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
2017.gada 25.oktobrī
Aknīstē

Nr.17

Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēde sākta plkst. 13.00
DARBA KĀRTĪBA
1. Par pašvaldības budžeta izpildi septembrī. (V.Dzene)
2. Par saistošo noteikumu Nr.22/2017 „Grozījumi Aknīstes novada domes
08.02.2017. saistošajos noteikumos Nr.7/2017 „Aknīstes novada pašvaldības
pamatbudžeta plāns 2017.gadam” apstiprināšanu. (V.Dzene)
3. Par saistošo noteikumu Nr.23/2017 „Grozījumi Aknīstes novada domes
22.02.2017. saistošajos noteikumos Nr.9/2017 „Aknīstes novada pašvaldības
speciālā budžeta plāns 2017.gadam”” apstiprināšanu. (V.Dzene)
4. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali Aknīstes novada pašvaldības izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām no 01.09.2017 – 31.12.2017. (V.Dzene)
5. Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu. (V.Dzene)
6. Par izmaiņām PII “Bitīte” un Asares pamatskolas amata vienību sarakstā.
(V.Dzene)
7. Par pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma “Zīles”, Gārsenes pagastā,
Aknīstes novadā, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
(V.Dzene)
8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Augšzemes ielā 36, dzīvoklis Nr.7,
Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanu un nosacītās summas apstiprināšanu.
(V.Dzene)
9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Šķūņi”, Gārsenes pagastā, Aknīstes
novadā, atsavināšanu un nosacītās summas apstiprināšanu. (V.Dzene)
10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Augšzemes ielā 28, dzīvoklis Nr.3,
Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanu un nosacītās summas apstiprināšanu.
(V.Dzene)
11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 7, dzīvoklis Nr.2, Aknīstē,
Aknīstes novadā, atsavināšanu un nosacītās summas apstiprināšanu. (V.Dzene)
12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Skolas ielā 21, dzīvoklis Nr.1, Aknīstē,
Aknīstes novadā, atsavināšanu un nosacītās summas apstiprināšanu. (V.Dzene)
13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Skolas ielā 21, dzīvoklis Nr.3, Aknīstē,
Aknīstes novadā, atsavināšanu un nosacītās summas apstiprināšanu. (V.Dzene)

14. Par pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma Skolas ielā 5A, Aknīstē,
Aknīstes novadā, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
(V.Dzene)
15. Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu Augšzemes ielā 8,
dzīvoklis Nr. 1 un dzīvoklis Nr.2, Aknīstē, Aknīstes novadā, pārdošanu izsolē
un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (V.Dzene)
16. Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā dzīvokļa Augšzemes ielā 22,
dzīvoklis Nr.2, Aknīstē, Aknīstes novadā, pārdošanu izsolē un izsoles
noteikumu apstiprināšanu. (V.Dzene)
17. Par Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma (zemes gabala) Liepu ielā
8B, Aknīstē, Aknīstes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu. (V.Dzene)
18. Par Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas sastāva
papildināšanu. (V.Dzene)
19. Par Komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemi sastāva papildināšanu.
(V.Dzene)
20. Par Administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu. (V.Dzene)
21. Par apbalvošanai valsts svētkos izvirzīto kandidātu apstiprināšanu. (V.Dzene)
22. Par pakalpojuma līguma slēgšanu ar SIA “Aknīstes Pakalpojumi”. (J.Vanags)
23. Par Asares pagasta ūdenssaimniecības pamatlīdzekļu ieguldīšanu SIA
“Aknīstes Pakalpojumi” pamatkapitālā. (J.Vanags)
24. Par SIA “Aknīstes Pakalpojumi” pamatkapitāla palielināšanu. (J.Vanags)
25. Par pašvaldības materiālo pabalstu piešķiršanu. (S.Vārslavāne)
26. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. (S.Vārslavāne)
27. Par dienesta dzīvokļa statusa piešķiršanu. (S.Vārslavāne)
28. Par pašvaldības zemes nomu. (J.Vanags)
29. Par nekustamā īpašuma “Sārkalni”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā,
lietošanas mērķa maiņu. (J.Vanags)
30. Par nekustamā īpašuma “Eglāji”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā,
sadalīšanu. (J.Vanags)
31. Par pārbūvējamo pašvaldības ceļu posmu atlases kritēriju precizēšanu un
objektu rindošanu prioritārā secībā pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos”. (J.Vanags)
32. Par adreses piešķiršanu. (J.Vanags)
33. Par adreses precizēšanu. (J.Vanags)
34. Par adreses likvidēšanu. (J.Vanags)
35. Par adreses maiņu. (J.Vanags)
36. Par nedzīvojamo telpu nomu IK “AGAO”. (J.Vanags)
37. Par saistošo noteikumu Nr.21/2017 “Par specializētā autotransporta
pakalpojumu Aknīstes novadā” precizēšanu. (A.Aldiņa)
38. Par VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” arodbiedrības iesniegumu.
(V.Dzene)
39. Par atvaļinājuma piešķiršanu Aknīstes novada pašvaldības domes
priekšsēdētājai. (J.Vanags)
40. Par dalību Valsts prezidenta rīkotajā pieņemšanā. (V.Dzene)
41. Par pārstāvja deleģēšanu dalībai Nacionālā veselības dienesta Zemgales nodaļas
sanāksmēs. (V.Dzene)
42. Par Aknīstes novada domes sēdes 26.07.2017. lēmuma “Par apkures
nodrošināšanu dzīvojamām mājām “Spodras” un “Rīti”, Ancenē, Asares
pagastā” (prot.Nr.13, 13.#) 2.punkta atcelšanu. (J.Vanags)
Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Vija Dzene.
Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Ināra Buiķe.
Piedalās –

Deputāti:
Vija Dzene,
Jānis Vanags,
Viktors Žukovskis,
Sandra Vārslavāne,
Inārs Čāmāns,
Santa Curikova,
Normunds Zariņš
Nepiedalās:

Skaidrīte Pudāne, Aija Kurkliete (attaisnojošu iemeslu dēļ)

Pašvaldības darbinieki:

I.Kancāne – finansiste,
L.Prande – sabiedrisko attiecību speciāliste,
A.Aldiņa – juriskonsulte,
J.Bondars – Gārsenes pagasta pārvaldes vadītājs

Domes priekšsēdētāja V.Dzene aicina balsot par sēdes darba kārtību ar 42
jautājumiem.
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, S.Curikova,
I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 42 jautājumiem.

1.#
Par pašvaldības budžeta izpildi septembrī
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
likumu „Par pašvaldību budžetiem”, 18.10.2017. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, S.Curikova,
I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta 2017.gada janvāra septembra ieņēmumus – 2279445,40 EUR un izdevumus – 2108379 EUR; speciālā
budžeta ieņēmumus – 95622,90 EUR un izdevumus – 120905,29 EUR.
2.#
Par saistošo noteikumu Nr.22/2017 „Grozījumi Aknīstes novada domes
08.02.2017. saistošajos noteikumos Nr.7/2017 „Aknīstes novada pašvaldības
pamatbudžeta plāns 2017.gadam”” apstiprināšanu
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu,
46.pantu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, 18.10.2017. Finanšu komitejas
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, S.Curikova,
I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.22/2017
„Grozījumi Aknīstes novada domes 08.02.2017. saistošajos noteikumos
Nr.7/2017 „Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2017.gadam””.
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
4. Publicēt saistošos noteikumus pašvaldības mājas lapā internetā, nodrošināt to
pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 22/2017
„Grozījumi Aknīstes novada domes 08.02.2017. saistošajos noteikumos Nr.7/2017
„Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2017.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”, likumu “Par valsts budžetu 2017.gadam”,
Likumu par budžetu un finanšu vadību
Izdarīt Aknīstes novada domes 08.02.2017. saistošajos noteikumos Nr.7/2017
„Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2017.gadam” šādus grozījumus:
Ieņēmumos:
Klasifikācijas
kods

08.9.0.0
08.9.1.0
08.9.1.0.
18.0.0.0
18.6.0.0
18.6.3.0

18.6.3.0.7

Nosaukums
I KOPĀ IEŅĒMUMI
II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi
IV Nenodokļu ieņēmumi
Pārējie finanšu ieņēmumi
Ieņēmumi no kredītsaistību dzēšanas
Ieņēmumi no kredītsaistību dzēšanas
V Transfertu ieņēmumi
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI
Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts budžeta
Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas
izdevumu transferti ārvalstu finanšu
palīdzības projektu īstenošanai no valsts
budžeta iestādēm
Projekts Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai
IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai
DEFICĪTS (–)

Apstiprinātais
gada plāns
(EUR)
2 62 98 16
1 73 69 22
24 07 11
22 31 42
22 31 42
22 31 42
81 36 90
77 16 90
77 16 90

Grozījumi
EUR

Precizētais
gada plāns

152111.00
150014.00
150014.00
150014.00
150014.00
150014.00
2097.00
2097.00
2097.00

2781927.00
1886936.00
390725.00
373156.00
373156.00
373156.00
815787.00
773787.00
773787.00

7 05 10

2097.00

72607.00

0

2097.00

2097.00

2 62 98 16

152111.00

2781927.00

Grozījumi
EUR

Precizētais
gada plāns

155111.00

2869325.00

2 71 42 14

155111.00

2869325.00

1 40 70 91
1 13 85 06
1 08 60 32
1 08 60 32
26 85 85

2097.00
1697.00
1697.00
1697.00
400.00

1409188.00
1140203.00
1087729.00
1087729.00
268985.00

26 85 85

400.00

268985.00

Izdevumos:
Klasifikācijas
kods

1000
1100
1110
1119
1200

1210
1210
5000

Nosaukums
VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI
FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM
VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI
EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM
Atlīdzība
Atalgojums
Mēneša amatalga
Pārējo darbinieku mēneša amatalga
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti
un kompensācijas
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas
Pamatkapitāla veidošana

Apstiprinātais
gada plāns
(EUR)
2 71 42 14

26 85 85
45 06 20

400.00

268985.00

150014.00

600634.00

5200
5250
5250
7000
7200
7210
72103

Pamatlīdzekļi
Kapitālais remonts un rekonstrukcija
Kapitālais remonts un rekonstrukcija
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu
transferti
Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu
transferti
Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu
transferti citām pašvaldībām
Sociālās palīdzības transferti
IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai
DEFICĪTS (–)

Domes priekšsēdētāja

45 06 20
27 90 52
27 90 52
8 68 99

150014.00
150014.00
150014.00
3000.00

8 68 99

3000.00

8 21 73
2 42 49
-2 71 42 14

600634.00
429066.00
429066.00
89899.00
89899.00

3000.00
3000.00
155111.00

85173.00
27249.00
2869325.00

V.Dzene

3.#
Par saistošo noteikumu Nr.23/2017 „Grozījumi Aknīstes novada domes
22.02.2017. saistošajos noteikumos Nr.9/2017 „Aknīstes novada pašvaldības
speciālā budžeta plāns 2017.gadam”” apstiprināšanu
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu,
46.pantu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, 18.10.2017. Finanšu komitejas
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, S.Curikova,
I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.23/2017
„Grozījumi Aknīstes novada domes 22.02.2017. saistošajos noteikumos
Nr.9/2017 „Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2017.gadam””.
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
4. Publicēt saistošos noteikumus pašvaldības mājas lapā internetā, nodrošināt to
pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 23/2017
„Grozījumi Aknīstes novada domes 22.02.2017. saistošajos noteikumos Nr.9/2017
„Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2017.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”, likumu “Par valsts budžetu 2017.gadam”,
Likumu par budžetu un finanšu vadību
Izdarīt Aknīstes novada domes 22.02.2017. saistošajos noteikumos Nr.9/2017
„Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2017.gadam” šādus grozījumus:
Izdevumos:
Klasifikācijas
kods

2000

Nosaukums
VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI
FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM
VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI
EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM
Preces un pakalpojumi

Apstiprinātais
gada plāns
(EUR)
16 92 62

Grozījumi
EUR

169262

16 92 62
8 24 20

Precizētais
gada plāns

169262
-8689.00

73731

2200
2240

2246
5000
5250
5250

Pakalpojumi
Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas
pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu
kapitālo remontu)
Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana
Pamatkapitāla veidošana
Kapitālais remonts un rekonstrukcija
Kapitālais remonts un rekonstrukcija
IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai
DEFICĪTS (–)

Domes priekšsēdētāja

8 13 20
7 28 05

5 82 49
4 17 26
3 77 26
3 77 26
-16 92 62

-8689.00
-8689.00

-8689.00
8689.00
8689.00
8689.00

V.Dzene

4.#
Par valsts mērķdotācijas sadali Aknīstes novada pašvaldības izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām no 01.09.2017.līdz 31.12.2017.
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par valsts budžetu 2017.gadam” 3.panta pirmās daļas
1. un 3.punktu; likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu; 21.panta
pirmās daļas 27.punktu; likuma „Par pašvaldību budžetiem” 29.pantu; Izglītības likuma
17.panta trešās daļas 9.punktu, Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.445
“Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem
Nr.447 „Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību
vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”
14.punktu; Ministru kabineta 28.08.2001. noteikumiem Nr.382 „Interešu izglītības
programmu finansēšanas kārtība”, 18.10.2017. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, S.Curikova,
I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju EUR 12536 pašvaldības izglītības iestāžu
bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 01.09.2017. līdz
31.12.2017. sekojoši:
1.1. PII „Bitīte” EUR 11508,48;
1.2. Asares pamatskolas 5-6 gad.gr. EUR 1027,52.
2. Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju EUR 111376 pašvaldības vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no
01.09.2017. līdz 31.12.2017.:
2.1. Aknīstes vidusskolai EUR 103182;
2.2. Asares pamatskolai EUR 8194.
3. Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju EUR 5264 pašvaldības izglītības iestādēs
interešu izglītības programmu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām no 01.09.2017. līdz 31.12.2017. sekojoši:
3.1. Aknīstes vidusskolai EUR 397,45;
3.2. Asares pamatskolai EUR 278,04;
3.4. Aknīstes bērnu un jauniešu centram EUR 4588,51.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Aknīstes novada pašvaldības galvenajai
grāmatvedei.
5.#
Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu
V.Dzene

72631
64116

49560
50415
46415
46415
-169262

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu,
Aknīstes novada domes 19.05.2010. nolikumu “Par projektu pieteikumu
sagatavošanas un darba samaksas kārtību”, 18.10.2017. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, S.Curikova,
I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt samaksu par papilddarbu A.V. – par projekta “Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču attīstībai” sagatavošanu – 269,34 EUR no līdzekļiem
neparedzētiem izdevumiem.
2. Noteikt samaksu par papilddarbu A.V. – par projekta “Atbalsts priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas samazināšanai” sagatavošanu – 106,16 EUR no
līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem.
6.#
Par izmaiņām PII “Bitīte” un Asares pamatskolas amata vienību sarakstā
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu,
15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 18.10.2017.
Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, S.Curikova,
I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās – 1
(S.Vārslavāne), pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts pašvaldību
amatpersonu darbībā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus),
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Papildināt PII “Bitīte” amatu sarakstu no 01.09.2017. ar amatu “pirmsskolas
izglītības skolotājs (5-6 gad.bērniem)” - 0,87 slodze (alga par 1 amata slodzi –
680,00 EUR).
2. Sakarā ar amata vienību izmaiņām no 01.09.2017. – 31.12.2017. piešķirt
papildus finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem PII “Bitīte” –
258,06 EUR.
3. Papildināt Asares pamatskolas amatu sarakstu no 01.09.2017. ar amatu
“pirmsskolas izglītības skolotājs (5-6 gad.bērniem)” - 0,367 slodze (alga par 1
amata slodzi – 680,00 EUR).
4. Sakarā ar amata vienību izmaiņām no 01.09.2017. – 31.12.2017. piešķirt
papildus finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem Asares
pamatskolai – 108,86 EUR.
7.#
Par pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma “Zīles”, Gārsenes pagastā,
Aknīstes novadā, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
9.panta otro daļu, 10.pantu, 13.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, Ministru kabineta 01.02.2011.
noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu,
18.10.2017. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, S.Curikova,
I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:

1. Atsavināt nekustamo īpašumu “Zīles”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā,
kadastra Nr.56620020112, kas sastāv no dzīvojamās mājas (83,8 m2),
palīgēkām – kūts (20,6 m2), šķūnis (37,2 m2) un zemes gabala (0,838 ha).
2. Noteikt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena ir 2420,00 EUR (divi
tūkstoši četri simti divdesmit euro 00 centi).
3. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana izsolē.
4. Apstiprināt Aknīstes novada domes izsoles noteikumus Nr.8/2017 „Par
Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma “Zīles”,
dzīvojamās mājas, palīgēku- kūts un šķūnis, un zemes gabala, kadastra
Nr.56620020112, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanu”.
5. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt izsoli.
Aknīstes novada domes
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 8/2017
„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma “Zīles”,
dzīvojamās mājas, palīgēku- kūts un šķūnis, un zemes gabala, kadastra
Nr.56620020112, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanu”
1. Izsoles organizētājs: Aknīstes novada pašvaldība, reģ. Nr.90000026441,
adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads.
1.1. Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība.
1.2. Pārdošanas metode: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
2. Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes
novads.
3. Izsoles laiks: 2017.gada 12.decembrī plkst.9.00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija.
5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošais nekustamais īpašums (dzīvojamā
māja, palīgēkas – kūts un šķūnis, un zeme) “Zīles”, Gārsenes pagastā, Aknīstes
novadā, kadastra Nr. 56620020112, zemes platība 0,838 ha, dzīvojamās mājas
platība 83,8 m2 un palīgēkas - kūts platība 20,6 m2, palīgēkas -šķūņa platība
37,2 m2. Nekustamā īpašuma “Zīles” nosacītā cena ir EUR 2 420 (divi tūkstoši
četri simti divdesmit euro 00 cents);
6. Nekustamā īpašuma izsoli sāk ar nekustamā īpašuma “Zīles”, Gārsenes pagastā,
Aknīstes novadā, izsoles objekta noteikto nosacīto cenu.
7. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt izsoles objektu dabā,
darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš
sazinoties ar kontaktpersonu pa tālruni 26389739.
8. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 30.00 (trīsdesmit euro 00
centi).
9. Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā.
10. Izsoles dalībniekiem jāreģistrējas Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7,
Aknīstē, Aknīstes novadā, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada
pašvaldības interneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā termiņā, iepriekš
samaksājot drošības naudu 10 % apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma
objekta nosacītās cenas un reģistrācijas nodevu EUR 14,23 (četrpadsmit euro
23 centi). Drošības nauda un reģistrācijas nodeva uzskatāma par iesniegtu, ja
attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā.
11. Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies viens pretendents,
nekustamais īpašums tiks pārdots vienīgajam pretendentam, ja viņš pārsolīs
izsoles objekta nosacīto cenu.
12. Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bezskaidras naudas
pārskaitījumu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000026441 A/S
„SEB banka” bankas kontā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas kods

UNLALV2X. Vai arī Aknīstes novada pašvaldības kasē, skaidras naudas
norēķinu veidā.
13. Visa izsolē nosolītā cena (tai skaitā drošības nauda) tiek uzskatīta par nekustamā
īpašuma pirkuma maksu.
14. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta nekustamā īpašuma pirkuma
maksā.
15. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties izsolē, var pieteikties
Aknīstes novada pašvaldībā līdz 2017.gada 8.decembrim darbdienās no 8.00
līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30.
16. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai piedalītos izsolē, nekustamā
īpašuma pirkšanai jāiesniedz Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi
dokumenti:
16.1. Fiziskām personām:
- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos
iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles
noteikumiem;
- jāuzrāda pase;
- dokuments par drošības naudas iemaksu;
- dokuments par reģistrācijas maksas samaksu.
16.2. Juridiskām personām:
- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos
iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles
noteikumiem;
- dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks) vai attiecīgās
pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi;
- apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) kopiju vai izraksts par
pārvaldes institūciju amatpersonu) kompetences apjomu;
- kvīts par drošības naudas samaksu;
- kvīts par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;
- noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juridisko personu izsolē
(uzrādot pasi).
17. Ja nepieciešams, no attiecīgā valsts reģistra Mantas atsavināšanas komisija var
pieprasīt zvērināta revidenta vai licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās
personas gada pārskatu.
18. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.
19. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku sarakstā. Izsolē var
piedalīties, ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti
izsoles priekšnoteikumi.
20. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
- nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas termiņš;
- nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie dokumenti;
- rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles
noteikumiem.
21. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu eksemplārā izsoles
dalībnieks ar savu parakstu pirms izsoles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar
izsoles noteikumiem.
22. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas numuru.
23. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo īpašumu. Uzziņas pa
tālr.28685224.
24. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam izpaust jebkādas ziņas
par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.
25. Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram (protokolistam)
reģistrācijas apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka

reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam
kārtas numuram.
26. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ierodas ne mazāk kā divi
dalībnieki, kuri reģistrēti noteiktajā kārtībā.
27. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem reģistrētajiem
dalībniekiem, izsoles vadītājs izsoli atliek uz 15 minūtēm, bet pēc tam objektu
piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam, ja tas pārsola izsoles nosacīto
cenu.
28. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus apstiprināt gatavību
piedalīties izsolē.
29. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru.
Katrs šāds solījums ir dalībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā
objekta cenu par noteikto cenas pieauguma apmēru EUR 30.00. Ja neviens no
dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepārsola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto
pēdējo nosolīto augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu.
30. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena objekts ir pārdots personai,
kas nosolījusi pēdējo augstāko cenu. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši
vienu un to pašu cenu, priekšroka pirkt objektu ir dalībniekam, kurš pirmais no
viņiem saņēmis izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību.
31. Dalībnieks, kas, nosolījis visaugstāko cenu izsolē, tiek ierakstīts izsoles
protokolā, kurā norāda dalībnieka
- juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs un nosolītā cena;
- fiziskas personas: vārds, uzvārds, personas kods un nosolītā cena.
32. Pircējs, kas, konkrētam objektam nosolījis pēdējo augstāko cenu, izsoles vietā
nekavējoties ar savu parakstu apliecina, ka protokolā norādītā cena atbilst tai,
ko viņš ir nosolījis.
33. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet neparakstās protokolā, uzskatāms
par atteikušos no nosolītā objekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija
ir tiesīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un viņam netiek
atmaksāta dalības maksa un drošības nauda. Tad Mantas atsavināšanas komisija
pēdējam pārsolītajam pircējam piedāvā atsavināmo nekustamo īpašumu par
viņa nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo nekustamo īpašumu
pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vairāki dalībnieki, izsoli nekavējoties
atkārto no pirmspēdējās augstākās cenas.
34. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks
apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.
35. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kurš nosolījis
nekustamā īpašuma objektu, saņem rēķinu samaksas veikšanai.
36. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēgšanai.
37. Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles nosacīto cenu vai arī izsoles
dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, 7 dienu laikā pēc izsoles nav iesniedzis
Mantas atsavināšanas komisijai bankas dokumentus par to, ka attiecīgie
norēķini ir nokārtoti, viņš zaudē tiesības uz atsavināmo nekustamā īpašuma
objektu. Reģistrācijas nodeva un drošības nauda attiecīgajam dalībniekam
netiek atmaksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu
nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš
solījis nākamo augstāko cenu.
38. Izsoles dalībniekiem, kas pārtraukuši solīšanu izsoles gaitā, drošības nauda tiek
atmaksāta nedēļas laikā pēc izsoles, bet reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.
39. Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies uz izsoli, drošības nauda
un reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.
40. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu par konkrētu objektu, 7 dienu
laikā kopš izsoles jāpārskaita starpība starp nosolīto cenu un iemaksāto drošības
naudu Aknīstes novada pašvaldības norēķinu kontā.

41. Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles apstiprina Mantas
atsavināšanas
komisija.
42. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome nākamajā domes sēdē pēc
tam, kad saņemts bankas dokuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par
nosolīto nekustamo īpašumu.
43. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, pēc iemaksas veikšanas
atsakās parakstīt pirkuma līgumu, kurš sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta
izsoles noteikumiem, viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. Reģistrācijas
nodeva un drošības nauda šādam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā gadījumā
atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par
savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu.
44. Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods, atkāpšanās no līguma u.tml.)
par tā nepildīšanu. Pirkuma līgums nekustamā objekta nosolītājam jāparaksta 7
(septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.
45. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem Aknīstes novada
pašvaldības Mantas atsavināšanas komisija. Sūdzības par Mantas atsavināšanas
komisijas darbību iesniedzamas Aknīstes novada domē 3 darba dienu laikā no
izsoles dienas Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208.
46. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles noteikumiem un saņemt
sīkāku informāciju par atsavināmo nekustamo īpašumu Aknīstes novada
pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2017.gada 26.oktobra
līdz 2017.gada 8.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:
28685224.
47. Izsole notiks 2017.gada 12.decembrī plkst.9.00, Aknīstes novada pašvaldībā,
2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novadā, LV-5208.
8.#
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Augšzemes ielā 36, dzīvoklis Nr.7, Aknīstē,
Aknīstes novadā, atsavināšanu un nosacītās summas apstiprināšanu
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta
ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo, piekto daļu, 8.panta otro, sesto, septīto daļu,
9.panta otro daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, piekto daļu, 45.panta trešo daļu,
18.10.2017. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, S.Curikova,
I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut I.B. atsavināt Aknīstes novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu
(dzīvokli) Augšzemes ielā 36, dzīvoklis Nr.7, Aknīste, Aknīstes novads,
kadastra Nr. Nr.56059009242, ar platību 62,5 m2, kas sastāv no 625/3995
kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Atsavināmā
nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir 2101,34 EUR (divi tūkstoši
viens simts viens euro 34 centi).
2. Dzīvokļa atsavināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu.
3. Uzdot juriskonsultei A.Aldiņai viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās
dienas sagatavot nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.
9.#
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Šķūņi”, Gārsenes pagastā, Aknīstes
novadā, atsavināšanu un nosacītās summas apstiprināšanu

V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta
ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo, piekto daļu, 8.panta otro, sesto, septīto daļu,
9.panta otro daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, piekto daļu, 45.panta trešo daļu,
18.10.2017. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, S.Curikova,
I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Z.I. atsavināt Aknīstes novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu
“Šķūņi”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56620030112, kas
sastāv no zemes vienības 0,6324 ha platībā, uz kuras atrodas dzīvojamā māja
(98,9 m2), palīgēkas - pirts (12,3 m2), šķūnis (26,1 m2), klēts (34,6 m2), šķūnis
(31,9 m2), saimniecības ēka ar pagrabu (32,1 m2), šķūnis (117,8 m2), kūts (47,8
m2). Atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena ir 3020,00 EUR (trīs
tūkstoši divdesmit euro 00 centi).
2. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu.
3. Uzdot juriskonsultei A.Aldiņai viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās
dienas sagatavot nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.
10.#
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Augšzemes ielā 28, dzīvoklis Nr.3, Aknīstē,
Aknīstes novadā, atsavināšanu un nosacītās summas apstiprināšanu
V.Dzene
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, S.Curikova,
I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Atlikt jautājuma izskatīšanu.
11.#
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 7, dzīvoklis Nr.2, Aknīstē,
Aknīstes novadā, atsavināšanu un nosacītās summas apstiprināšanu
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta
ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo, piekto daļu, 8.panta otro, sesto, septīto daļu,
9.panta otro daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, piekto daļu, 45.panta trešo daļu,
18.10.2017. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, S.Curikova,
I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Z.M. atsavināt Aknīstes novada pašvaldībai piederošu nekustamo
īpašumu Dzirnavu ielā 7, dzīvoklis Nr.2, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra
Nr.56059000039, ar platību 35,2 m2, kas sastāv no 352/1111 kopīpašuma
domājamām daļām no mājas un zemes. Atsavināmā nekustamā īpašuma
(dzīvokļa) nosacītā cena ir 931,34 EUR (deviņi simti trīsdesmit viens euro 34
centi).
2. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu.
3. Uzdot juriskonsultei A.Aldiņai viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās
dienas sagatavot nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.
12.#

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Skolas ielā 21, dzīvoklis Nr.1, Aknīstē,
Aknīstes novadā, atsavināšanu un nosacītās summas apstiprināšanu
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta
ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo, piekto daļu, 8.panta otro, sesto, septīto daļu,
9.panta otro daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, piekto daļu, 45.panta trešo daļu,
18.10.2017. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, S.Curikova,
I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut G.B. atsavināt Aknīstes novada pašvaldībai piederošu nekustamo
īpašumu (dzīvokli) Skolas ielā 21, dzīvoklis Nr.1, Aknīste, Aknīstes novads,
kadastra Nr. Nr.56059009244, ar platību 45,6 m2, kas sastāv no 456/1464
kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Atsavināmā
nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir 761,34 EUR (septiņi simti
sešdesmit viens euro 34 centi).
2. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu.
3. Uzdot juriskonsultei A.Aldiņai viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās
dienas sagatavot nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.
13.#
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Skolas ielā 21, dzīvoklis Nr.3, Aknīstē,
Aknīstes novadā, atsavināšanu un nosacītās summas apstiprināšanu
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta
ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo, piekto daļu, 8.panta otro, sesto, septīto daļu,
9.panta otro daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, piekto daļu, 45.panta trešo daļu,
18.10.2017. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, S.Curikova,
I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut G.S. atsavināt Aknīstes novada pašvaldībai piederošu nekustamo
īpašumu (dzīvokli) Skolas ielā 21, dzīvoklis Nr.3, Aknīste, Aknīstes novads,
kadastra Nr.56059009245, ar platību 33,5 m2, kas sastāv no 335/1464
kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Atsavināmā
nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir 561,34 EUR (pieci simti
sešdesmit viens euro 34 centi).
2. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu.
3. Uzdot juriskonsultei A.Aldiņai viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās
dienas sagatavot nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.
14.#
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Skolas ielā 5A, Aknīstē, Aknīstes novadā,
atsavināšanu un nosacītās summas apstiprināšanu
V.Dzene
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. noteikumu Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta" 38.punktu, 18.10.2017. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, S.Curikova,
I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt Aknīstes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu (zemi)
Skolas ielā 5A, Aknīstē, Aknīstes novadā, ar kadastra Nr. 56050010473, kopējā
platībā 2,3628 ha.
2. Noteikt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma (zemes gabala) nosacītā cena ir
4279,29 EUR (četri tūkstoši divi simti septiņdesmit deviņi euro 29 centi).
3. Nekustamā īpašuma (zemes gabala) atsavināšanas veids ir pārdošana izsolē.
4. Apstiprināt Aknīstes novada domes izsoles noteikumus Nr.9/2017 „Par
Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala Skolas ielā 5A,
Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanu”.
Aknīstes novada domes
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 9/2017
„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala Skolas ielā 5A,
Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanu"
1. Izsoles organizētājs: Aknīstes novada pašvaldība, reģ. Nr.90000026441,
adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads.
1.1. Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība.
1.2. Pārdošanas metode: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
2. Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes
novads.
3. Izsoles laiks: 2017.gada 12.decembrī plkst. 10:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija.
5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošs nekustamais īpašums (zemes
gabals) Skolas iela 5A, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr. 5605 001 0473,
kopējā platībā 2.3628 ha. Nekustamā īpašuma (Zemes gabala) nosacītā cena ir
EUR 4279,29 (četri tūkstoši divi simti septiņdesmit deviņi euro 29 centi).
6. Nekustamā īpašuma objekta izsoli sāk ar izsoles objekta noteikto nosacīto cenu.
7. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt izsoles objektu dabā,
darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš
sazinoties ar kontaktpersonu pa tālruni 28685224.
8. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 30.00 (trīsdesmit euro 00
centi).
9. Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā.
10. Izsoles dalībniekiem jāreģistrējas Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7,
Aknīstē, Aknīstes novadā, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada
pašvaldības interneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā termiņā, iepriekš
samaksājot drošības naudu 10 % apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma
objekta nosacītās cenas un reģistrācijas nodevu EUR 14,23 (četrpadsmit euro
23 centi). Drošības nauda un reģistrācijas nodeva uzskatāma par iesniegtu, ja
attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā.
11. Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies viens pretendents,
nekustamais īpašums tiks pārdots vienīgajam pretendentam, ja viņš pārsolīs
izsoles objekta nosacīto cenu.
12. Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bezskaidras naudas
pārskaitījumu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000026441 A/S
„SEB banka” bankas kontā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas kods

UNLALV2X vai arī skaidras naudas norēķinu veidā veicot maksājumu
Aknīstes novada pašvaldības kasē.
13. Visa izsolē nosolītā cena (tai skaitā drošības nauda) tiek uzskatīta par nekustamā
īpašuma pirkuma maksu.
14. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta nekustamā īpašuma pirkuma
maksā.
15. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties izsolē, var pieteikties
Aknīstes novada pašvaldībā līdz 2017.gada 8.decembrim darbdienās no 8.00
līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30.
16. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai piedalītos izsolē, nekustamā
īpašuma pirkšanai jāiesniedz Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi
dokumenti:
16.1. Fiziskām personām:
- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos
iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles
noteikumiem;
- jāuzrāda pase;
- dokuments par drošības naudas iemaksu;
- dokuments par reģistrācijas maksas samaksu.
16.2. Juridiskām personām:
- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos
iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles
noteikumiem;
- dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks) vai attiecīgās
pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi;
- kvīts par drošības naudas samaksu;
- kvīts par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;
- noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juridisko personu izsolē
(uzrādot pasi).
17. Ja nepieciešams, no attiecīgā valsts reģistra Mantas atsavināšanas komisija var
pieprasīt zvērināta revidenta vai licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās
personas gada pārskatu.
18. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.
19. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku sarakstā. Izsolē var
piedalīties, ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti
izsoles priekšnoteikumi.
20. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
- nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas
termiņš;
- nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie dokumenti;
- rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpašuma atsavināšanas
izsoles noteikumiem.
21. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu eksemplārā izsoles
dalībnieks ar savu parakstu pirms izsoles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar
izsoles noteikumiem.
22. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas numuru.
23. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo īpašumu. Uzziņas pa
tālr.28685224.
24. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam izpaust jebkādas ziņas
par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.
25. Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram (protokolistam)
reģistrācijas apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka
reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam
kārtas numuram.

26. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ierodas ne mazāk kā divi
dalībnieki, kuri reģistrēti noteiktajā kārtībā.
27. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem reģistrētajiem
dalībniekiem, izsoles vadītājs izsoli atliek uz 15 minūtēm, bet pēc tam objektu
piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam, ja tas pārsola izsoles nosacīto
cenu.
28. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus apstiprināt gatavību
piedalīties izsolē.
29. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru.
Katrs šāds solījums ir dalībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā
objekta cenu par noteikto cenas pieauguma apmēru EUR 30.00. Ja neviens no
dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepārsola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto
pēdējo nosolīto augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu.
30. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena objekts ir pārdots personai,
kas nosolījusi pēdējo augstāko cenu. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši
vienu un to pašu cenu, priekšroka pirkt objektu ir dalībniekam, kurš pirmais no
viņiem saņēmis izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību.
31. Dalībnieks, kas, nosolījis visaugstāko cenu izsolē, tiek ierakstīts izsoles
protokolā, kurā norāda dalībnieka
- juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs un nosolītā cena;
- fiziskas personas: vārds, uzvārds, personas kods un nosolītā cena.
32. Pircējs, kas, konkrētam objektam nosolījis pēdējo augstāko cenu, izsoles vietā
nekavējoties ar savu parakstu apliecina, ka protokolā norādītā cena atbilst tai,
ko viņš ir nosolījis.
33. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet neparakstās protokolā, uzskatāms
par atteikušos no nosolītā objekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija
ir tiesīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un viņam netiek
atmaksāta dalības maksa un drošības nauda. Tad Mantas atsavināšanas komisija
pēdējam pārsolītājam pircējam piedāvā atsavināmo nekustamo īpašumu par
viņa nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo nekustamo īpašumu
pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vairāki dalībnieki, izsoli nekavējoties
atkārto no pirmspēdējās augstākās cenas.
34. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks
apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.
35. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kurš nosolījis
nekustamā īpašuma objektu, saņem rēķinu samaksas veikšanai.
36. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēgšanai.
37. Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles nosacīto cenu vai arī izsoles
dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, 7 dienu laikā pēc izsoles nav iesniedzis
Mantas atsavināšanas komisijai bankas dokumentus par to, ka attiecīgie
norēķini ir nokārtoti, viņš zaudē tiesības uz atsavināmo nekustamā īpašuma
objektu. Reģistrācijas nodeva un drošības nauda attiecīgajam dalībniekam
netiek atmaksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu
nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš
solījis nākamo augstāko cenu.
38. Izsoles dalībniekiem, kas pārtraukuši solīšanu izsoles gaitā, drošības nauda tiek
atmaksāta nedēļas laikā pēc izsoles, bet reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.
39. Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies uz izsoli, drošības nauda
un reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.
40. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu par konkrētu objektu, 7 dienu
laikā kopš izsoles jāpārskaita starpība starp nosolīto cenu un iemaksāto drošības
naudu Aknīstes novada pašvaldības norēķinu kontā.
41. Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles apstiprina Mantas
atsavināšanas
komisija.

42. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome nākamajā domes sēdē pēc
tam, kad saņemts bankas dokuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par
nosolīto nekustamo īpašumu.
43. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, pēc iemaksas veikšanas
atsakās parakstīt pirkuma līgumu, kurš sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta
izsoles noteikumiem, viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. Reģistrācijas
nodeva un drošības nauda šādam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā gadījumā
atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par
savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu.
44. Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods, atkāpšanās no līguma u.tml.)
par tā nepildīšanu. Pirkuma līgums nekustamā objekta nosolītājam jāparaksta 7
(septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas domes sēdes.
45. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem Aknīstes novada
pašvaldības Mantas atsavināšanas komisija. Sūdzības par Mantas atsavināšanas
komisijas darbību iesniedzamas Aknīstes novada domē 3 darba dienu laikā no
izsoles dienas Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208.
46. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles noteikumiem un saņemt
sīkāku informāciju par atsavināmo nekustamo īpašumu Aknīstes novada
pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2017.gada 26.oktobra
līdz 2017.gada 8.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:
28685224.
47. Izsole notiks 2017.gada 12.decembrī plkst. 10:00, Aknīstes novada pašvaldībā,
2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novadā, LV-5208.
15.#
Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu Augšzemes ielā 8,
dzīvoklis Nr. 1 un dzīvoklis Nr.2, Aknīstē, Aknīstes novadā, pārdošanu izsolē un
izsoles noteikumu apstiprināšanu
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 9.panta otro daļu, 10.pantu, 32.pantu,
Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 24.10.2017. lēmumu
(prot.Nr.11),
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, S.Curikova,
I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt 24.10.2017. izsoli par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošo
dzīvokļu Augšzemes ielā 8, dzīvoklis Nr. 1 un dzīvoklis Nr.2, Aknīstē, Aknīstes
novadā, atsavināšanu par nenotikušu.
2. Atkārtoti organizēt minēto nekustamo īpašumu izsoli, pazeminot nosacīto cenu
par 20%.
3. Apstiprināt grozījumus izsoles noteikumos Nr.3/2017 „Par Aknīstes novada
pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu Augšzemes ielā 8, dzīvoklis Nr.1 un
dzīvoklis Nr.2, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanu”. (Izsoles noteikumi pielikumā).
APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē
2017.gada 28.jūnijā (prot. Nr.12, 11.#)
GROZĪJUMI
Aknīstes novada domes sēdē

2017.gada 30.augustā (prot. Nr.15, 20.#)
GROZĪJUMI
Aknīstes novada domes sēdē
2017.gada 25.oktobrī (prot. Nr.17, 15.#)
Aknīstes novada domes
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 3/2017
„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu Augšzemes ielā 8,
dzīvoklis Nr.1 un dzīvoklis Nr.2, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanu”
1. Izsoles organizētājs: Aknīstes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000026441, adrese:
Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads.
1.1. Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība.
1.2. Pārdošanas metode: trešās kārtas mutiska izsole ar augšupejošu soli.
2. Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads.
3. Izsoles laiks: 2017.gada 14.decembrī plkst.9:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija.
5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošie nekustamie īpašumi (dzīvokļi):
5.1. Augšzemes ielā 8, dzīvoklis Nr.1, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr.
56059000033, ar kopējo platību 25,5 m2, kas sastāv no 255/2415 kopīpašuma
domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un no zemes. Nekustamā īpašuma
(dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR 596,82 (pieci simti deviņdesmit seši euro 82
centi);
5.2. Augšzemes ielā 8, dzīvoklis Nr.2, kadastra Nr. 56059000034, ar kopējo platību
34 m2, kas sastāv no 340/2415 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu
mājas un no zemes. Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR
724,82 (septiņi simti divdesmit četri euro 82 centi)
6. Nekustamo īpašumu objektu izsoli sāk ar nekustamo īpašumu Augšzemes ielā 8,
dzīvoklis Nr.1 izsoles objekta noteikto nosacīto cenu.
7. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt izsoles objektus dabā,
darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš
sazinoties ar kontaktpersonu pa tālruni 28685224.
8. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 30.00 (trīsdesmit euro 00
centi).
9. Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā.
10. Izsoles dalībniekiem jāreģistrējas Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7,
Aknīstē, Aknīstes novadā, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada
pašvaldības interneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā termiņā, iepriekš
samaksājot drošības naudu 10 % apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma objekta
nosacītās cenas un reģistrācijas nodevu EUR 14,23 (četrpadsmit euro 23 centi).
Drošības nauda un reģistrācijas nodeva uzskatāma par iesniegtu, ja attiecīgā naudas
summa ir ieskaitīta izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā.
11. Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies viens pretendents, nekustamais
īpašums tiks pārdots vienīgajam pretendentam, ja viņš pārsolīs izsoles objekta
nosacīto cenu.
12. Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu
Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000026441 A/S „SEB banka”
bankas kontā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas kods UNLALV2X. Vai
arī Aknīstes novada pašvaldības kasē, skaidras naudas norēķinu veidā.
13. Visa izsolē nosolītā cena (tai skaitā drošības nauda) tiek uzskatīta par nekustamā
īpašuma pirkuma maksu.
14. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta nekustamā īpašuma pirkuma maksā.

15. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties izsolē, var pieteikties Aknīstes
novada pašvaldībā līdz 2017.gada 12.decembrim darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un
no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30.
16. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai piedalītos izsolē, nekustamā
īpašuma pirkšanai jāiesniedz Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi
dokumenti:
16.1. Fiziskām personām:
- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos
iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles
noteikumiem;
- jāuzrāda pase;
- dokuments par drošības naudas iemaksu;
- dokuments par reģistrācijas maksas samaksu.
16.2. Juridiskām personām:
- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos
iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles
noteikumiem;
- dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks) vai attiecīgās
pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi;
- apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) kopiju vai izraksts par
pārvaldes institūciju amatpersonu) kompetences apjomu;
- kvīts par drošības naudas samaksu;
- kvīts par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;
- noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juridisko personu izsolē
(uzrādot pasi).
17. Ja nepieciešams, no attiecīgā valsts reģistra Mantas atsavināšanas komisija var
pieprasīt zvērināta revidenta vai licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās
personas gada pārskatu.
18. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.
19. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku sarakstā. Izsolē var piedalīties,
ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles
priekšnoteikumi.
20. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
- nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas termiņš;
- nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie dokumenti;
- rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpašuma atsavināšanas
izsoles noteikumiem.
21. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu eksemplārā izsoles dalībnieks ar
savu parakstu pirms izsoles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles
noteikumiem.
22. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas numuru.
23. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo īpašumu. Uzziņas pa tālr.
28685224.
24. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam izpaust jebkādas ziņas par
reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.
25. Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram (protokolistam)
reģistrācijas apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka
reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas
numuram.
26. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ierodas ne mazāk kā divi
dalībnieki, kuri reģistrēti noteiktajā kārtībā.
27. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem reģistrētajiem
dalībniekiem, izsoles vadītājs izsoli atliek uz 15 minūtēm, bet pēc tam objektu
piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam, ja tas pārsola izsoles nosacīto cenu.

28. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus apstiprināt gatavību
piedalīties izsolē.
29. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Katrs
šāds solījums ir dalībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā objekta cenu
par noteikto cenas pieauguma apmēru EUR 30.00. Ja neviens no dalībniekiem
pēdējo augstāko cenu nepārsola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto
augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu.
30. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena objekts ir pārdots personai, kas
nosolījusi pēdējo augstāko cenu. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši vienu
un to pašu cenu, priekšroka pirkt objektu ir dalībniekam, kurš pirmais no viņiem
saņēmis izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību.
31. Dalībnieks, kas, nosolījis visaugstāko cenu izsolē, tiek ierakstīts izsoles protokolā,
kurā norāda dalībnieka
- juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs un nosolītā cena;
- fiziskas personas: vārds, uzvārds, personas kods un nosolītā cena.
32. Pircējs, kas, konkrētam objektam nosolījis pēdējo augstāko cenu, izsoles vietā
nekavējoties ar savu parakstu apliecina, ka protokolā norādītā cena atbilst tai, ko
viņš ir nosolījis.
33. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet neparakstās protokolā, uzskatāms par
atteikušos no nosolītā objekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija ir
tiesīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta
dalības maksa un drošības nauda. Tad Mantas atsavināšanas komisija pēdējam
pārsolītājam pircējam piedāvā atsavināmo nekustamo īpašumu par viņa nosolīto
augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo nekustamo īpašumu pirmspēdējo augstāko
cenu solījuši vairāki dalībnieki, izsoli nekavējoties atkārto no pirmspēdējās
augstākās cenas.
34. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks
apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.
35. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kurš nosolījis nekustamā
īpašuma objektu, saņem rēķinu samaksas veikšanai.
36. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēgšanai.
37. Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles nosacīto cenu vai arī izsoles
dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, 7 dienu laikā pēc izsoles nav iesniedzis
Mantas atsavināšanas komisijai bankas dokumentus par to, ka attiecīgie norēķini ir
nokārtoti, viņš zaudē tiesības uz atsavināmo nekustamā īpašuma objektu.
Reģistrācijas nodeva un drošības nauda attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāta.
Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu nekustamā objekta
pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo
augstāko cenu.
38. Izsoles dalībniekiem, kas pārtraukuši solīšanu izsoles gaitā, drošības nauda tiek
atmaksāta nedēļas laikā pēc izsoles, bet reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.
39. Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies uz izsoli, drošības nauda un
reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.
40. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu par konkrētu objektu, 7 dienu laikā
kopš izsoles jāpārskaita starpība starp nosolīto cenu un iemaksāto drošības naudu
Aknīstes novada pašvaldības norēķinu kontā.
41. Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles apstiprina Mantas
atsavināšanas komisija.
42. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome nākamajā domes sēdē pēc tam,
kad saņemts bankas dokuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto
nekustamo īpašumu.
43. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, pēc iemaksas veikšanas atsakās
parakstīt pirkuma līgumu, kurš sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta izsoles
noteikumiem, viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. Reģistrācijas nodeva un

drošības nauda šādam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli
var nerīkot, ja savu piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu
dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu.
44. Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods, atkāpšanās no līguma u.tml.) par
tā nepildīšanu. Pirkuma līgums nekustamā objekta nosolītājam jāparaksta 7
(septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.
45. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem Aknīstes novada pašvaldības
Mantas atsavināšanas komisija. Sūdzības par Mantas atsavināšanas komisijas
darbību iesniedzamas Aknīstes novada domē 3 darba dienu laikā no izsoles dienas
Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208.
46. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles noteikumiem un saņemt sīkāku
informāciju par atsavināmo nekustamo īpašumu Aknīstes novada pašvaldībā,
Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2017.gada 26.oktobra līdz 2017.gada
12.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: 28685224.
47. Izsole notiks 2017.gada 14.decembrī plkst. 9:00, Aknīstes novada pašvaldībā,
2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novadā, LV-5208.
16.#
Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā dzīvokļa Augšzemes ielā 22,
dzīvoklis Nr.2, Aknīstē, Aknīstes novadā, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu
apstiprināšanu
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 9.panta otro daļu, 10.pantu, 32.pantu,
Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 03.10.2017. lēmumu
(prot.Nr.9),
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, S.Curikova,
I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt 03.10.2017. izsoli par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā
dzīvokļa Augšzemes ielā 22, dzīvoklis Nr.2, Aknīstē, Aknīstes novadā,
atsavināšanu par nenotikušu.
2. Atkārtoti organizēt minēto nekustamo īpašumu izsoli, pazeminot nosacīto cenu
par 20%.
3. Apstiprināt grozījumus izsoles noteikumos Nr.4/2017 „Par Aknīstes novada
pašvaldības īpašumā esošā dzīvokļa Augšzemes ielā 22, dzīvoklis Nr.2,
Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanu”. (Izsoles noteikumi -pielikumā).
APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē
2017.gada 28.jūnijā (prot. Nr.12, 12.#)
GROZĪJUMI
Aknīstes novada domes sēdē
2017.gada 25.oktobrī (prot. Nr.17, 16.#)
Aknīstes novada domes
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 4/2017
„ Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā dzīvokļa Augšzemes ielā
22, dzīvoklis Nr.2, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanu”

1. Izsoles organizētājs: Aknīstes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000026441,
adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads.
1.1. Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība.
1.2. Pārdošanas metode: otrās kārtas mutiska izsole ar augšupejošu soli.
2. Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes
novads.
3. Izsoles laiks: 2017.gada 14.decembrī plkst. 10:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija.
5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošais nekustamais īpašums (dzīvoklis):
5.1. Augšzemes ielā 22, dzīvoklis Nr.2, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra
Nr. 56059000036, ar kopējo platību 38,5 m2, kas sastāv no 385/1334
kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas. Nekustamā
īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR 1146,03 (viens tūkstotis viens
simts četrdesmit seši euro 03 centi).
6. Nekustamo īpašumu objektu izsoli sāk ar nekustamā īpašuma Augšzemes ielā
22, dzīvoklis Nr.2 izsoles objekta noteikto nosacīto cenu.
7. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt izsoles objektus dabā,
laika posmā no šī gada 26.oktobra, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00,
piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu pa tālruni
28685224.
8. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 30.00 (trīsdesmit euro 00
centi).
9. Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā.
10. Izsoles dalībniekiem jāreģistrējas Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7,
Aknīstē, Aknīstes novadā, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada
pašvaldības interneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā termiņā, iepriekš
samaksājot drošības naudu 10 % apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma
objekta nosacītās cenas un reģistrācijas nodevu EUR 14,23 (četrpadsmit euro
23 centi). Drošības nauda un reģistrācijas nodeva uzskatāma par iesniegtu, ja
attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā.
11. Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies viens pretendents,
nekustamais īpašums tiks pārdots vienīgajam pretendentam, ja viņš pārsolīs
izsoles objekta nosacīto cenu.
12. Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bezskaidras naudas
pārskaitījumu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000026441 A/S
„SEB banka” bankas kontā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas kods
UNLALV2X. Vai arī Aknīstes novada pašvaldības kasē, skaidras naudas
norēķinu veidā.
13. Visa izsolē nosolītā cena (tai skaitā drošības nauda) tiek uzskatīta par nekustamā
īpašuma pirkuma maksu.
14. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta nekustamā īpašuma pirkuma
maksā.
15. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties izsolē, var pieteikties
Aknīstes novada pašvaldībā līdz 2017.gada 12.decembrim darbdienās no 8.00
līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30.
16. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai piedalītos izsolē, nekustamā
īpašuma pirkšanai jāiesniedz Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi
dokumenti:
16.1. Fiziskām personām:
- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos
iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles
noteikumiem;
- jāuzrāda pase;
- dokuments par drošības naudas iemaksu;

- dokuments par reģistrācijas maksas samaksu.
Juridiskām personām:
- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos
iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles
noteikumiem;
- dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks) vai attiecīgās
pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi;
- apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) kopiju vai izraksts par
pārvaldes institūciju amatpersonu) kompetences apjomu;
- kvīts par drošības naudas samaksu;
- kvīts par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;
- noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juridisko personu
izsolē (uzrādot pasi).
17. Ja nepieciešams, no attiecīgā valsts reģistra Mantas atsavināšanas komisija var
pieprasīt zvērināta revidenta vai licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās
personas gada pārskatu.
18. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.
19. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku sarakstā. Izsolē var
piedalīties, ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti
izsoles priekšnoteikumi.
20. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
- nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas termiņš;
- nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie dokumenti;
- rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpašuma atsavināšanas
izsoles noteikumiem.
21. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu eksemplārā izsoles
dalībnieks ar savu parakstu pirms izsoles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar
izsoles noteikumiem.
22. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas numuru.
23. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo īpašumu. Uzziņas pa tālr.
28685224.
24. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam izpaust jebkādas ziņas
par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.
25. Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram (protokolistam)
reģistrācijas apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka
reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam
kārtas numuram.
26. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ierodas ne mazāk kā divi
dalībnieki, kuri reģistrēti noteiktajā kārtībā.
27. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem reģistrētajiem
dalībniekiem, izsoles vadītājs izsoli atliek uz 15 minūtēm, bet pēc tam objektu
piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam, ja tas pārsola izsoles nosacīto
cenu.
28. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus apstiprināt gatavību
piedalīties izsolē.
29. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru.
Katrs šāds solījums ir dalībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā
objekta cenu par noteikto cenas pieauguma apmēru EUR 30.00. Ja neviens no
dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepārsola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto
pēdējo nosolīto augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu.
30. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena objekts ir pārdots personai,
kas nosolījusi pēdējo augstāko cenu. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši
vienu un to pašu cenu, priekšroka pirkt objektu ir dalībniekam, kurš pirmais no
viņiem saņēmis izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību.
16.2.

31. Dalībnieks, kas, nosolījis visaugstāko cenu izsolē, tiek ierakstīts izsoles
protokolā, kurā norāda dalībnieka
– juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs un nosolītā cena;
– fiziskas personas: vārds, uzvārds, personas kods un nosolītā cena.
32. Pircējs, kas, konkrētam objektam nosolījis pēdējo augstāko cenu, izsoles vietā
nekavējoties ar savu parakstu apliecina, ka protokolā norādītā cena atbilst tai,
ko viņš ir nosolījis.
33. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet neparakstās protokolā, uzskatāms
par atteikušos no nosolītā objekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija
ir tiesīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un viņam netiek
atmaksāta dalības maksa un drošības nauda. Tad Mantas atsavināšanas komisija
pēdējam pārsolītājam pircējam piedāvā atsavināmo nekustamo īpašumu par
viņa nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo nekustamo īpašumu
pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vairāki dalībnieki, izsoli nekavējoties
atkārto no pirmspēdējās augstākās cenas.
34. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks
apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.
35. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kurš nosolījis
nekustamā īpašuma objektu, saņem rēķinu samaksas veikšanai.
36. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēgšanai.
37. Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles nosacīto cenu vai arī izsoles
dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, 7 dienu laikā pēc izsoles nav iesniedzis
Mantas atsavināšanas komisijai bankas dokumentus par to, ka attiecīgie
norēķini ir nokārtoti, viņš zaudē tiesības uz atsavināmo nekustamā īpašuma
objektu. Reģistrācijas nodeva un drošības nauda attiecīgajam dalībniekam
netiek atmaksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu
nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš
solījis nākamo augstāko cenu.
38. Izsoles dalībniekiem, kas pārtraukuši solīšanu izsoles gaitā, drošības nauda tiek
atmaksāta nedēļas laikā pēc izsoles, bet reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.
39. Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies uz izsoli, drošības nauda
un reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.
40. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu par konkrētu objektu, 7 dienu
laikā kopš izsoles jāpārskaita starpība starp nosolīto cenu un iemaksāto drošības
naudu Aknīstes novada pašvaldības norēķinu kontā.
41. Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles apstiprina Mantas
atsavināšanas
komisija.
42. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome nākamajā domes sēdē pēc
tam, kad saņemts bankas dokuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par
nosolīto nekustamo īpašumu.
43. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, pēc iemaksas veikšanas
atsakās parakstīt pirkuma līgumu, kurš sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta
izsoles noteikumiem, viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. Reģistrācijas
nodeva un drošības nauda šādam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā gadījumā
atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par
savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu.
44. Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods, atkāpšanās no līguma u.tml.)
par tā nepildīšanu. Pirkuma līgums nekustamā objekta nosolītājam jāparaksta 7
(septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.
45. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem Aknīstes novada
pašvaldības Mantas atsavināšanas komisija. Sūdzības par Mantas atsavināšanas
komisijas darbību iesniedzamas Aknīstes novada domē 3 darba dienu laikā no
izsoles dienas Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208.

46. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles noteikumiem un saņemt
sīkāku informāciju par atsavināmo nekustamo īpašumu Aknīstes novada
pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2017.gada 26.oktobra
līdz 2017.gada 12.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:
28685224.
47. Izsole notiks 2017.gada 14.decembrī plkst. 10:00, Aknīstes novada pašvaldībā,
2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novadā, LV-5208.
17.#
Par Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma (zemes gabala) Liepu ielā
8B, Aknīstē, Aknīstes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 19.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
34.panta otro daļu, ņemot vērā 24.10.2017. izsoles rezultātus,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, S.Curikova,
I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2017.gada 24.oktobra izsoles rezultātus: noteikt V.S. par nekustamā
īpašuma (zemes gabala), kadastra Nr.56050010030, 3620 m2 platībā, Liepu ielā
8B, Aknīstē, Aknīstes novadā, izsoles uzvarētāju, kurš ir nosolījis augstāko
cenu, kas sastāda EUR 1745,70 (Viens tūkstotis septiņi simti četrdesmit pieci
euro 70 centi).
2. Uzdot Aknīstes novada pašvaldības juriskonsultam sagatavot zemes pirkuma
līgumu izsoles uzvarētājam.
18.#
Par Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas sastāva
papildināšanu
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu, 21.panta pirmās daļas
24.punktu, 2013.gada 27.marta Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijas nolikuma 3.punktu, 18.10.2017. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, S.Curikova,
I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Papildināt Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisiju ar
juriskonsulti Antru Aldiņu no 01.11.2017.
19.#
Par Komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemi sastāva papildināšanu
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu,
61.pantu, likumu „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, Ministru kabineta
02.12.2014. noteikumu Nr.748 “Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi”
16.punktu, Aknīstes novada pašvaldības Komisijas darījumiem ar lauksaimniecības
zemi nolikumu (apstipr.25.02.2015., prot.Nr.3, 13.#), 18.10.2017. Finanšu komitejas
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, S.Curikova,
I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Papildināt Komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemi sastāvu ar
juriskonsulti Antru Aldiņu no 01.11.2017.
20.#
Par Administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
18.10.2017. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, S.Curikova,
I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Aknīstes novada Administratīvās komisijas nolikumu.

Aknīstes novada
ADMINISTRATĪVĀS komisijas nolikums
1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Aknīstes novada Administratīvā komisija (turpmāk tekstā – Administratīvā
komisija) ir koleģiāla institūcija, kas tiek izveidota uz Aknīstes novada domes
pilnvaru laiku un tā ir Aknīstes novada domes pakļautībā. Administratīvā komisija
tiek finansēta no Aknīstes novada budžeta līdzekļiem.
1.2. Administratīvās komisijas veidlapa ir Aknīstes novada domes veidlapa, kas
papildināta ar vārdiem “Administratīvā komisija”.
1.3. Administratīvā komisija savā darbībā ievēro vispārējo tiesību principus, Latvijas
Republikas likumus, Administratīvā procesa likumu, Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksu, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumus, Aknīstes
novada domes lēmumus, Aknīstes novadā spēkā esošos Saistošos noteikumus un
citus LR spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī šo nolikumu.
1.4. Administratīvā komisija, saskaņā ar savu kompetenci, izskata un pieņem lēmumus
administratīvo pārkāpumu lietās, kas ir piekritīgas pašvaldību administratīvo
komisiju izskatīšanai, pamatojoties uz sastādītājiem protokoliem par
administratīvajiem pārkāpumiem.
2. Administratīvās komisijas funkcijas, uzdevumi un kompetence
2.1. Administratīvajai komisijai ir šādi galvenie uzdevumi:
2.1.1. bez kavēšanās vispusīgi un objektīvi noskaidrot katra administratīvā
pārkāpuma lietas apstākļus un izlemt lietu stingrā saskaņā ar normatīvajiem
aktiem;
2.1.2. noskaidrot attiecīgās personas vainas pakāpi konkrētā administratīvā
pārkāpuma izdarīšanā – vai šo personu var saukt pie administratīvās
atbildības, vai ir atbildību mīkstinoši vai pastiprinoši apstākļi, vai ir nodarīts
mantisks zaudējums, kā arī noskaidrot citus apstākļus, kam ir nozīme lietas
pareizā izlemšanā;
2.1.3. nodrošināt privātpersonas tiesību ievērošanu, vienlīdzības, tiesiskuma
tiesību normu saprātīgas piemērošanas, patvaļas aizlieguma, likuma
atrunas, demokrātiskās iekārtas, samērīguma, likuma prioritātes un
procesuālā taisnīguma principa ievērošanu;
2.1.4. piemērojot administratīvo sodu, ņemt vērā nodarījuma un pārkāpuma
motīvus, raksturu un cēloņus, bērna vecumu un dzīves apstākļus, viņa
līdzdalības pakāpi nodarījumā, kā arī uzvedību izglītības iestādē vai
darbavietā un sadzīvē, kā arī iepriekšējo likumpārkāpumu vēsturi.

2.2. Pieņemt lēmumu par administratīvo pārkāpumu, saskaņā ar LR spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem, t.sk., Aknīstes novada domes Saistošajiem noteikumiem.
2.3. Kontrolēt un laikus nodrošināt administratīvo pārkāpumu lietās pieņemto lēmumu
pareizu izpildi.
2.4. Sniegt priekšlikumus juridiskajām un fiziskajām personām par izdarīto
administratīvo pārkāpumu cēloņu un to veicinošo apstākļu novēršanu.
2.5. Sniegt LR sodu reģistram ziņas par piemērotajiem administratīvajiem sodiem.
2.6. Apkopot un analizēt informāciju par administratīvo pārkāpumu cēloņiem un to
dinamiku, par to informējot Aknīstes novada domi un sabiedrību;.
2.7. Atbilstoši savai kompetencei izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus un
sūdzības; Atbilstoši savai kompetencei sniegt informāciju un palīdzību
juridiskajām un fiziskajām personām.
2.8. Organizēt Administratīvās komisijas locekļu metodiskās mācības.
2.9. Sadarboties ar valsts un pašvaldības drošības un kārtības uzturēšanas struktūrām,
lai veicinātu likumības ievērošanu Aknīstes novadā.
3. Tiesības
3.1. Pieprasīt un saņemt no valsts, pašvaldību un citām institūcijām nepieciešamo
informāciju Administratīvās komisijas kompetencē esošo jautājumu risināšanai.
3.2. Objektīvu iemeslu dēļ atlikt lietas izskatīšanu papildus informācijas savākšanai vai
lietas noskaidrošanai, paziņojot par to ieinteresētām personām.
3.3. Uzaicināt speciālistus piedalīties komisijas sēdēs, ja izskatāmais jautājums ir
specifisks vai sarežģīts.
3.4. Pārstāvēt Administratīvās komisijas viedokli tiesā un citās institūcijās tās
kompetencē esošajos jautājumos.
4. Administratīvās komisijas struktūra un amatpersonu kompetence
4.1. Novada dome nosaka komisijas sastāvu un ievēl komisijas locekļus.
Administratīvo komisiju vada komisijas priekšsēdētājas, kuru tāpat kā
priekšsēdētāja vietnieku ievēl komisijas locekļi no sava vidus.
4.2. Administratīvās komisijas priekšsēdētājs:
4.2.1. plāno, organizē un vada Administratīvās komisijas darbu;
4.2.2. sasauc un vada Administratīvās komisijas sēdes, apstiprina sēžu darba
kārtību;
4.2.3. nozīmē personu, kura veic sekretāra pienākumus, sekretāra prombūtnes
laikā;
4.2.4. nozīmē personu, kura, ar Aknīstes novada domes priekšsēdētāja
pilnvarojumu, pārstāvēs Administratīvo komisiju pašvaldības, valsts un
sabiedriskajās institūcijās, tiesā;
4.2.5. koordinē Administratīvās komisijas sadarbību ar valsts un pašvaldību
institūcijām;
4.2.6. kontrolē Administratīvās komisijas pieņemto lēmumu izpildi;
4.2.7. nodrošina Administratīvās komisijas kompetencē esošo Aknīstes novada
domes lēmumu, Aknīstes novada domes priekšsēdētāja un Aknīstes novada
domes izpilddirektora rīkojumu projektu sagatavošanu;
4.2.8. paraksta komisijas sagatavotus dokumentus;
4.2.9. atbild par Administratīvās komisijas locekļu un darbinieku kvalifikācijas un
profesionālā līmeņa paaugstināšanu;
4.2.10. veic nostrādāto stundu ikmēneša uzskaiti.
4.3. Administratīvās komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
4.3.1. Pilda Administratīvās komisijas priekšsēdētāja pienākumus Administratīvās
komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā;
4.3.2. organizē Administratīvās komisijas darbinieku kvalifikācijas un
profesionālā līmeņa paaugstināšanu;

4.3.3. organizē Administratīvās komisijas sadarbību ar valsts un pašvaldību
institūcijām;
4.3.4. sagatavo Administratīvās komisijas kompetencē esošo Aknīstes novada
domes lēmumu, Aknīstes novada domes priekšsēdētāja un Aknīstes novada
domes izpilddirektora rīkojumu projektus.
4.4. Administratīvās komisijas sekretārs:
4.4.1. organizē Administratīvās komisijas sēdes un kārto Administratīvās
komisijas lietvedību (izsauc uz Administratīvās komisijas sēdēm izskatāmās
administratīvā pārkāpuma lietas dalībniekus, sagatavo sēžu darba kārtību,
veic administratīvā pārkāpuma lietu sagatavošanu izskatīšanai
Administratīvās komisijas sēdē, sagatavo lēmuma administratīvā
pārkāpuma lietā projektus, nodrošina administratīvo pārkāpumu lietās
pieņemto lēmumu izsniegšanu vai nosūtīšanu adresātiem);
4.4.2. pieaicina personas, kuru piedalīšanās Administratīvās komisijas sēdē ir
nepieciešama;
4.4.3. nodod labprātīgai un piespiedu izpildei lēmumus par administratīvā soda
uzlikšanu un kontrolē to pareizu un tūlītēju izpildi;
4.4.4. organizē Administratīvās komisijas dokumentu glabāšanu un nodošanu
Arhīvā;
4.4.5. kārto Administratīvās komisijas lietvedību, nodrošina informācijas
ievadīšanu Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centram
par APL pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi, par audzinoša rakstura
piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem, pamatojoties uz Sodu
reģistra likumu un 2006.gada 22.augusta Ministru kabineta noteikumiem
Nr.687 „Kārtība un apjoms, kādā iesniedzamas ziņas Sodu reģistram un
izsniedzamas Sodu reģistrā iekļautās ziņas”;
4.4.6. veic citus uzdevumus Administratīvās komisijas darbības nodrošināšanai.
4.5. Administratīvās komisijas locekļi:
4.5.1. savas kompetences ietvaros izskata administratīvo pārkāpumu lietas;
4.5.2. piedalās Administratīvās komisijas sēdēs, pieņem lēmumus balsojot;
4.5.3. iesniedz priekšlikumus Administratīvās komisijas darba uzlabošanai, kā arī
pasākumu veikšanai administratīvo pārkāpumu un to veicinošu cēloņu
novēršanai.
5. Administratīvās komisijas darba organizācija
5.1. Par Administratīvās komisijas darbības un pieņemto lēmumu tiesiskumu atbild
tās locekļi.
5.2. Administratīvās komisijas darbu reglamentē šis nolikums.
5.3. Administratīvā komisija izskata administratīvā pārkāpuma lietu, pamatojoties uz
administratīvā pārkāpuma protokolu, kuru Latvijas Republikas normatīvajos
aktos noteiktā kārtībā sastādījusi tam pilnvarota amatpersona.
5.4. Administratīvā komisija savus lēmumus pieņem atklātās sēdēs. Lietas par
audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem saskaņā ar likumu
tiek izskatītas slēgtās sēdēs.
5.5. Administratīvās komisijas sēdes tiek sasauktas ne retāk kā reizi mēnesī. Ārkārtas
sēdes sasauc pēc administratīvās komisijas priekšsēdētāja iniciatīvas.
5.6. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata 30 (trīsdesmit) dienu laikā, skaitot no
dienas, kad saņemts protokols par administratīvo pārkāpumu un citi lietas
materiāli( ja LR likumdošanas aktos nav paredzēti citi izskatīšanas termiņi).
5.7. Administratīvā komisija ir tiesīga izskatīt administratīvā pārkāpuma lietu un
pieņemt par to lēmumu, ja sēdē piedalās ne mazāk kā puse no to sastāva. Ja uz
sēdi ieradušies mazāk kā puse komisijas locekļu, kārtējā komisijas sēde tiek
atlikta.

5.8. Par komisijas sēžu neattaisnotu kavējumu vairāk kā trīs reizes pēc kārtas,
komisijas priekšsēdētājs, lai nodrošinātu komisijas darbību, ir tiesīgs ierosināt
komisijas locekli izslēgt no komisijas sastāva.
5.9. Administratīvā komisija lēmumu pieņem ar klātesošo balsstiesīgo locekļu
vienkāršu balsu vairākumu. Izšķirošā ir priekšsēdētāja balss. Sēdē pieņemto
lēmumu paraksta priekšsēdētājs.
5.10. Administratīvās komisijas pieņemto lēmumu adresātam paziņo tūlīt pēc lietas
izskatīšanas un izsniedz pret parakstu vai nosūta pa pastu ierakstītā sūtījumā.
Protokola sastādītājiem (pēc pieprasījuma) un pārējiem administratīvā
pārkāpuma lietas dalībniekiem, ja tādi ir, paziņojumu, informējot par pieņemto
lēmumu, nosūta pa pastu.
5.11. Ja, izskatot administratīvā pārkāpuma lietu, tiek konstatēti administratīvā
pārkāpuma cēloņi, kā arī apstākļi, kas veicina administratīvā pārkāpuma
izdarīšanu, Administratīvā komisija attiecīgajām institūcijām un amatpersonām
iesniedz ieteikumus veicamo pasākumu novēršanai.
5.12. Administratīvās komisijas pieņemto lēmumu 10 dienu laikā no tā spēkā stāšanās
dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
6. Pieņemto lēmumu izpilde
6.1. Pieņemtā administratīvā soda labprātīga izpilde veicama 30 (trīsdesmit) dienu
laikā vai arī citā termiņā, kā to nosaka LR spēkā esošie normatīvie akti. Pieņemtā
administratīvā naudas soda piespiedu izpilde veicama 10 (desmit) gadu laikā vai
arī citā termiņā, kā to nosaka LR spēkā esošie normatīvie akti.
6.2. Termiņā nesamaksātā administratīvā naudas soda, kura apmērs pārsniedz EUR
10,00 (desmit euro) piespiedu izpildi nodod zvērinātiem tiesu izpildītājiem
piespiedu izpildei, kuri piedziņu vērš uz fiziskas personas naudas līdzekļiem vai
mantu.
6.3. Termiņā nesamaksātā administratīvā naudas soda piespiedu izpildi var veikt
piedziņu vēršot no pārkāpēja ienākumiem (darba algas, pabalstiem, pensijas,
stipendijas) vai, LR normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, no pārkāpēja
likumīgā pārstāvja ienākumiem.

7.1.
7.2.

7.3.
7.4.

7.5.
7.6.
7.7.

7. Citi noteikumi
Komisijas locekļi par darbu Komisijā ir tiesīgi saņemt atlīdzību Domes noteiktajā
apmērā vienu reizi mēnesī līdz 5.datumam par iepriekšējo mēnesi.
Administratīvā komisija savā darbībā nodrošina ar administratīvo lietu saistītās
informācijas neizpaušanu trešajām personām, izņemot normatīvajos aktos
noteiktos gadījumus.
Komisija savā darbībā ievēro ētikas un morāles normas
Administratīvā pārkāpuma lietā uzliktās soda naudas tiek ieskaitītas ar
bezskaidras naudas pārskaitījumu Aknīstes novada domes pamatbudžeta kontos
vai iemaksātas skaidrā naudā Aknīstes novada kasē.
Priekšlikumus par grozījumiem un papildinājumiem nolikumā izskata un
apstiprina Domes sēdē.
Komisijas darbību izbeidz, ja par to tiek pieņemts attiecīgs Domes lēmums.
Atzīt par spēku zaudējušu 2009.gada 12.augusta Aknīstes novada domes sēdē
apstiprināto Aknīstes novada domes Administratīvās komisijas nolikumu
(protokols Nr.6, 20.#).

Komisijas priekšsēdētāja

I.Lunģe

21.#

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.#), 18.10.2017. Finanšu komitejas
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, S.Curikova,
I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt kandidātus apbalvošanai ar Aknīstes novada pašvaldības Atzinības
rakstu Latvijas Republikas proklamēšanas dienā 18.novembrī:
• Aknīstes vidusskola izvirza apbalvošanai Līgu Mažeiku, Dzintru Sakapilvi un
Ainu Deksni;
• PII “Bitīte” izvirza apbalvošanai Zitu Iesalnieci un Leongīnu Svikšu;
• Iedzīvotāju grupa izvirza apbalvošanai Veroniku Papaureli;
• Iedzīvotāju grupa izvirza apbalvošanai Elīnu Mažeiku;
• VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” izvirza apbalvošanai Sarmu
Ozoliņu;
• Gārsenes pagasta pārvalde izvirza apbalvošanai Uldi Linartu un Ģirtu Elksni;
• Domes priekšsēdētāja V.Dzene izvirza apbalvošanai Darju Strazdiņu;
• Aknīstes novada pašvaldība izvirza apbalvošanai Ādolfu Kravali;
• Sociālā, izglītības, kultūras un sporta komiteja izvirza apbalvošanai Līgu
Jaujenieci;
• SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” izvirza apbalvošanai
Vinetu Putniņu.
22.#
Par pakalpojuma līguma slēgšanu ar SIA “Aknīstes Pakalpojumi”
J.Vanags
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 3.panta pirmo daļu, 7.pantu,
15.panta pirmās daļas 1.punktu, Aknīstes novada domes 2017.gada 24.maija lēmumu
“Par grozījumiem deleģējuma līgumā ar SIA “Aknīstes Pakalpojumi” (prot.Nr.9, 20.#),
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, S.Curikova,
I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Noslēgt pakalpojuma līgumu ar SIA “Aknīstes Pakalpojumi” par sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Asares un Ancenes ciema teritorijā.
23.#
Par Asares pagasta ūdenssaimniecības pamatlīdzekļu ieguldīšanu SIA “Aknīstes
Pakalpojumi” pamatkapitālā
J.Vanags
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu,
Aknīstes novada domes 2017.gada 24.maija lēmumu “Par grozījumiem deleģējuma
līgumā ar SIA “Aknīstes Pakalpojumi” (prot.Nr.9, 20.#), Aknīstes novada domes
2017.gada 25.oktobra lēmumu “Par pakalpojuma līguma slēgšanu ar SIA “Aknīstes
Pakalpojumi” (prot.Nr.17, 23.#),
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, S.Curikova,
I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Ieguldīt projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/005/035 (Ancenes ciems)
ietvaros radītos ūdenssaimniecības pamatlīdzekļus SIA “Aknīstes

Pakalpojumi” pamatkapitālā par summu 229848.92 EUR (Divi simti divdesmit
deviņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit astoņi euro 92 centi), saskaņā ar
pielikumu Nr.1.
2. Ieguldīt projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/147/045 (Asares ciems)
ietvaros radītos ūdenssaimniecības pamatlīdzekļus SIA “Aknīstes
Pakalpojumi” pamatkapitālā par summu 246003.76 EUR (Divi simti četrdesmit
seši tūkstoši trīs euro 76 centi) saskaņā ar pielikumu Nr.2.
3. Ieguldīt pārējos Asares pagasta ūdenssaimniecības pamatlīdzekļus SIA
“Aknīstes Pakalpojumi” pamatkapitālā par summu EUR 10563.14 (Desmit
tūkstoši pieci simti sešdesmit trīs euro un 14 centi ) saskaņā ar pielikumu Nr.3.
Lēmuma pielikums Nr.1
Projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/005/035 (Ancenes ciems) ietvaros radītos
ūdenssaimniecības pamatlīdzekļu saraksts, kas nododami SIA “Aknīstes Pakalpojumi”:
Nr. Nosaukums
kods
Daudz. Sākotnējā Nolietojums Atlikusī
p.k.
vērtība,
EUR /mēn. vērt.uz
EUR
01.10.2017.
1.
Ancenes artēz.aka(1987) ar ūdensvadu, /PV00370
1 gb
156426.10
651.78 117133.20
ūdenstornis
Proj.Nr.
3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/005/035
2.
Atdzelžotava Ancenē
/PV00373
1 gb
36627.54
152.61
21966.63
Proj.Nr.
3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/005/035
3.
Attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas tīkli, /PV00366
1 gb
134135.96
558.90
84288.18
KSS Ancenē
Proj.Nr.
3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/005/035
4.
Piekabe- transporta kravas kaste
/P130187
1 gb
2310.74
19.26
1216.41
NEPTUN
Proj.Nr.
3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/005/035
5.
Dīzeļģenerators
/P130188
1 gb
9960.10
83.00
5244.50
Proj.Nr.
3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/005/035
Pavisam nododamie pamatlīdzekļi
339460.44
1465.55 229848.92
Inženierbūves noliet.laiks 50 gadi, pārējie PL 15 gadi.

Lēmuma pielikums Nr.2
Projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/147/045 (Asares ciems) ietvaros radītos
pamatlīdzekļu saraksts, kas nododami SIA “ Aknīstes Pakalpojumi”:
Nr. Nosaukums
p.k.
1.

Asares art.aka (1984) ar ūdensvadu
tīkliem
Proj.Nr.
3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/147/045

Daudz. Sākotnējā Nolietojums Atlikusī
vērtība,
EUR /mēn. vērt.uz
EUR
01.10.2017.
/PV00369
1 gb
90778.55
378.24
54016.34
kods

2.

3.

4.

Kanalizācijas sūkņu stacija Asarē
/P140077
1 gb
Proj.Nr.
3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/147/045
Kanalizācijas tīkli Asarē
/P140075 1567.7
Proj.Nr.
m
3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/147/045
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Asarē
/P140076 29.4 m
Proj.Nr.
3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/147/045
Kopā ūdens un kanalizācijas pārējie
pamatlīdzekļi
Inženierbūves noliet.laiks 50 gadi, pārējie PL 15 gadi.

10926.68

45.53

9151.01

133043.92

554.35

111424.27

85268.45

355.29

71412.14

320017.60

1333.41

246003.76

Lēmuma pielikums Nr.3
Pamatlīdzekļu saraksts, kas nododami SIA “ Aknīstes Pakalpojumi”, sakarā ar Aknīstes
novada pašvaldības Asares pagasta ūdens, kanalizācijas pakalpojumu nodošanu SIA “
Aknīstes Pakalpojumi”:
Nr. Nosaukums
kods
Daudz. Sākotnējā Nolietojums Atlikusī
p.k.
vērtība,
EUR /mēn.
vērt.uz
EUR
01.10.2017.
1.
Aka artēziskā Ancenē 1992,
/PV00372
1 gb
3976.20
16.57
1160.21
2.
Artēziskā aka Asarē 1965
/PV00368
1 gb
2948.30
12.28
857.90
3.
Atdzelžotava Asarē
/PV00374
1 gb
18976.31
79.07
7398.27
4.
Ūdensvads Dārzsaimniecībā
/PV00367
1 gb
1145.48
0
nolietojies
Kopā ūdens un kanalizācijas
63673.83
inženierbūves
5.
Sūknis ZDS 4.2-12 X-Fra M
/P120003
1 gb
367.31
3.06
156.19
Dārzsaimniecībā
6.
Sūknis Rexa CUT GI 03.26/S-T15-2- /P170015
1 gb
1061.29
8.84
990.57
540, Ancenes sūkņu stacijā
Pavisam nododamie pamatlīdzekļi
Inženierbūves noliet.laiks 50 gadi, pārējie PL 15 gadi.

65102.43

272.43

24.#
Par SIA “Aknīstes Pakalpojumi” pamatkapitāla palielināšanu
J.Vanags
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu,
Aknīstes novada domes 2017.gada 24.maija lēmumu “Par grozījumiem deleģējuma
līgumā ar SIA “Aknīstes Pakalpojumi” (prot.Nr.9, 20.#), Aknīstes novada domes
2017.gada 25.oktobra lēmumu “Par pakalpojuma līguma slēgšanu ar SIA “Aknīstes
Pakalpojumi” (prot.Nr.17, 23.#),
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, S.Curikova,
I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Palielināt SIA „Aknīstes Pakalpojumi” pamatkapitālu ar pamatlīdzekļu
ieguldījumu par summu EUR 486415.82 (Četri simti astoņdesmit seši tūkstoši četri
simti piecpadsmit euro 82 centi).
25.#
Par pašvaldības materiālo pabalstu piešķiršanu

10563,14

S.Vārslavāne
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”, 11.10.2017. un 23.10.2017. Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas
lēmumiem,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, S.Curikova,
I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt 5 personām apbedīšanas pabalstu. Kopā EUR 375,00.
2. SEGT ēdināšanas izdevumus 50% apmērā (EUR 1,49 dienā) 1 (vienam)
Aknīstes vidusskolas 5.-12.klases skolēnam
no 02.10.2017. līdz
31.05.2018.
3. SEGT ēdināšanas izdevumus 100% apmērā (EUR 1,49 dienā) 1 (vienam)
Asares pamatskolas 5.-9.klases skolēnam no 02.10.2017. līdz 31.05.2018.
4. SEGT ēdināšanas izdevumus 50% apmērā (EUR 1,49 dienā) 1 (vienam)
Asares pamatskolas 5.-9.klases skolēnam no 01.11.2017. līdz 31.05.2018.
5. SEGT ēdināšanas izdevumus 100% apmērā (EUR 1,77 dienā) 2 (diviem) no
3 līdz 6 gadu veciem PII “Bitīte” izglītojamiem no 01.11.2017. līdz
31.05.2018.
6. Piešķirt 1 personai pabalstu 145,00 EUR apmērā sakarā ar ilgstošu
ārstēšanos.
26.#
Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā
S.Vārslavāne
Pamatojoties uz likumu „Par dzīvojamo telpu īri”, likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2., 14., 17., 18.panta pirmo daļu, Aknīstes novada
domes 22.12.2015. Saistošajiem noteikumiem Nr.31 „Par Aknīstes novada pašvaldības
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu un 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 11.10.2017. un 23.10.2017.
Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumiem,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, S.Curikova,
I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt ar E.I. dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvojamo platību Dzirnavu ielā
9 – 6, Aknīstē, Aknīstes novadā.
2. Piešķirt D.T. dzīvokli “Spodras” – 16, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes
novadā, un slēgt dzīvojamo telpu īres līgumu uz 2 mēnešiem.
3. Noraidīt E.S. iesniegumu par dzīvokļa “Arāji” – 2, Gārsenē, Gārsenes pagastā,
Aknīstes novadā, īri ar izpirkuma tiesībām.
4. Piešķirt A.J. dzīvokli “Kraujas 1” – 3, Kraujas, Gārsenes pagastā, Aknīstes
novadā, un slēgt dzīvojamo telpu īres līgumu.
5. Piešķirt Z.V. dzīvokli Augšzemes ielā 19 – 5, Aknīstē, Aknīstes novadā, un slēgt
dzīvojamo telpu īres līgumu.
6. Atcelt Aknīstes novada domes 27.09.2017. lēmuma “Par pašvaldības palīdzību
dzīvokļu jautājuma risināšanā” 5.punktu: “Piešķirt D.J. dzīvojamo platību
“Spodras” – 5, Asares pagastā, un slēgt dzīvojamo telpu īres līgumu.”
7. Piešķirt D.J. dzīvokli “Kraujas 2” – 15, Kraujas, Gārsenes pagastā, Aknīstes
novadā, un slēgt dzīvojamo telpu īres līgumu.
8. Piešķirt R.K. dzīvokli “Kraujas 2” – 2, Kraujas, Gārsenes pagastā, Aknīstes
novadā, un slēgt dzīvojamo telpu īres līgumu no 01.11.2017. uz 3 mēnešiem.

9. Atzīt A.P. par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā un
reģistrēt reģistrā Nr.1 “Pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu izīrēšana” ar
kārtas Nr.124.
27.#
Par dienesta dzīvokļa statusa piešķiršanu
S.Vārslavāne
Pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 25.panta pirmo daļu, Aknīstes
novada domes 22.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.31/2015 “Par Aknīstes
novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, 23.10.2017. Sociālās,
izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, S.Curikova,
I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Noteikt dzīvoklim “Kraujas 2” – 2, Kraujas, Gārsenes pagastā, Aknīstes
novadā, statusu “dienesta dzīvoklis” no 01.11.2017.
28.#
Par pašvaldības zemes nomu
J.Vanags
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”, 11.10.2017. Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, S.Curikova,
I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt zemes nomas līgumu A.T., dzīvesvieta, par pašvaldības zemes gabala
0,4 ha platībā, kadastra Nr.56250080066, nomu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas
mērķis 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
2. Pagarināt zemes nomas līgumu Z.S., dzīvesvieta, par pašvaldības zemes gabala
0,25 ha platībā, kadastra Nr.56620030348, nomu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas
mērķis 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. Pagarināt zemes nomas līgumu L.A., dzīvesvieta, par pašvaldības zemes gabala
4000 m2 platībā, kadastra Nr.56050010573, nomu uz 10 gadiem. Zemes
lietošanas mērķis 0502 – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārzam.
4. Pagarināt zemes nomas līgumu G.M., dzīvesvieta, par pašvaldības zemes gabala
0,04 ha platībā, kadastra Nr.56050010348, nomu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas
mērķis 0502 – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārzam.
5. Pagarināt zemes nomas līgumu A.G., dzīvesvieta, par pašvaldības zemes gabala
6,7 ha platībā, kadastra Nr.56620020069, nomu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas
mērķis 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
6. Pagarināt zemes nomas līgumu A.G., dzīvesvieta, par pašvaldības zemes gabala
7,5320 ha platībā, kadastra Nr.56620020162, nomu uz 10 gadiem. Zemes
lietošanas mērķis 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
29.#
Par nekustamā īpašuma “Sārkalni”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā,
lietošanas mērķa maiņu
J.Vanags

Pamatojoties uz Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu, 11.10.2017. Tautsaimniecības komitejas
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, S.Curikova,
I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Veikt nekustamā īpašuma “Sārkalni”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, būvei
ar kadastra Nr.56620030219001 lietošanas mērķa maiņu, nosakot sekojošu
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: NĪML kods 1271 – lauksaimniecības
nedzīvojamās ēkas, lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas telpu grupa – 404,29
m2 platībā.
2. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam.
30.#
Par nekustamā īpašuma “Eglāji”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanu
J.Vanags
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 2.pielikumu, Aknīstes novada domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem
Nr.5 “Par teritorijas plānojumiem”, 11.10.2017. Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, S.Curikova,
I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Eglāji”, īpašuma kadastra
Nr.56250010084, zemes gabalu 18,1 ha platībā ar kadastra Nr.56250010079.
2. Atdalītajam zemes gabalam, kadastra Nr.56250010079, piešķirt nosaukumu
“Ozolciems”.
3. Atdalītajam zemes gabalam, kadastra Nr.56250010079, noteikt zemes
lietošanas mērķi – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
4. Zemes gabala atdalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.
31.#
Par pārbūvējamo pašvaldības ceļu posmu atlases kritēriju precizēšanu un
objektu rindošanu prioritārā secībā pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos”
J.Vanags
Pamatojoties uz Ministra kabineta 18.08.2015. noteikumu Nr.475 „Valsts un
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” 6.,
7., 8.punktu, Lauku atbalsta dienesta 02.05.2016. informatīvo materiālu „Atlases
kritēriju izstrāde”, Aknīstes novada domes 26.11.2015. lēmumu Nr.6 (prot.Nr.17) “Par
projekta „Pašvaldības grants ceļu pārbūve un jauna būvniecība Aknīstes novadā”
objektu atlases kritērijiem”, precizētu ar 2016.gada 23.novembra domes lēmumu
Nr.20.# (prot. Nr.16), 11.10.2017. Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, S.Curikova,
I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt apstiprināto kritēriju 1.1.1. un formulēt to sekojoši – „pa ceļu vai ceļa
posmu var piekļūt pie uzņēmumiem, saimniecībām vai saimnieciskās darbības
veicējiem/-ām ar lauksaimniecības produktu ražošanu un pārstrādi – 4 punkti.

2. Kritērijam 1.1.2. – 3 punkti.
3. Precizēt apstiprināto kritēriju 1.1.3 un formulēt to sekojoši – „pa ceļu vai ceļa
posmu var nokļūt vai piekļūt pie citu nozaru uzņēmumiem vai saimnieciskās
darbības veicējiem/-ām – 2 punkti.
4. Kritērijam 1.1.4., 1.2.1.-1.2.4. – katram rādītājam 1 punkts.
5. Atcelt kritēriju 1.3. sakarā ar to, ka kritērijs dublējas ar Ministru kabineta
18.08.2015. noteikumu Nr.475 nosacījumiem.
6. Sarindot pārbūvējamos objektus atbilstoši noteiktajiem kritērijiem prioritārā
secībā un apstiprināt sarakstu kā šī lēmuma pielikumu.
Pielikumā – apstiprinātais pārbūvējamo ielu, ceļu saraksts prioritārā secībā pa
administratīvajām teritorijām.

Pielikums
Aknīstes novada pašvaldības grants ceļu, ielu ranžējums pēc punktiem pa
teritorijām
Nr.p.
k.

1.

Ceļa,
posma
Nr.
3-1

Ceļš, iela, ielas, ceļa posms
Aknīstes pilsēta, Gārsenes pagasts
Melioratoru iela, ceļš Aknīste –
Krāces, Avotu iela, Lauku ielas
posms, Girenieku ielas posms

Aknīstes pagasts
1.
1-14
2.
1-43

Asares pagasts
1.
2-8
2.
2-28; 226
3.
2-4
4.
2-34
5.
2-21
6.
2-23
7.
2-43
Gārsenes pagasts
1.
3-6
2.
3-7

Ceļa
garums,
km

Punkti

3,101

87

14.CRBP-Censoņi, posms
Ceļmaļi – Dzintari, posms, un jauna
ceļa posms (pašlaik nav sakārtotas
privātās īpašumtiesības, būvprojekta
izstrāde nav iespējama)

0,99*
0,25

16
15

Asare – Vilkupīte, posms
Lupīnas – Birznieki; Rīti –
Vecozoli, posms
Tauriņi – Upītes, posms
Dienvidi - Grantsbedres
Tauriņi – Vanagi, posms
Parks – Dienvidi, posms
Kokneši - Zemgalieši

1,50*
0,623*

30
24

0,938*
0,534*
0,659*
0,371*
0,81

20
17
14
13
11

Gārsene – Bajāri, posms
Gārsene – Jaunmuiža – Irbes, posms

1,39*
0,96

20
17

* - pārbūvējamā ceļa, ceļa posma garums precizēts.
32.#
Par adreses piešķiršanu
J.Vanags
Pamatojoties uz Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “Adresācijas
noteikumi” 30.punktu, 11.10.2017. Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, S.Curikova,
I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt jaunu adresi zemei vienībai un ēkām:
Nr.
Ēkas kadastra Nr.
Jaunā adrese
p.k.
1.

56250070169001
–
graudu
noliktava
56250070169002 – graudu kalte
56250070169003 – šķūnis
56250070169004 – šķūnis
56250070169005 – ēka
56250070169006 – graudu kalte
56250070169007 – graudu kalte

Augšzemes,
Aknīstes pagasts,
Aknīstes novads,
LV-5208

Saistītās zemes
vienības kadastra
apzīmējums
56250070169

2. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam.
33.#
Par adreses precizēšanu
J.Vanags
Pamatojoties uz Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “Adresācijas
noteikumi” 30.punktu, 11.10.2017. Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, S.Curikova,
I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Precizēt Aknīstes novada domes sēdes 27.09.2017. lēmumu “Par adreses
piešķiršanu”, izsakot to šādā redakcijā:
1. Piešķirt jaunas adreses ēkām:
Nr.p.
Ēkas kadastra
Jaunā adrese
Saistītās zemes
k.
Nr.
vienības kadastra
apzīmējums
1.
56250040004001 Kaņepītes, Aknīstes pagasts,
56250040004
Aknīstes novads, LV-5208
2.
56250040181001 Kaņepes, Aknīstes pagasts,
56250040181
Aknīstes novads, LV-5208
2. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam.
34.#
Par adreses likvidēšanu
J.Vanags
Pamatojoties uz Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “Adresācijas
noteikumi” 30.punktu, 11.10.2017. Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, S.Curikova,
I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Likvidēt sekojošu adresi:
Nr. Ēkas kadastra Nr. Valsts adrešu reģistrā reģistrētā Saistītās
zemes
p.k.
adrese
vienības kadastra
apzīmējums
1.
56620010057026 “Transformatoru punkts 6674”, 56620010057
Kraujas,
Gārsenes
pagasts,
Aknīstes novads, LV-5218
2. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam.

35.#
Par adreses maiņu
J.Vanags
Pamatojoties uz Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr.698
“Adresācijas noteikumi”,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, S.Curikova,
I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Mainīt adresi ēkai:
Nr.
Ēkas kadastra
Jaunā adrese ēkai
Saistītās zemes
p.k.
Nr.56050010442003
Nr.56050010442003
vienības
pašreizējā adrese
kadastra
apzīmējums
1.
Skolas iela 19, Aknīste, Skolas iela 15A, Aknīste,
56050010442
Aknīstes novads, LVAknīstes novads, LV-5208
5208
2. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam.
36.#
Par nedzīvojamo telpu nomu IK “AGAO”
J.Vanags
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 14.punkta b)apakšpunktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, S.Curikova,
I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Slēgt telpu nomas līgumu ar IK “AGAO”, reģ.Nr.45402020214, par telpu nomu
61,04 m2 platībā, kadastra Nr.56050010442003, Skolas ielā 15A, Aknīstē, Aknīstes
novadā, uz 3 gadiem. Nomas maksa – 48,83 EUR mēnesī (0,80 EUR/m2).
37.#
Par saistošo noteikumu Nr.21/2017 “Par specializētā autotransporta
pakalpojumu Aknīstes novadā” precizēšanu
V.Dzene
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM)
20.10.2017. atzinumu Nr.1-18/8042 par saistošajiem noteikumiem Nr.21/2017 „Par
specializētā autotransporta pakalpojumu Aknīstes novadā” un ņemot vērā VARAM
norādīto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, S.Curikova,
I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt Aknīstes novada domes 27.09.2017. saistošajos noteikumos Nr.21/2017
„Par specializētā autotransporta pakalpojumu Aknīstes novadā” šādus
precizējumus:
1.1. Svītrot atsauci uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
1.panta 18.punktu, 3.panta pirmo daļu un 9.panta pirmo daļu no saistošo
noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojuma .”
1.2. Papildināt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu ar atsauci
uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu;
1.3. Precizēt saistošos noteikumus atbilstoši Invaliditātes likumā lietotajai
terminoloģijai:

1.3.1. aizvietot 4.1.apakšpunktā vārdu ”invalīdi” ar vārdiem “personas ar
invaliditāti”;
1.3.2. aizvietot 4.2.apakšpunktā vārdu ”bērni invalīdi” ar vārdiem “bērni
līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti”.
2. Precizētos 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.
38.#
Par VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” arodbiedrības iesniegumu
V.Dzene
Pamatojoties uz VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” arodbiedrības
iesniegumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, S.Curikova,
I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Atbrīvot VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” arodorganizāciju no
Gārsenes kultūras nama telpu nomas maksas Ziemassvētku pasākuma organizēšanai
22.12.2017.
39.#
Par atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības domes priekšsēdētājai
J.Vanags
Pamatojoties uz Darba likuma 149.panta pirmo, otro daļu, Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta pirmo daļu, Aknīstes
novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma
67.punktu, 11.punktu, Aknīstes novada domes 2009.gada 1.jūlija saistošo noteikumu
Nr.1 “Aknīstes novada pašvaldības nolikums” 15.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, S.Curikova,
I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Aknīstes novada domes priekšsēdētājai Vijai Dzenei atvaļinājuma daļu
– 2 kalendāra nedēļas no 30.10.2017. līdz 12.11.2017. par nostrādāto laika
periodu no 01.07.2015. līdz 30.06.2016.
2. V.Dzeni atvaļinājuma laikā aizvietos domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis
Vanags.
40.#
Par dalību Valsts prezidenta rīkotajā pieņemšanā
V.Dzene
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, S.Curikova,
I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Izvirzīt dalībai Valsts prezidenta R.Vējoņa rīkotajā pieņemšanā 17.11.2017.
Rīgas pilī z/s “Dālderi”, reģ.Nr.45401015057, īpašnieku Austri Vārnu.
41.#
Par pārstāvja deleģēšanu dalībai Nacionālā veselības dienesta Zemgales nodaļas
sanāksmēs

V.Dzene
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, S.Curikova,
I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Dalībai Nacionālā veselības dienesta Zemgales nodaļas sanāksmēs deleģēt
deputāti Aiju Kurklieti.
42.#
Par Aknīstes novada domes sēdes 26.07.2017. lēmuma “Par apkures
nodrošināšanu dzīvojamām mājām “Spodras” un “Rīti”, Ancenē, Asares
pagastā” 2.punkta atcelšanu
J.Vanags
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, S.Curikova,
I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Atcelt Aknīstes novada domes sēdes 26.07.2017. lēmuma “Par apkures
nodrošināšanu dzīvojamām mājām “Spodras” un “Rīti”, Ancenē, Asares pagastā”
2.punktu.

