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
2018.gada 24.janvārī
Aknīstē

Nr.1

Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēde sākta plkst. 13.00
DARBA KĀRTĪBA
Izpilddirektora ziņojums.
1. Par SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” tāmes 2018.gadam
apstiprināšanu. (J.Vanags)
2. Par pašvaldības budžeta izpildi decembrī. (J.Vanags)
3. Par saistošo noteikumu Nr.1/2018 „Grozījumi Aknīstes novada domes
08.02.2017. saistošajos noteikumos Nr.7/2017 „Aknīstes novada pašvaldības
pamatbudžeta plāns 2017.gadam” apstiprināšanu. (J.Vanags)
4. Par saistošo noteikumu Nr.2/2018 „Grozījumi Aknīstes novada domes
22.02.2017. saistošajos noteikumos Nr.9/2017 „Aknīstes novada pašvaldības
speciālā budžeta plāns 2017.gadam” apstiprināšanu. (J.Vanags)
5. Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu
budžetā. (J.Vanags)
6. Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 33A, Aknīstē, Aknīstes novadā,
atsavināšanas izsoles rezultātiem. (J.Vanags)
7. Par saistošo noteikumu Nr.3/2018 “Par materiālo atbalstu pilngadību
sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un
audžuģimenēm Aknīstes novadā” apstiprināšanu. (A.Aldiņa)
8. Par saistošo noteikumu Nr.29/2017 „Grozījumi Aknīstes novada domes
2009.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par pašvaldības
pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli””
precizēšanu. (A.Aldiņa)
9. Par saistošo noteikumu Nr.30/2017 „Grozījumi Aknīstes novada domes
2015.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.24 „Kārtība, kādā ģimene vai
atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Aknīstes novadā””
precizēšanu. (A.Aldiņa)
10. Par saistošo noteikumu Nr.31/2017 “Grozījumi Aknīstes novada domes
2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sociālo aprūpi mājās
Aknīstes novada pašvaldības iedzīvotājiem”” precizēšanu. (A.Aldiņa)
11. Par Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna (2017-2020)
saskaņošanu. (J.Vanags)
12. Par nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai. (J.Vanags)

13. Par valsts mērķdotācijas sadali Aknīstes novada pašvaldības izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām no 01.01.2018. – 31.08.2018. (J.Vanags)
14. Par izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algām no 01.01.2018. – 31.08.2018.
(J.Vanags)
15. Par Aknīstes novada izglītības iestāžu tāmju apstiprināšanu savstarpējiem
norēķiniem no 01.01.2018. (J.Vanags)
16. Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu
sarakstā. (J.Vanags)
17. Par degvielas normas noteikšanu skaņu operatoram. (J.Vanags)
18. Par kredītu asfaltēto laukumu atjaunošanai pie Aknīstes vidusskolas un PII
“Bitīte”, projekta “Radošā rezidence “Debessjums”” realizēšanai. (J.Vanags)
19. Par Aknīstes novada pašvaldības mantas iznomāšanas kārtību. (A.Aldiņa)
20. Par finansējumu remontdarbiem Gārsenes kultūras namā. (J.Vanags)
21. Par pašvaldības materiālo pabalstu piešķiršanu. (A.Kurkliete)
22. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. (A.Kurkliete)
23. Par pašvaldības zemes nomu. (J.Vanags)
24. Par nedzīvojamo telpu nomu. (J.Vanags)
25. Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā. (J.Vanags)
26. Par izmaiņām pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas sastāvā. (J.Vanags)
27. Par deleģējuma līguma slēgšanu Pedagoģiski medicīniskās komisijas
pakalpojumu nodrošināšanai. (J.Vanags)
28. Par Tirgus ielas pieslēgumu pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” iekļautajās Aknīstes pilsētas pašvaldības ielās.
(J.Vanags)
Sēdi vada – domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Vanags.
Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Ināra Buiķe.
Piedalās –
Deputāti:
Jānis Vanags,
Viktors Žukovskis,
Sandra Vārslavāne,
Inārs Čāmāns,
Santa Curikova,
Normunds Zariņš,
Skaidrīte Pudāne,
Aija Kurkliete
Nepiedalās: Vija Dzene
Pašvaldības darbinieki:
I.Kancāne – finansiste,
L.Prande – sabiedrisko attiecību speciāliste,
S.Jaujeniece – galvenā grāmatvede,
J.Bondars – Gārsenes pagasta pārvaldes vadītājs,
J.Gavars – izpilddirektors,
A.Aldiņa – juriskonsulte
Uzaicināta:

SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” grāmatvede
V.Beļavska

Domes priekšsēdētāja vietnieks J.Vanags aicina balsot par sēdes darba kārtību
ar 28 jautājumiem.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, S.Curikova,
I.Čāmāns, A.Kurkliete, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 28 jautājumiem.

•
•
•
•

Izpilddirektora ziņojums
Izpilddirektors J.Gavars informē:
Norit darbs pie 2018.gada budžeta plāna.
Ar šo gadu SIA “Aknīstes Pakalpojumi” pārtrauca pasažieru pārvadājumus, bet
tos turpinās nodrošināt Jēkabpils autobusu parks.
Notiek darbs pie Asares pamatskolas likvidēšanas. Ir sagatavota vēstule
Izglītības un kultūras ministrijai lēmuma saskaņošanai.
Ir problēmas ar SIA “Gārsenes pils” nodibināšanu, jo Konkurences padomei ir
iebildumi pret to.

J.Vanags jautā par apkuri Ancenē.
Asares pagasta pārvaldes vadītāja vietas izpildītājs J.Bondars informē, ka
apkure Ancenē tiek nodrošināta. Dzīvokļu īpašnieki ir veduši malku, bet tā ir
nesaskaldīta un nesakārtota, tāpēc to nevar izmērīt. Kad tas tiks izdarīts, tad malka tiks
nomērīta un sastādīts akts par malkas piegādi. Pagaidām malkas pietiek.
V.Žukovskis piebilst, ka malkas cena ir pieaugusi sakarā ar laika apstākļiem.
J.Vanags jautā par ceļu uzturēšanu ziemā.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja L.Prande izsaka viedokli, ka ir grūti atrast
pretendentus uz pašvaldības ceļu tīrīšanu ziemā. Parasti piesakās pa vienam Asarē un
Gārsenē.
J.Bondars informē, ka Gārsenē ceļus tīra Osockis, bet Asarē – Čāmāns.
V.Žukovskis jautā, kad tiks novākts nolauztais apgaismes stabs Dzirnavu ielā.
Izpilddirektors J.Gavars atbild, ka SIA “ELFA” piedāvātā tāme staba nomaiņai
ir 800 EUR. Tiek meklēts risinājums, lai to izdarītu lētāk.
V.Žukovskis izsaka viedokli, ka vismaz stabu vajadzētu novākt.
J.Gavars atbild, ka stabu novākt nav problēmu, bet kabeļi mētāsies.
N.Zariņš izsaka viedokli, ka, demontējot stabu, jāpārvieno kabeļi un tie būs
redzami. Viņš uzskata, ka sabojāto stabu jānovāc tad, kad tiks uzstādīts vietā cits.
1.#
Par SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” tāmes 2018.gadam
apstiprināšanu
J.Vanags
Pamatojoties uz Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (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 vienas personas uzturēšanās izdevumus, tāmi, ilgstošas sociālās
aprūpes iestādē SIA „Aknīstes VSAC” ar 2018.gada 1.janvāri –560,00 EUR mēnesī (1
diena – 18,67 EUR ), t.sk.:
1) darba alga, t.sk. VSAOI – 399,00 EUR;
pakalpojumi – 6,00 EUR;
apkure –15,00 EUR;
elektroenerģija – 20,00 EUR;
ūdens u.c. enerģ.mat. – 6,00 EUR;
pārējie izdevumi – 4,00 EUR.
Kopā izmaksas – 450,00 EUR
2) mainīgās izmaksas:
medikamenti – 14,00 EUR;
higiēnas preces – 21,00 EUR;
ēdināšana –75,00 EUR.
Kopā izmaksas – 110,00 EUR
2.#

Par pašvaldības budžeta izpildi decembrī
J.Vanags
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu,
likumu „Par pašvaldību budžetiem”, 17.01.2018. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (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 Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta 2017.gada janvāra decembra ieņēmumus – 3020639,93 EUR un izdevumus – 2945684,27 EUR; speciālā
budžeta ieņēmumus – 126669,41 EUR un izdevumus – 163952,47 EUR; ziedojumu
ieņēmumus – 1200,00 EUR un izdevumus – 1265,48.

3.#
Par saistošo noteikumu Nr.1/2018 „Grozījumi Aknīstes novada domes
08.02.2017. saistošajos noteikumos Nr.7/2017 „Aknīstes novada pašvaldības
pamatbudžeta plāns 2017.gadam”” apstiprināšanu
J.Vanags
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”, 17.01.2018. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.1/2018
„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.
PIELIKUMS
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 1/2018
„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

01.0.0.0
01.1.0.0

Nosaukums
I KOPĀ IEŅĒMUMI
II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi
III Nodokļu ieņēmumi
Tiešie nodokļi
IENĀKUMA NODOKĻI
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa

Apstiprinātais
gada plāns
(EUR)
2 91 11 03
1 88 69 36
1 49 62 11
1 49 62 11
1 35 59 55
1 35 59 55

Izpilde
(EUR)

Precizētais
gada plāns

83356.00
72111.00
53881.00
53881.00
41342.00
41342.00

2994459.00
1959047.00
1550092.00
1550092.00
1397297.00
1397297.00

01.1.1.0
01.1.1.2.
04.0.0.0
04.1.0.0
04.1.1.0
04.1.1.1.

09.0.0.0
09.4.0.0
09.4.2.0
09.4.2.0.
10.0.0.0
10.1.0.0
10.1.4.0
10.1.4.0.
13.0.0.0

13.1.0.0
13.1.0.0
13.1.0.0.
13.2.0.0
13.2.1.0
13.2.1.0.
18.0.0.0
18.6.0.0
18.6.2.0
18.6.2.1.
18.6.2.7.
18.6.2.9.
18.6.3.0

18.6.3.0.3
18.6.3.0.4
18.6.3.2.
18.6.4.0
18.6.4.0.
19.0.0.0
19.2.0.0
19.2.3.0

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Saņemts no Valsts kases sadales konta no pārskata
gada ieņēmumiem
ĪPAŠUMA NODOKĻI
Nekustamā īpašuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā
saimnieciskā gada ieņēmumi
IV Nenodokļu ieņēmumi
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN
KANCELEJAS NODEVAS
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību
budžetā
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu
funkciju pildīšanu bāriņtiesās un pagasttiesās
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu
funkciju pildīšanu bāriņtiesās un pagasttiesās
NAUDAS SODI UN SANKCIJAS
Naudas sodi
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības
IEŅĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBAS)
ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS UN NO
NODOKĻU PAMATPARĀDA
KAPITALIZĀCIJAS
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma
pārdošanas
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma
pārdošanas
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas
V Transfertu ieņēmumi
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI
Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts budžeta
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
noteiktam mērķim
Dotācija 1. ,2., 3. un 4. klases brīvpusdienām
Mērķdotācija asistenta pakalpojumu
nodrošināšanai pers. ar invaliditāti
Pārējās mērķdotācijas pašvaldībām
Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas
izdevumu transferti ārvalstu finanšu
palīdzības projektu īstenošanai no valsts
budžeta iestādēm
Projekts "Veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumi Aknīstes novadā"
ESF jauniešu projekts "Proti un dari"
NVA projektu līdzekļi
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI
Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām
pašvaldībām
Ieņēmumi sociālās palīdzības funkciju
nodrošināšanai

1 35 59 55
1 35 59 55

41342.00
41342.00

1397297.00
1397297.00

14 02 56
14 02 56
12 93 07
10 93 07

12539.00
12539.00
12539.00
12539.00

152795.00
152795.00
141846.00
121846.00

39 07 25
12 00

18230.00
273.00

408955.00
1473.00

12 00

273.00

1473.00

12 00

273.00

1473.00

12 00

273.00

1473.00

110.00
110.00
110.00
110.00
17847.00

410.00
410.00
410.00
410.00
33047.00

14256.00

21356.00

71 00

14256.00

21356.00

71 00
81 00
81 00
81 00
94 49 63
90 29 63
90 29 63

14256.00
3591.00
3591.00
3591.00
3702.00
2572.00
2572.00

21356.00
11691.00
11691.00
11691.00
948665.00
905535.00
905535.00

43 00 69

5916.00

435985.00

1 79 00
83 00

1143.00
4035.00

19043.00
12335.00

87 16
7 26 07

738.00
-3427.00

9454.00
69180.00

1 22 00

-7111.00

5089.00

12 70
1 13 00
40 02 87

295.00
3389.00
83.00

1565.00
14689.00
400370.00

40 02 87

83.00

400370.00

3 00
3 00
3 00
3 00
1 52 00

71 00

4 20 00
4 20 00
70 00

1130.00
1130.00
1130.00

43130.00
43130.00
8130.00

19.2.3.0.

21.0.0.0
21.3.0.0
21.3.8.0
21.3.8.1.
21.3.8.4.
21.3.8.9.
21.3.9.0
21.3.9.1.
21.3.9.4.

Ieņēmumi sociālās palīdzības funkciju
nodrošināšanai
VI Budžeta iestāžu ieņēmumi
BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
Ieņēmumi par nomu un īri
Ieņēmumi par telpu nomu
Ieņēmumi par zemes nomu
Ieņēmumi par telpu īri
Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu
maksas pakalpojumiem
Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes
iestādēs
Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem
pakalpojumiem
IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai
DEFICĪTS (–)

Domes priekšsēdētāja

70 00

1130.00

8130.00

7 92 04
7 92 04
7 83 46

7543.00
7543.00
7543.00

86747.00
86747.00
85889.00

2 37 50
1 00 00
90 00
40 00
3 93 96

5045.00
2593.00
1544.00
908.00
2498.00

28795.00
12593.00
10544.00
4908.00
41894.00

35 00

320.00

3820.00

2 30 00

2178.00

25178.00

2 91 11 03

83356.00

2994459.00

V.Dzene

4.#
Par saistošo noteikumu Nr.2/2018 „Grozījumi Aknīstes novada domes
22.02.2017. saistošajos noteikumos Nr.9/2017 „Aknīstes novada pašvaldības
speciālā budžeta plāns 2017.gadam”” apstiprināšanu
J.Vanags
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”, 17.01.2018. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.2/2018
„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.
PIELIKUMS
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2/2018
„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

06.200

2000
2200
2200
2230

2233
2240

2246
2300
2350
23503

Nosaukums
VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI
FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM
Teritoriju attīstība
VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI
EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Pakalpojumi
Iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības
un veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie
pakalpojumi
Izdevumi par transporta pakalpojumiem
Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas
pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu
kapitālo remontu)
Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas
materiāli
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai
DEFICĪTS (–)

Domes priekšsēdētāja

Apstiprinātais
gada plāns
(EUR)
16 92 62
16 92 62
16 92 62
6 50 42
6 39 42
4 74
78 41

5 54 27

4 08 71
5 00

-16 92 62

Grozījumi

Precizētais
gada plāns

5564.00

174826

5564.00
5564.00

174826
174826

5564.00
4209.00
4209.00
77.00

70606
68151
4683
7918

77.00
4132.00

77
59559

4132.00
1355.00

45003
1855

1355.00

1355

1355.00
-5564.00

1355
-174826

V.Dzene

5.#
Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu
budžetā
J.Vanags
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 2.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, 17.01.2018.
Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (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 grozījumus Aknīstes novada pašvaldības 2017.gada ziedojumu
un dāvinājumu budžetā.

6.#
Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 33A, Aknīstē, Aknīstes novadā,
atsavināšanas izsoles rezultātiem
J.Vanags
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 Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijas 09.01.2018. izsoles rezultātus, 17.01.2018. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2018.gada 9.janvāra izsoles rezultātus: noteikt L.P., personas kods,
par pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala 1.0713 ha platībā Skolas ielā 33A,

Aknīstē, Aknīstes novadā, izsoles uzvarētāju, kurš ir nosolījis augstāko cenu,
kas sastāda EUR 3137,33 (Trīs tūkstoši viens simts trīsdesmit septiņi euro 33
centi).
2. Uzdot Aknīstes novada pašvaldības juriskonsultei A.Aldiņai sagatavot pirkuma
līgumu izsoles uzvarētājam.

7.#
Par saistošo noteikumu Nr.3/2018 „Par materiālo atbalstu pilngadību
sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un
audžuģimenēm Aknīstes novadā” apstiprināšanu
A.Aldiņa
Pamatojoties uz Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 41.panta pirmās
daļas 1.punktu, 43.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra
noteikumu Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi" 43.punktu, Ministru kabineta
15.11.2005. noteikumu Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez
vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc
ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27.,30.,31.,311. punktu, 17.01.2018. Finanšu
komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.3/2018 „Par
materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Aknīstes novadā”.
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Saistošie noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēšanas Aknīstes novada domes informatīvajā
izdevumā „Aknīstes Novada Vēstis”.
3. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības mājas lapā
www.akniste.lv, nodrošināt to pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu
pārvaldēs.
PIELIKUMS
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.3/2018
“Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Aknīstes novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu
Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi" 43.punktu,
Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu Nr.857
„Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim
un bez vecāku gādības palikušajam bērnam,
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc
ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27.,30.,31.,311. punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka materiālā atbalsta veidus, apmērus, pieprasīšanas un
piešķiršanas kārtību audžuģimenēm un pilngadību sasniegušiem bāreņiem un
bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes
izbeigšanās bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa (turpmāk –
pilngadību sasniedzis bērns).
2. Materiālā atbalsta veidi pilngadību sasniegušajam bērnam:
2.1. vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai;
2.2. vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

2.3. pabalsts ikmēneša izdevumiem.
3. Materiālā atbalsta veidi audžuģimenei:
3.1. pabalsts bērna uzturam;
3.2. vienreizējs pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei;
3.3. atlīdzība par audžuģimenes pienākumu veikšanu (turpmāk – atlīdzība).
4. Tiesības uz šajos noteikumos noteikto materiālo atbalstu pilngadību
sasniegušajam bērnam saglabājas ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai
un ja viņš nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijas sniegtos pakalpojumus vai viņš neatrodas brīvības atņemšanas
iestādē.
5. Dokumentus par pabalsta piešķiršanu Aknīstes novada sociālais dienests
(turpmāk- Dienests) izskata un lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu
piešķirt pabalstu pieņem desmit darba dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.
II. Materiālā atbalsta veidi pilngadību sasniegušajam bērnam
6. Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai:
6.1. tiesības saņemt pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai ir no dienas, kad
pilngadību sasniegušajam bērnam beigusies ārpusģimenes aprūpe
audžuģimenē, pie aizbildņa vai bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijā;
6.2. pabalstu piešķir divu valstī noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalstu
apmērā.
7. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei:
7.1. tiesības saņemt vienreizēju pabalstu ir pilngadību sasniegušajam bērnam
pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās, ja lēmumu par ārpusģimenes
aprūpi pieņēmusi Aknīstes novada bāriņtiesa;
7.2. pabalsta apmērs ir 250.00 euro.
7.3. sociālajam dienestam ir tiesības vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu
un mīksta inventāra iegādei izsniegt sadzīves priekšmetu un mīkstā
inventāra veidā.
8. Pabalsts ikmēneša izdevumiem:
8.1. tiesības saņemt pabalstu ikmēneša izdevumiem ir pilngadību
sasniegušajam bērnam, kurš turpina mācības vispārējās vai profesionālās
izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības
vai valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju
apliecinošus dokumentus vai turpina studijas augstskolā vai koledžā, kas
ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus, un saskaņā ar izglītības jomu vai
ar studiju procesu regulējošos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi
apgūst izglītības vai studiju programmu;
8.2. pabalstu piešķir divu valstī noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalstu
apmērā;
8.3. pabalstu izmaksas apturēšanu un atjaunošanu veic Ministru kabineta
noteiktajā kārtībā;
8.4. pilngadību sasniegušajam bērnam ir pienākums nekavējoties rakstveidā
informēt Dienestu par studiju procesa pārtraukšanu;
8.5. sociālais dienests pabalsta ikmēneša izdevumiem piešķiršanai ne mazāk
kā divas reizes gadā pieprasa informāciju no izglītības iestādes,
augstskolas vai koledžas par to, ka pilngadību sasniegušais bērns turpina
sekmīgi apgūt izglītības programmu vai studiju programmu;
8.6. pabalstu ikmēneša izdevumiem izmaksā līdz katra mēneša 15.datumam.
III. Materiālā atbalsta veidi audžuģimenei
9. Pabalsts bērna uzturam:

9.1. tiesības saņemt ikmēneša pabalstu bērna uzturam ir audžuģimenei par
bērniem, kuri ar Aknīstes novada bāriņtiesas lēmumu ievietoti
audžuģimenē un kura noslēgusi ar Dienestu līgumu;
9.2. pabalsta izmaksas un pārtraukšanas kārtību veic Ministru kabineta
noteiktajā kārtībā;
9.3. pabalsta bērna uzturam apmērs ir 215 euro (no piedzimšanas līdz 7 gadu
vecuma sasniegšanai), 258 euro (no 7 gadu vecuma līdz 18 gadu vecuma
sasniegšanai) mēnesī;
9.4. pabalstu bērna uzturam izmaksā līdz katra mēneša 15.datumam;
9.5. ja bērns atrodas patvaļīgā prombūtnē, ir policijas meklēšanā vai bērnam
tiek piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums, audžuģimene informē
Dienestu par bērna prombūtnes dienām. Informācija sniedzama ne vēlāk
kā piecu dienu laikā pēc bērna prombūtnes fakta konstatēšanas. Dienests
veic pabalsta pārrēķinu atbilstoši bērna faktiskajām uzturēšanās dienām
ģimenē.
10.
Vienreizējs pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei:
10.1. tiesības saņemt pabalstu bērna apģērbam un mīkstā inventāra iegādei ir
audžuģimenei par bērniem, kuri ar Aknīstes novada bāriņtiesas lēmumu
ievietoti audžuģimenē un kura noslēgusi ar Dienestu līgumu;
10.2. pabalsta izmaksas un pārtraukšanas kārtību veic Ministru kabineta
noteiktajā kārtībā;
10.3. vienreizēja pabalsta bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei apmērs ir
līdz 115 euro;
10.4. vienreizēju pabalstu bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei piešķir, ja
bērns uzturas ģimenē vairāk par mēnesi. Ja bērns pārtrauc uzturēties
audžuģimenē, par Aknīstes novada pašvaldības līdzekļiem iegādātais
apģērbs, apavi, rotaļlietas, mīkstais inventārs, kā arī personiskās mantas,
kuras bērns paņēmis līdzi no iepriekšējās dzīvesvietas, paliek viņa
lietošanā.
11.
Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu veikšanu:
11.1. atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu piešķir ģimenei vai
personai, kurai saskaņā ar Aknīstes novada bāriņtiesas lēmumu un līgumu,
ko noslēdzis Dienests un audžuģimene, audzināšanā nodots bērns uz
laiku, kas ir īsāks par mēnesi;
11.2. audžuģimenes loceklim (personai), kas noslēdzis līgumu ar Dienestu, ir
tiesības papildus Ministru kabineta noteikumos noteiktajai no valsts
pamatbudžeta līdzekļiem saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likumu
izmaksājamai atlīdzībai saņemt šo atlīdzību no dienas, kad bērns faktiski
ievietots audžuģimenē;
11.3. atlīdzības apmēru nosaka proporcionāli dienu skaitam par pamatu ņemot
normatīvajos aktos noteikto atlīdzības apmēru mēnesī;
11.4. šīs atlīdzības izmaksu izbeidz, kad beidzas līgumā noteiktais termiņš,
audžuģimene pārceļas uz dzīvi citā pašvaldībā, kā arī tad, ja bērna
uzturēšanās audžuģimenē tiek izbeigta pirms termiņa Ministru kabineta
noteikumos noteiktajos gadījumos.
11.5. atlīdzību par iepriekšējo mēnesi izmaksā līdz kārtējā mēneša 15.datumam.
12.
Dienesta lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība:
12.1. Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Aknīstes novada pašvaldības
Administratīvo aktu strīdu komisijā;
12.2. Administratīvo aktu strīdu komisijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Jelgavā, Atmodas ielā
19, LV-3007) likumā noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētāja

V.Dzene

8.#
Par saistošo noteikumu Nr.29/2017 „Grozījumi Aknīstes novada domes
2009.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem
Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli”” precizēšanu
A.Aldiņa
Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
09.01.2018.vēstuli, 17.01.2018. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.29/2017 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos Nr.14
„Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to
materiālo stāvokli””.
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Saistošie noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēšanas Aknīstes novada domes informatīvajā
izdevumā „Aknīstes Novada Vēstis”.
3. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības mājas lapā
www.akniste.lv, nodrošināt to pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu
pārvaldēs.
PIELIKUMS
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.29/2017
“Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos
Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot
to materiālo stāvokli””
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu
1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos
Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot
to materiālo stāvokli” šādus grozījumus:
1.1. Aizstāt 1.4.apakšpunktā vārdus “sociālo jautājumu komiteja” ar vārdiem
“sociālā, izglītības, kultūras un sporta komiteja”;
1.2. Aizstāt 2.1.apakšpunktā vārdus “sociālo jautājumu komiteja” ar vārdiem
“sociālā, izglītības, kultūras un sporta komiteja”;
1.3. Izteikt 3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.2. Vienreizējs pabalsts 80 euro apmērā, sasniedzot 80 gadu jubileju,
85 euro apmērā, sasniedzot 85 gadu jubileju, 90 euro apmērā, sasniedzot
90 gadu jubileju, 95 euro apmērā, sasniedzot 95 gadu jubileju, 100 euro
apmērā, sasniedzot 100 gadu jubileju un 100 euro apmērā Zelta (50
gadu), Dimanta (60 gadu) un Briljanta (70 gadu) kāzu jubilejā.
3.2.1. Pabalstu kāzu jubilejā jāpieprasa pašvaldībā, iesniedzot
iesniegumu un uzrādot laulību apliecību”;
1.4. Aizstāt 3.3. apakšpunktā skaitli “30” ar skaitli “50”;
1.5.
Aizstāt 3.8.apakšpunktā skaitli “25” ar skaitli “50”;
1.6. Aizstāt 3.9.apakšpunktā skaitli “145” ar skaitli “200”; izslēgt vārdu
“ilgstošas”, izslēgt vārdus “(ilgāk par 3 mēnešiem pēc kārtas)”;
1.7. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.91.apakšpunktu šādā redakcijā:
„3.91 Pabalstu operācijas gadījumā piešķir, izvērtējot katru gadījumu
atsevišķi, bet ne vairāk kā 200 euro gadā vienai personai.”;
1.8. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.13.apakšpunktu šādā redakcijā:
”3.13. Pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai (dokumentu noformēšanai
vai atjaunošanai, sociālās aprūpes pasākumu nodrošināšanai) un citu

sociālo situāciju risināšanai tiek piešķirts trūcīgām un maznodrošinātām
personām.
3.13.1. Pabalsta apmērs nepārsniedz 75 euro gadā vienai personai.”
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā
kārtībā.
Domes priekšsēdētāja

V.Dzene

9.#
Par saistošo noteikumu Nr.30/2017 „Grozījumi Aknīstes novada domes
2015.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.24 „Kārtība, kādā ģimene vai
atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Aknīstes novadā””
precizēšanu
J.Vanags
Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
09.01.2018.vēstuli, 17.01.2018. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr. 30/2017 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 2015.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.24
“Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par
maznodrošinātu Aknīstes novadā””.
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. Saistošie
noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Aknīstes novada
domes informatīvajā izdevumā „Aknīstes Novada Vēstis”.
3. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības mājas lapā
www.akniste.lv, nodrošināt to pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu
pārvaldēs.
PIELIKUMS
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.30/2017
“Grozījumi Aknīstes novada domes 2015.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos
Nr.24 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par
maznodrošinātu Aknīstes novadā””
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 7.punktu,43. panta trešo daļu, likuma "Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14.panta sesto daļu,

1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2015.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos
Nr.24 “Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par
maznodrošinātu Aknīstes novadā” šādus grozījumus:
1.1. Aizstāt 1.punktā vārdus “par uzturu” ar vārdiem “pamatvajadzību
nodrošināšanai”;
1.2. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
”3. Ģimene atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi nepārsniedz
Noteikumu 4. un 5.punktā noteikto līmeni un ģimenes (personas)
ienākumi un materiālie resursi tiek izvērtēti saskaņā ar Ministru kabineta
30.03.2010. noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu.”;
1.3. Svītrot 3.1.- 3.4.apakšpunktus;

Aizstāt 4.punktā skaitli “50” ar skaitli “45”;
Aizstāt 5.1.apakšpunktā skaitli “60” ar skaitli “55”;
Aizstāt 5.2.apakšpunktā skaitli “70” ar skaitli “65”;
Aizstāt 5.3.apakšpunktā skaitli “80” ar skaitli “75”;
Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:
“13. Ģimenes (personas) dzīves apstākļu pārbaudē konstatētais tiek
fiksēts aktā par ģimenes (personas) apsekošanu dzīvesvietā, kuru paraksta
iesniedzējs vai kāds no ģimenes pilngadīgajiem locekļiem un sociālā
darba speciālists, kurš veica pārbaudi.”;
1.9. Svītrot 18.punktu;
1.10. Svītrot 19.punktu;
1.11. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

“2.pielikums
Aknīstes novada domes
2017.gada 20.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.30/2017

Iztikas līdzekļu deklarācija Nr. ____
Iesniegta 20__. gada ___. ______________
1. Personas dati
A. Personas vārds,
uzvārds
personas
kods

-

dzīvesvietas adrese
faktiskā
deklarētā
personas tālrunis, e-pasta adrese
Pārējās personas

P. k.

Vārds, uzvārds

Personas kods

Dzīvesvieta
faktiskā

deklarētā

B
C
D
E
2. Personas ienākumi
A. Persona
Personas ienākumi pa ienākumu veidiem
Summa, euro
2.1. Ienākumi, kurus norāda par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem pirms
iesnieguma iesniegšanas
2.1.1. Darba samaksa un atlīdzība - regulāri izmaksājamā atlīdzība par darbu (tai skaitā
darba alga un normatīvajos aktos, darba koplīgumā un darba līgumā noteiktās

piemaksas), kā arī prēmijas un jebkura cita veida atlīdzība saistībā ar darbu vai dienestu
- slimības nauda, pamatojoties uz darbnespējas lapas A daļu, ikgadējā atvaļinājuma
nauda
2.1.2. Sezonas laukstrādnieka ienākumi
2.1.3. Ienākumi no saimnieciskās darbības (preču ražošanas, tirdzniecības un
pakalpojumu sniegšanas par atlīdzību, profesionālās darbības u. c.):
Ienākumi no lauksaimniecības produkcijas pārdošanas
(ražota piemājas saimniecībā, personiskajā palīgsaimniecībā)
Ienākumi no ievāktu savvaļas velšu pārdošanas
Ienākumi no lauku tūrisma
Ienākumi no zemnieku vai zvejnieku saimniecības
Ienākumi no individuālā komersanta darbības
Ienākumi no individuālā darba
Ienākumi no komercaģenta un māklera darbības
Ienākumi no nekustamā īpašuma apsaimniekošanas
(ēku, ēku daļu, dzīvokļu vai zemes iznomāšanas vai izīrēšanas)
Citi
2.1.4. Ienākumi no metāllūžņu pārdošanas
2.1.5. Loteriju, izložu un azartspēļu laimesti
2.1.6. Ienākumi no kapitāla, tai skaitā no kapitāla pieauguma
2.1.7. Ienākumi no vērtspapīriem (akcijas, obligācijas, vekseļi, valsts parādzīmes,
privatizācijas sertifikāti u. c.)
2.1.8. Valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti un atlīdzības:
Bezdarbnieka pabalsts
Slimības pabalsts (darbnespējas lapas B daļa)
Maternitātes pabalsts
Paternitātes pabalsts
Vecāku pabalsts
Atlīdzība par apgādnieka zaudējumu
Atlīdzība par darbspēju zaudējumu
2.1.9. Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzība (darba devēja izmaksātā vai Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras izmaksātā, ja tā pārņēmusi darba devēja saistības)
2.1.10. Valsts pensijas neatkarīgi no to veida un izmaksas avota, kā arī pensijām
pielīdzināmie ienākumi:
Vecuma pensija, ieskaitot piemaksu
Invaliditātes pensija, ieskaitot piemaksu
Pensija apgādnieka zaudējuma gadījumā
Izdienas pensija
Speciālā pensija (bijušā Augstākās padomes deputāta pensija)
Pensija saskaņā ar speciāliem lēmumiem
Pensija, kura izmaksāta saskaņā ar Eiropas Savienības regulām
vai starpvalstu līgumiem
Cits pensijai pielīdzināmais ienākums
(piemēram, kompensācija no obligātā militārā dienesta
atvaļinātajiem karavīriem par darbspēju zaudējumu u. c.)
2.1.11. Valsts sociālie pabalsti un atlīdzības:
Ģimenes valsts pabalsts*

Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu vai
bērna invalīda kopšanas pabalsts*
Bērna kopšanas pabalsts - par bērna kopšanu līdz
bērna divu gadu vecuma sasniegšanai
Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu
Atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu
Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam,
kuram ir pārvietošanās grūtības*
Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana*
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts,
t. sk. apgādnieka zaudējuma gadījumā
Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi
Pabalsts par asistenta izmantošanu*
Pabalsts ar celiakiju slimam bērnam*
Bērna piedzimšanas pabalsts*
Apbedīšanas pabalsts*
Kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES avārijas rezultātā
cietušajai personai
Valsts sociālais pabalsts Černobiļas AES avārijas seku
likvidēšanas dalībniekam un mirušā Černobiļas AES
avārijas seku likvidēšanas dalībnieka ģimenei
Cits
2.1.12. Pabalsts nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem
2.1.13. Pabalsts par radošo darbu baleta māksliniekiem
2.1.14. Pabalsti un atlīdzības audžuģimenei:
Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu
Pabalsts bērna uzturam audžuģimenē
Pabalsts apģērba un mīkstā inventāra (piemēram, gultas veļas,
segas, spilvena, matrača) iegādei audžuģimenē*
2.1.15. Sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc
ārpusģimenes aprūpes beigšanās:
Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai*
Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei*
Pabalsts ar dzīvojamās telpas īri saistīto ikmēneša izdevumu segšanai*
Dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam,
kurš palicis bez vecāku gādības*
Atbalsts bērna integrēšanai sabiedrībā*
Pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai, ja persona turpina mācības*
2.1.16. Uzturlīdzekļi
2.1.17. Atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka sniegtais materiālais atbalsts
2.1.18. No juridiskās personas saņemtais dāvinājums (piemēram, no labdarības fondiem,
sabiedriskā labuma organizācijas, labdarības vai filantropiskas organizācijas u. c.)*
2.1.19. Ikmēneša finansiāls atbalsts bezdarbniekam par dalību aktīvajos nodarbinātības
vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, izņemot finanšu atbalstu
bezdarbniekam transporta un izmitināšanas izdevumu segšanai reģionālās mobilitātes
atbalsta ietvaros un komercdarbības dotāciju par biznesa plāna īstenošanu

2.1.20. Stipendija
2.1.21. Studiju kredīts*
2.1.22. Studējošā kredīts*
2.1.23. Uzturēšanās pabalsts bēglim un alternatīvo statusu ieguvušai personai, pabalsts
personām, kurām piešķirts repatrianta statuss
2.1.24. Atlīdzība par asins vai asins komponentu nodošanu*
2.1.25. Ātrā kredīta aizdevums
2.1.26. Pašvaldības iepriekš izmaksātie sociālās palīdzības pabalsti*
2.1.27. Citas personas sniegtais materiālais atbalsts konkrētam mērķim (piemēram,
mācību maksai, transporta izmaksām, kredīta samaksai utt.)**
2.1.28. Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, kas ir atmaksātas
2.1.29. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksa saskaņā ar gada ienākumu deklarāciju
2.1.30. Citi ienākumi
2.2. Ienākumi, kurus norāda par pēdējiem pilniem 12 kalendāra mēnešiem pirms
iesnieguma iesniegšanas
2.2.1. Ienākumi no sava īpašuma atsavināšanas
2.2.2. Tiešie maksājumi lauksaimniekiem un atbalsts lauku attīstībai, tai skaitā
kompensācijas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem
2.2.3. Kompensācijas (uz tiesas nolēmuma vai iestādes lēmuma pamata), kas ir saistītas
ar darba vai dienesta attiecībām vai to pārtraukšanu
2.2.4. Uz tiesas sprieduma pamata vai saskaņā ar notariālā akta veidā noslēgtu
vienošanos piespriesta kompensācija saistībā ar laulības šķiršanu par otro nekustamo
īpašumu un ekskluzīvām precēm, izņemot kompensāciju par kopīgās mantas sadali
2.2.5. Kompensācija kriminālprocesā cietušai personai
2.2.6. Citi ienākumi, izņemot regulārus ienākumus
3. Personas naudas līdzekļu uzkrājumi un vērtspapīri
3.1. Skaidras naudas līdzekļu uzkrājumi pārskata perioda beigās
Valūta

Avots

Summa

3.2. Naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestāžu maksājumu kontos vai pasta norēķinu sistēmā,
piederošie vērtspapīri (akcijas, obligācijas, vekseļi, valsts parādzīmes, privatizācijas sertifikāti u.
c.) pārskata perioda beigās
Veids

Summa/vērtība

Nekustamā īpašuma platība

Īpašuma adrese

Avots

4. Personai piederošie nekustamie īpašumi
Nekustamā īpašuma veids

5. Personai piederošie mehāniskie transportlīdzekļi
Veids, marka

Izlaides gads, pēdējais tehniskās apskates datums

6. Personas noslēgtie uztura līgumi

Persona, ar kuru noslēgts uztura līgums, vārds, uzvārds, personas kods

Līguma
noslēgšanas
datums

Līguma priekšmets

Pielikumā pievienoju šādus dokumentus

B. Persona ...............................
C. Persona ...............................
Persona vai pārstāvis
(vārds, uzvārds, paraksts)
(datums)
Iztikas līdzekļu deklarāciju
pieņēma***
(amatpersonas vārds, uzvārds, paraksts)
(datums)
Piezīmes.
1. * Neņem vērā ienākumos.
2. ** Izvērtējot var uzskatīt par pieļaujamo uzkrājumu.
3. *** Deklarācijā esošā informācija ir konfidenciāla, un uz to ir attiecināmas likuma "Par sociālo
drošību" 16. pantā minētās prasības.”

1.12.

Papildināt noteikumus ar 3.pielikumu šādā redakcijā:
“3.pielikums
Aknīstes novada domes
2017.gada 20.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.30/2017

Akts Nr. ____
par ģimenes (personas) apsekošanu dzīvesvietā
Apsekošanas
datums:
.
Personas vārds,
uzvārds
Apsekojamās dzīvesvietas
adrese

.

.

Apsekošanas
laiks:

:

-

:

Kontakttālrunis, durvju
kods

Apsekošanas
iemesls

Informācija par mājokli
mājokļa tips

mājokļa piederība

atsevišķs dzīvoklis

personas privātīpašums

komunālais dzīvoklis

īrēts no pašvaldības

istaba

īrēts no privātpersonas

privātā māja (daļa)

sociālā māja (dzīvoklis)

cits

servisa dzīvoklis

istabu skaits ____
____ caurstaigājamas
Dzīvo ____ personas

pielāgots mājoklis personai ar kustību
traucējumiem
cits
Apsekošanā
konstatētais

Informācija par pakalpojumiem, kas saistīti ar mājokļa lietošanu (aizpilda, ja dati nepieciešami
dzīvokļa pabalsta aprēķinam)

Ūdensapgāde

Apkure
centralizētā apkure
individuāla gāzes
apkure

aukstais

ir skaitītāji

mājoklī

karstais

ir skaitītāji

kāpņu telpā

akā ārpus dzīvojamās telpas

ar malku kurināmas
nav akas, cits piegādes veids
____ (skaits) krāsnis
(norādīt) ____________
individuāla
centrālapkure (ogles,
granulas, šķelda,
dīzeļdegviela u. tml.)
individuāla
elektriskā apkure
cits

Tualete

Ūdens uzsildīšana

ārā

Ēdiena gatavošana
gāzes plīts
(sašķidrinātā gāze)
balonu gāze
(propāna gāze)

Vanna/duša

elektriskā plīts

mājoklī

malkas plīts

centralizēti

koplietošanas

ar elektrību

nav

koplietošanas
virtuve

ar gāzi
ar malku (vannai)

Personas sniegtā informācija par maksājumu parādiem par
mājokli

Sadzīves tehnika (aizpilda, ja nepieciešams)
ledusskapis

automātiskā veļas mazgājamā
mašīna

televizors

piezīmes

Apsekošanā sastapto mājoklī dzīvojošo pilngadīgo personu viedoklis par situāciju

Apsekošanā sastaptās mājoklī dzīvojošās pilngadīgās personas
Vārds, uzvārds

Paraksts

Datums

Pašvaldības sociālā dienesta darbinieki, kas piedalījās apsekošanā
Vārds, uzvārds

Amats

Pašvaldības sociālā
dienesta sociālā darba
speciālista atzinums par
apsekošanā konstatēto

1.13.

Paraksts

Vai nepieciešama sadarbība ar sociālo darbinieku?
Nodota informācija sociālajam darbiniekam
Datums ____________"

Papildināt noteikumus ar 4.pielikumu šādā redakcijā:
“4.pielikums
Aknīstes novada domes
2017.gada 20.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.30/2017
Vidējais ienākumu apmērs vienai personai mēnesī
Kopējā
Vidēji
summa, euro mēnesī,euro

Ģimenes (personas) ienākumi triju mēnešu periodā, izņemot ienākumus,
kurus neņem vērā, nosakot atbilstību trūcīgā statusam (deklarācijas 2.1.1.2.1.30. apakšpunkts) (atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. marta
noteikumu Nr. 299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu" (turpmāk - noteikumi) 13.1. apakšpunktam)
Ģimenes (personas) ienākumi 12 mēnešu periodā (deklarācijas 2.2.1.-2.2.6.
apakšpunkts) (atbilstoši noteikumu 13.2. apakšpunktam un 13. 1 punktam)
Samaksātais uzturlīdzekļu apmērs bērnam mēnesī citā mājsaimniecībā, par
kuru samazina kopējo ienākumu summu (atbilstoši noteikumu 16. punktam)
Ģimenes (personas) ienākumi kopā
Personu skaits (norāda ģimenes locekļu skaitu vai "1", ja aprēķins ir par
atsevišķi dzīvojošu personu)
Vidējie ienākumi vienai personai mēnesī

1.14.

"

Papildināt noteikumus ar 5.pielikumu šādā redakcijā:
“5.pielikums
Aknīstes novada domes
2017.gada 20.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.30/2017
Izziņa
par ienākumiem no saimnieciskās darbības
Iesniegta 20__. gada ___. ______________

Es,

,
(vārds, uzvārds)

,
(personas kods)

nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._________________________, apliecinu, ka esmu guvis šādus
ienākumus no saimnieciskās darbības pēdējo triju mēnešu laikā:

Periods

Ieņēmumi,
euro

Saimnieciskās
darbības
izdevumi*,
euro

Ienākumi,
euro

Samaksātā
nodokļu
summa,
euro

Ienākumi pēc
nodokļu
samaksas,
euro

Piezīme. * Izņemot likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta divpadsmitajā daļā noteiktos
gadījumus.
Apliecinu, ka šajā izziņā sniegtās ziņas ir patiesas un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā tās ir vai tiks
iesniegtas Valsts ieņēmumu dienestam.”

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā
kārtībā.
Domes priekšsēdētāja

V. Dzene

10.#
Par saistošo noteikumu Nr.31/2017 „Grozījumi Aknīstes novada domes
2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.4 „Par sociālo aprūpi mājās
Aknīstes novada pašvaldības iedzīvotājiem”” precizēšanu
J.Vanags
Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
10.01.2018.vēstuli Nr.1-18/237, 17.01.2018. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.31/2017 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.4 „Par
sociālo aprūpi mājās Aknīstes novada pašvaldības iedzīvotājiem””.
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. Saistošie
noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Aknīstes novada
domes informatīvajā izdevumā „Aknīstes Novada Vēstis”.
3. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības mājas lapā
www.akniste.lv, nodrošināt to pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu
pārvaldēs.
PIELIKUMS
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.31/2017
„Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos
Nr.4 „Par sociālo aprūpi mājās Aknīstes novada pašvaldības iedzīvotājiem””
Izdoti saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
Ministru kabineta 21.04.2008.noteikumiem Nr.288
„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”

1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos

Nr.4 „Par sociālo aprūpi mājās Aknīstes novada iedzīvotājiem”” šādus
grozījumus:
1.1. Svītrot no tiesiskā pamatojuma norādi uz Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 3.,9.,18.,20.,22.,23.pantu un 17.panta pirmo daļu;
1.2. Svītrot no tiesiskā pamatojuma norādi uz likuma “Par sociālo drošību”
11.pantu;
1.3. Izteikt 1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
”1.2. Tiesības saņemt aprūpi mājās ir personām, kuras deklarējušas
dzīvesvietu Aknīstes novada pašvaldībā un faktiski dzīvo deklarētajā
dzīvesvietā”;
1.4. Svītrot 3.1.7-3.1.9. apakšpunktus;
1.5. Izteikt 3.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
”3.2.1. personas pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību
funkcionālo traucējumu smaguma pakāpi atbilstoši Bartela indeksam”;
1.6. Izteikt 3.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
”3.3. Pakalpojuma piešķiršanas gadījumā tiek noslēgts līgums starp
pašvaldību un aprūpējamo personu vai starp pašvaldību, aprūpējamo
personu un likumīgo apgādnieku (apgādniekiem) par aprūpes mājās
sniegšanu dzīvesvietā”;
1.7. Izteikt 4.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
”4.6. Sociālās aprūpes mājās pakalpojums ir maksas pakalpojums. 1
stundas apmaksa par pakalpojumu ir vienāda ar 50% no valstī noteiktās
minimālās stundu tarifa likmes attiecīgajā kalendārajā gadā”;
1.8. Izteikt 4.7.apakšpunktu šādā redakcijā:
”4.7. Personas, kurām ir likumīgi apgādnieki, aprūpes pakalpojumu mājās
var saņemt par samaksu, ja apgādnieki objektīvu iemeslu dēļ nespēj
nodrošināt aprūpi. 1 stundas apmaksa par pakalpojumu ir vienāda ar valstī
noteikto minimālo stundas tarifa likmi attiecīgajā kalendārajā gadā”;
1.9. Izteikt 4.8.apakšpunktu šādā redakcijā:
”4.8. Ja persona nespēj samaksāt pilnu aprūpes pakalpojuma maksu,
apmaksu veic likumīgie apgādnieki normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā”;
1.10. Papildināt 4.punktu ar 4.9.apakšpunktu šādā redakcijā:
”4.9. Pašvaldības apmaksātu aprūpes mājās pakalpojumu ir tiesības
saņemt personām, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzītas par
trūcīgām vai maznodrošinātām un kurām nav likumīgu apgādnieku,
atsevišķi dzīvojošām personām ar 1. un 2.grupas invaliditāti”;
1.11. Svītrot 5.4.apakšpunktā vārdus „kā arī izziņa par deklarēto
dzīvesvietu”;
1.12. Svītrot 7.1.7.apakšpunktu;
1.13. Papildināt 7.1.apakšpunktu ar 7.1.11.apakšpunktu šādā redakcijā:
„7.1.11. persona sniegusi nepatiesas ziņas vai apzināti maldinājusi
sociālā darba speciālistu, kas ietekmē personas tiesības saņemt konkrētu
sociālo pakalpojumu”;
1.14. Papildināt 7.1.apakšpunktu ar 7.1.12.apakšpunktu šādā redakcijā:
”7.1.12. personas regulāri (vismaz 3 reizes fiksētas ar sociālā darba
speciālista apsekošanas aktu) atrodas alkohola vai narkotisko vielu
ietekmē”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā
kārtībā.
Domes priekšsēdētāja

V.Dzene

11.#
Par Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna (2017-2020)
saskaņošanu
J.Vanags
Saskaņā ar 2016.gada 19.janvāra sadarbības līgumu Nr.3-41.4/40, kas noslēgts
starp Zemgales plānošanas reģionu un Aknīstes novada pašvaldību, puses ir vienojušās
par sadarbību projekta “Atver sirdi Zemgalē” īstenošanā. Projekts tiek īstenots saskaņā
ar Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumu Nr.313 “Darbības programmas
"Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu
institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi
pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem"
9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi”. Projekta mērķis ir
Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.
Projekta mērķa sasniegšanai tiek īstenota virkne darbību: izvērtētas personu ar
invaliditāti un ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu individuālās vajadzības un izstrādāti
atbalsta plāni; izstrādāti bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plāni; sniegti sabiedrībā
balstīti pakalpojumi, izglītoti speciālisti un informēta sabiedrība. Projekta darbības
ietvaros ir izstrādāts Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns, kurā
izvērtēti esošie pakalpojumi, izvērtēto personu individuālās vajadzības un izstrādāts
infrastruktūras risinājums sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstīšanai pašvaldībās
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa
"Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar
invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1.pasākuma
"Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai"
ietvaros.
Aknīstes novada pašvaldība ir saņēmusi Zemgales plānošanas reģiona
2017.gada 6.decembra vēstuli Nr.3-41.1./132e “Informācija par pašvaldības izvēlētā
risinājuma iekļaušanu Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā”, kurā
Aknīstes novada pašvaldībai kā projekta partnerim tiek lūgts iesniegt domes lēmumu,
ar kuru tiek saskaņots “Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns” un
apliecināta pašvaldības gatavība uzņemties saistības īstenot plānā iekļauto sabiedrībā
balstīto sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājumus.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada
16.jūnija noteikumu Nr.313 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu
sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu
pieejamību
personām
ar
invaliditāti
un
bērniem"
9.2.2.1.pasākuma
"Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi” 36. 1 punktu un uz likuma par “Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 17.01.2018. Finanšu komitejas
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Saskaņot Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu un tajā
iekļautos infrastruktūras risinājumus, finansējuma sadalījumu un sasniedzamos
rezultātus.
2. Īstenot Zemgales plānošanas deinstitucionalizācijas plānā iekļauto sabiedrībā
balstīto sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājumus, iesniedzot
projekta iesniegumu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu
aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un
integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1.pasākumā "Pakalpojumu infrastruktūras
attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" atlases kārtā.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Sociālā dienesta vadītājai L.Deksnei.
12.#
Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai
J.Vanags
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 17.punktu, 06.12.2017. un 09.01.2018. Tautsaimniecības
komitejas lēmumiem,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt Aknīstes novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma (zemes
gabala) 1,9 ha platībā, kadastra Nr.56250080051, atsavināšanas procesu,
iekļaujot to pašvaldības mantas atsavināšanas ierosinājumu reģistrā.
2. Uzsākt Aknīstes novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma (zemes
gabala) 6,4 ha platībā, kadastra Nr.56620020088, atsavināšanas procesu,
iekļaujot to pašvaldības mantas atsavināšanas ierosinājumu reģistrā.
3. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai veikt nekustamo īpašumu
atsavināšanas procesa organizēšanu.

13.#
Par valsts mērķdotācijas sadali Aknīstes novada pašvaldības izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām no 01.01.2018.līdz 31.08.2018.
J.Vanags
Pamatojoties uz likuma „Par valsts budžetu 2018.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”, 17.01.2018. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju 25176 EUR pašvaldības izglītības iestāžu
bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 01.01.2018. līdz
31.08.2018. sekojoši:
1.1. PII „Bitīte” 22625,90 EUR.
1.2. Asares pamatskolas 5-6 gad.gr. 2550,10 EUR.
2. Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju 223648 EUR pašvaldības vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no
01.01.2018.līdz 31.08.2018.:
2.1. Aknīstes vidusskolai 207037,51 EUR.
2.2. Asares pamatskolai 16610,49 EUR.
3. Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju 10568 EUR pašvaldības izglītības iestādēs
interešu izglītības programmu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām no 01.01.2018. līdz 31.08.2018. sekojoši:
3.1. Aknīstes vidusskolai 3945,57 EUR.

3.2. Asares pamatskolai 690.04 EUR.
3.4. Aknīstes bērnu un jauniešu centram 5932,39 EUR.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Aknīstes novada pašvaldības galvenajai
grāmatvedei.

14.#
Par izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algām no 01.01.2018. – 31.08.2018.
J.Vanags
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 (apstiprināts domes sēdē
20.12.2017., prot.Nr.20, 4.3.#), 17.01.2018. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt Aknīstes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem mēneša darba
algas no 01.01.2018. līdz 31.08.2018.:
1.1. Aknīstes vidusskolā – 1265,32 EUR (1 slodze);
1.2. Asares pamatskolā – 266,40 EUR (0,296 slodze);
1.3. Aknīstes bērnu jauniešu centrā – 900,00 EUR (1 slodze);
1.4. PII “Bitīte” – 974,00 EUR (1 slodze)
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Aknīstes novada pašvaldības galvenajai
grāmatvedei.

15.#
Par Aknīstes novada izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu
savstarpējiem norēķiniem no 01.01.2018.
J.Vanags
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,
17.01.2018. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (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 izdevumu tāmi vienam izglītojamajam Aknīstes novada izglītības
iestādēs no 01.01.2018.:
Aknīstes vidusskolā –72,20 EUR;
Asares pamatskolā – 215,61 EUR;
pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte” – 235,19 EUR.
Pielikumā – izdevumu tāmes.
PIELIKUMS
Aknīstes novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes
pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem 2018.gadā (pēc 2017.gada naudas plūsmas) no 01.01.2018.

Izglītības
iestādes
nosaukums

Aknīstes
vidusskola
Asares
pamatskola
PII
“Bitīte”

Atalgojums Darba
(EUR)
devēja
(1100)
VSAOI
(EUR)
(1200)

Komandējumi Pakalpojumi Krājumi,
un dienesta
(EUR)
materiāli,
braucieni
(2200)
energoresursi,
(EUR)
preces un
(2100)
inventārs
(EUR)
(2300)
183
58096
18193

Uzturēšanas
izdevumi
kopā
(EUR)

Audzēkņu
skaits uz
2018.gada
1.janvāri

Izmaksas
uz 1
audzēkni
mēnesī
(EUR)

175007

202

72.20

79680

18855

40985

9762

24

4736

4002

59509

23

215.61

140664

33215

10

50042

7493

231424

82

235.19

16.#
Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu
sarakstā
J.Vanags
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu,
21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likumu,17.01.2018. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (S.Pudāne, A.Kurkliete, S.Vārslavāne,
S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 2 (N.Zariņš,
J.Vanags), Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Veikt grozījumus Aknīstes novada pašvaldības Administrācijas
un
Tautsaimniecības nodaļas sarakstā:
Amata
nosaukums

Policijas
inspektors
Būvinženieris

Prof.
kods

Amatu
saime

Mēnešalgas
grupas
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amata
vienības

Amata
alga par
1 slodzi
(euro)

% algas
aprēķinam

3355 40

28.4

II C

9

1

890.00

100

2142 01

20

III

10

1

948,00

100

17.#
Par degvielas normas noteikšanu skaņu operatoram
J.Vanags
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, Valsts
un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 29.panta otro
daļu, 17.01.2018. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Noteikt degvielas patēriņa normu skaņu operatoram līdz 20 litriem mēnesī,
sākot no 01.02.2018.

18.#
Par kredītu asfaltēto laukumu atjaunošanai pie Aknīstes vidusskolas un PII
“Bitīte”, projekta “Radošā rezidence “Debesjums”” realizēšanai
J.Vanags
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu,
15.panta pirmās daļas 4.punktu, 19.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu 53565,00 EUR Valsts kasē uz 20 gadiem asfaltēto laukumu
atjaunošanai pie Aknīstes vidusskolas, paredzot aizņēmuma atmaksu sākt no
2019.gada. Aizņēmuma atmaksu nodrošināt ar pašvaldības budžetu.
2. Ņemt aizņēmumu 108335,00 EUR Valsts kasē uz 20 gadiem asfaltēto laukumu
atjaunošanai pie pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte”, paredzot aizņēmuma
atmaksu sākt no 2019.gada. Aizņēmuma atmaksu nodrošināt ar pašvaldības
budžetu.
3. Ņemt aizņēmumu 62118,00 EUR Valsts kasē uz 20 gadiem projekta “Radošā
rezidence “Debesjums” realizēšanai, paredzot aizņēmuma atmaksu sākt no
2019.gada. Aizņēmuma atmaksu nodrošināt ar pašvaldības budžetu.
19.#
Par Aknīstes novada pašvaldības mantas iznomāšanas kārtību
A.Aldiņa
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
41.panta pirmās daļas 2.punktu, 17.01.2018. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (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 Aknīstes novada pašvaldības mantas iznomāšanas kārtību.
PIELIKUMS

Aknīstes novada pašvaldības mantas iznomāšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija
noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par
valsts
un
pašvaldību
mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma
tipveida nosacījumiem”

I.
Vispārīgie jautājumi
1. Šie noteikumi nosaka pašvaldības kustamas un nekustamas mantas (turpmāk –
nomas objekts) iznomāšanas kārtību:
1.1. sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, sporta vai veselības aprūpes
funkciju nodrošināšanai;
1.2. biedrībām, nodibinājumiem, kuru darbība sniedz nozīmīgu labumu
sabiedrībai vai kādai tās daļai, it sevišķi, ja tā vērsta uz labdarību, izglītības,
kultūras un veselības veicināšanu un slimību profilaksi, sporta atbalstīšanu,
vides aizsardzību, palīdzības sniegšanu katastrofu gadījumos un ārkārtas
situācijās, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu
grupu sociālās labklājības celšanu, un starptautiskajām organizācijām;
1.3. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai pašvaldības iestādēs,
tai skaitā, izglītības iestādēs, ja sabiedriskajai ēdināšanai ir ierobežota
publiska pieejamība;
1.4. nomas objektu, kas ir nekustamais īpašums, iznomā publiskai personai, tās
iestādei vai kapitālsabiedrībai publiskās funkcijas nodrošināšanai;
1.5. 1.1 – 1.4 apakšpunktos neatrunātajos gadījumos.
2. Šie noteikumi neattiecas uz pašvaldības zemes nomu.
II.

Pašvaldības mantas iznomāšanas kārtība

sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, sporta vai veselības aprūpes
funkciju nodrošināšanai
3. Pašvaldības manta sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, sporta vai veselības
aprūpes funkciju nodrošināšanai tiek iznomāta saskaņā ar Aknīstes novada domes
apstiprinātu maksas pakalpojumu cenrādi.
4. Iesniegumu par pašvaldības mantas iznomāšanu nomnieks iesniedz iestādei, kuras
valdījumā atrodas pašvaldības manta.
5. Iesniegumā norāda:
5.1. fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas
adresi, juridiska persona,– nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un
juridisko adresi;
5.2. nomas tiesību pretendenta pārstāvja vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja ir);
5.3. elektroniskā pasta adresi (ja ir);
5.4. nomas objektu, nekustamajam īpašumam arī adresi, kadastra numuru un
platību;
5.5. nomas laikā plānotās darbības nomas objektā;
5.6. vēlamo atbildes saņemšanas veidu ( pa pastu, e-pastu vai telefoniski).
6. 10 (desmit) darba dienu laikā izskata iesniegumu un pieņem lēmumu par mantas
iznomāšanu.
7. Nomniekam par lēmumu tiek paziņots 3 (trīs) darba dienu laikā ar aicinājumu
noslēgt līgumu.
8. Nomniekam 5 (piecu) darba dienu laikā ir jānoslēdz nomas līgums .
9. Iestāde informāciju par nomas objekta iznomāšanu publisko Aknīstes novada
domes mājas lapā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.
10. Iestādes vadītājs 10 (desmit) darba dienu laikā izskata iesniegumu, aprēķina nomas
maksu atbilstoši cenrādim un pieņem lēmumu par mantas iznomāšanu.
IV.
Pašvaldības mantas iznomāšanas kārtība
biedrībām, nodibinājumiem, kuru darbība sniedz nozīmīgu labumu
sabiedrībai vai kādai tās daļai, it sevišķi, ja tā vērsta uz labdarību,
cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, pilsoniskas sabiedrības
attīstību, izglītības, zinātnes, kultūras un veselības veicināšanu un slimību
profilaksi, sporta atbalstīšanu, vides aizsardzību, palīdzības sniegšanu
katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un
sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu, un
starptautiskajām organizācijām
11. Iesniegumu par pašvaldības mantas iznomāšanu nomnieks iesniedz iestādei, kuras
valdījumā atrodas pašvaldības manta.
12. Iesniegumā norāda:
12.1. fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas
adresi, juridiska persona, arī personālsabiedrība, – nosaukumu (firmu),
reģistrācijas numuru un juridisko adresi;
12.2. nomas tiesību pretendenta pārstāvja vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja ir);
12.3. elektroniskā pasta adresi (ja ir);
12.4. nomas objektu, nekustamajam īpašumam arī adresi, kadastra numuru un
platību;
12.5. nomas laikā plānotās darbības nomas objektā;
12.6. vēlamo atbildes saņemšanas veidu (pa pastu, e-pastu vai telefoniski).
13. Iestādes vadītājs 10 (desmit) darba dienu laikā izskata iesniegumu, aprēķina nomas
maksu atbilstoši Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumiem Nr.515 „Noteikumi
par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas
metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” saskaņā ar 2.pielikumu, bet ne
mazāku, kā 1.pielikumā un pieņem lēmumu par mantas iznomāšanu.

14. Nomniekam par lēmumu tiek paziņots 3 (trīs) darba dienu laikā ar aicinājumu
noslēgt līgumu.
15. Nomniekam 5 (piecu) darba dienu laikā ir jānoslēdz nomas līgums.
16. Iestāde informāciju par nomas objekta iznomāšanu publisko Aknīstes novada
domes mājas lapā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.
V.
Pašvaldības mantas iznomāšanas kārtība sabiedriskās
ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai pašvaldības iestādēs, tai
skaitā izglītības iestādēs, ja sabiedriskajai ēdināšanai ir ierobežota
publiska pieejamība
17. Iesniegumu par pašvaldības mantas iznomāšanu nomnieks iesniedz Aknīstes
novada pašvaldības administrācijā (turpmāk – Administrācija),
18. Iesniegumā norāda:
18.1. fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas
adresi, juridiska persona, arī personālsabiedrība, – nosaukumu (firmu),
reģistrācijas numuru un juridisko adresi;
18.2. nomas tiesību pretendenta pārstāvja vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja ir);
18.3. elektroniskā pasta adresi (ja ir);
18.4. nomas objektu, nekustamajam īpašumam arī adresi, kadastra numuru un
platību;
18.5. nomas laikā plānotās darbības nomas objektā;
18.6. vēlamo atbildes saņemšanas veidu (pa pastu, e-pastu vai telefoniski).
19. Administrācija 10 (desmit) darba dienu laikā izskata iesniegumu, aprēķina nomas
maksu atbilstoši Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumiem Nr.515 „Noteikumi
par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas
metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” saskaņā ar 2.pielikumu un
pieņem lēmumu par mantas iznomāšanu.
20. Nomniekam par lēmumu tiek paziņots 3 (trīs) darba dienu laikā ar aicinājumu
noslēgt līgumu.
21. Nomniekam 5 (piecu) darba dienu laikā ir jānoslēdz nomas līgums saskaņā ar
4.pielikumu.
22. Iestāde informāciju par nomas objekta iznomāšanu publisko Aknīstes novada
domes mājas lapā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.
VI. Pašvaldības mantu, kas ir nekustamais īpašums, iznomā publiskai
personai, tās iestādei vai kapitālsabiedrībai publiskās funkcijas
nodrošināšanai
23. Iesniegumu par pašvaldības mantas iznomāšanu nomnieks iesniedz iestādei, kuras
valdījumā atrodas pašvaldības manta.
24. Iesniegumā norāda:
24.1. fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas
adresi, juridiska persona, arī personālsabiedrība, – nosaukumu (firmu),
reģistrācijas numuru un juridisko adresi;
24.2. nomas tiesību pretendenta pārstāvja vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja ir);
24.3. elektroniskā pasta adresi (ja ir);
24.4. nomas objektu, nekustamajam īpašumam arī adresi, kadastra numuru un
platību;
24.5. nomas laikā plānotās darbības nomas objektā;
24.6. vēlamo atbildes saņemšanas veidu (pa pastu, e-pastu vai telefoniski).
25. Iestādes vadītājs 10 (desmit) darba dienu laikā izskata iesniegumu, aprēķina nomas
maksu atbilstoši Ministru kabineta 08.06.2010.noteikumiem Nr.515 „Noteikumi
par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas
metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” saskaņā ar 2.pielikumu un
pieņem lēmumu par mantas iznomāšanu.

26. Nomniekam par lēmumu tiek paziņots 3 (trīs) darba dienu laikā ar aicinājumu
noslēgt līgumu.
27. Nomniekam 5 (piecu) darba dienu laikā ir jānoslēdz nomas līgums.
28. Iestāde informāciju par nomas objekta iznomāšanu publisko Aknīstes novada
domes mājas lapā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.
VII. Iznomāšanas procesa uzsākšana
29. Iznomāšanas procesu uzsāk, pamatojoties uz personas iesniegumu vai arī pēc
iznomātāja iniciatīvas.
30. Persona, kura vēlas nomāt nomas objektu, iesniedz Aknīstes novadā pašvaldībā
iesniegumu ar šādu informāciju:
30.1. fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas
adresi, juridiska persona, arī personālsabiedrība, – nosaukumu (firmu),
reģistrācijas numuru un juridisko adresi;
30.2. nomas tiesību pretendenta pārstāvja vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja ir);
30.3. elektroniskā pasta adresi (ja ir);
30.4. nomas objektam adresi, kadastra numuru un platību;
30.5. nomas laikā plānoto darbību aprakstu;
30.6. vēlamo atbildes saņemšanas veidu (pa pastu, e-pastu vai telefoniski).
31. Pēc iesnieguma saņemšanas 5 (piecu) dienu laikā apkopo saņemto informāciju un
sagatavo Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas komisija
lēmuma projektu par nomas objekta iznomāšanu izskatīšanai tuvākajā komisijas
sēdē.
32. Lēmumu par nomas objekta iznomāšanu un nomnieka noskaidrošanas veidu
(mutvārdu izsole), ievērojot normatīvos aktos noteikto kārtību un nosacījumu, ka
informācija par nomas objekta iznomāšanu publiskojama normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā, pieņem Aknīstes novada dome.
33. Ja iesniegums iesniegts iestādē, tad iestādes vadītājs 10 (desmit) darba dienu laikā
izskata iesniegumu, aprēķina nomas maksu atbilstoši Ministru kabineta 08.06.2010.
noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem”, saskaņā ar papildus nomas maksā iekļaujot citus ar nomas objekta
izmantošanu saistītos izdevumus.
34. Par nomas objektu publicē šādu informāciju:
34.1. nomas objekta veidu, nekustamajam īpašumam norāda arī adresi, kadastra
numuru, platību, lietošanas mērķi, kā arī, ja nomas objekts ir kultūras
piemineklis, atzīmi "kultūras piemineklis";
34.2. noteikto nomas objekta nosacīto nomas maksas apmēru saskaņā ar Ministru
kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas
metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” nosacījumiem. Ja
nomas objekts atrodas uz pašvaldībai piederošas zemes vienības, norāda
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā aprēķinātu zemes nomas maksu, vai
attiecīgu tās daļu, kas noteikta proporcionāli iznomājamai platībai;
34.3. maksimālo iznomāšanas termiņu;
34.4. citu nomas objektu raksturojošu informāciju;
34.5. citus
iznomāšanas
nosacījumus,
tai
skaitā
nepieciešamos
kapitālieguldījumus nomas objektā, nomas objekta iznomāšanas mērķi,
tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā. Minētie iznomāšanas
nosacījumi nedrīkst radīt nepamatotus ierobežojumus nomas tiesību
pretendentu konkurencei;
34.6. izsoles veidu- mutiska/rakstiska izsole un norādi par pirmo vai atkārtoto
izsoli;
34.7. nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņu, kas nav īsāks par piecām
darbdienām;

34.8. izsoles datumu, laiku un vietu, izsoles soli, kā arī izsoles norises kārtību;
34.9. nomas līguma projektu;
34.10. nomas objekta apskates vietu un laiku.
35. Iznomāt var tikai to nomas objektu, par kuru ir publicēta informācija atbilstoši šajos
noteikumos noteiktajai kārtībai, izņemot, ja saskaņā ar Ministru kabineta
08.06.2010. noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma
tipveida nosacījumiem” 9.punktu pagarina esoša nomas līguma termiņu.
36. Jebkurai personai ir tiesības iepazīties ar informāciju par nomas objekta stāvokli,
kā arī saņemt citu iznomātāja rīcībā esošo informāciju un iepazīties ar nomas
objektu dabā.
VIII.
Nomas tiesību izsole
37. Izsoli organizē pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisija.
38. Izsoles kārtība tiek noteikta izsoles nolikumā.
39. Informāciju par izsoles rezultātiem un nomas tiesību piešķiršanu 2 (divu) darba
dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas komisija publicē mājas lapā
internetā www.akniste.lv.
40. Publikācijā jānorāda pretendents, kurš piedāvājis augstāko nomas maksu, nomas
līguma noslēgšanas termiņš un kontaktpersona līguma noslēgšanai.
41. Ja pretendents, kurš piedāvā augstāko nomas maksu atsakās slēgt nomas līgumu,
piedāvā nomas līgumu slēgt pretendentam, kurš piedāvāja nākamo augstāko nomas
maksu un 2 (divu) darba dienu laikā publicē par to informāciju mājas lapā internetā
www.akniste.lv publikācijā norādot nomas līguma noslēgšanas termiņu un
kontaktpersonu līguma noslēgšanai.
42. Ja citu pretendentu nav, komisija pieņem lēmumu par nomas nosacījumu maiņu un
atkārtotu izsoles izsludināšanu.
43. Ja izsoles nolikumā noteiktajā termiņā nav iesniegts neviens nomas tiesību
pieteikums, komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc izsoles nolikumā noteiktā
termiņa beigām publicē mājas lapā internetā www.akniste.lv informāciju par to un
komisija var lemt par pieteikumu iesniegšanas termiņu, pārējos izsoles noteikumus
atstājot negrozītus vai pieņemt lēmumu par nomas nosacījumu maiņu un atkārtotu
izsoles izsludināšanu. Nomas nosacījumu izmaiņas tiek apstiprinātas ar domes
lēmumu.
44. Pēc izsoles rezultātiem pašvaldība slēdz nomas līgumu par pašvaldības mantas
iznomāšanu.
Domes priekšsēdētāja

V.Dzene

PIELIKUMS
Nedzīvojamo telpu nomas līgums (paraugs)
_________

_____.gada __. ______________

1. LĪGUMSLĒDZĒJI
________________________________________ (turpmāk – Iznomātājs)
______________ personā, kas darbojas, pamatojoties uz ______________, no
vienas puses, un _____________________________ (turpmāk – Nomnieks)
________________ personā, kas darbojas, pamatojoties uz ________________,
no otras puses, abi kopā (turpmāk – Puses) pamatojoties uz Latvijas Republikas
likumdošanu, noslēdz šādu līgumu:
2. LĪGUMA PRIEKŠMETS
2.1. Iznomātājs nodod, bet Nomnieks pieņem atlīdzības lietošanā telpas, kā arī
tur esošās iekārtas un mantu, kas ir norādīts šā līguma 1.pielikumā, ar kopējo
platību ____m2 (turpmāk – Telpas), kas izvietotas ēkā, (turpmāk – Ēka), kas
atrodas:
_________________________________,
reģistrētas
___________________________________.
2.1.1.
Iznomātājs
nodod
Telpas
Nomniekam
(mērķim)
_____________________________________.
2.1.2. Telpas tiek nodotas Nomniekam tādā stāvoklī, kādā tās ir nodošanas
dienā un atzīmētas inventarizācijas plānā – šā līguma 2.pielikumā.
2.2. Pusēm ir jāpārbauda Telpu stāvoklis un jānoformē to nodošana
Nomniekam ar pieņemšanas un nodošanas aktu.
2.3. Telpas tiek nodotas ar visiem to piederumiem, t.i.,
_________________________________________.
3. NOMNIEKA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1. Nomnieks apņemas Telpas izmantot tikai tiem mērķiem, kādi ir norādīti
dotā līguma 2.1.1. apakšpunktā. Telpu izmantošanai citiem mērķiem ir
nepieciešama Iznomātāja rakstveida piekrišana, attiecīgo valsts iestāžu vai
pašvaldības atļauja un citu iestāžu piekrišana.
3.1.1. Nomniekam savlaicīgi ir jāsamaksā nomas maksa par Telpu
izmantošanu un komunālie maksājumi, kā arī visi pārējie maksājumi saskaņā ar
šā līguma noteikumiem.
3.1.2. Nomnieks veic komunālos maksājumus, pamatojoties uz Iznomātāja vai
attiecīgās iestādes, kura sniedz komunālos pakalpojumus, izsniegtajiem rēķiniem.
3.2. Nomnieka pienākums ir saudzīgi izturēties pret Ēku, kurā atrodas Telpas,
un tai piegulošo teritoriju, izmantot Telpas tikai saskaņā ar šā līguma
noteikumiem un darboties, ievērojot Ēkā atrodošos Iznomātāja un trešo personu
intereses.
3.3. Nomnieka pienākums ir uzturēt Telpas labā kārtībā visu līguma darbības
laiku.
3.4. Nomniekam ir jāizdara Telpu remonts ne retāk kā reizi 5 (piecos) gados.
3.5. Nomniekam nav tiesību izdarīt Telpu rekonstrukciju vai pārbūvi bez
iepriekšējas Iznomātāja un attiecīgo valsts iestāžu vai pašvaldības un citu iestāžu
piekrišanas.
Ja Telpu rekonstrukcija vai pārbūve tiek veikta bez minētās atļaujas, tad
Nomniekam Telpas ir jāatdod tādā stāvoklī, kādas tās bija līdz rekonstrukcijai, un
jāapmaksā visi zaudējumi, kas ar to radīti Iznomātājam un trešajām personām.

3.6. Lietojot Telpas, Nomniekam ir jāievēro Latvijas Republikas
likumdošanas akti, valsts iestāžu un pašvaldības noteikumi un lēmumi, kā arī citu
kompetentu iestāžu prasības.
3.7. Ievērot Telpās un tām pieguļošajā teritorijā klusumu, kārtību un tīrību
atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
3.8. Uzturēt Telpas un tajās esošās iekārtas un citu Nomnieka mantu labā
stāvoklī.
3.8. Izmantojot elektroiekārtas, ievērot drošības tehnikas un ugunsdrošības
noteikumus, kā arī Iznomātāja norādījumus.
3.9. Bez Iznomātāja rakstveida atļaujas Nomnieks nedrīkst Telpas nodot
apakšnomā vai kā citādi piesaistīt trešās personas Telpu izmantošanā (t.sk.,
kopdarbība ar trešajām personām Telpās).
3.10. Beidzoties šā līguma darbības termiņam vai arī to laužot, Nomniekam
Telpas ir jānodod Iznomātājam ne sliktākā stāvoklī, kā tās tika pieņemtas.
3.10.1. Ja uz Telpu atbrīvošanas brīdi to stāvoklis ir pasliktinājies, tad
Nomniekam ir jāizdara Telpu remonts pēc plāna, kas saskaņots ar Iznomātāju vai
jāapmaksā remonta vērtība, ja Iznomātājs tam piekrīt.
3.10.2. Nododot Telpas Iznomātājam, Nomniekam uz sava rēķina ir jāapmaksā
visi izdevumi, kas ir saistīti ar Telpu atbrīvošanu, kā arī citi izdevumi, kas Pusēm
šajā sakarā varētu rasties.
3.11. Nomniekam Telpas ir jāatbrīvo 10 (desmit) darba dienu laikā pēc šā
līguma darbības termiņa beigām vai arī no tā laušanas brīža.
3.11.1. Pārtraucot šo līgumu, Telpu nodošana notiek saskaņā ar Telpu
nodošanas un pieņemšanas aktu, kas ir neatņemama šā līguma sastāvdaļa.
Ja 10 (desmit) darba dienu laikā no šā līguma darbības termiņa izbeigšanās
Nomnieks nav atbrīvojis Telpas, tajās atstātās mantas Puses uzskatīs par
pamestām, un Iznomātājam ir tiesības rīkoties ar tām pēc saviem ieskatiem.
3.12. Tikai ar Iznomātāja rakstveida piekrišanu Nomniekam ir tiesības veikt
Telpu uzlabošanu, remontu, rekonstrukciju, plānošanu un uzstādīt Telpās iekārtas
uz sava rēķina.
3.13. Atstājot Telpas sakarā ar līguma termiņa izbeigšanos vai līguma laušanu,
Nomniekam ir tiesības paņemt līdzi tikai tās viņam piederošās mantas un tikai
tos Telpu uzlabojumus, kurus var atdalīt bez Telpu ārējā izskata un tehniskā
stāvokļa bojāšanas.
3.14. Kompensāciju par neatdalāmiem uzlabojumiem, kuri paliek Telpās,
Nomnieks var prasīt tikai tajā gadījumā, ja šo uzlabojumu vērtība un raksturs ir
ticis rakstveidā saskaņots ar Iznomātāju, un Iznomātājs rakstveida ir izteicis savu
piekrišanu tos kompensēt.
3.15. Nomniekam nav tiesību izmantot Telpas, radot draudus cilvēku dzīvībai
vai veselībai, un/vai Telpu kvalitātei un drošībai. Tāpat Telpas ir aizliegts
izmantot, radot ugunsgrēka vai nelaimes gadījuma draudus.
3.16. Nomniekam aizliegts Telpās izmantot viegli uzliesmojošus šķīdumus un
līdzekļus vai arī kādas citas bīstamas vielas vai priekšmetus, kuri varētu apdraudēt
cilvēku dzīvības vai veselību, un/vai Telpu kvalitāti un drošību.
3.17. Visā šā līguma darbības laikā Nomnieks ir atbildīgs par visu to personu
rīcību, kuras atrodas Telpās.
3.18. Saskaņojot ar Iznomātāju, Nomniekam ir tiesības samaksāt nomas maksu
priekšlaicīgi.
3.19. Nomniekam nav tiesību izmantot Ēkas fasādi, kā arī laukumus, kuri
atrodas pie Telpām, lai izvietotu izkārtnes un reklāmas bez Iznomātāja rakstveida
atļaujas.
4. IZNOMĀTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Nodot Nomniekam lietošanā Telpas saskaņā ar šā līguma noteikumiem.
4.2. Pārtraucot līgumu, pieņemt no Nomnieka Telpas saskaņā ar pieņemšanas
un nodošanas aktu, ar noteikumu, ka nodošanas brīdī Telpu stāvoklis pilnībā
atbilst Iznomātāja prasībām.
4.3. Ievērot pienākumus, kuri viņam uzlikti saskaņā ar šo līgumu.
4.4. Pārbaudīt Telpu stāvokli un šā līguma noteikumu izpildi.
4.5. Iznomātājam ir tiesības pārtraukt šo līgumu saskaņā ar šā līguma
noteikumiem un Latvijas Republikas likumdošanas aktiem.
4.6. Pieņemt nomas maksu, kā arī citus maksājumus saskaņā ar šo līgumu.
4.7. Pieprasīt atbilstošu Telpu izmantošanu saskaņā ar līguma priekšmetu.
4.8. Veikt nepieciešamās darbības, lai atbrīvotu Telpas līguma darbības
termiņa izbeigšanās gadījumā vai arī tā pirmstermiņa laušanas gadījumā un/vai ja
Nomnieks nepilda šā līguma saistības.
4.9. Iznomātājam ir tiesības jebkurā laikā, brīdinot par to Nomnieku, veikt
vispārēju Telpu apskati, lai pārbaudītu šā līguma noteikumu izpildi, kā arī lai
veiktu Telpu un remonta nepieciešamo tehnisko inspekciju, un citos gadījumos,
ja tas ir nepieciešams Iznomātājam.
4.10. Iznomātājam ir tiesības Telpas rādīt potenciālajiem Telpu nomniekiem,
iepriekš par to brīdinot Nomnieku.
4.11. Ārkārtēju apstākļu gadījumā Iznomātājam ir tiesības iekļūt Telpās bez
iepriekšēja brīdinājuma.
4.12. Iznomātājam ir tiesības saņemt no Nomnieka soda sankciju un
kompensāciju izmaksu, kuras ir uzliktas Nomniekam vai Iznomātājam
Nomnieka darbības rezultātā šajās Telpās.
4.13. Nepieciešamības gadījumā Iznomātājam ir tiesības patstāvīgi veikt Telpu
remontu. Šajā gadījumā Nomnieks apmaksā veiktos izdevumus Iznomātājam
saskaņā ar iesniegtajiem rēķiniem.
4.14. Šā līguma darbības laikā, kā arī tam beidzoties, Iznomātājam ir tiesības
pieprasīt no Nomnieka, bet Nomniekam ir jālikvidē visas tās izmaiņas un
papildinājumus Telpās, kas ir izdarīti bez Iznomātāja rakstveida atļaujas.
Iznomātāja piekrišanas gadījumā likvidācija var tikt kompensēta ar naudas
summu, kuras lielumu nosaka Iznomātājs.
5. NORĒĶINU KĀRTĪBA
5.1. Par Telpu izmantošanu Nomnieks maksā Nomas maksu mēnesī/dienā
EUR____________, vadoties no aprēķina EUR____________ par
___________________, t.sk., PVN _____________. Aprēķinot nomas maksu
tiek pieņemts, ka mēnesī ir 30 dienas.
5.2. Nomas maksu, kas noteikta šā līguma 5.1. apakšpunktā, Nomnieks
nomaksā reizi mēnesī ar pārskaitījumu līdz nākošā mēneša 7.datumam.
5.3. Nomnieks maksā par komunālajiem pakalpojumiem (apkure, ūdensvads,
kanalizācija, elektroenerģija, gāze, apsaimniekošanas maksa u.c.) pēc Iznomātāja
vai pakalpojumu sniedzēja iesniegtajiem rēķiniem.
5.3.1. Nomnieks veic komunālo maksājumu apmaksu ar pārskaitījumu uz
Iznomātāja vai pakalpojumu sniedzēja norēķinu kontu saskaņā ar norādītajiem
apmaksas datumiem, kas norādīti uz maksājuma dokumentiem.
5.4. Papildus nomas maksai un komunālajiem maksājumiem, proporcionāli
aizņemamajai platībai Nomnieks maksā nodokļus, nodevas un citus maksājumus
(t.sk., izdevumus par Ēkas un tai piegulošas teritorijas sakopšanu), kas tiek uzlikti
Iznomātājam sakarā ar Telpu un Ēkas izmantošanu.
5.5. Visi līgumā paredzētie maksājumi tiek uzskatīti par samaksātiem tikai tajā
brīdī, kad uz Iznomātāja rēķina ir saņemta maksājuma samaksa pilnā apmērā.
6. LĪGUMA GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS
UN LAUŠANAS KĀRTĪBA

6.1. Visus šā līguma grozījumus un papildinājumus Puses izdara rakstveidā,
tie ir pievienojami šim līgumam un ir tā neatņemamas sastāvdaļas.
6.2. Telpu īpašnieka maiņa nav pamats līguma grozīšanai vai laušanai.
6.3. Šo Līgumu var lauzt, Pusēm rakstveidā vienojoties, kā arī citos šajā
līgumā minētajos gadījumos un Latvijas Republikas likumdošanas aktos
paredzētajos gadījumos.
6.4. Iznomātājs vienpusēji var lauzt šo līgumu pirms laika, neizmaksājot
Nomniekam nekādas kompensācijas, izņemot tās, kas norādītās šajā līgumā, ja:
6.4.1. Nomnieks izmanto Telpas mērķiem, kādi nav paredzēti šajā līgumā vai
arī pārkāpj to izmantošanas noteikumus;
6.4.2. Nomnieks Telpas izmanto līguma 2.1.1.apakšpunktā neparedzētiem
mērķiem, to izmantošana neatbilst tehniskajām un sanitārajām normām;
6.4.3. Nomnieks neveic remontu termiņā un apjomā, kāds ir paredzēts šajā
Līgumā;
6.4.4. Nomnieks patvaļīgi, bez saskaņošanas ar Iznomātāju vai arī pārkāpjot
attiecīgos normatīvos aktus, veic Telpu rekonstrukciju vai pārveidošanu;
6.4.5. Nomnieks bez Iznomātāja rakstveida atļaujas nodod Telpas apakšnomā
vai arī izmanto šīs Telpas kopdarbībai ar trešajām personām;
6.4.6. Nomnieks tiek atzīts par maksātnespējīgu vai bankrotējušu;
6.4.7. Nomnieks ir pieļāvis kāda šajā līguma paredzētā maksājuma kavējumu
ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem;
6.4.8. citos gadījumos, kad netiek ievēroti šā līguma noteikumi.
6.5. Ja Iznomātāja tiesības rīkoties vai pārvaldīt Telpas vai Ēku, valsts
institūcijas vai arī citas trešās personas ierobežo jebkurā veidā, tad Iznomātājam
ir tiesības lauzt šo līgumu priekšlaicīgi, rakstveidā brīdinot par to Nomnieku 1
(viena) mēneša laikā līdz līguma laušanai un, neizmaksājot Nomniekam nekādas
kompensācijas, izņemot tās, kuras ir tieši paredzētas šajā līgumā.
6.6. Citos gadījumos Iznomātājam ir tiesības lauzt šo līgumu pirms laika,
rakstveidā brīdinot par to Nomnieku 2 (divus) mēnešus pirms līguma laušanas.
Šajā gadījumā Iznomātājs neizmaksā nekādas kompensācijas Nomniekam,
izņemot tikai tās, kuras paredzētas šajā līgumā.
6.7. Līguma laušanas gadījumos no Iznomātāja Puses, līgums tiek uzskatīts
par lauztu no tā brīža, kad Nomnieks ir saņēmis attiecīgu paziņojumu.
6.8. Nomniekam ir tiesības lauzt līgumu pirms laika jebkurā gadījumā brīdinot
par to Iznomātāju 1 (vienu) mēnesi pirms līguma laušanas.
6.9. Gadījumos, kuri nav paredzēti šajā līgumā, tas var tikt lauzts tikai kārtībā,
ko īpaši paredz Latvijas Republikas likumdošanas akti.
7. STRĪDU ATRISINĀŠANA UN PUŠU ATBILDĪBA
7.1. Puses risina strīdus, kas radušies sakarā ar šā Līguma izpildi, un ir
atbildīgas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem.
7.2. Puses saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas likumdošanas
aktiem savstarpēji ir materiāli atbildīgas par līguma saistību pārkāpšanu, kā arī
par otrai Pusei radītiem zaudējumiem.
7.3. Ja Nomnieks nepilda šā līguma noteikumus, t.sk., nepareizas
kanalizācijas, apkures, citu komunikāciju, ugunsdrošības sistēmu lietošanas
gadījumā, Nomnieks ir pilnībā atbildīgs par visiem radītajiem zaudējumiem
Iznomātājam vai trešajām personām.
7.4. Ja Nomnieks līgumu lauž pirms laika tādu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar
Iznomātāja pienākumu nepildīšanu, papildus maksājumiem, kuras šādā gadījumā
paredz Civillikums, Nomnieks atlīdzina visus ar laušanu radušos zaudējumus.
7.5. Par šajā līgumā noteikto jebkura maksājuma savlaicīgu neveikšanu
Nomniekam tiek uzlikts naudas sods 0,5% apmērā no maksājamās summas par
katru nokavēto dienu.

7.6. Soda sankciju nomaksāšana neatbrīvo Puses no saistību pildīšanas.
7.7. Ja šā līguma termiņa izbeigšanās gadījumā Nomnieks savlaicīgi neatbrīvo
Telpas, tad turpmāk par katru nokavēto dienu nomas maksa tiek aprēķināta _____
kārtīgā apmērā.
7.8. Ja šis līgums tiek atzīts par spēkā neesošu Nomnieka vainas dēļ,
Nomnieks ir atbildīgs atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem
likumdošanas aktiem.
7.9. Ja kādu Nomnieka darbību rezultātā Iznomātājam tiek aprēķinātas soda
sankcijas, t.sk., saistītas ar neatbilstošu Telpu izmantošanu, atbildība par šādām
sankcijām pilnībā tiek uzlikta Nomniekam.
7.10. Nomniekam nav tiesību uzlikt atbildību Iznomātājam par nesaņemtajām
atļaujām kompetentās iestādēs, kuras atļauj izmantot Telpas mērķiem, kādi ir
norādīti šajā līgumā.
7.11. Nomnieka saistību neizpildes gadījumā šajā līgumā (t.sk., samaksas
nokavējumi, Telpu nesavlaicīga atbrīvošana utt.) Iznomātājam ir tiesības uz
Nomnieka mantu saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktu normām.
8. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS UN LĪGUMA
STĀŠANĀS LIKUMĪGĀ SPĒKĀ
8.1. Šis līgums tiek noslēgts un stājas spēkā ____________, un ir spēkā līdz
___________________.
8.2. Telpu lietošanas tiesības Nomniekam rodas ar Telpu pieņemšanas un
nodošanas akta parakstīšanas brīdi.
9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
9.1. Puses šo līgumu ir izlasījušas, piekrīt tā noteikumiem un to apliecina ar
saviem parakstiem.
9.1.1. Puses paraksta katru līguma lapu.
9.2. Ja kāds no šā līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas
neietekmē pārējos šā līguma noteikumus.
9.3. Šis līgums ir sastādīts __________ eksemplāros, katram no tiem ir vienāds
juridiskais spēks.
9. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI
IZNOMĀTĀJS:
Aknīstes novada pašvaldība
Skolas iela 7, Aknīste
Aknīstes novads, LV-5208
SEB Banka
Konts: LV82UNLA0009012130037

NOMNIEKS:

_______________________/V.Dzene//
___________________/__________/

20.#
Par finansējumu remontdarbiem Gārsenes kultūras namā
J.Vanags
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
15.panta pirmās daļas 2.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzekļus 10983,11 EUR apmērā tualešu pārbūvei Gārsenes kultūras
namā no kultūras budžeta līdzekļiem.
2. Slēgt līgumu ar SIA “Kalniņā”, reģ.Nr.LV40203105785, juridiskā adrese:
Skolas iela 5, Aknīste, Aknīstes novads, par tualešu pārbūvi Gārsenes kultūras
namā.
21.#
Par pašvaldības materiālo pabalstu piešķiršanu
A.Kurkliete
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” 3.6.5.apakšpunktu, 10.01.2018. Sociālās, izglītības, kultūras un sporta
komitejas lēmumiem,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt 2 personām apbedīšanas pabalstu. Kopā EUR 150,00.
2. Piešķirt 1 personai pabalstu ar bērna piedzimšanu. Kopā EUR 150,00.
3. Piešķirt 1 personai pabalstu EUR 144,46 par 2017.gadu sakarā ar ilgstošu
ārstēšanos.
4. Segt ēdināšanas izdevumus 100% apmērā (EUR 1,57 dienā) laika posmā no
apmeklējumu uzsākšanas līdz 31.05.2018. 1 PII “Bitīte” no 1 – 2 gadu vecam
izglītojamajam.
22.#
Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā
A.Kurkliete
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6.pantu,
Aknīstes novada domes 22.12.2015. Saistošajiem noteikumiem Nr.31 „Par Aknīstes
novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.2.apakšpunktu, likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 10.01.2018. Sociālās, izglītības,
kultūras un sporta komitejas lēmumiem,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt M.M. dzīvojamo platību Augšzemes ielā 55 – 5, Aknīstē, Aknīstes
novadā, un slēgt dzīvojamo telpu īres līgumu uz 3 mēnešiem.
2. Atzīt M.Š. par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā un
reģistrēt reģistrā Nr.2 “Īrētās dzīvojamās telpas apmaiņa pret citu dzīvojamo
telpu” ar kārtas Nr.18.
3. Piešķirt M.Š. dzīvojamo platību Augšzemes ielā 28 – 5, Aknīstē, Aknīstes
novadā, un slēgt dzīvojamo telpu īres līgumu uz 3 mēnešiem.
4. Piešķirt S.K. dzīvojamo platību “Kraujas 1”- 10, Kraujas, Gārsenes pagastā,
Aknīstes novadā, un slēgt dzīvojamo telpu īres līgumu uz 3 mēnešiem.
5. Piešķirt A.G. dzīvojamo platību Augšzemes ielā 7 – 1, Aknīstē, Aknīstes
novadā, un slēgt dzīvojamo telpu īres līgumu uz 3 mēnešiem.
23.#
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”, 09.01.2018. Tautsaimniecības komitejas lēmumiem,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt ar P.R., /dzīvesvieta/, noslēgto zemes nomas līgumu par pašvaldības
zemes gabala 0,5 ha platībā, kadastra Nr.56250080074, Aknīstes pagastā,
Aknīstes novadā, nomu.
2. Izbeigt ar I.M., /dzīvesvieta/, noslēgto zemes nomas līgumu par pašvaldības
zemes gabala 0,6 ha platībā, kadastra Nr.56620030108, Gārsenes pagastā,
Aknīstes novadā, nomu.
3. Iznomāt I.M., /dzīvesvieta/, pašvaldības zemes gabalu 0,8 ha platībā, kadastra
Nr.56620030129, Gārsenes pagastā, un slēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem
(ar nosacījumu, ka ēkas mantinieks ir tiesīgs pieprasīt zemi zem ēkas). Zemes
lietošanas mērķis 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
4. Iznomāt I.P., /dzīvesvieta/, daļu no pašvaldības zemes gabala 0,25 ha platībā,
kadastra Nr.56620010095, Gārsenes pagastā, un slēgt zemes nomas līgumu uz 10
gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
5. Iznomāt S.P., /dzīvesvieta/, pašvaldības zemes gabalu 0,1567 ha platībā, kadastra
Nr.56620020143, Gārsenes pagastā, un slēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem.
Zemes lietošanas mērķis 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
6. Iznomāt S.P., /dzīvesvieta/, pašvaldības zemes gabalu 0,2 ha platībā, kadastra
Nr.56620020136, Gārsenes pagastā, un slēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem.
Zemes lietošanas mērķis 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
7. Iznomāt I.B., /dzīvesvieta/, pašvaldības zemes gabalu 1,6 ha platībā, kadastra
Nr.56620010078, Gārsenes pagastā, un slēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem.
Zemes lietošanas mērķis 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
8. Iznomāt I.T., /dzīvesvieta/, daļu no pašvaldības zemes gabala 0,25 ha platībā,
kadastra Nr.56620010095, Gārsenes pagastā, un slēgt zemes nomas līgumu uz 10
gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
9. Iznomāt T.K., /dzīvesvieta/, daļu no pašvaldības zemes gabala 0,12 ha platībā,
kadastra Nr.56620010095, Gārsenes pagastā, un slēgt zemes nomas līgumu uz 10
gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
10. Iznomāt A.M., /dzīvesvieta/, daļu no pašvaldības zemes gabala 0,12 ha platībā,
kadastra Nr.56620010095, Gārsenes pagastā, un slēgt zemes nomas līgumu uz 10
gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
11. Iznomāt A.G., /dzīvesvieta/, pašvaldības zemes gabalu 0,3 ha platībā, kadastra
Nr.56620020154, Gārsenes pagastā, un slēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem.
Zemes lietošanas mērķis 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
12. Iznomāt S.S., /dzīvesvieta/, pašvaldības zemes gabalu 0,4682 ha platībā, kadastra
Nr.56250070170, Aknīstes pagastā, un slēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem.

Zemes lietošanas mērķis 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, 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:
13. Iznomāt z/s /nosaukums/, reģ.Nr., pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu 0,1769 ha
platībā, kadastra Nr.56050010728, Aknīstē, un slēgt zemes nomas līgumu uz 10
gadiem. Zemes
lietošanas mērķis 1105 – atsevišķi nodalītas atklātas
autostāvvietas.
24.#
Par nedzīvojamo telpu nomu
J.Vanags
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 14.punkta b)apakšpunktu, 09.01.2018. Finanšu komitejas
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Slēgt līgumu ar z/s /nosaukums/, /dzīvesvieta/, par telpu nomu Gārsenes pilī
(“Labieši”, Gārsene, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads) līdz 2018.gada 30.aprīlim.
Nomas maksa – 50,00 EUR mēnesī.
25.#
Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā
J.Vanags
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu, 21.panta pirmās daļas
24.punktu, Aknīstes novada Administratīvās komisijas nolikuma (apstipr. Domes sēdē
25.10.2017., prot.Nr.17, 20.#) 4.1.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Izslēgt no Administratīvās komisijas sastāva Kristapu Tētu.
26.#
Par izmaiņām pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas sastāvā
J.Vanags
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,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Izslēgt no pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas sastāva Kristapu Tētu.
2. Papildināt Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisiju ar Jāni
Gavaru no 01.02.2018.
27.#
Par deleģējuma līguma slēgšanu Pedagoģiski medicīniskās komisijas
pakalpojumu nodrošināšanai
J.Vanags

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu,
15.panta pirmās daļas 4.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Slēgt
deleģēšanas
līgumu
ar
Jēkabpils
pilsētas
pašvaldību,
reģ.Nr.90000024205, juridiskā adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, pedagoģiski
medicīniskās komisijas darbības nodrošināšanu.
28.#
Par Tirgus ielas pieslēgumu pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” iekļautajās Aknīstes pilsētas pašvaldības ielās
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” 4.,
5., 13.punktu, Aknīstes novada pašvaldības 29.11.2017. lēmumu Nr.21 “Par zemes
ierīcības projekta nekustamajam īpašumam Augšzemes iela 66, Aknīste, Aknīstes
novads, kadastra Nr.56050010611, apstiprināšanu, īpašuma adreses un nosaukuma
piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu” (prot.Nr.19), SIA
“SKA projekts” 19.01.2018. vēstuli Nr.01-18/06J “Par Melioratoru un Tirgus ielas
krustojuma skici”,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt „SKA projekts” piedāvāto risinājumu – Tirgus ielas nobrauktuvi
veidot 900 leņķī pret Melioratoru ielas asi un pievienot esošajam Tirgus ielas
posmam saskaņā ar lēmuma pielikumu „Melioratoru un Tirgus ielas krustojuma
skice”.
2. Tirgus ielas pieslēgumam no pieslēguma vietas līdz pievienojumam esošajam
ielas posmam projektēt grants segumu.
3. Saskaņā ar šī lēmuma pielikumu veikt izmaiņas ar Aknīstes novada pašvaldības
29.11.2017. lēmumu Nr.21 “Par zemes ierīcības projekta nekustamajam
īpašumam Augšzemes iela 66, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra
Nr.56050010611, apstiprināšanu, īpašuma adreses un nosaukuma piešķiršanu
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu” (prot.Nr.19) apstiprinātajā
zemes ierīcības projektā.
4. Apstiprināt Papildus vienošanos Nr.6 par grozījumiem pie 2016.gada
15.decembrī noslēgtā pasūtītāja līguma Nr.261 „BŪVPROJEKTU IZSTRĀDE
UN AUTORUZRAUDZĪBA AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBAS
GRANTS CEĻU, IELU PĀRBŪVEI”, pagarinot būvprojekta izstrādes termiņu
par 3 mēnešiem, līguma izmaksas nemainot, saskaņā ar lēmuma pielikumu.

