LATVIJAS REPUBLIKA

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

SĒDES PROTOKOLS
2019.gada 23.janvārī
Aknīstē

Nr.1

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

I.Vendele – galvenā grāmatvede,
A.Aldiņa – juriskonsulte,
J.Bondars – Gārsenes pagasta pārvaldes vadītājs,
J.Gavars – izpilddirektors,
L.Prande – sabiedrisko attiecību speciāliste,
S.Šmite – telpiskās attīstības plānotāja,
I.Ieleja – nekustamā īpašuma speciāliste,
E.Jasāne – Asares pagasta pārvaldes vadītāja,
R.Bludze – PII “Bitīte” vadītāja

Domes priekšsēdētāja V.Dzene ierosina izņemt no darba kārtības 21.jautājumu
- Par dzīvojamās mājas “Kraujas 4”, Kraujas, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā,
nodošanu apsaimniekošanā, jo pirms sēdes (Vārds, uzvārds) telefoniski ir atsaukusi
savu iesniegumu par dzīvojamās mājas “Kraujas 4”, pieņemšanu apsaimniekošanā.
Deputātiem nav iebildumu.
Domes priekšsēdētāja V.Dzene aicina balsot par sēdes darba kārtību ar 42
jautājumiem.
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
A.Kurkliete, S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 42 jautājumiem.
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DARBA KĀRTĪBA
Izpilddirektora ziņojums.
1. Par pašvaldības budžeta izpildi decembrī.
2. Par saistošo noteikumu Nr.1/2019 „Grozījumi Aknīstes novada domes
21.02.2018. saistošajos noteikumos Nr.4/2018 „Aknīstes novada pašvaldības
pamatbudžeta plāns 2018.gadam” apstiprināšanu.
3. Par saistošo noteikumu Nr.2/2019 „Grozījumi Aknīstes novada domes
28.02.2018. saistošajos noteikumos Nr.5/2018 „Aknīstes novada pašvaldības
speciālā budžeta plāns 2018.gadam” apstiprināšanu.
4. Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu
budžetā.
5. Par valsts mērķdotācijas sadali Aknīstes novada pašvaldības izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām no 01.01.2019. – 31.08.2019.
6. Par izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algām no 01.01.2019. – 31.08.2019.
7. Par Aknīstes novada izglītības iestāžu tāmju apstiprināšanu savstarpējiem
norēķiniem no 01.01.2019. – 31.08.2019.
8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Miera iela 1 – 16, Aknīstē, Aknīstes
novadā, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Miera iela 3 – 3, Aknīstē, Aknīstes novadā,
atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu.
10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Miera iela 3 – 5, Aknīstē, Aknīstes novadā,
atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu.
11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Miera iela 3 – 6, Aknīstē, Aknīstes novadā,
atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu.
12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Radžupes iela 5 – 3, Aknīstē, Aknīstes
novadā, atsavināšanu un nosacītās summas apstiprināšanu.
13. Par Aknīstes novada pašvaldības projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu.
14. Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikumā.
15. Par Domes priekšsēdētāja mēnešalgas noteikšanai piemērojamo koeficientu.
16. Par projekta “Energoefektīva apgaismojuma ierīkošana PII “Bitīte” teritorijā”
īstenošanu.
17. Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu.
18. Par grozījumiem SIA “Aknīstes Pakalpojumi” nekustamā īpašuma nomas
līgumā.
19. Par Iepirkumu komisijas sastāva papildināšanu.
20. Par daudzdzīvokļu māju “Kraujas 1”, “Kraujas 2”, “Kraujas 3”, Kraujas,
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, apsaimniekošanu.
21. Par Aknīstes novada domes sēdes 2018.gada 25.jūlija (prot.Nr.9, 29.#) lēmuma
Nr.323 “Par pašvaldības zemes nomu” atcelšanu.
22. Par pašvaldības zemes nomu.
23. Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu.
24. Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu.
25. Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu.
26. Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu.
27. Par pašvaldības zemes nomas līguma izbeigšanu.
28. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma Lauku ielā 2C,
Aknīstē, sadalīšanai.
29. Par nekustamā īpašuma “Lielais Aknīstes purvs”, kadastra Nr.56250020111,
Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, zemes lietošanas mērķu maiņu.
30. Par adreses un nosaukuma piešķiršanu.
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31. Par zemes īpašuma “Tirgus iela”, kadastra Nr.56050010080, Aknīstē, Aknīstes
novadā, sadalīšanu un nosaukuma maiņu.
32. Par personas izslēgšanu no reģistra Nr.1 “Pašvaldībai piederošu dzīvojamo
telpu izīrēšana”.
33. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.
34. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.
35. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
36. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
37. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
38. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
39. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
40. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
41. Par īres maksas noteikšanu pašvaldības dzīvoklim Augšzemes ielā 28 – 5,
Aknīstē.
42. Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu.
Izpilddirektora ziņojums
Izpilddirektors J.Gavars ziņo par administrācijas un iestāžu darbu.

1.#
Par pašvaldības budžeta izpildi decembrī
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu,
likumu „Par pašvaldību budžetiem”, Finanšu komitejas 16.01.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta 2018.gada janvāra decembra ieņēmumus – 3464398,84 EUR un izdevumus – 3359443,00 EUR; speciālā
budžeta ieņēmumus – 138156,41 EUR un izdevumus – 79064,46 EUR; ziedojumu
ieņēmumus – 700,00 EUR un izdevumus – 1212,42.
2.#
Par saistošo noteikumu Nr.1/2019 „Grozījumi Aknīstes novada domes
21.02.2018. saistošajos noteikumos Nr.4/2018 „Aknīstes novada pašvaldības
pamatbudžeta plāns 2018.gadam” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo, otro daļu, likumu „Par pašvaldību
budžetiem”, Finanšu komitejas 16.01.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.1/2019
„Grozījumi Aknīstes novada domes 21.02.2018. saistošajos noteikumos
Nr.4/2018 „Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2018.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.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 1/2019
„Grozījumi Aknīstes novada domes 21.02.2018. saistošajos noteikumos Nr.4/2018
„Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2018.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 2018.gadam”,
Likumu par budžetu un finanšu vadību
Izdarīt Aknīstes novada domes 21.02.2018. saistošajos noteikumos Nr.4/2018
„Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2018.gadam” šādus grozījumus:
Ieņēmumos:
Klasifikācijas
kods

Nosaukums
I KOPĀ IEŅĒMUMI
II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi
IV Nenodokļu ieņēmumi

08.0.0.0
08.9.0.0
08.9.1.0
08.9.1.0.

IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN
ĪPAŠUMA
Pārējie finanšu ieņēmumi

18.6.0.0
18.6.2.0
18.6.2.4.

18.6.2.9.
18.6.3.0

18.6.3.0.

18.6.3.0.7

Grozījumi
EUR

Precizētais
gada plāns

313241.00

3 48 83
58.00
2 22 38
37.00
70 35 37.00

1 92 88 40

294997.00

40 85 40

294997.00

37 26 92

294997.00

37 26 92

66 76 89.00

294997.00

667689.00

Ieņēmumi no kredītsaistību dzēšanas

37 26 92

294997.00

667689.00

Ieņēmumi no kredītsaistību dzēšanas

37 26 92

294997.00

667689.00

1 19 69 00

18244.00

V Transfertu ieņēmumi
18.0.0.0

Apstiprinātais
gada plāns
(EUR)
3 17 51 17

VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI
Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu
transferti no valsts budžeta
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
noteiktam mērķim
Mērķdotācijas pašvaldību pamatizglītības, vispārējās
vidējās izglītības, profesionālās izglītības, spec.
izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības
programmu pedagogu darba samaksai un VSAOI
Pārējās mērķdotācijas pašvaldībām
Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu
transferti ārvalstu finanšu palīdzības projektu
īstenošanai no valsts budžeta iestādēm
Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu
transferti ārvalstu finanšu palīdzības projektu
īstenošanai no valsts budžeta iestādēm
Projekts Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai

43 37 65

13041.00

1 21 51
44.00
1 14 91
20.00
1 14 91
20.00
44 68 06.00

34 54 36

6463.00

35 18 99.00

1 55 56

6578.00

2 21 34.00

23 97 73

5203.00

24 49 76.00

1 84

541.00

7 25.00

54 54

4662.00

1 01 16.00

1 13 08 76

18244.00

1 13 08 76

18244.00

Izdevumos:
Klasifikācijas
kods

Nosaukums

Apstiprinātais
gada plāns
(EUR)

Grozījumi
EUR

3 41 66 51

310251.00

Gada plāns
ar
grozījumiem
EUR
3 72 69 02

44 76 98

6554.00

45 42 52

01.110

VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM
KATEGORIJĀM
Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas

06.200

Teritoriju attīstība

69 23 23

292548.00

98 48 71

08.230

Kultūras centri, nami, klubi

28 12 01

24.00

28 12 25

09.219

Vispārējā izglītība

1000
1100

VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM
KATEGORIJĀM
Atlīdzība
Atalgojums

74 09 76

11125.00

75 21 01

3 41 66 51

310251.00

3 72 69 02

16757.00

1 65 73 33

1 64 05 76
1 32 21 45

13505.00

1 33 56 50
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1110

Mēneša amatalga

1 28 36 91

1119

Pārējo darbinieku mēneša amatalga

1200

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas
Preces un pakalpojumi

31 84 31

Pakalpojumi

34 82 69

1210
1210
2000
2200
2230
2235
2240
2241
2270

31 82 51
31 82 51
58 84 71

Iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības un
veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi
Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem

8 77 43

Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi
(izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)
Ēku, būvju un telpu remonts

7 95 63

Citi pakalpojumi

4 25 82

2279

Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi

2300

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces
un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000
Biroja preces un inventārs

2310

1 28 14 58

73 10

1 59 13
4 25 82
22 08 64
5 76 15

13505.00

1 29 71 96

13505.00

1 29 49 63

3252.00

32 16 83

3252.00

32 15 03

3252.00

32 15 03

2572.00

59 10 43

1650.00

34 99 19

735.00

8 84 78

735.00

80 45

891.00

8 04 54

891.00

1 68 04

24.00

4 26 06

24.00

4 26 06

922.00

22 17 86

770.00

5 83 85

2311

Biroja preces

1 19 45

340.00

1 22 85

2312

Inventārs

2 12 31

430.00

2 16 61

2320
2322
2350
2350
5000
5200
5230

Kurināmais un enerģētiskie materiāli
Degviela
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi
Pārējie pamatlīdzekļi

5238

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika

5239

Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi

5250
5250

Kapitālais remonts un rekonstrukcija
Kapitālais remonts un rekonstrukcija

Domes priekšsēdētāja

6 35 30
4 40 60
5 03 71
5 03 71
75 88 75
74 88 75
3 69 88
1 24 65
67 88
71 18 87
71 18 87

66.00

6 35 96

66.00

4 41 26

86.00

5 04 57

86.00

5 04 57

290922.00

1 04 97 97

290922.00

1 03 97 97

9010.00

4 59 98

338.00

1 28 03

8672.00

1 54 60

281912.00

99 37 99

281912.00

99 37 99

V.Dzene

3.#
Par saistošo noteikumu Nr.2/2019 „Grozījumi Aknīstes novada domes
28.02.2018. saistošajos noteikumos Nr.5/2018 „Aknīstes novada pašvaldības
speciālā budžeta plāns 2018.gadam” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo, otro daļu, likumu „Par pašvaldību
budžetiem”, Finanšu komitejas 16.01.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.2/2019
„Grozījumi Aknīstes novada domes 28.02.2018. saistošajos noteikumos
Nr.5/2018 „Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2018.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.
5

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2/2019
„Grozījumi Aknīstes novada domes 28.02.2018. saistošajos noteikumos Nr.5/2018
„Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2018.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 2018.gadam”,
Likumu par budžetu un finanšu vadību
Izdarīt Aknīstes novada domes 28.02.2018. saistošajos noteikumos Nr.5/2018
„Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2018.gadam” šādus grozījumus:
Ieņēmumos:
Klasifikācijas
kods

Nosaukums
I KOPĀ IEŅĒMUMI

05.0.0.0
05.5.0.0
05.5.3.0
05.5.3.1.

Apstiprinātais
gada plāns
(EUR)
12 93 49

Grozījumi
EUR

Precizētais
gada plāns

8808.00

13 81
57.00
13 81
57.00
13 81
57.00
1 58 08.00

II Ieņēmumi no speciālā budžeta veidiem

12 93 49

8808.00

Pārējie speciālā budžeta līdzekļi

12 93 49

8808.00

NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas
preces
Dabas resursu nodoklis
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides
piesārņojumu

70 00

8808.00

70 00

8808.00

1 58 08.00

70 00

8808.00

1 58 08.00

70 00

8808.00

1 58 08.00

Grozījumi

Precizētais
gada plāns

Izdevumos:
Klasifikācijas
kods

06.200

2200
2200
2230
2236

Nosaukums
VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM
KATEGORIJĀM
Teritoriju attīstība
VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM
KATEGORIJĀM
Pakalpojumi
Pakalpojumi
Iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības un veicamo
funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi
Bankas komisija, pakalpojumi

Apstiprinātais
gada plāns
(EUR)
12 73 49

127349

12 73 49

127349

12 73 49

127349

8 19 00

-2303.00

8 19 00

79597

-2303.00

18 25

79597

2.00

1827

23

3.00

26

18 02

-1.00

1801

2246

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes
darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi
Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi
(izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)
Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana

2260
2264
2300
2310

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces
un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000
Biroja preces un inventārs

2312

Inventārs

2322

Degviela

39.00

39

2350

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli

1 57

1804.00

1961

23502

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli-rez.daļas

1 57

740.00

897

23503

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli

1064.00

1064

2239
2240

8 00 75

-2430.00
-2430.00

72645

Īre un noma

125.00

125

Iekārtu un inventāra īre un noma

125.00

Domes priekšsēdētāja

7 50 75

77645

125

2303.00

2303

499.00

499

460.00

460

V.Dzene
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4.#
Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu
budžetā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo, otro daļu, likumu „Par pašvaldību
budžetiem”, Finanšu komitejas 16.01.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt grozījumus Aknīstes novada pašvaldības 2018.gada ziedojumu
un dāvinājumu budžetā.
5.#
Par valsts mērķdotācijas sadali Aknīstes novada pašvaldības izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām no 01.01.2019. līdz 31.08.2019.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts budžetu 2019.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. noteikumu
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”, Finanšu komitejas 16.01.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju 28424 EUR PII “Bitīte” bērnu no piecu
gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 01.01.2019. līdz 31.08.2019.
2. Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju 212088 EUR Aknīstes vidusskolas
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām no 01.01.2019.līdz 31.08.2019.
3. Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju 10387 EUR pašvaldības izglītības iestādēs
interešu izglītības programmu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām no 01.01.2019. līdz 31.08.2019. sekojoši:
3.1. Aknīstes vidusskolai 4304,43 EUR.
3.2. Aknīstes bērnu un jauniešu centram 6082,57 EUR.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Aknīstes novada pašvaldības galvenajai
grāmatvedei.
6.#
Par izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algām no 01.01.2019. – 31.08.2019.
Pamatojoties uz 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”, Aknīstes novada
pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu sarakstu, Finanšu komitejas 16.01.2019.
lēmumu,
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atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt Aknīstes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem mēneša darba
algas no 01.01.2019. līdz 31.08.2019.:
1.1. Aknīstes vidusskolas direktorei – 1290,00 EUR;
1.2. Aknīstes bērnu jauniešu centra direktorei – 900,00 EUR;
1.3. PII “Bitīte” vadītājai – 974,00 EUR.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Aknīstes novada pašvaldības galvenajai
grāmatvedei.
7.#
Par Aknīstes novada izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu
savstarpējiem norēķiniem no 01.01.2019. – 31.08.2019.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta
g)apakšpunktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 4.punktu, Ministru kabineta
28.06.2016. noteikumu Nr. 418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie
norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 4., 9, 10.punktu, Finanšu
komitejas 16.01.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt izdevumu tāmi vienam izglītojamajam Aknīstes novada izglītības
iestādēs no 01.01.2019. – 31.08.2019:
Aknīstes vidusskolā – 81,45 EUR;
pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte” – 176,00 EUR.
8.#
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Miera iela 1-16, Aknīstē, Aknīstes novadā,
pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
9.panta otro daļu, 10.pantu, 13.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, Ministru kabineta 01.02.2011.
noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu,
Finanšu komitejas 16.01.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu Miera iela 1-16, Aknīste, Aknīstes novads,
kadastra Nr. 56059009247, kopējā platība 52,9 m2, kā arī pie dzīvokļa īpašuma
piederošās kopīpašuma 529/14564 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas
un zemes.
2. Noteikt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR 3116,00 (trīs
tūkstoši viens simts sešpadsmit euro 00 centi).
3. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana izsolē ar augšupejošu soli.
4. Apstiprināt Aknīstes novada domes izsoles noteikumus Nr.1/2019 „Par
Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā dzīvokļa Miera ielā 1-16, Aknīstē,
Aknīstes novadā, atsavināšanu”.
5. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt izsoli.
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Aknīstes novada domes
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 1/2019
„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā dzīvokļa Miera ielā 1, dzīvoklis
Nr.16, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanu”
1. Izsoles organizētājs Aknīstes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000026441,
adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads.
1.1. Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība.
1.2. Pārdošanas metode: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
2. Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes
novads.
3. Izsoles laiks: 2019.gada 12.martā plkst. 10:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija.
5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošais nekustamais īpašums (dzīvoklis):
Miera ielā 1, dzīvoklis Nr.16, Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra Nr.
56059009247, ar kopējo platību 52,9 m2, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošā
kopīpašuma 529/14564 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes.
6. Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR 3116,00 (trīs tūkstoši
viens simts sešpadsmit euro 00 centi).
7. Nekustamā īpašuma objekta izsoli sāk ar nekustamā īpašuma Miera iela 1,
dzīvoklis Nr.16, Aknīstē, Aknīstes novadā, izsoles objekta noteikto nosacīto
cenu.
8. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt izsoles objektu dabā,
darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš
sazinoties ar kontaktpersonu pa tālruni 28685224.
9. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00 (piecdesmit euro 00
centi).
10. Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā.
11. Izsoles dalībniekiem jāreģistrējas Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7,
Aknīstē, Aknīstes novadā, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada
pašvaldības interneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā termiņā, iepriekš
samaksājot drošības naudu 10 % apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma
objekta nosacītās cenas un reģistrācijas nodevu EUR 14,23 (četrpadsmit euro
23 centi). Drošības nauda un reģistrācijas nodeva uzskatāma par iesniegtu, ja
attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā.
12. Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies viens pretendents,
nekustamais īpašums tiks pārdots vienīgajam pretendentam, ja viņš pārsolīs
izsoles objekta nosacīto cenu.
13. Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bezskaidras naudas
pārskaitījumu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000026441, A/S
„SEB banka” bankas kontā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas kods
UNLALV2X vai arī Aknīstes novada pašvaldības kasē skaidras naudas
norēķinu veidā.
14. Visa izsolē nosolītā cena (tai skaitā drošības nauda) tiek uzskatīta par nekustamā
īpašuma pirkuma maksu.
15. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta nekustamā īpašuma pirkuma
maksā.
16. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties izsolē, var pieteikties
Aknīstes novada pašvaldībā līdz 2019.gada 8.martam darbdienās no 8.00 līdz
12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30.
17. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai piedalītos izsolē, nekustamā
īpašuma pirkšanai jāiesniedz Aknīstes novada pašvaldībā šādi dokumenti:
17.1. Fiziskām personām:
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− Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos
iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles
noteikumiem;
− jāuzrāda pase;
− dokuments par drošības naudas iemaksu;
− dokuments par reģistrācijas maksas samaksu.
17.2. Juridiskām personām:
− Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos
iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles
noteikumiem;
− dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks) vai attiecīgās
pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi;
− 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).
18. Ja nepieciešams, no attiecīgā valsts reģistra Mantas atsavināšanas komisija var
pieprasīt zvērināta revidenta vai licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās
personas gada pārskatu.
19. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.
20. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku sarakstā. Izsolē var
piedalīties, ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti
izsoles priekšnoteikumi.
21. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
− nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas
termiņš;
− nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie dokumenti;
− rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpašuma atsavināšanas
izsoles noteikumiem.
22. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu eksemplārā izsoles
dalībnieks ar savu parakstu pirms izsoles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar
izsoles noteikumiem.
23. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas numuru.
24. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo īpašumu. Uzziņas pa tālr.
28685224.
25. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam izpaust jebkādas ziņas
par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.
26. Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram (protokolistam)
reģistrācijas apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka
reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam
kārtas numuram.
27. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ierodas ne mazāk kā divi
dalībnieki, kuri reģistrēti noteiktajā kārtībā.
28. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem reģistrētajiem
dalībniekiem, izsoles vadītājs izsoli atliek uz 15 minūtēm, bet pēc tam objektu
piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam, ja tas pārsola izsoles nosacīto
cenu.
29. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus apstiprināt gatavību
piedalīties izsolē.
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30. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru.
Katrs šāds solījums ir dalībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā
objekta cenu par noteikto cenas pieauguma apmēru EUR 50.00. Ja neviens no
dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepārsola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto
pēdējo nosolīto augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu.
31. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena objekts ir pārdots personai,
kas nosolījusi pēdējo augstāko cenu. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši
vienu un to pašu cenu, priekšroka pirkt objektu ir dalībniekam, kurš pirmais no
viņiem saņēmis izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību.
32. Dalībnieks, kas, nosolījis visaugstāko cenu izsolē, tiek ierakstīts izsoles
protokolā, kurā norāda dalībnieka
− juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs un nosolītā cena;
− fiziskas personas: vārds, uzvārds, personas kods un nosolītā cena.
33. Pircējs, kas, konkrētam objektam nosolījis pēdējo augstāko cenu, izsoles vietā
nekavējoties ar savu parakstu apliecina, ka protokolā norādītā cena atbilst tai,
ko viņš ir nosolījis.
34. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet neparakstās protokolā, uzskatāms
par atteikušos no nosolītā objekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija
ir tiesīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un viņam netiek
atmaksāta dalības maksa un drošības nauda. Tad Mantas atsavināšanas komisija
pēdējam pārsolītājam pircējam piedāvā atsavināmo nekustamo īpašumu par
viņa nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo nekustamo īpašumu
pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vairāki dalībnieki, izsoli nekavējoties
atkārto no pirmspēdējās augstākās cenas.
35. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks
apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.
36. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kurš nosolījis
nekustamā īpašuma objektu, saņem rēķinu samaksas veikšanai.
37. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēgšanai.
38. Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles nosacīto cenu vai arī izsoles
dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, 7 dienu laikā pēc izsoles nav iesniedzis
Mantas atsavināšanas komisijai bankas dokumentus par to, ka attiecīgie
norēķini ir nokārtoti, viņš zaudē tiesības uz atsavināmo nekustamā īpašuma
objektu. Reģistrācijas nodeva un drošības nauda attiecīgajam dalībniekam
netiek atmaksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu
nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš
solījis nākamo augstāko cenu.
39. Izsoles dalībniekiem, kas pārtraukuši solīšanu izsoles gaitā, drošības nauda tiek
atmaksāta nedēļas laikā pēc izsoles, bet reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.
40. Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies uz izsoli, drošības nauda
un reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.
41. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu par konkrētu objektu, 7 dienu
laikā kopš izsoles jāpārskaita starpība starp nosolīto cenu un iemaksāto drošības
naudu Aknīstes novada pašvaldības norēķinu kontā.
42. Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles apstiprina Mantas
atsavināšanas
komisija.
43. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome nākamajā domes sēdē pēc
tam, kad saņemts bankas dokuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par
nosolīto nekustamo īpašumu.
44. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, pēc iemaksas veikšanas
atsakās parakstīt pirkuma līgumu, kurš sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta
izsoles noteikumiem, viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. Reģistrācijas
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nodeva un drošības nauda šādam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā gadījumā
atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par
savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu.
45. Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods, atkāpšanās no līguma u.tml.)
par tā nepildīšanu. Pirkuma līgums nekustamā objekta nosolītājam jāparaksta 7
(septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.
46. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem Aknīstes novada
pašvaldības Mantas atsavināšanas komisija. Sūdzības par Mantas atsavināšanas
komisijas darbību iesniedzamas Aknīstes novada domē 3 darba dienu laikā no
izsoles dienas Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208.
47. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles noteikumiem un saņemt
sīkāku informāciju par atsavināmo nekustamo īpašumu Aknīstes novada
pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2019.gada 28.janvāra
līdz 2019.gada 8.martam 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.
48. Izsole notiks 2019.gada 12.martā plkst. 10:00, Aknīstes novada pašvaldībā,
2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novadā, LV-5208.
9.#
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Miera iela 3-3, Aknīstē, Aknīstes novadā,
atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu
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,
Finanšu komitejas 16.01.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut /Vārds, uzvārds/ atsavināt Aknīstes novada pašvaldībai piederošu
nekustamo īpašumu (dzīvokli) Miera ielā 3-3, Aknīste, Aknīstes novads,
kadastra Nr.56059000042, ar kopējo platību 87,3 m2, 752/5535 kopīpašuma
domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, vienas būves un zemes. Atsavināmā
nekustamā īpašuma nosacītā cena ir 3915,74 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti
piecpadsmit euro 74 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 Miera iela 3-5, Aknīstē, Aknīstes novadā,
atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu
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,
Finanšu komitejas 16.01.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
12

1. Atļaut /Vārds, uzvārds/ atsavināt Aknīstes novada pašvaldībai piederošu
nekustamo īpašumu (dzīvokli) Miera ielā 3-5, Aknīste, Aknīstes novads,
kadastra Nr.56059000043, ar kopējo platību 87,4 m2, 754/5535 kopīpašuma
domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, vienas būves un zemes. Atsavināmā
nekustamā īpašuma nosacītā cena ir 3515,74 EUR (trīs tūkstoši pieci simti
piecpadsmit euro 74 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.
11.#
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Miera iela 3-6, Aknīstē, Aknīstes novadā,
atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu
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,
Finanšu komitejas 16.01.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut /Vārds, uzvārds/ atsavināt Aknīstes novada pašvaldībai piederošu
nekustamo īpašumu (dzīvokli) Miera ielā 3-6, Aknīste, Aknīstes novads,
kadastra Nr.56059000044, ar kopējo platību 78,4 m2, 643/5535 kopīpašuma
domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, vienas būves un zemes. Atsavināmā
nekustamā īpašuma nosacītā cena ir 3215,74 EUR (trīs tūkstoši divi simti
piecpadsmit euro 74 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 Radžupes iela 5-3, Aknīstē, Aknīstes
novadā, atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu
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,
Finanšu komitejas 16.01.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut /Vārds, uzvārds/ atsavināt Aknīstes novada pašvaldībai piederošu
nekustamo īpašumu (dzīvokli) Radžupes iela 5-3, Aknīste, Aknīstes novads,
kadastra Nr.56059000046, ar kopējo platību 72,1 m2, 646/12917 kopīpašuma
domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Atsavināmā nekustamā
īpašuma nosacītā cena ir 3915,74 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti piecpadsmit
euro 74 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.
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13.#
Par Aknīstes novada pašvaldības projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu,
15.panta pirmās daļas 2.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta pirmās daļas 4.punktu ,
Finanšu komitejas 16.01.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības projektu konkursa nolikumu.
Aknīstes novada pašvaldības projektu konkursa
NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu,
15.panta pirmās daļas 2.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu,
73.panta pirmās daļas 4.punktu
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Projektu konkursa organizētājs – Aknīstes novada pašvaldība, reģ. Nr.
90000026441, juridiskā adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208.
1.2. Nolikums nosaka kārtību, kādā Aknīstes novada pašvaldība piešķir finansējumu
projektiem.
1.3. Līdzekļus projektiem piešķir konkursa kārtībā.
1.4. Konkursā var piedalīties:
1.4.1. biedrības, nodibinājumi, reliģiskās organizācijas, kuru juridiskā adrese
un faktiskā darbība atrodas Aknīstes novadā;
1.4.2. citu biedrību un nodibinājumu teritoriālās struktūrvienības, kas darbojas
Aknīstes novadā;
1.4.3. fizisku personu neformālas grupas, kurās apvienojušies no 3 līdz 10
vietējie iedzīvotāji, no kuriem vismaz viens ir sasniedzis 18 gadu vecumu
( projekta iesniedzēja paraksttiesīgā persona).
1.5. Projektu konkurss tiek izsludināts vienu reizi gadā. Projektu iesniegšanas laiku
izsludina vismaz vienu mēnesi iepriekš, pirms projektu iesniegšanas.
1.6. Projekts jārealizē Aknīstes novada teritorijā.
1.7. Maksimālais finansējums vienam projektam ir EUR 500,00. Projekta īstenotājs
var piesaistīt papildu savu un/vai sponsoru finansējumu, ja projekta realizācijai
nepieciešamais finansējums pārsniedz EUR 500,00.
1.8. Projektu konkursam kopējais paredzētais finansējums ir EUR 2500,00.
1.9. Paziņojumu par konkursu publicē mājas lapā interneta vietnē www.akniste.lv, kā
arī izvieto informāciju pagasta pārvalžu ēkās un administrācijas ēkā.
2. KONKURSA MĒRĶI
2.1. Veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību viņiem svarīgu jautājumu risināšanā,
sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos.
2.2. Veicināt sadarbību starp pašvaldību, iedzīvotāju iniciatīvu grupām un
nevalstiskajām organizācijām.
2.3. Iedrošināt iedzīvotājus, biedrības, nodibinājumus un reliģiskās organizācijas
īstenot pašu radītu ideju.
3. PROJEKTU MĒRĶU PRIORITĀTE
3.1. Projekti iesniedzami šādu sabiedrisko aktivitāšu rīkošanai un sabiedriskā labuma
sniegšanai Aknīstes novada iedzīvotājiem:
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3.1.1. vides labiekārtošana un sakārtošana;
3.1.2. veselīga dzīvesveida un drošas vides veicināšana;
3.1.3. sabiedriski kultūras, labdarības vai izglītojoši pasākumi.
3.2. Konkursā var tikt atbalstīti sabiedriska labuma projekti jomās, kas ir svarīgas un
aktuālas vietējai sabiedrībai vai kādai tās daļai. Īstenotā projekta rezultāts
nedrīkst konfliktēt ar citas iedzīvotāju daļas interesēm.
3.3. Priekšroka tiks dota projektiem, kas sekmēs dzīves kvalitātes uzlabošanos pēc
iespējas plašākai sabiedrības daļai.
4. PROJEKTA ĪSTENOŠANAS NOSACĪJUMI
4.1. Projektā paredzētās aktivitātes vai darbības jāīsteno līdz kārtējā kalendārā gada
30.novembrim.
4.2. Piešķirtais finansējums nevar tikt izmantots kā līdzfinansējums citu projektu
realizācijai.
4.3. Viens pretendents viena projektu konkursa ietvaros var iesniegt vienu
pieteikumu.
4.4. Iesniegtais projekts var būt iepriekš atbalstītā projekta turpinājums.
4.5. Projekta attiecināmās izmaksas ir izmaksas, kas nepieciešamas, lai sasniegtu
projekta mērķi, kas atbilst nolikuma 3.1.punktā noteiktajām prioritātēm, un ir tieši
saistītas ar projekta realizāciju.
4.6. Attiecināmās izmaksas:
4.6.1. materiālu izmaksas;
4.6.2. pakalpojumu izmaksas;
4.6.3. aprīkojuma iegādes izmaksas.
4.7. Neattiecināmās izmaksas:
4.7.1. personāla un administratīvās izmaksas (darba algas, projekta pieteikuma
izstrādes izmaksas u.c.);
4.7.2. degvielas izmaksas;
4.7.3. sakaru izdevumi (telefona rēķinu samaksa, interneta pakalpojumu
samaksa u.c.);
4.7.4. bankas izdevumi (konta uzturēšana, pārskaitījumi u.c.);
4.7.5. nekustamā īpašuma iegādes un uzturēšanas izmaksas;
4.7.6. vietējo un ārvalstu braucienu izmaksas;
4.7.7. pabalsti, prēmijas, naudas balvas un citi līdzīgi maksājumi;
4.7.8. nevalstisko organizāciju pamatdarbības nodrošināšanas, administrācijas
un darbinieku atalgojuma izmaksas, maksājumi par komunālajiem
pakalpojumiem u.c.;
4.7.9. politisku, reliģisku vai militāru pasākumu rīkošanas izmaksas.
4.8. Samaksa par padarīto darbu attiecināma un pieļaujama tikai izņēmuma
gadījumos, kad projektu nav iespējams īstenot bez profesionālas palīdzības
(piemēram, lai ievilktu elektrību u.c.).
5. PROJEKTA PIETEIKUMA SATURS UN NOFORMĒJUMS
5.1. Projekta pieteikums sastāv no:
5.1.1. aizpildītas pieteikuma veidlapas (1.pielikums), kas ir arī apliecinājums
tam, ka pieteicējs piekrīt ievērot Nolikumu;
5.1.2. projekta tāmes (2.pielikums);
5.1.3. projekta pieteicēja grupas dalībnieku saraksts – 3 līdz 10 dalībnieki (ja
attiecināms – aizpilda un iesniedz tikai fizisku personu neformālas grupas)
(3.pielikums);
5.1.4. pielikumiem (piemēram, apliecinājums par līdzfinansējumu un cita
informācija, kuru iesniedzējs uzskata par svarīgu).
5.2. Projekta pieteikuma veidlapa jāaizpilda:
5.2.1. datorrakstā,
5.2.2. latviešu valodā;
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5.2.3. uz A4 formāta lapām.
5.3. Projekta pieteikumam jābūt cauršūtam, sanumurētam un parakstītam.
6. PROJEKTA PIETEIKUMA IESNIEGŠANA
6.1. Projekta pieteikuma veidlapa un pielikumi ir pieejami pašvaldības mājas lapā
www.akniste.lv – sadaļā Projekti/Projektu konkursi.
6.2. Projekta pieteikums jāiesniedz konkursa noteiktajā termiņā.
6.3. Projekta pieteikumu personīgi vai ar pasta sūtījumu iesniedz Aknīstes novada
pašvaldībā – Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208 1.kabinetā.
6.4. Projekta pieteikumu iesniedzot elektroniski, kas sagatavots atbilstoši
normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu – ar drošu
elektronisko parakstu - nosūta uz Aknīstes novada pašvaldības elektronisko pasta
adresi – akniste@akniste.lv ar norādi Pašvaldības projektu konkursam ne vēlāk
kā līdz konkursa noteiktā termiņa plkst. 24:00.
6.5. Projekta pieteikumu pēc tā iesniegšanas nav atļauts grozīt vai labot.
7. PROJEKTU PIETEIKUMU VĒRTĒŠANA UN LĪGUMU SLĒGŠANA
7.1. Konkursam iesniegtos projektu pieteikumus vērtē divos posmos:
7.1.1. pēc administratīvajiem kritējiem (4.pielikums) – ja projekta pieteikums
neatbilst kaut vienam no kritērijiem, tālāka pieteikuma izskatīšana
nenotiek;
7.1.2. pēc kvalitatīvajiem kritērijiem (5.pielikums).
7.2. Konkursam iesniegtos projekta pieteikumus vērtē ar Aknīstes novada domes
priekšsēdētāja rīkojumu izveidota komisija 6 cilvēku sastāvā (turpmāk –
Komisija).
7.3. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no komisijas
locekļiem.
7.4. Komisija aizpilda vērtēšanas tabulu (6.pielikums) un sarindo projektu
pieteikumus pēc iegūto punktu summas (projektu pieteikumi ar vislielāko punktu
summu tiek apstiprināti).
7.5. Komisija projekta iesniedzējam var pieprasīt papildu skaidrojumu vai
informāciju par iesniegto projekta pieteikumu.
7.6. Konkursa rezultāti tiks paziņoti 20 dienu laikā pēc iesniegšanas termiņa beigām
projektu iesniedzējiem pa pieteikumā norādīto tālruņa numuru vai elektronisko
pastu.
7.7. Pašvaldība ar pretendentu vai tā pilnvaroto pārstāvi slēdz līgumu par finansējuma
piešķiršanu atbalstītā projekta īstenošanai (7.pielikums).
8. PROJEKTU ATSKAIŠU IESNIEGŠANAS UN NOFORMĒŠANAS
KĀRTĪBA
8.1. Pēc projekta īstenošanas termiņa beigām 10 dienu laikā īstenotājam jāiesniedz
noteiktas formas saturiskā un finanšu atskaite, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada
30.novembrim (8.pielikums).
8.2. Atskaites saturs:
8.2.1. atskaites veidlapa;
8.2.2. pievienotie grāmatvedības dokumenti – oriģinālu kopijas (rēķini, čeki,
pavadzīmes, kvītis, līgumi, pieņemšanas – nodošanas akti u.c. dokumenti);
8.2.3. pievienotie pielikumi – ko projekta iesniedzējs uzskata par vajadzīgu
(piemēram, fotogrāfijas vai to izdrukas).
8.3. Projekta atskaite jāiesniedz:
8.3.1. datorrakstā,
8.3.2. latviešu valodā;
8.3.3. uz A4 formāta lapām,
8.3.4. cauršūta, sanumurēta un parakstīta.
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8.4. Ja līdz noteiktajam termiņam projektu īstenot nav iespējams, pašvaldībā
jāiesniedz iesniegumu ar lūgumu par projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu.
Izvērtējot pamatotību, pašvaldība lems par termiņa pagarināšanu. Ja izvērtējot
iesniegumu un tā pamatojumu, pašvaldība lemj nepagarināt projekta īstenošanas
termiņu, finansējuma saņēmējam jāveic saņemtā finansējuma 100% atmaksa.
Domes priekšsēdētāja

Vija Dzene

14.#
Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikumā
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu,
21.panta pirmās daļas 12., 13.punktu, 41.panta pirmās daļas otro punktu, Valsts un
pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, Finanšu komitejas
16.01.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt Aknīstes novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikumā šādus grozījumus:
1.1. Izteikt nolikuma 21.punktu šādā redakcijā:
“21. Deputātiem samaksa par darbu domes, komiteju un komisiju sēdēs
noteikta, ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas
paziņojumā publicēto valstī strādājošo mēneša vidējās darba samaksas
apmēru divus gadus pirms tekošā budžeta gada, kuram piemēro
koeficientu 1,2, t.i. 6.95 euro/h. Deputātu maksimālais darba stundu skaits
mēnesī - 50 stundas.”
1.2. Izteikt nolikuma 29.punktu šādā redakcijā:
“29. Atlīdzība par darbu komisijās noteikta, ņemot vērā Centrālās
statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī
strādājošo mēneša vidējās darba samaksas apmēru divus gadus pirms
tekošā budžeta gada, kuram piemēro koeficientu 1,05, t.i. 6.08 euro/h.
Komisijas:”.
1.3. Izteikt nolikuma 30.punktu šādā redakcijā:
“30. Par komisiju sēžu protokolēšanu un sēdes materiālu noformēšanu
noteikta Atlīdzības nolikuma 29.punktā minētā, t.i.6.08 euro/h, kas ir
vienlīdzīga darba samaksai par darbu komisijās”.
15.#
Par Domes priekšsēdētāja mēnešalgas noteikšanai piemērojamo koeficientu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu,
Centrālās statistikas pārvaldes publicēto valstī strādājošo 2017.gada mēneša vidējās
darba samaksas apmēru, Finanšu komitejas 16.01.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās – 1 (V.Dzene), pildot likumā „Par interešu
konflikta novēršanu valsts pašvaldību amatpersonu darbībā” paredzētos lēmumu
pieņemšanas ierobežojumus), Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Noteikt pašvaldības Domes priekšsēdētāja mēnešalgas noteikšanai
piemērojamo koeficientu 2019.gadā – 1,73.
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16.#
Par projekta “Energoefektīva apgaismojuma ierīkošana PII “Bitīte” teritorijā”
īstenošanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”14.panta otrās daļas 3.punktu,
5.punktu, 6.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, S.Vārslavāne,
A.Kurkliete, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 3 (J.Vanags,
N.Zariņš, I.Čāmāns), Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Īstenot Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam
19.2.pasākumu ar projektu “Drošības uzlabošana Aknīstē, izmantojot ekotehnoloģijas”.
17.#
Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
41.panta pirmās daļas 4.punktu, Civillikuma 1895.pantu, Ministru kabineta 13.02.2018.
noteikumu Nr.87 „Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187.punktu,
Asares pagasta pārvaldes vadītājas E.Jasānes iesniegumu, Finanšu komitejas
16.01.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Aknīstes novada pašvaldības grāmatvedībai norakstīt bezcerīgos
debitoru parādus par īres maksas un pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāda dzēšanu:
1.1. (Vārds, uzvārds) parādu EUR 1502,85 (viens tūkstotis pieci simti divi euro
85 centi);
1.2. (Vārds, uzvārds) parādu EUR 24,22 (divdesmit četri euro 22 centi);
1.3. (uzņēmuma nosaukums) parādu EUR 27,48 (divdesmit septiņi euro 48
centi).
18.#
Par grozījumiem SIA “Aknīstes Pakalpojumi” nekustamā īpašuma nomas
līgumā
Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu, Finanšu komitejas 16.01.2019.
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Slēgt vienošanos ar SIA “Aknīstes Pakalpojumi”, reģ.Nr.4540300709, par
grozījumiem 2012.gada 2.janvāra nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.19.
19.#
Par Iepirkumu komisijas sastāva papildināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu,
61.pantu, Finanšu komitejas 16.01.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOL EMJ:
Ievēlēt Iepirkumu komisijas sastāvā Ilgu Cālīti no 01.02.2019.
18

20.#
Par daudzdzīvokļu māju “Kraujas 1”, “Kraujas 2”, “Kraujas 3”, Kraujas,
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, apsaimniekošanu
Pamatojoties uz Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 5.pantu, 10.pantu,
dzīvokļu īpašnieku kopības kopsapulces 13.12.2018. protokolu Nr.1,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Slēgt dzīvojamo māju pārvaldības pilnvarojuma līgumu ar SIA “Aknīstes
Pakalpojumi”, reģ.Nr.45403000709, par dzīvojamo māju “Kraujas 1”, “Kraujas 2” un
“Kraujas 3”, Kraujas, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, pārņemšanu
apsaimniekošanā no biedrības “Kraujieši” no 01.02.2019.
21.#
Par novada domes sēdes 2018.gada 25.jūlija (prot.Nr.9, 29.#) lēmuma Nr.323
“Par pašvaldības zemes nomu” atcelšanu
Pamatojoties uz (Vārds, uzvārds) iesniegumu, Finanšu komitejas 16.01.2019.
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Atcelt Aknīstes novada domes sēdes 2018.gada 25.jūlija (prot.Nr.9, 29.#)
lēmumu Nr.323 “Par pašvaldības zemes nomu”.
22.#
Par pašvaldības zemes nomu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi”, Tautsaimniecības komitejas 09.01.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Iznomāt (Vārds, uzvārds, dzīvesvieta) pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu 3,5
ha platībā, kadastra Nr.56250040149, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem.
Zemes lietošanas mērķis 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
lauksaimniecība.
23.#
Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi”, Tautsaimniecības komitejas 09.01.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Pagarināt zemes nomas līgumu (Vārds, uzvārds, dzīvesvieta) par pašvaldībai
piekrītošā zemes gabala 3,7 ha platībā, kadastra Nr.56620050060, nomu.
24.#
Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi”, Tautsaimniecības komitejas 09.01.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Pagarināt zemes nomas līgumu (Vārds, uzvārds, dzīvesvieta) par pašvaldībai
piekrītošā zemes gabala 2,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 56620020090, nomu.
Zeme tiks izmantota lauksaimniecībai. Nomas termiņš 6 gadi.
25.#
Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi”, Tautsaimniecības komitejas 09.01.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Pagarināt zemes nomas līgumu (Vārds, uzvārds, dzīvesvieta) par pašvaldībai
piekrītošā zemes gabala 0,74 ha platībā, kadastra apzīmējums 56620030348, nomu.
Zeme tiks izmantota lauksaimniecībai. Nomas termiņš 6 gadi.
26.#
Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi”, Tautsaimniecības komitejas 09.01.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Pagarināt zemes nomas līgumu (Vārds, uzvārds, dzīvesvieta) par pašvaldībai
piekrītošā zemes gabala 0,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 56620020102, nomu.
Zeme tiks izmantota lauksaimniecībai. Nomas termiņš 6 gadi.
27.#
Par pašvaldības zemes nomas līguma izbeigšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi”, Tautsaimniecības komitejas 09.01.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Izbeigt zemes nomas līgumu (Vārds, uzvārds, dzīvesvieta) par pašvaldībai
piekrītošā zemes gabala 1/22 domājamo daļu, kadastra apzīmējums 56440040263,
nomu.
28.#
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma Lauku ielā 2C,
Aknīstē, sadalīšanai
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta 20.06.2006.
noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
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īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Tautsaimniecības
komitejas 09.01.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt pašvaldības nekustamo īpašumu Lauku ielā 2C, kadastra
Nr.56050010023, Aknīstē, Aknīstes novadā, un izstrādāt zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma Lauku ielā 2C, īpašuma kadastra Nr.
56050010023, Aknīstē, Aknīstes novadā, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 56050010021 - 1.95 ha platībā, sadalīšanai.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus.
3. Zemes ierīcības projektu divos eksemplāros iesniegt apstiprināšanai Aknīstes
novada pašvaldībā.
29.#
Par nekustamā īpašuma “Lielais Aknīstes purvs”, kadastra Nr.56250020111,
Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, zemes lietošanas mērķu maiņu
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta 20.06.2006.
noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Tautsaimniecības
komitejas 09.01.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut mainīt akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” valdījumā esošā
nekustamā īpašuma „Lielais Aknīstes purvs” ar kadastra numuru 56250020111,
Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kas sastāv no piecām zemes vienībām ar
kopējo platību – 1480.49 ha, zemes lietošanas mērķi.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56250020075 noteikt dalīto zemes
lietošanas mērķi “Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība” (kods 0201) aptuveni 489.92 ha platībā un zemes lietošanas
mērķi “Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas” (kods 0401) aptuveni 217.42 ha
platībā, kas tiks precizētas pēc no jauna izveidojamās zemes vienības daļas
kadastrālās uzmērīšanas.
3. Zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 562500200758001 ar platību
68.48 ha atstāt tai noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi “Derīgo
izrakteņu ieguves teritorijas” (kods 0401).
4. No jauna izveidojamai zemes vienības daļai (skatīt pielikumā no jauna
izveidojamās zemes vienības daļas izvietojuma shēmu) ar kopējo aptuveno
platību 148.94 ha, kas tiks precizēta veicot zemes vienības daļas kadastrālo
uzmērīšanu, noteikt zemes lietošanas mērķi “Derīgo izrakteņu ieguves
teritorijas” (kods 0401).
30.#
Par adreses un nosaukuma piešķiršanu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr.698
“Adresācijas noteikumi”, Tautsaimniecības komitejas 09.01.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Piešķirt jaunu adresi būvei:
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Nr. Nosaukums
p.k.
1.
Bāzes stacija

Jaunā adrese
Gārsene, Gārsenes pagasts,
Aknīstes novads

Saistītās zemes vienības
kadastra apzīmējums
566200301838001

31.#
Par zemes īpašuma “Tirgus iela”, kadastra Nr.56050010080, Aknīstē, Aknīstes
novadā, sadalīšanu un nosaukuma maiņu
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta 20.06.2006.
noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
balsojumā nepiedalās – 1 (S.Curikova), pildot likumā „Par interešu konflikta
novēršanu valsts pašvaldību amatpersonu darbībā” paredzētos lēmumu pieņemšanas
ierobežojumus), Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut (Vārds, uzvārds, dzīvesvieta) sadalīt nekustamo īpašumu ar nosaukumu
“Tirgus iela”, kadastra Nr.56050010080, Aknīstē, Aknīstes novadā, kurš
sastāv no divām zemes vienībām ar 0.1856 ha kopplatībā, atdalīt zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 56050010064 – 0.0914 ha platībā, to
pievienot zemes īpašumam ar adresi: Augšzemes iela 66, Aknīste, Aknīstes
novads, kadastra Nr.56050010511. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – 1101 – Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un
ceļu zemes nodalījuma joslā.
2. Pāri paliekošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56050010061 –
0.0942 ha platībā mainīt nosaukumu uz “Tirgus iela”. Noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – 1101 – Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
32.#
Par personas izslēgšanu no reģistra Nr.1 “Pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu
izīrēšana”
Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 4.panta
pirmo daļu, 10.panta pirmās daļas 2.punktu, 09.01.2019. Sociālās, izglītības, kultūras
un sporta komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Izslēgt (Vārds, uzvārds) no reģistra Nr.1 “Pašvaldībai piederošu dzīvojamo
telpu izīrēšana”.
33.#
Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
Pamatojoties uz likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”, Sociālās,
izglītības, kultūras un sporta komitejas 09.01.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Piešķirt (Vārds, uzvārds) dzīvojamo platību “Rītos”-13, Asares pagastā,
Aknīstes novadā, dzīvojamo telpu īres līgumu slēdzot uz 3 mēnešiem.
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34.#
Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Atlikt jautājumu par dzīvojamās platības piešķiršanu (Vārds, uzvārds)
atkārtotai izskatīšanai Sociālajā, izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē.
35.#
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
Pamatojoties uz likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”, Sociālās,
izglītības, kultūras un sporta komitejas 09.01.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokli Augšzemes ielā 36-5,
Aknīstē, kas noslēgts ar (Vārds, uzvārds), uz laiku līdz 31.03.2019.
36.#
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
Pamatojoties uz likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”, Sociālās,
izglītības, kultūras un sporta komitejas 09.01.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokli Radžupes ielā 5-9,
Aknīstē, kas noslēgts ar (Vārds, uzvārds), uz vienu gadu.
37.#
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
Pamatojoties uz likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”, Sociālās,
izglītības, kultūras un sporta komitejas 09.01.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokli Augšzemes ielā 7-1,
Aknīstē, kas noslēgts ar (Vārds, uzvārds), uz trim mēnešiem.
38.#
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
Pamatojoties uz likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”, Sociālās,
izglītības, kultūras un sporta komitejas 09.01.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokli Augšzemes ielā 7-2,
Aknīstē, kas noslēgts ar (Vārds, uzvārds), uz sešiem mēnešiem.
39.#
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
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Pamatojoties uz likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”, Sociālās,
izglītības, kultūras un sporta komitejas 09.01.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokli Augšzemes ielā 28-8,
Aknīstē, kas noslēgts ar (Vārds, uzvārds), uz sešiem mēnešiem.
40.#
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
Pamatojoties uz likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”, Sociālās,
izglītības, kultūras un sporta komitejas 09.01.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokli “Spodras”-5, Ancenē,
Asares pagastā, kas noslēgts ar (Vārds, uzvārds), uz laiku līdz 03.04.2019.
41.#
Par īres maksas noteikšanu pašvaldības dzīvoklim Augšzemes ielā 28 – 5,
Aknīstē
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
21.panta pirmās daļas 14.punkta b)apakšpunktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri”
11.panta otro, trešo daļu, 11.1 panta pirmo daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu
un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta pirmo daļu, Sociālās, izglītības,
kultūras un sporta komitejas 09.01.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Sakarā ar logu nomaiņu, noteikt īres maksu pašvaldībai piederošajā
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvoklī – Augšzemes ielā 28-5, Aknīstē, kuru
apsaimnieko pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Aknīstes Pakalpojumi” – 0,86
euro/m², no kuriem 0,41 euro/m² ir apsaimniekošanas maksa, uz 5 gadiem.
2. Uzdot SIA “Aknīstes Pakalpojumi” valdes loceklim L.Pakalnam brīdināt
īrnieku par īres maksas paaugstināšanu piecu darba dienu laikā pēc lēmuma
pieņemšanas likumā “Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā, nosūtot
brīdinājumu īrniekam par izmaiņām īres maksas apmērā un uzaicināt īrnieku
noslēgt vienošanos par grozījumiem īres līgumā. Brīdinājumā norādīt īres
maksas paaugstināšanas iemeslu un finansiālo pamatojumu.
42.#
Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 3.punktu,
Administratīvā procesa likuma 63.pantu pirmās daļas 3.punktu, kā arī izvērtējot
(Vārds, uzvārds) 2019.gada 2.janvāra iesniegumā Nr.1 izteikto lūgumu par deklarētās
dzīves vietas ziņu anulēšanu (Vārds, uzvārds),
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Anulēt ziņas par (Vārds, uzvārds) deklarēto dzīves vietu.
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