošanu un uzauguma
novākšanu Saltupes ielā, Aknīstē. Līguma summa EUR 1143,33.

4.#
Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Zībergs, J.Vanags, V.Čāmāne,
I.Lunģe, G.Geida); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu EUR 2430,28 apmērā gaisa kondicioniera iegādei Gārsenes kultūras
namam no kultūras budžeta līdzekļiem.
2. Piešķirt finansējumu EUR 2732,04 boilera iegādei un uzstādīšanai Aknīstes vidusskolas
sporta kompleksa katlu telpā no skolas budžeta līdzekļiem.
3. Apmaksāt Asares pagasta pārvaldes rēķinu EUR 668,65 par sūkņa remontu no dabas
resursu nodokļu līdzekļiem.
4. Piešķirt finansējumu Aknīstes bērnu un jauniešu centram EUR 200,00 apmērā četru
klavieru skaņošanai no nesadalītajiem budžeta līdzekļiem.
5. Piešķirt finansējumu EUR 363,00 apmērā programmas NOMA uzturēšanai no
nesadalītajiem budžeta līdzekļiem.
Pamatojoties uz 23.12.2014. apstiprinātā Aknīstes novada pašvaldības institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 59.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, V.Čāmāne, I.Lunģe, G.Geida, S.Pudāne);
PRET – 2 (J.Vanags, A.Zībergs); ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
6. Piešķirt naudas balvu 50% apmērā no mēnešalgas Aknīstes novada domes deputātam
Aivaram Ielejam.
atklāti balsojot: PAR – 4 deputāti (V.Dzene, V.Čāmāne, I.Lunģe, S.Pudāne); PRET – 2
(J.Vanags, A.Zībergs); ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās – 1 deputāts (G.Geida, pildot
likumā „Par interešu konflikta novēršanu pašvaldību amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu
pieņemšanas ierobežojumus), Aknīstes novada dome NOLEMJ:
7. Piešķirt naudas balvu 50% apmērā no mēnešalgas Aknīstes novada domes deputātam
Guntaram Geidam.
balsojot: PAR – 4 deputāti (V.Dzene, V.Čāmāne, I.Lunģe, G.Geida); PRET – 2
(J.Vanags, A.Zībergs); ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās – 1 deputāts (S.Pudāne, pildot
likumā „Par interešu konflikta novēršanu pašvaldību amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu
pieņemšanas ierobežojumus), Aknīstes novada dome NOLEMJ:
8. Piešķirt naudas balvu 50% apmērā no mēnešalgas Aknīstes novada domes deputātei
Skaidrītei Pudānei.
atklāti balsojot: PAR – 4 deputāti (V.Dzene, G.Geida, I.Lunģe, S.Pudāne); PRET – 2
(J.Vanags, A.Zībergs); ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās – 1 deputāts (V.Čāmāne, pildot
likumā „Par interešu konflikta novēršanu pašvaldību amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu
pieņemšanas ierobežojumus), Aknīstes novada dome NOLEMJ:
9. Piešķirt naudas balvu 50% apmērā no mēnešalgas Aknīstes novada domes deputātei
Valentīnai Čāmānei.
atklāti balsojot: PAR – 4 deputāti (V.Dzene, G.Geida, V.Čāmāne, S.Pudāne); PRET – 2
(J.Vanags, A.Zībergs); ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās – 1 deputāts (I.Lunģe, pildot

likumā „Par interešu konflikta novēršanu pašvaldību amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu
pieņemšanas ierobežojumus), Aknīstes novada dome NOLEMJ:
10. Piešķirt naudas balvu 50% apmērā no mēnešalgas Aknīstes novada domes deputātei
Inārai Lunģei.
atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, G.Geida, V.Čāmāne, I.Lunģe, S.Pudāne)
PRET – 2 (J.Vanags, A.Zībergs); ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
11. Piešķirt naudas balvu 50% apmērā no mēnešalgas Aknīstes novada domes deputātei Aijai
Voitiškei.
atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, G.Geida, V.Čāmāne, I.Lunģe, S.Pudāne);
PRET – 1 (A.Zībergs); ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās – 1 deputāts (J.Vanags, pildot
likumā „Par interešu konflikta novēršanu pašvaldību amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu
pieņemšanas ierobežojumus), Aknīstes novada dome NOLEMJ:
12. Piešķirt naudas balvu 50% apmērā no mēnešalgas Aknīstes novada domes deputātam
Jānim Vanagam.
balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, G.Geida, V.Čāmāne, I.Lunģe, S.Pudāne); PRET –
1 (J.Vanags); ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās – 1 deputāts (A.Zībergs, pildot likumā
„Par interešu konflikta novēršanu pašvaldību amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu
pieņemšanas ierobežojumus), Aknīstes novada dome NOLEMJ:
13. Piešķirt naudas balvu 50% apmērā no mēnešalgas Aknīstes novada domes deputātam
Andrim Zībergam.
atklāti balsojot: PAR – 4 deputāti (V.Čāmāne, I.Lunģe, G.Geida, S.Pudāne); PRET – 2
(J.Vanags, A.Zībergs); ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās – 1 deputāts (V.Dzene, pildot
likumā „Par interešu konflikta novēršanu pašvaldību amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu
pieņemšanas ierobežojumus), Aknīstes novada dome NOLEMJ:
14. Piešķirt naudas balvu EUR 145 apmērā Aknīstes novada domes priekšsēdētājai Vijai
Dzenei.
5.#
Par Aknīstes novada mājokļu politiku
S.Pudāne
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 14.panta otrās
daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Zībergs, J.Vanags, V.Čāmāne,
I.Lunģe, G.Geida); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības mājokļu politikas vadlīnijas 2015.-2020.gadam.
6.#
Par grozījumiem Aknīstes novada domes 16.09.2009. apstiprinātajā nolikumā „Par
pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem”
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Zībergs, V.Čāmāne, I.Lunģe,
G.Geida); PRET – nav; ATTURAS – 1 (J.Vanags), Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt grozījumus Aknīstes novada domes 16.09.2009. nolikumā „Par pašvaldības
sniegtajiem maksas pakalpojumiem”.
PIELIKUMS
GROZĪJUMI
Aknīstes novada domes 16.09.2009. apstiprinātajā nolikumā

„Par pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem”
1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2009.gada 16.septembra apstiprinātajā nolikumā „Par
pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem” šādus grozījumus:
1.1. izslēgt 3.3.apakšpunktu;
1.2. papildināt nolikumu ar 3.18.apakšpunktu šādā redakcijā:
„Maksa par paraksta apliecināšanu saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu,
Satversmes grozījumu projektu vai Saeimas atsaukšanas ierosināšanu – 1,00 euro”
1.3. papildināt nolikumu ar 3.19.apakšpunktu šādā redakcijā:
„Aknīstes kapličas izmantošanas pakalpojumu izmaksas:
- līķa uzglabāšana kapličas aukstumtelpā – 1 d/n 4,00 euro;
- kapličas ceremoniju zāles, tās inventāra izmantošana, kapličas zvana zvanīšana
– 10,00 euro.”
2. Grozījumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
Domes priekšsēdētāja

V.Dzene

7.#
Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikumā un amatu sarakstā
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12.punktu un
13.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 63.pantu, Valsts un pašvaldību institūciju
Amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, Aknīstes novada pašvaldības darbinieku
arodbiedrības pirmorganizācijas valdes 21.10.2015. iesniegumu Nr.745,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Zībergs, J.Vanags, V.Čāmāne,
I.Lunģe, G.Geida); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt grozījumus Aknīstes novada pašvaldības institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikumā (apstipr.23.12.2014., prot. Nr.20, 7.#) un amatu sarakstā.
PIELIKUMS
GROZĪJUMI
Aknīstes novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā
un amatu sarakstā
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 12. un 13.punktu,
41. panta pirmās daļas 2. punktu, 63.pantu,
Latvijas Republikas Valsts un pašvaldību institūciju
Amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu
1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2014.gada 23.decembra Aknīstes novada pašvaldības
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā šādus grozījumus:
1.1. grozīt 6.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
"6. Mainoties valstī noteiktajai minimālajai darba algai, pašvaldības atlīdzības sistēmas
algu aprēķina daļā tiek mainīts noteiktais %, katrai mēnešalgas grupai piemērojot
minimālās algas palielinājuma procentu. Atlīdzība var tikt pārskatīta, ja valstī tiek
veikti grozījumi normatīvajos aktos."

1.2. grozīt 15.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
"15. Naudas balvu piešķir ar Domes lēmumu līdz 50% no amatpersonai noteiktās mēneša
amata algas, sakarā ar pašvaldībai svarīgu sasniegumu (notikumu), ņemot vērā
amatpersonas ieguldījumu pašvaldības mērķu sasniegšanā. Domes priekšsēdētājam
netiek piešķirta Nolikuma 54.punktā minētā prēmija."
1.3. grozīt 27.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
"27. Naudas balvu piešķir ar Domes lēmumu līdz 50% no amatpersonai noteiktās mēneša
amata algas, sakarā ar pašvaldībai svarīgu sasniegumu (notikumu), ņemot vērā
amatpersonas ieguldījumu pašvaldības mērķu sasniegšanā. Domes deputātiem netiek
piešķirta Nolikuma 54.punktā minētā prēmija."
1.4. papildināt 67.punktu ar 67.1. un 67.2. apakšpunktiem un izteikt tos šādā redakcijā:
"67.1. Papildatvaļinājumu piešķir:
- darbiniekam, kas strādā ar datoru vai kopēšanas tehniku- 4 (četras) darba dienas
(darbinieku saraksts jāsastāda atbilstoši Ministru kabineta 06.08.2002.
noteikumiem Nr. 343 „Darba aizsardzības prasības, strādājot ar displeju”);
- darbiniekam, kuram ir bērns invalīds – 3 (trīs) darba dienas;
- darbiniekam, kas pašvaldībā nostrādājis
3-5 gadus - 1 darba diena;
6-10 gadus - 2 darba dienas;
11-15 gadus - 3 darba dienas;
16-20 gadus - 4 darba dienas;
vairāk nekā 20 gadus - 5 darba dienas
- Darbiniekam, kuram papildatvaļinājums piešķirams atbilstoši vairākiem
punktiem, papildatvaļinājuma dienas tiek summētas, un tās nedrīkst būt vairāk kā
10.
67.2. Papildatvaļinājuma dienas pievienojamas ikgadējam atvaļinājumam."
1.5. grozīt 72.1.apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā:
"72.1. darba dienas ilguma saīsināšana par 2 (divām) stundu pirms svētku dienām;"
2. Izdarīt grozījumus Aknīstes novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikuma amatu sarakstā šādus grozījumus:
Asares pamatskola
Amata nosaukums
Amata vienības
Amata alga (euro)
Aukle
0,719
360,00
Pagarinātās dienas grupas pedagogs
Pedagogs
1,659
405,00/413,00/420,00
Aknīstes vidusskola
Amata nosaukums
Psihologs
Internāta aukle

Amata vienības
1,2

Amata alga (euro)
360,00

Kultūra
Amata nosaukums
Apkopēja Gārsenes kult. namā

Amata vienības
-

Amata alga (euro)
-

Gārsenes pagasta pārvalde
Amata nosaukums
Apkopēja
Sētniece

Amata vienības
0,5
0,5

Amata alga (euro)
360,00
360,00

Tautsaimniecība
Amata nosaukums

Amata vienības

Amata alga (euro)

Autobusa vadītājs
Būvinženieris

1,3
0,1

473,00
728,00

3. Grozījumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
Domes priekšsēdētāja

V.Dzene

8.#
Par pašvaldības zemes nomu
A.Zībergs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru
kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
Aknīstes novada domes 27.08.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.18/2014 „Par neapbūvētu
zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru Aknīstes novadā”,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Zībergs, J.Vanags, V.Čāmāne,
I.Lunģe, G.Geida); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt ar A.Ģ., /dzīvesvieta/, noslēgto zemes nomas līgumu par pašvaldības zemes
gabalu 0,4 ha platībā, kadastra Nr.56050010559, Aknīstē, Aknīstes novadā, sākot ar
2016.gada 1.janvāri.
2. Izbeigt ar R.L., /dzīvesvieta/, noslēgto zemes nomas līgumu par pašvaldības zemes gabalu
0,0280 ha platībā, kadastra Nr.56050010185, Aknīstē, Aknīstes novadā, sākot ar
2016.gada 1.janvāri.
3. Iznomāt U.D., /dzīvesvieta/, pašvaldības zemes gabalu 5,0 ha platībā, kadastra Nr.5625
001 0120, zemes gabalu 1,0 ha platībā, kadastra Nr. 5625 001 0114, un noslēgt zemes
nomas līgumu uz 10 gadiem. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 0101 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
4. Iznomāt O.P., /dzīvesvieta/, pašvaldības zemes gabalu 756 m2 platībā, kadastra Nr.5605
001 0591, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķis 0502 – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem.
5. Iznomāt Ņ.L., /dzīvesvieta/, pašvaldības zemes gabalu 0,5880 ha platībā, kadastra
Nr.5644 004 0248, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
6. Iznomāt A.V., /dzīvesvieta/, pašvaldības zemes gabalu 6,7 ha platībā, kadastra Nr.5625
005 0143, un zemes gabalu 7,4 ha platībā, kadastra Nr.5625 007 0184, un noslēgt zemes
nomas līgumu uz 10 gadiem. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 0101 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
7. Iznomāt A.T., /dzīvesvieta/, pašvaldības zemes gabalu 2,8 ha platībā, kadastra Nr.5644
005 0130, un zemes gabalu 8,5 ha platībā, kadastra Nr.5644 005 0297, un noslēgt zemes
nomas līgumu uz 10 gadiem. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 0101 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
9.#
Par nedzīvojamo telpu ar galdniecības iekārtām nomas līguma pagarināšanu
A.Zībergs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Zībergs, J.Vanags, V.Čāmāne,
I.Lunģe, G.Geida); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Slēgt vienošanos par grozījumiem 22.10.2014. nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.4 ar
A.Z., /dzīvesvieta/, par līguma termiņa pagarināšanu uz 1 gadu.
10.#

Par Vidusdaugavas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2015.- 2021.gadam
apstiprināšanu
V.Dzene
Pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma III nodaļu, Ministru kabineta
12.07.2011. noteikumiem Nr.564 „Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas valsts un
reģionālajiem plāniem un atkritumu rašanās novēršanas valsts programmu”, Ministru kabineta
21.03.2013. rīkojumu Nr.100 „Par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2013. – 2020.
apstiprināšanu”, SIA Vidusdaugavas SPAAO un Latvijas Republikas Finanšu ministrijas
Vienošanās protokolu Nr.G/A/F07/767-V/15/1 pie 2007.gada 28.decembra līguma
Nr.G/A/F07/767 par 2007.gada 28.decembra valsts vārdā galvota aizdevuma apkalpošanu un
uzraudzību (turpmāk – vienošanās protokols”, kas nosaka Vidusdaugavas reģionālā
apsaimniekošanas plāna 2015.-2020.izstrādes termiņus, SIA „Vidusdaugavas SPAAO”
02.10.2015. vēstuli Nr.1-5/90/1-6,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Zībergs, J.Vanags, V.Čāmāne,
I.Lunģe, G.Geida); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt SIA „EIROPROJEKTS” un SIA „Vidusdaugavas SPAAO” izstrādāto
Vidusdaugavas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2015.-2021.gadam.
11.#
Par Aknīstes novada pašvaldības pretkorupcijas pasākuma plāna 2015.-2017.gadam
apstiprināšanu
L.Valaine
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru
kabineta 2009.gada 21.maija rīkojumu Nr.326 „Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas
pamatnostādnēm 2009.-2013.gadam”,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Zībergs, J.Vanags, V.Čāmāne,
I.Lunģe, G.Geida); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pretkorupcijas pasākumu plānu 2015.2017.gadam.
2. Atbildīgais – pašvaldības izpilddirektors J.Gavars
12.#
Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu
L.Valaine
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta
pirmās daļas 4.punktu, Latvijas Republikas Civillikuma 1895.pantu, Ministru kabineta
15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”
100.punktu, prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir
likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un
atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem)
parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājuma samazinājuma,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Zībergs, J.Vanags, V.Čāmāne,
I.Lunģe, G.Geida); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Aknīstes novada pašvaldības grāmatvedībai norakstīt bezcerīgos debitoru parādus par
īres maksas un pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāda dzēšanu (2
mirušām personām).
2. Atļaut Aknīstes novada pašvaldības grāmatvedībai norakstīt bezcerīgos debitoru parādus par
sociālās aprūpes pakalpojumiem, parāda dzēšanu (2 mirušām personām).
3. Lēmuma izpildes kontroli nodrošina Aknīstes novada pašvaldības grāmatvedība.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta
pirmās daļas 4.punktu, Latvijas Republikas Civillikuma 1895.pantu, Civilprocesa likuma 406.6

pantu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 29.panta otro, trešo daļu, Ministru kabineta
15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”
100.punktu, J.Bondara iesniegumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Zībergs, J.Vanags, V.Čāmāne,
I.Lunģe, G.Geida); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
4. Atteikt SIA "Gārsenes komunālie pakalpojumi" norakstīt komunālo maksājumu parādus par
kopējo summu EUR 976, 31 (deviņi simti septiņdesmit seši euro 31 cents) 3 personām.
5. Par pieņemto lēmumu informēt SIA "Gārsenes komunālie pakalpojumi" valdes locekli
J.Bondaru.
13.#
Par saistošo noteikumu Nr.23/2015 „Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam,
kurš palicis bez vecāku gādības” apstiprināšanu
L.Valaine
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 41.panta
pirmās daļas 1.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Zībergs, J.Vanags, V.Čāmāne,
I.Lunģe, G.Geida); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr. 23/2015 „Par dzīvokļa
pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”. (pielikumā –
saistošo noteikumu projekts)
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 2015.gada 28.oktobrī saistošajiem noteikumiem Nr.23/2015
„Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Sadaļa
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Informācija
Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
25.2pantu (stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī) pašvaldībai ir
pienākums maksāt dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam,
kurš palicis bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē,
audžuģimenē vai pie aizbildņa, no dienas, kad bērns sasniedzis
pilngadību, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Dzīvokļa pabalstu,
pamatojoties uz bērna iesniegumu, maksā tā pašvaldība, kuras
bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi.
Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 panta
piektā daļa nosaka, ka pašvaldība ar domes saistošajiem
noteikumiem nosaka izdevumu segšanas normatīvus, kā arī
dzīvokļa pabalsta apmēra aprēķināšanas un izmaksas kārtību, tādēļ
ir nepieciešams izdot attiecīgus pašvaldības saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumi noteiks dzīvokļa pabalstu izdevumu segšanas
normatīvus, aprēķināšanas un izmaksas kārtību bērniem bāreņiem
un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības, no pilngadības
sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

3.Informācija
par
plānoto Saistošie noteikumi pašvaldības budžetu būtiski neietekmēs.
ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Nav attiecināms.

Saistošo noteikumu piemērošanā bērns bārenis un bērns, kurš
palicis bez vecāku gādības, pēc pilngadības sasniegšanas var
vērsties Aknīstes novada Sociālajā dienestā. Saistošo noteikumu
projekts izskatīts Aknīstes novada Sociālajā, izglītības, kultūras un
sporta komitejas sēdē.
6. Informācija par konsultācijām Nav attiecināms.
ar privātpersonām
Domes priekšsēdētāja

V.Dzene

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.23/2015
„Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 25.2 panta pirmo un piekto daļu
1. Aknīstes novada domes 2015.gada 28.oktobra Saistošie noteikumi Nr.23/2015 „Par dzīvokļa
pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības” (turpmāk –
Noteikumi) nosaka dzīvokļa pabalsta aprēķināšanas un izmaksas kārtību, kā arī ar
dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas normatīvus pilngadību sasniegušam
bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības (turpmāk - Bērns), ja lēmumu
par Bērna ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Aknīstes novada Bāriņtiesa.
2. Dzīvokļa pabalsts Bērnam tiek piešķirts no 18 gadiem līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.
3. Dzīvokļa pabalsta saņemšanai Bērns Aknīstes novada Sociālajā dienestā (turpmāk – Sociālais
dienests), uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz:
3.1. iesniegumu;
3.2. īres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu. Īres līguma grozīšanas vai izbeigšanas gadījumā
Bērns iesniedz grozījumus vai jaunu īres līgumu;
3.3. līdz katra mēneša 20.datumam dokumentus par izdevumiem par dzīvojamās telpas
lietošanu un par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, kopijas,
uzrādot oriģinālus.
4. Dzīvokļa pabalsts Bērnam tiek aprēķināts pēc izdevumiem par īri/apsaimniekošanu, par
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā
ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, patērētais ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai
asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres
maksā.
5. Ja Bērns Noteikumu 3.3.apakšpunktā minētos dokumentus Sociālajā dienestā nevar iesniegt,
Bērnam par to savlaicīgi, bet ne vēlāk kā līdz Noteikumu 3.3.apakšpunktā minētajam
datumam, ir jāpaziņo Sociālajam dienestam, norādot objektīvus iemeslus. Šādā gadījumā
Sociālais dienests, atzīstot nokavēšanas iemeslu par attaisnojošu, dzīvokļa pabalstu Bērnam
var piešķirt uz iepriekš iesniegto dokumentu pamata.
6. Ja Bērns Noteikumu 3.3.apakšpunktā minētos dokumentus Sociālajā dienestā nav iesniedzis
un Sociālo dienestu nav informējis par objektīviem iemesliem, dzīvokļa pabalsts par attiecīgo
mēnesi Bērnam netiek piešķirts.

7. Dzīvokļa pabalsta apmērs tiek aprēķināts faktisko izdevumu apmērā, ņemot vērā Noteikumu
3.3.apakšpunktā minētos dokumentus, bet ne vairāk kā EUR 25,00 mēnesī. Dzīvokļa pabalsta
apmērs apkures periodā (no oktobra līdz aprīlim), ja dzīvojamā telpā nodrošināta centralizētā
siltumapgāde tiek aprēķināts ne vairāk kā EUR 45,00 mēnesī, ja centralizētā siltumapgāde
dzīvojamā telpā nav nodrošināta, ne vairāk kā EUR 30,00 mēnesī.
8. Sociālais dienests pieņem lēmumu par atteikumu dzīvokļa pabalsta izmaksāšanai Bērnam
šādos gadījumos:
8.1. ja Bērns vairāk nekā trīs mēnešus nemaksā dzīvojamās telpas īres maksu;
8.2. ja Bērns vairāk nekā trīs mēnešus nemaksā par siltumenerģijas apkuri, aukstā, karstā
ūdens patēriņu, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšanu, sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu, gāzes vai elektroenerģijas patēriņu.
9. Dzīvokļa pabalsts tiek izmaksāts vienu reizi mēnesī, pārskaitot to uz iesniegumā norādīto
Bērna bankas kontu vai izmaksājot skaidrā naudā Aknīstes novada pašvaldības kasē
10. Lēmumu par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt Bērnam dzīvokļa pabalstu
pieņem Sociālais dienests.
11. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Aknīstes novada domē, Aknīstes novada domes
lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajonā tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā
kārtībā.
12. Noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētāja

V.Dzene

14.#
Par saistošo noteikumu Nr.24/2015 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona
atzīstama par maznodrošinātu Aknīstes novadā” apstiprināšanu
L.Valaine
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 41.panta
pirmās daļas 1.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Zībergs, J.Vanags, V.Čāmāne,
I.Lunģe, G.Geida); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr. 24/2015 „Kārtība, kādā
ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Aknīstes novadā”.
(pielikumā – saistošo noteikumu projekts)
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 pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 24/2015
„Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona
atzīstama par maznodrošinātu Aknīstes novadā”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta
Norādāmā informācija
sadaļas
1.Projekta
1.1.Saistošie noteikumi nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa
nepieciešamības
līmeni, kuru nepārsniedzot, ģimene, kas sastāv no laulātajiem,
pamatojums
personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās
vienā mājoklī vai atsevišķi dzīvojoša persona tiek atzīta par
maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes

(personas) ienākumi un materiālais stāvoklis;
1.2. Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām”15. panta pirmās daļas 7. punktu, likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu.
2. Īss projekta satura
2.1.Saistošie noteikumi paredzēti Aknīstes novadā deklarēto
izklāsts
maznodrošināto ģimeņu (personu) statusa noteikšanai
2.2.Saistošie noteikumi noteiks sociālā statusa noteikšanas un
saņemšanas kārtību;
2.3.Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek piešķirts
ievērojot vienlīdzības principu;
2.4. Ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusam pašvaldības Sociālais dienests novērtē pēc
iesnieguma saņemšanas par ģimenes (personas) atzīšanu par
maznodrošinātu.
2.5. Lai novērtētu ienākumus un materiālo stāvokli, Iesniedzējs
aizpilda un iesniedz Sociālajā dienestā iztikas līdzekļu deklarāciju.
3. Normatīvā akta projekta Saistošajos noteikumos precizēta kārtība, kādā notiek trūcīgas un
būtība
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana Aknīstes
novada pašvaldībā.
4. Informācija par plānoto Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas
projekta ietekmi uz
institūcijas vai jaunas amata vietas. Prognozēts, ka palielināsies
pašvaldības budžetu
sociālo darbinieku noslogotība un darba intensitāte. Saistošajiem
noteikumiem nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu, jo
maznodrošinātās personas (ģimenes) statuss tikai piešķir personai
tiesības saņemt likumā noteiktos atvieglojumus.
5. Informācija par plānoto Nav attiecināms.
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
6. Informācija par
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Aknīstes novada Sociālais
administratīvajām
dienests.
procedūrām
Persona Aknīstes novada Sociālā dienesta izdoto administratīvo aktu
var apstrīdēt Aknīstes novada domē.
7. Sabiedrības
Saistošie noteikumi tiks publicēti laikrakstā „Aknīstes Novada
informēšana par
Vēstis” un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv.
normatīvo aktu
Domes priekšsēdētāja

V.Dzene

Saistošie noteikumi Nr. 24/2015
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
I. Vispārīgie jautājumi
1. Aknīstes novada pašvaldības 2015.gada 28.oktobra Saistošie noteikumi Nr. 24/2015
"Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu
Aknīstes novadā" (turpmāk – Noteikumi) nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni,
kuru nepārsniedzot, ģimene, kura sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji

2.
3.

4.

5.

izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša persona
(turpmāk – ģimene (persona)), tiek atzīta par maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā
novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis.
Par vientuļu personu ir uzskatāma persona, kurai nav Latvijas Republikas Civillikumā
noteikto likumīgo apgādnieku.
Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi nepārsniedz Noteikumu
4. un 5.punktā noteikto ienākumu līmeni un ja:
3.1. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums (nekustamais
īpašums – zeme vai mežs platībā vairāk par 3 ha vai kustamā manta), izņemot
Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumos Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" minēto (turpmāk – Ministru
kabineta noteikumi);
3.2. tā nav noslēgusi uztura līgumu;
3.3. tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos
pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā;
3.4. persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks atbilstoši
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37.panta pirmajai daļai;
3.5. persona neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
3.6. persona neatrodas prombūtnē ilgāk par kalendāra mēnesi un nesaņem sociālo vai
ārstniecības pakalpojumu, kura ietvaros tiek nodrošinātas personas
pamatvajadzības, neatrodas sociālās korekcijas izglītības iestādē vai citu pamatotu
iemeslu dēļ nav iekļaujama ģimenes sastāvā.
Ģimene atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim
mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 50% no valstī noteiktās minimālās mēneša
darba algas.
Persona atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi mēnesī pēdējo triju
mēnešu laikā nepārsniedz:
5.1. 60% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas – atsevišķi dzīvojošai
personai;
5.2. 70% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas – atsevišķi dzīvojošam
vecuma pensijas, invaliditātes pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta
saņēmējam, kuram ir Latvijas Republikas Civillikumā noteiktie likumīgie
apgādnieki un atsevišķi dzīvojošai vientuļai personai darbspējīgā vecumā;
5.3. 80% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas – atsevišķi dzīvojošai
vientuļai personai, kura saņem vecuma pensiju, invaliditātes pensiju vai sociālā
nodrošinājuma pabalstu.

II. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana
6. Ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam Aknīstes
novada sociālais dienests (turpmāk – dienests) novērtē pēc iesnieguma par ģimenes
(personas) atzīšanu par maznodrošinātu un Ministru kabineta noteikumos noteiktās
iztikas līdzekļu deklarācijas (turpmāk – deklarācija) saņemšanas.
7. Parakstot 6.punktā minēto iesniegumu, iesniedzējs un viņa ģimenes pilngadīgās personas
dienestam dod atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju
par ģimeni (personu).
8. Lai novērtētu ienākumus un materiālo stāvokli, iesniedzējs atbilstoši saistošajiem
noteikumiem aizpilda un iesniedz deklarāciju. Deklarāciju iesniedzēja vārdā var aizpildīt
arī dienesta sociālā darba speciālists sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu
administrēšanas elektroniskajā sistēmā (turpmāk – SOPA), pamatojoties uz tajā pieejamo
informāciju par iesniedzēju un tā ģimenes locekļiem, iesniedzēja sniegtajām ziņām un
iesniegtajiem dokumentiem.

9. Deklarācijā norādāmās informācijas apjomu, nosacījumus ienākumu novērtēšanai un
iesniedzamos dokumentus nosaka saistošie noteikumi.
10. Deklarāciju paraksta iesniedzējs, apliecinot deklarācijā norādīto ziņu patiesumu.
11. Dienests pārbauda deklarācijā sniegtās ziņas, izmantojot pašvaldības un valsts datu
reģistros pieejamās ziņas par ģimeni (personu) vai pieprasot ziņas no valsts un
pašvaldību institūcijām, kā arī privātpersonām, ja nepieciešams, pieprasot arī ziņas
apliecinošus dokumentus un apsekojot ģimeni (personu) dzīvesvietā.
12. Dienesta sociālā darba speciālisti ģimenes (personas) dzīves apstākļu pārbaudi
dzīvesvietā ir tiesīgi veikt bez iepriekšējas saskaņošanas ar iesniedzēju.
13. Ģimenes (personas) dzīves apstākļu pārbaudē konstatētais tiek fiksēts Dzīves apstākļu
pārbaudes aktā, kuru paraksta iesniedzējs vai kāds no ģimenes pilngadīgajiem locekļiem
un sociālā darba speciālists, kurš veica pārbaudi.
14. Dienests var atteikt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu, ja:
ģimene (persona) sniegusi nepatiesas vai nepilnīgas ziņas, atteikusies sniegt ziņas par
ienākumiem, īpašumiem un citiem apstākļiem, kas raksturo ģimenes (personas) spēju
nodrošināt pamatvajadzības un iesaistīties pasākumos savas sociālās problēmas
risināšanai;
14.1. ģimene (persona) atsakās vai nenodrošina dzīves apstākļu pārbaudi dzīvesvietā;
14.2. nav iespējams noskaidrot ģimenes (personas) patieso dzīvesvietu, ģimenes
sastāvu.
15. Dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc 6.punktā minētā iesnieguma saņemšanas pieņem
lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam
vai par atteikumu piešķirt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu.
16. Ja ģimene (persona) atbilst maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, dienests
izsniedz rakstisku izziņu par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam.
Ģimene (persona) tiek atzīta par maznodrošinātu, sākot ar to mēnesi, kurā pieņemts
lēmums par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu.
17. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nosaka uz laiku no trim līdz sešiem
mēnešiem.
18. Ja ģimenes (personas) ienākumi nepārsniedz 4. vai 5.punktā minēto ienākumu līmeni, bet
nav ievēroti citi šo noteikumu nosacījumi, dienests var pieņemt lēmumu par atbilstību
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam uz laiku – viens mēnesis. Šajā gadījumā
ģimene (persona) nodrošina visu nosacījumu izpildi viena mēneša laikā no lēmuma
pieņemšanas.
19. Ja ģimenes (personas) ienākumi pārsniedz 4. vai 5.punktā noteikto ienākumu līmeni vai
nav ievērotas citas šajos noteikumos minētās prasības, izņemot šo noteikumu 18.punktā
minēto gadījumu, dienests pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusu.
20. Ģimenei (personai) ir pienākums informēt dienestu par izmaiņām ģimenes sastāvā,
ģimenes (personas) materiālā vai sociālā situācijā, ja tās ietekmē vai varētu ietekmēt
tiesības uz piešķirto maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu.
21. Dienests pieņem lēmumu par piešķirtā maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa
anulēšanu, ja tas konstatē, ka ģimene (persona) nav ievērojusi šo noteikumu 20.punkta
prasību.
III. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
22. Dienesta lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusam, par atteikumu piešķirt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu vai par
piešķirtā maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa anulēšanu var apstrīdēt Aknīstes
novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
23. Aknīstes novada domes lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājums
24. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības
laikrakstā „Aknīstes Novada Vēstis”.
Domes priekšsēdētāja

V.Dzene

1.Pielikums
Aknīstes novada domes
2015.gada 28.oktobra
saistošajiem noteikumiem
Nr.24/2015

LATVIJAS REPUBLIKA
AKNĪSTES NOVADS

AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA
Sociālais dienests
Reģ. Nr.90000026441,
Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208,
Tālrunis, fakss 65237751, e-pasts: socdienests@akniste.lv
Aknīstē
IZZIŅA PAR ATBILSTĪBU MAZNODROŠINĀTAS ĢIMENES
(PERSONAS) STATUSAM
20___.gada ___.________________.

Nr.__________

Aknīstes novada pašvaldības sociālais dienests apliecina, ka ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai
personai, kuras deklarētā dzīvesvietas adrese ir_______________________________
_____________________________________________________________________________
un kuras sastāvā ir šādi ģimenes locekļi:
1)___________________________________________________________________________,
(vārds, uzvārds) (personas kods)

2)___________________________________________________________________________,
(vārds, uzvārds) (personas kods)

3)___________________________________________________________________________,
(vārds, uzvārds) (personas kods)

4)___________________________________________________________________________,
(vārds, uzvārds) (personas kods)

5)___________________________________________________________________________,
(vārds, uzvārds) (personas kods)
6 )___________________________________________________________________________,
(vārds, uzvārds) (personas kods)

7)___________________________________________________________________________,
(vārds, uzvārds) (personas kods)

8)___________________________________________________________________________,
(vārds, uzvārds) (personas kods)

noteikts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss atbilstoši Aknīstes novada domes 2015.gada
28.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.__ " Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona
atzīstama par maznodrošinātu Aknīstes novadā".
Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss noteikts uz laiku no 20___.gada ____.___________
līdz 20__.gada _____.___________________.
__________________________________
(Sociālā darba speciālista vārds, uzvārds)
__________________________________
(sagatavotāja uzvārds un tālruņa numurs)

_________________________
(paraksts, atšifrējums)

2.Pielikums
Aknīstes novada domes
2015.gada 28.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.24/2015
IZTIKAS LĪDZEKĻU DEKLARĀCIJA
Izsniegta 20____.gada _____.________________.
Lūdzu novērtēt manu un deklarācijā norādīto personu atbilstību maznodrošinātās ģimenes
(personas) statusam. Par sevi un pārējām personām, ar kurām man ir kopēji izdevumi par uzturu un
kuras mitinās vienā mājoklī
_______________________________________________________________________________,
(dzīves vietas adrese)

sniedzu šādas ziņas:
1. Iesniedzējs un personas, kuras dzīvo kopā ar iesniedzēju
Nr.
Vārds, uzvārds.
Personas kods Radniecība
p.k.
attiecībā pret
iesniedzēju.

Nodarbošanās /
ienākumu veids

Vidējie
ienākumi
mēnesī

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2. Strādājošo darbavietas
Nr. Vārds, uzvārds.
p.k.

Darbavietas nosaukums, adrese

3. Atsevišķi dzīvojošs laulātais vai bērna atsevišķi dzīvojošs viens vai abi vecāki
Nr. Vārds, uzvārds
Personas kods
Radniecība
Nodarbošanās /
p.k.
attiecībā pret
ienākumu veids
iesniedzēju

4. Nekustamais īpašums
Nr. Īpašnieks (vārds, uzvārds)
p.k.

Veids

Platība

Dzīvesvietas
adrese

Adrese

5. Kustamā manta (piemēram, transportlīdzekļi, ražošanas līdzekļi, iekārtas, tehnika, produktīvie
mājlopi)
Nr. Īpašnieks (vārds, uzvārds)
Kustamās mantas veids.
Daudzums, (transportlīdzeklim
p.k.
(transportlīdzekļa marka)
izlaides gads un reģistrācijas gads)

6. Citur dzīvojošie likumīgie apgādnieki un apgādājamie
Nr. Vārds, uzvārds
Personas kods
Radniecība
p.k.
attiecībā pret
iesniedzēju

Nodarbošanās /
ienākumu veids

Dzīvesvietas
adrese

7. Parādsaistības
Nr. Vārds, uzvārds
p.k.

8. Noslēgtie uztura līgumi
Nr. Kas noslēdzis līgumu (vārds,
p.k. uzvārds)

Parādsaistību veids, un ilgums

Ar ko līgums noslēgts (vārds,
uzvārds, p.k.)

Ikmēneša
maksājumu
summa (EUR)

Kad un par ko līgums noslēgts
(līguma objekts)

9. Vērtspapīri un naudas līdzekļu uzkrājumi deklarācijas sastādīšanas laikā
Nr. Īpašnieks (vārds, uzvārds)
Veids
Vērtība (EUR)
p.k.

Es, ___________________
(Vārds, uzvārds)
- Esmu sniedzis pilnīgas un patiesas pieprasītās ziņas (par ienākumiem, īpašumiem un
uzkrājumiem, parādsaistībām, uztura līgumiem) par sevi un citām deklarācijā
uzrādītajām personām un citur dzīvojošiem apgādniekiem. Apzinos, ka par nepatiesu
ziņu sniegšanu iestājas atbildība, saskaņā ar normatīvajiem tiesību aktiem;
- Atļauju AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLAJAM DIENESTAM iepazīties ar
manu kontu stāvokli, valsts sociālās apdrošināšanas maksājumiem (iemaksām un izmaksām),
izmaksām no valsts sociālo pabalstu sistēmas, nodokļu maksājumiem un īpašuma stāvokli;
- atļauju AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLAJAM DIENESTAM
kredītiestādēm sniegt ziņas par maniem noguldījumiem un depozītiem.
Esmu informēts (-a), ka sociālajam dienestam ir tiesības pārbaudīt ziņas par manas ģimenes un
apgādnieku ienākumiem, materiālo stāvokli un parādsaistībām (saskaņā ar Aknīstes novada domes
2015.gada 28.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.24/2015" Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi
dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Aknīstes novadā")
______________________________________
______________________________
(iesniedzēja vārds, uzvārds)
( paraksts)
20___.gada ____.______________
Sociālais dienests apņemas deklarācijā esošo informāciju uzskatīt par konfidenciālu un attiecināt uz to LR
likuma "Par sociālo drošību" 16.pantā minētās prasības:
Deklarāciju pieņēma Aknīstes novada Sociālā dienesta sociālā darba speciālists
_______________________
20___.gada ____.__________
(paraksts)

15.#
Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu
L.Valaine
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas
3.punktu un 5.punktu, 5.panta pirmo, piekto daļu, 8.panta otro, sesto, septīto daļu, 9.panta otro
daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, piekto daļu, 45.panta trešo daļu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Zībergs, J.Vanags, V.Čāmāne,
I.Lunģe, G.Geida); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt Aknīstes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma (zemes)
„Mierlauki”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, 13,2 ha platībā, kadastra Nr.5625 008
0052, atsavināšanas procesu.
2. Uzsākt Aknīstes novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma (dzīvokļa)
„Dimanti” – 16, Gārsenē, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanas procesu:
2.1. Veikt dzīvokļa inventarizāciju, vērtēšanu un ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz
Aknīstes novada pašvaldības vārda.
3. Uzsākt Aknīstes novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma (dzīvokļa) Skolas
iela 16 - 6, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanas procesu:
3.1. Veikt dzīvokļa inventarizāciju, vērtēšanu un ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz
Aknīstes novada pašvaldības vārda.
4. Uzsākt Aknīstes novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma – zemes gabala
"Piekrastes", Asares pagastā, Aknīstes novadā atsavināšanu, kadastra Nr. 5644 004
0271, kopējā platībā 6,75 ha.
5. Uzsākt Aknīstes novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma – viendzīvokļa
dzīvojamās mājas "Lapiņas", Asares pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanu, kadastra
Nr. 5644 005 0352 001.
6. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai veikt nepieciešamās dokumentācijas
sagatavošanu īpašuma novērtēšanai un atsavināšanai.
16.#
Par dzīvokļa īpašuma „Dimanti” dz.17, Gārsenē, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā,
pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu
L.Valaine
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas
1.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
3.panta 2.punktu, 4.panta otro daļu, un 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Ministru kabineta
01.02.2011. noteikumu Nr. 109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta" 38.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Zībergs, J.Vanags, V.Čāmāne,
I.Lunģe, G.Geida); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt Aknīstes novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu (dzīvokli),
"Dimanti" – 17, Gārsene, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, kadastra Nr. 5662 900
0005, ar platību 89,8 m2, 791/13041 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu
mājas un zemes.
2. Noteikt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR 2000,00
(divi tūkstoši euro 00 centi);
3. Lēmuma 1.punktā uzskaitītā nekustamā īpašuma (dzīvokļa) atsavināšanas veids ir
pārdošana izsolē.
4. Apstiprināt Aknīstes novada domes izsoles noteikumus Nr.5/2015 „Par Aknīstes novada
pašvaldības īpašumā esošā dzīvokļa "Dimanti" – 17, Gārsene, Gārsenes pagasts, Aknīstes
novads atsavināšanu” (Izsoles noteikumi pielikumā).

PIELIKUMS
Aknīstes novada domes
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 5/2015
„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā dzīvokļa "Dimanti" – 17, Gārsenē,
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā atsavināšanu"
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: 2015.gada 14.decembrī plkst. 11:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija:
komisijas priekšsēdētāja: Liene Valaine
komisijas locekļi:
Ilze Ieleja
Jānis Gavars
Sekretāre:
Ināra Buiķe
5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošs nekustamais īpašums (dzīvoklis):
1.1. "Dimanti", dzīvoklis Nr.17, Gārsene, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, kadastra
Nr.5662 900 0005, ar platību 89.8 m2, kas sastāv no 791/13041 kopīpašuma
domājamās daļas no būves un no zemes. Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā
cena ir EUR 2000.00 (divi tūkstošo euro 00 centi).
2. Nekustamā īpašuma objekta izsoli sāk ar izsoles objekta noteikto nosacīto cenu.
3. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt izsoles objektu dabā, darbdienās no
plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu
pa tālruni 22029315.
4. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 30.00 (trīsdesmit euro 00 centi).
5. Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā.
6. 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.
7. Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies viens pretendents, nekustamais īpašums
tiks pārdots vienīgajam pretendentam, ja viņš pārsolīs izsoles objekta nosacīto cenu.
8. 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 Aknīstes
novada pašvaldības kasē skaidras naudas norēķinu veidā.
9. Visa izsolē nosolītā cena (tai skaitā drošības nauda) tiek uzskatīta par nekustamā īpašuma
pirkuma maksu.
10. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta nekustamā īpašuma pirkuma maksā.
11. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties izsolē, var pieteikties Aknīstes
novada pašvaldībā līdz 2015.gada 11.decembrim darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un no
12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30.
12. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai piedalītos izsolē, nekustamā īpašuma
pirkšanai jāiesniedz Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi dokumenti:
12.1. Fiziskām personām:
- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties
atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem;
1.

- jāuzrāda pase;
- dokuments par drošības naudas iemaksu;
- dokuments par reģistrācijas maksas samaksu.
12.2. Juridiskām personām:
- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties
atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem;
- dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks) vai attiecīgās pārvaldes
institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi;
- apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) kopiju vai izraksts par pārvaldes
institūciju amatpersonu) kompetences apjomu;
- kvīts par drošības naudas samaksu;
- kvīts par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;
- noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juridisko personu izsolē (uzrādot
pasi).
13. Ja nepieciešams, no attiecīgā valsts reģistra Mantas atsavināšanas komisija var pieprasīt
zvērināta revidenta vai licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās personas gada
pārskatu.
14. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.
15. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku sarakstā. Izsolē var piedalīties, ja
pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekšnoteikumi.
16. 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.
17. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu eksemplārā izsoles dalībnieks ar savu
parakstu pirms izsoles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem.
18. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas numuru.
19. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo īpašumu. Uzziņas pa tālr.22029315.
20. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam izpaust jebkādas ziņas par
reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.
21. 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.
22. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ierodas ne mazāk kā divi dalībnieki,
kuri reģistrēti noteiktajā kārtībā.
23. 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.
24. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus apstiprināt gatavību piedalīties
izsolē.
25. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Katrs šāds
solījums ir dalībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā objekta cenu par noteikto
cenas pieauguma apmēru EUR 30.00. Ja neviens no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu
nepārsola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto augstāko cenu un fiksē to ar
āmura piesitienu.
26. 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.
27. Dalībnieks, kas, nosolījis visaugstāko cenu izsolē, tiek ierakstīts izsoles protokolā, kurā
norāda dalībnieka
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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.
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.
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 2015.gada 28.oktobra līdz 2015.gada 11.decembrim

darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 12.00 un
no 12.30 līdz 14.30. Tālrunis uzziņām: 22029315.
43. Izsole notiks 2015.gada 14.decembrī plkst. 11:00, 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)
______________________________
(izsoles dalībnieks)

___________________________
(paraksts, datums)
___________________________
(paraksts, datums)

17.#
Par nekustamā īpašuma (zemes gabala) Liepu ielā 8A, Aknīstē, Aknīstes novadā,
pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu
L.Valaine
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta pirmās daļas 4.punktu, 3.panta pirmās daļas
1.punktu, 3.panta otro daļu, 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 8.panta otro, sesto,
septīto daļu, 9.panta otro daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem
Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta" 38.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Zībergs, J.Vanags, V.Čāmāne,
I.Lunģe, G.Geida); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt Aknīstes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu (zemi) Liepu ielā
8A, Aknīstē, Aknīstes novadā, ar kadastra Nr. 5605 001 0372, kopējā platībā 0,3352 ha.
2. Noteikt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma (zemes gabala) nosacītā cena ir EUR
1350,00.
3. Lēmuma 1.punktā uzskaitītā nekustamā īpašuma (zemes gabala) atsavināšanas veids ir
pārdošana izsolē.
4. Apstiprināt Aknīstes novada domes izsoles noteikumus Nr.6/2015 „Par Aknīstes novada
pašvaldības īpašumā esošā Zemes gabala Liepu ielā 8A, Aknīstē, Aknīstes novadā
atsavināšanu” (Izsoles noteikumi pielikumā).
PIELIKUMS
Aknīstes novada domes
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 6/2015
„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala Liepu ielā 8A, Aknīstē,
Aknīstes novadā, atsavināšanu"
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: 2015.gada 14.decembrī plkst. 12:30.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija:
komisijas priekšsēdētāja: Liene Valaine

1.

komisijas locekļi:
Sekretāre:

Ilze Ieleja
Jānis Gavars
Ināra Buiķe

5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošs nekustamais īpašums (zemes gabals):
1.1. Liepu iela 8A, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr. 5605 001 0372, kopējā
platībā 0.3352 ha. Nekustamā īpašuma (Zemes gabala) nosacītā cena ir EUR
1350.00 (viens tūkstotis trīs simti piecdesmit euro 00 centi).
2. Nekustamā īpašuma objekta izsoli sāk ar izsoles objekta noteikto nosacīto cenu.
3. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt izsoles objektu dabā, darbdienās no
plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš sazinoties ar
kontaktpersonu pa tālruni 22029315.
4. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 30.00 (trīsdesmit euro 00 centi).
5. Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā.
6. 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.
7. Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies viens pretendents, nekustamais īpašums
tiks pārdots vienīgajam pretendentam, ja viņš pārsolīs izsoles objekta nosacīto cenu.
8. 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 Aknīstes
novada pašvaldības kasē, skaidras naudas norēķinu veidā.
9. Visa izsolē nosolītā cena (tai skaitā drošības nauda) tiek uzskatīta par nekustamā īpašuma
pirkuma maksu.
10. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta nekustamā īpašuma pirkuma maksā.
11. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties izsolē, var pieteikties Aknīstes
novada pašvaldībā līdz 2015.gada 11.decembrim darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un no
12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30.
12. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai piedalītos izsolē, nekustamā īpašuma
pirkšanai jāiesniedz Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi dokumenti:
12.1. 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.
12.2. Juridiskām personām:
- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties
atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem;
- dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks) vai attiecīgās pārvaldes
institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi;
- apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) kopiju vai izraksts par pārvaldes
institūciju amatpersonu) kompetences apjomu;
- kvīts par drošības naudas samaksu;
- kvīts par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;
- noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juridisko personu izsolē (uzrādot
pasi).

13. Ja nepieciešams, no attiecīgā valsts reģistra Mantas atsavināšanas komisija var pieprasīt
zvērināta revidenta vai licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās personas gada
pārskatu.
14. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.
15. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku sarakstā. Izsolē var piedalīties, ja
pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekšnoteikumi.
16. 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.
17. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu eksemplārā izsoles dalībnieks ar savu
parakstu pirms izsoles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem.
18. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas numuru.
19. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo īpašumu. Uzziņas pa tālr.22029315.
20. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam izpaust jebkādas ziņas par
reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.
21. 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.
22. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ierodas ne mazāk kā divi dalībnieki,
kuri reģistrēti noteiktajā kārtībā.
23. 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.
24. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus apstiprināt gatavību piedalīties
izsolē.
25. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Katrs šāds
solījums ir dalībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā objekta cenu par noteikto
cenas pieauguma apmēru EUR 30.00. Ja neviens no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu
nepārsola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto augstāko cenu un fiksē to ar
āmura piesitienu.
26. 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.
27. 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.
28. 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.
29. 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.
30. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina
ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.

31. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kurš nosolījis nekustamā
īpašuma objektu, saņem rēķinu samaksas veikšanai.
32. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēgšanai.
33. 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.
34. Izsoles dalībniekiem, kas pārtraukuši solīšanu izsoles gaitā, drošības nauda tiek atmaksāta
nedēļas laikā pēc izsoles, bet reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.
35. Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies uz izsoli, drošības nauda un
reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.
36. 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.
37. Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles apstiprina Mantas atsavināšanas
komisija.
38. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome nākamajā domes sēdē pēc tam, kad
saņemts bankas dokuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto nekustamo
īpašumu.
39. 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.
40. 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.
41. 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.
42. 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 2015.gada 28.oktobra līdz 2015.gada 11.decembrim
darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 12.00 un
no 12.30 līdz 14.30. Tālrunis uzziņām: 22029315.
43. Izsole notiks 2015.gada 14.decembrī plkst. 12:30, 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)
______________________________
(izsoles dalībnieks)

___________________________
(paraksts, datums)
___________________________
(paraksts, datums)

18.#
Par nekustamā īpašuma „Jaunupītes”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, pārdošanu par
brīvu cenu
L.Valaine
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas
8.punktu, 5.panta pirmo daļu, 9.panta otro daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, Ministru
kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta"
38.punktu, J.V. iesniegumu,
atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Zībergs, J.Vanags, V.Čāmāne,
I.Lunģe, G.Geida); PRET – nav; ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās – 1 deputāts
(J.Vanags, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu pašvaldību amatpersonu darbībā”
noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus), Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Aknīstes novada pašvaldībai piederošu Nekustamo īpašumu
(zemes gabalu) "Jaunupītes", Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, kadastra Nr. 5662 001
0009, kopējā platība 18,42 ha.
2. Atļaut J.V., /personas kods/, atsavināt Aknīstes novada pašvaldības nekustamo īpašumu
(zemes gabalu) "Jaunupītes", Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, Kadastra Nr. 5662 001
0009.
3. Noteikt, ka Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu.
4. Apstiprināt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR 22 600,00
(divdesmit divi tūkstoši seši simti euro 00 centi).
5. Uzdot pašvaldības juriskonsultei L.Valainei 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma spēkā
stāšanās dienas sagatavot nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.
19.#
Par dzīvokļa īpašuma „Dimanti” dz.13, Gārsenē, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā,
pārdošanu par brīvu cenu
L.Valaine
Pamatojoties uz Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 5.punktu,
5.panta pirmo, piekto daļu, 8.panta otro, sesto, septīto daļu, 9.panta otro daļu, 37.panta pirmās
daļas 4.punktu, piekto daļu, 45.panta trešo daļu, I.M. iesniegumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Zībergs, J.Vanags, V.Čāmāne,
I.Lunģe, G.Geida); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut I.M., /personas kods/, atsavināt Aknīstes novada pašvaldībai piederošu nekustamo
īpašumu (dzīvokli), "Dimanti" – 13, Gārsenē, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.5662 900 0006, ar platību 89,5 m2, 791/13041 kopīpašuma domājamās daļas no
daudzdzīvokļu mājas un zemes.
2. Atsavināmā nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR 2000,00 (divi tūkstoši euro
00 centi).
3. Dzīvokļa atsavināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu.
4. Uzdot pašvaldības juriskonsultei L.Valainei 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma spēkā
stāšanās dienas sagatavot dzīvokļa pirkuma līgumu.
20.#
Par struktūrvienības un jaunas amata vietas izveidošanu
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Zībergs, J.Vanags, V.Čāmāne,
I.Lunģe, G.Geida); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

1. Izveidot 2015.gada 1.decembrī Aknīstes novada pašvaldībā jaunu struktūrvienību –
Gārsenes pils.
2. Izveidot jaunu amata vietu – pils pārvaldnieks (profesijas kods 1431 05, amatu saime III,
mēnešalgas grupas līmenis II B, mēnešalgas grupa 8) – 1 slodze, amatalga EUR 517,00
(pieci simti septiņpadsmit euro 00 centi).
3. Uzdot pašvaldības juriskonsultei L.Valainei izstrādāt struktūrvienības – Gārsenes pils
NOLIKUMU.
21.#
Par pieteikšanās izsludināšanu uz struktūrvienības „Gārsenes pils” vadītāja amatu
L.Valaine
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Darba likuma 32.pantu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Zībergs, J.Vanags, V.Čāmāne,
I.Lunģe, G.Geida); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Izsludināt pieteikšanos uz Aknīstes novada pašvaldības struktūrvienības – Gārsenes pils –
pārvaldnieka amatu līdz šī gada 23.novembrim.
22.#
Par pašvaldības materiālo pabalstu piešķiršanu
S.Pudāne
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Aknīstes
novada pašvaldības 21.10.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem
Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli”,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Zībergs, J.Vanags, V.Čāmāne,
I.Lunģe, G.Geida); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
6. Piešķirt 1 personai apbedīšanas pabalstu EUR 75,00 apmērā.
7. Piešķirt 3 personām pabalstu EUR 150,00 apmērā sakarā ar bērna piedzimšanu. Kopā
EUR 450,00.
8. Piešķirt 1 personai pabalstu EUR 30,00 apmērā sakarā ar atbrīvošanos no brīvības
atņemšanas vietas.
9. Piešķirt brīvpusdienas 50% apmērā no 01.10.2015. līdz 31.05.2016. – 5 novada
izglītības iestāžu bērniem.
10. Piešķirt brīvpusdienas 100% apmērā no 01.10.2015. līdz 31.05.2016. – 5 novada
izglītības iestāžu bērniem.
(Personu saraksts – Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas protokolā)
23.#
Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā
S.Pudāne
Pamatojoties uz likumu „Par dzīvojamo telpu īri”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 6., 14.pantu un Aknīstes novada pašvaldības 16.09.2009. Saistošajiem
noteikumiem Nr.8 „Par Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”,
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 15.panta pirmās daļas 9.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Zībergs, J.Vanags, V.Čāmāne,
I.Lunģe, G.Geida); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Reģistrēt E.B. reģistrā Nr.2 „Īrētās dzīvojamās telpas apmaiņa pret citu dzīvojamo telpu”
ar kārtas Nr.15.
2. Piešķirt E.B. Augšzemes ielā 36 – 8, Aknīstē, Aknīstes novadā, slēdzot īres līgumu uz 1
gadu.
3. Piešķirt M.Z.M. Augšzemes ielā 19 – 5, Aknīstē, Aknīstes novadā, slēdzot īres līgumu uz
6 mēnešiem.

4. Piešķirt I.T. „Spodras” – 10, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā, slēdzot īres
līgumu uz 1 gadu.
5. Reģistrēt K.A. reģistrā Nr.1 „Pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu izīrēšana” ar kārtas
Nr.102.
6. Pagarināt dzīvojamo telpu īres līgumu ar A.G. par dzīvokli „Dimanti” – 16, Gārsenē,
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, slēdzot īres līgumu uz 1 gadu.
24.#
Par izmaiņām Aknīstes novada materiālu un mazvērtīgā inventāra norakstīšanas
komisijas sastāvā
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Zībergs, J.Vanags, V.Čāmāne,
I.Lunģe, G.Geida); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atbrīvot Marutu Caunīti no Aknīstes novada Gārsenes pagasta pārvaldes materiālu un
mazvērtīgā inventāra norakstīšanas komisijas locekļa amata.
2. Ievēlēt Sintiju Venediktovu-Gobu par Aknīstes novada Gārsenes pagasta pārvaldes
materiālu un mazvērtīgā inventāra norakstīšanas komisijas locekli.
25.#
Par izmaiņām Nolikumā par Aknīstes novada pašvaldības piedāvātajiem tūrisma maksas
pakalpojumiem
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Zībergs, J.Vanags, V.Čāmāne,
I.Lunģe, G.Geida); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt grozījumus Aknīstes novada domes 12.02.2014. apstiprinātajā Nolikumā „Par
Aknīstes novada pašvaldības piedāvātajiem tūrisma maksas pakalpojumiem”.
PIELIKUMS
GROZĪJUMI
Aknīstes novada domes 12.02.2014. apstiprinātajā Nolikumā
„Par Aknīstes novada pašvaldības piedāvātajiem tūrisma maksas pakalpojumiem”
1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2014.gada 12.februāra apstiprinātajā nolikumā „Par
Aknīstes novada pašvaldības piedāvātajiem tūrisma maksas pakalpojumiem” 4.punktā
grozījumus, izsakot to šādā redakcijā:

4.2.

Naktsmītne
Telts vieta Gārsenes pils
parka teritorijā
Izslēgts

4.3.

Gārsenes pils

Nr.
4.1.

Cena
2,00 EUR
3,00 EUR/1 pers. (matracis);
5,00 EUR/1 pers. (gulta, gultasveļa)

2. Grozījumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
Domes priekšsēdētāja

V.Dzene

26.#
Par Aknīstes novada Asares pagasta teritorijas plānojuma darbības termiņa pagarināšanu
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības
plānošanas sistēmas likuma 8.pantu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25. (5) pantu un
likuma Pārejas noteikumu 4.pantu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Zībergs, J.Vanags, V.Čāmāne,
I.Lunģe, G.Geida); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Pagarināt Asares pagasta teritorijas plānojuma 2003. - 2015.gadam grozījumu 2007. 2015.gadam darbības laiku līdz jauna Aknīstes novada teritorijas plānojuma spēkā stāšanās
laikam.
27.#
Par apbalvošanai valsts svētkos izvirzīto kandidātu apstiprināšanu
V.Dzene
Pamatojoties uz Aknīstes novada domes 15.09.2015. nolikumu „Par apbalvošanu ar
Aknīstes novada pašvaldības Atzinības rakstu Latvijas Republikas proklamēšanas dienā
18.novembrī” (prot. Nr.13, 15.#),
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Zībergs, J.Vanags, V.Čāmāne,
I.Lunģe, G.Geida); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt apbalvošanai Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas pasākumā
izvirzītos kandidātus:
 Asares pamatskola izvirza Regīnu Pudāni;
 Deputāte A.Voitiške un S.Pudāne izvirza Dainu Miezāni;
 Domes priekšsēdētāja V.Dzene izvirza Egonu Tunķeli;
 Aknīstes senioru centra „Veselības grupa” un „Apaļā galda” dalībnieki izvirza Mariju
Ribicku;
 Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēka izvirza Mariju Čūrišķi;
 Aknīstes vidusskola izvirza Ingu Elksni un Olitu Treini;
 PII „Bitīte” izvirza Ilvu Elksni un Ingu Krasevsku.

