LATVIJAS REPUBLIKA

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

SĒDES PROTOKOLS
2019.gada 27.februārī
Aknīstē

Nr.2

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

I.Vendele – galvenā grāmatvede,
A.Aldiņa – juriskonsulte,
I.Kancāne – finansiste
SIA “Aknīstes Pakalpojumi” valdes loceklis L.Pakalns

Domes priekšsēdētāja V.Dzene ierosina izņemt no darba kārtības 28.jautājumu
- Par zemes nomas pakalpojuma maksas cenrādi lauksaimniecības zemei, lai vēlreiz to
izdebatētu komitejā.
Deputātiem nav iebildumu.
Domes priekšsēdētāja V.Dzene aicina balsot par sēdes darba kārtību ar 27
jautājumiem.
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
A.Kurkliete, S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 27 jautājumiem.
DARBA KĀRTĪBA
1. Par SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” tāmes 2019.gadam
apstiprināšanu.
2. Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu
sarakstā.
3. Par dalību valsts Zivju fonda izsludinātajā projektu konkursā.

4. Par saistošo noteikumu Nr.3/2019 „Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta
plāns 2019.gadam” apstiprināšanu.
5. Par saistošo noteikumu Nr.4/2019 „Aknīstes novada pašvaldības speciālā
budžeta plāns 2019.gadam” apstiprināšanu.
6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Augšzemes iela 24 – 3, Aknīstē, Aknīstes
novadā, atsavināšanu un nosacītās summas apstiprināšanu.
7. Par pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma Strādnieku ielā 2, Aknīstē,
Aknīstes novadā, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
8. Par apbūves tiesību nodibināšanu.
9. Par Aknīstes novada teritorijas plānojuma 2019.- 2030.gadam izstrādes
uzsākšanu.
10. Par ziedojuma noraidīšanu.
11. Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu.
12. Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu.
13. Par pašvaldības zemes pārnomāšanu.
14. Par pašvaldības zemes nomu.
15. Par pašvaldības zemes nomu.
16. Par pašvaldības zemes nomu.
17. Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai.
18. Par dzīvojamās mājas Saltupes ielā 22, Aknīstē, Aknīstes novadā, nodošanu
apsaimniekošanā.
19. Par dzīvojamās mājas “Kraujas 4”, Kraujas, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā,
apsaimniekošanu.
20. Par adreses maiņu.
21. Par personas izslēgšanu no reģistra Nr.1 “Pašvaldībai piederošu dzīvojamo
telpu izīrēšana”.
22. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.
23. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.
24. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
25. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
26. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
27. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
1.#
Par SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” tāmes 2019.gadam
apstiprināšanu
Pamatojoties uz Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumu, Finanšu komitejas
20.02.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt vienas personas uzturēšanās izdevumus, tāmi, ilgstošas sociālās
aprūpes iestādē SIA „Aknīstes VSAC” ar 2019.gada 1.janvāri – 605,00 EUR mēnesī,
t.sk.:
1) darba alga, t.sk. VSAOI – 429,00 EUR;
pakalpojumi – 9,00 EUR;
apkure –14,00 EUR;
elektroenerģija – 21,00 EUR;
ūdens u.c. enerģ.mat. – 11,00 EUR;
pārējie izdevumi – 6,00 EUR.
Kopā izmaksas – 490,00 EUR
2) mainīgās izmaksas:
medikamenti – 15,00 EUR;
higiēnas preces – 23,00 EUR;

ēdināšana –77,00 EUR.

Kopā izmaksas – 115,00 EUR

2.#
Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību
sarakstā
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu,
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, Ministru
kabineta 18.12.2018. noteikumiem Nr.851 “Noteikumi par zemāko mēnešalgu un
speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem”, Ministru kabineta
30.11.2010. noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Veikt Aknīstes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu sarakstā
šādu grozījumu ar 01.01.2019.:
palielināt iestādes “Aknīstes vidusskola” amatu sarakstā amata vienības “skolu
māsa” amata algu no 552,00 EUR uz 714,00 EUR par 1 slodzi:
Aknīstes vidusskola
Amata
nosaukums

Prof.
kods

Amatu
saime

Mēnešalgas
grupas
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Skolu māsa
(PIRMSKOLAS
IESTĀŽU UN
SKOLU MĀSA)

2221 34

5.2

III

7

Amata Amata alga
vienības
par 1
slodzi
(euro)
0,5
714.00

% algas
aprēķinam

3.#
Par dalību valsts Zivju fonda izsludinātajā projektu konkursā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 3.punktu,
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 02.03.2010. noteikumiem Nr.215
“Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda
finanšu līdzekļiem”, Finanšu komitejas 20.02.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Piedalīties valsts Zivju fonda izsludinātajā projektu iesniegumu konkursā
finansējuma piesaistei pašvaldības ūdenstilpņu zinātniskajai izpētei un aprīkojuma
iegādei zivju resursu aizsardzības pasākumu veikšanai.
4.#
Par saistošo noteikumu Nr.3/2019 “Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta
plāns 2019.gadam” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu, likumu „Par pašvaldību
budžetiem”, Likumu par budžetu un finanšu vadību,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.3/2019
„Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2019.gadam”.
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
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3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
4. Publicēt saistošos noteikumus pašvaldības mājas lapā internetā, nodrošināt to
pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3/2019
„Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2019.gadam”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 2.punktu,
46.panta pirmo un otro daļu,
likumu „Par pašvaldību budžetiem”,
Likumu par budžetu un finanšu vadību
1. Atlikums uz 2019.gada 1.janvāri Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžetā –
EUR 367430.67
2. Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļu par
EUR 2482413
Klasifikācijas
kods

01.0.0.0
01.1.0.0
01.1.1.0
01.1.1.1.
01.1.1.2.
04.0.0.0
04.1.0.0
04.1.1.0
04.1.1.1.
04.1.1.2.
04.1.2.0
04.1.2.1.
04.1.2.2.
08.0.0.0
08.3.0.0
08.3.9.0.
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

Nosaukums
I KOPĀ IEŅĒMUMI
II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi
III Nodokļu ieņēmumi
Tiešie nodokļi
IENĀKUMA NODOKĻI
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Saņemts iepriekšējā gada nesadalītais atlikums no Valsts kases sadales
konta
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
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm kārtējā saimnieciskā gada
ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm iepriekšējo gadu parādi
IV Nenodokļu ieņēmumi
IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA
Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla
izmantošanas)
Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla
izmantošanas)
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

Apstiprinātais
gada plāns
(EUR)
2 48 24 13
1 44 79 81
1 42 22 81
1 42 22 81
1 28 32 18
1 28 32 18
1 28 32 18
60 35
1 27 71 83
13 90 63
13 90 63
13 05 63
11 95 63
1 10 00
85 00
75 00
10 00
25 700
20 00
20 00
20 00
12 00
12 00
12 00
12 00
20 00
20 00
20 00
20 00
2 05 00

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
18.6.2.0.1.
18.6.2.0.2.
18.6.2.0.4.

18.6.2.0.5.

18.6.2.0.7.
18.6.2.0.9.
18.6.3.0
18.6.3.0
18.6.4.0
18.6.4.0.
18.6.4.0.1
18.6.4.0.1
18.8.0.0
18.8.1.0
18.8.1.0.
19.0.0.0
19.2.0.0
19.2.0.0.
19.2.0.0.1
19.2.0.0.2
21.0.0.0
21.3.0.0
21.3.5.0
21.3.5.2.
21.3.7.0
21.3.7.0
21.3.8.0
21.3.8.1.
21.3.8.4.
21.3.8.9.
21.3.9.0
21.3.9.1.
21.3.9.3.

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
Mērķdotācijas mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādei
Mērķdotācijas pašvaldību pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības,
profesionālās izglītības, spec. izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības
programmu pedagogu darba samaksai un VSAOI
Mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu
apmācības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām
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
Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti ārvalstu
finanšu palīdzības projektu īstenošanai no valsts budžeta iestādēm
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda
Pārējie pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas
izdevumu transferti
Pārējie pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas
izdevumu transferti
Pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta transferti Eiropas
Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai
Ieņēmumi par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu
projektu īstenošanai
Ieņēmumi par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu
īstenošanai
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI
Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai
Ieņēmumi sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai
VI Budžeta iestāžu ieņēmumi
BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi
Maksa par izglītības pakalpojumiem
Ieņēmumi no vecāku maksām
Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem
Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem
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 biļešu realizāciju

1 30 00
1 30 00
1 30 00
75 00
75 00
75 00
98 30 72
91 70 72
91 70 72
31 07 00
1 76 49
45 17
22 24 75

2 84 24

1 20 42
2 55 93
11 20
11 20
51 89 17
51 89 17
4 86 65
4 86 65
3 76 70
3 76 70
3 76 70
6 60 00
6 60 00
6 60 00
5 80 00
80 00
5 13 60
5 13 60
5 13 60
3 00
3 00
1 30
1 30
2 26 80
71 80
1 00 00
55 00
2 82 50
32 00
32 00

21.3.9.4.
21.3.9.9.

Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem

1 60 00
58 50

3. Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu daļu par
EUR 2829998
Klasifikācijas
kods

Nosaukums
VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM
KATEGORIJĀM

01.110
06.200
08.210
08.230
09.110
09.219
09.510
10.920
1000
1100
1110
1119
1148
1148
1150
1150
1200
1210
1210
2000
2100
2110
2111
2112
2200
2210
2210
2220
2221
2222
2223
2224
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235

Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas
Teritoriju attīstība
Bibliotēkas
Kultūras centri, nami, klubi
Pirmsskolas izglītība
Vispārējā izglītība
Interešu un profesionālās ievirzes izglītība
Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi
VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM
Atlīdzība
Atalgojums
Mēneša amatalga
Pārējo darbinieku mēneša amatalga
Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana
Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu
dokumentu pamata
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu
dokumentu pamata
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla
rakstura pabalsti un kompensācijas
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Preces un pakalpojumi
Komandējumi un dienesta braucieni
Iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni
Dienas nauda
Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
Pakalpojumi
Pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumi
Pārējie pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem
Izdevumi par siltumenerģiju, tai skaitā apkuri
Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju
Izdevumi par elektroenerģiju
Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un
teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju
Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem
Iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības un veicamo funkciju
nodrošināšanu saistītie pakalpojumi
Pārstāvība un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana
Uz uzņēmuma līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumi
Izdevumi par transporta pakalpojumiem
Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba
ņēmējiem
Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem

Apstiprinātais
gada plāns
(EUR)
2 82 99 98
10 02 05
37 52 46
78 44 95
7 01 14
26 23 61
28 10 69
51 59 36
5 81 92
38 23 80
2 82 99 98
1 46 31 04
1 18 06 18
1 13 92 18
1 13 92 18
20 00
20 00
3 94 00
3 94 00
28 24 86
28 24 86
28 24 86
54 86 49
13 50
13 50
4 65
8 85
34 57 90
42 85
42 85
12 18 56
5 12 81
53 15
5 86 50
61 50
4 60
7 99 40
15 50
31 00
2 03 00
25 90
79 80

2236
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2246
2247
2250
2251
2260
2261
2263
2264
2270
2278
2279
2280
2280
2300
2310
2311
2312
2314
2320
2321
2322
2340
2341
2350
2350
2360
2361
2363
2370
2370
2400
2400
5000
5100
5120
5130
5200
5210
5211
5230
5233
5238
5239
5250
5250

Bankas komisija, pakalpojumi
Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības
nodrošināšanu saistītie pakalpojumi
Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku,
būvju un ceļu kapitālo remontu)
Ēku, būvju un telpu remonts
Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana
Nekustamā īpašuma uzturēšana
Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana
Apdrošināšanas izdevumi
Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi
Informācijas sistēmas uzturēšana
Īre un noma
Ēku, telpu īre un noma
Zemes noma
Iekārtu un inventāra īre un noma
Citi pakalpojumi
Iestādes iekšējo kolektīvo pasākumu org.izdevumi
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
Maksājumi par sniegtajiem finanšu pakalpojumiem
Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko
neuzskaita kodā 5000
Biroja preces un inventārs
Biroja preces
Inventārs
Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai
Kurināmais un enerģētiskie materiāli
Kurināmais
Degviela
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīnas
instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana
Mīkstais inventārs
Ēdināšanas izdevumi
Mācību līdzekļi un materiāli
Mācību līdzekļi un materiāli
Izdevumi periodikas iegādei
Izdevumi periodikas iegādei
Pamatkapitāla veidošana
Nemateriālie aktīvi
Datorprogrammas
Pārējie nemateriālie aktīvi
Pamatlīdzekļi
Zeme un būves
Dzīvojamās ēkas
Pārējie pamatlīdzekļi
Bibliotēku fondi
Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika
Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi
Kapitālais remonts un rekonstrukcija
Kapitālais remonts un rekonstrukcija

80
4 43 40
7 79 24
2 46 43
1 24 00
78 02
2 10 12
70 00
50 67
1 28 45
1 28 45
65 70
25 00
4 50
36 20
3 92 85
1 50
3 91 35
30 85
30 85
19 93 79
5 16 16
1 09 72
1 07 34
2 99 10
7 45 20
2 58 90
4 86 30
3 50
3 50
4 50 70
4 50 70
2 43 99
48 08
1 95 91
34 24
34 24
21 30
21 30
36 67 05
2 55 00
5 00
2 50 00
34 12 05
9 20
9 20
2 34 40
63 90
1 17 50
53 00
31 68 45
31 68 45

6000
6200
6240
6242
6250
6252
6253
6255
6259
6260
6260
6270
6270
6290
6299
6400
6410
6419
6420
6423
7000
7100
7180
71800
7200
7210
7210

Sociālie pabalsti
Pensijas un sociālie pabalsti naudā
Valsts nodarbinātības pabalsti naudā
Bezdarbnieka stipendija
Pašvaldību sociālā palīdzība naudā
Pabalsti veselības aprūpei
Pabalsti ēdināšanai
Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā
Pārējā sociālā palīdzība un citi maksājumi iedzīvotājiem naudā
Garantētā minimālā ienākuma pabalsti naudā
Garantētā minimālā ienākuma pabalsti naudā
Dzīvokļa pabalsti naudā
Dzīvokļa pabalsti naudā
Valsts budžeta maksājumi iedzīvotājiem
Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts budžeta veiktie maksājumi
iedzīvotājiem naudā
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un
kompensācijās
Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem
Samaksa par pārējiem sociālajiem pakalpojumiem saskaņā ar pašvaldību
saistošajiem noteikumiem
Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību
brīvprātīgo iniciatīvu izpildei
Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti
Aizņēmumu atmaksa un līzinga maksājumi
Aizņēmumu atmaksa un līzinga maksājumi
Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti
Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām
pašvaldībām
Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām

25 68 99
6 65 59
1 45 45
1 45 45
2 40 17
62 00
5 00
1 70 17
3 00
47 00
47 00
1 69 00
1 69 00
63 97
63 97
19 03 40
12 32 40
12 32 40
6 71 00
6 71 00
19 46 41
10 02 05
10 02 05
10 02 05
9 44 36
9 44 36

4. Plānotais atlikums uz 2019.gada 31.decembri – EUR 19845.67

5.#
Par saistošo noteikumu Nr.4/2019 “Aknīstes novada pašvaldības speciālā
budžeta plāns 2019.gadam” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu, likumu „Par pašvaldību
budžetiem”, Likumu par budžetu un finanšu vadību,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.4/2019
„Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2019.gadam”.
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
4. Publicēt saistošos noteikumus pašvaldības mājas lapā internetā, nodrošināt to
pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4/2019
„Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2019.gadam”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 2.punktu,

9 44 36

21.panta pirmās daļas 2.punktu,
46.panta pirmo un otro daļu,
likumu „Par pašvaldību budžetiem”,
Likumu par budžetu un finanšu vadību
1. Atlikums uz 2019.gada 1.janvāri Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžetā
– EUR 72166
2. Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu daļu par
EUR 129349
Klasifikācijas
kods

1.0.
5.5.0.0
5.5.3.0
5.5.3.1
5.0.
18.6.2.0
18.6.2.3

Nosaukums
I KOPĀ IEŅĒMUMI
II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi
III Nodokļu ieņēmumi
IENĀKUMA NODOKĻI
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces
Dabas resursu nodoklis
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību speciālajā budžetā saņemtie valsts budžeta transferti un
mērķdotācijas
Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem

Apstiprinātais
gada plāns
(EUR)
129349
129349
7000
7000
7000
7000
7000
122349
122349
122349

3. Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumu daļu par
EUR 187765
Klasifikācijas
kods

06.200
2000
2200
2200
2200
2230
2239
2240
2241
2244
2246
2261
2300
2312
2322
2350
7180
71800

Nosaukums
IV IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM
KATEGORIJĀM
Teritoriju attīstība
V IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Pakalpojumi
Pakalpojumi
Iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības un veicamo funkciju
nodrošināšanu saistītie pakalpojumi
Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības
nodrošināšanu saistītie pakalpojumi
Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku,
būvju un ceļu kapitālo remontu)
Ēku, būvju un telpu remonts
Nekustamā īpašuma uzturēšana
Ceļu un ielu kārtējais remonts
Ēku, telpu īre un noma
Krājumi, materiāli, preces un inventārs
Inventārs
Degviela
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
Aizņēmumu atmaksa un līzinga maksājumi
Aizņēmumu atmaksa un līzinga maksājumi

4. Plānotais atlikums uz 2019.gada 31.decembri – EUR 13750

Apstiprinātais
gada plāns
(EUR)
187765
187765
187765
142649
140099
140099
140099
2000
2000
138099
5000
8000
124949
150
2550
500
50
2000
45116
45116

6.#
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Augšzemes iela 24 – 3, Aknīstē, Aknīstes
novadā, atsavināšanu un nosacītās summas apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta
ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo, piekto daļu, 8.panta otro, sesto, septīto daļu,
9.panta otro daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, piekto daļu, 45.panta trešo daļu,
Finanšu komitejas 20.02.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut /Vārds, uzvārds/ atsavināt Aknīstes novada pašvaldībai piederošu
nekustamo īpašumu (dzīvokli) Augšzemes iela 24-3, Aknīste, Aknīstes novads,
kadastra Nr.56059000045, ar kopējo platību 32,3 m2, 323/2079 kopīpašuma
domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, piecām būvēm un zemes.
Atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena ir 1125,64 EUR (viens tūkstotis
viens simts divdesmit pieci euro 64 centi).
2. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu.
3. Uzdot juriskonsultei A.Aldiņai viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās
dienas sagatavot nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.
7.#
Par pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma Strādnieku ielā 2, Aknīstē,
Aknīstes novadā, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
9.panta otro daļu, 10.pantu, 13.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, Ministru kabineta 01.02.2011.
noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu,
Finanšu komitejas 20.02.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu, kadastra Nr. 56050010205 - nedzīvojamo ēku
(kadastra apzīmējums 56050010205001) un zemesgabalu 3165,0 m2 platībā,
kas atrodas Strādnieku iela 2, Aknīstē, Aknīstes novadā.
2. Noteikt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR 3121,00 (trīs
tūkstoši viens simts divdesmit viens euro 00 centi).
3. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana izsolē ar augšupejošu soli.
4. Apstiprināt Aknīstes novada domes izsoles noteikumus Nr.2/2019 „Par
Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Strādnieku ielā 2, Aknīstē,
Aknīstes novadā, atsavināšanu”.
5. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt izsoli.
Aknīstes novada domes
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 2/2019
„Par Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Strādnieku ielā 2, Aknīstē,
Aknīstes novadā, atsavināšanu”
1. Izsoles organizētājs Aknīstes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000026441,
adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads.
1.1. Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība.
1.2. Pārdošanas metode: mutiska izsole ar augšupejošu soli.

2. Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes
novads.
3. Izsoles laiks: 2019.gada 9.aprīlī plkst. 10:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija.
5. Izsoles objekts ir pašvaldības nekustamais īpašums Strādnieku ielā 2, Aknīstē,
Aknīstes novadā, kadastra Nr.56050010205 - nedzīvojamā ēka (kadastra
apzīmējums 56050010205001) un zemesgabals 3165,0 m2 platībā.
6. Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR 3121,00 (trīs tūkstoši
viens simts divdesmit viens euro 00 centi)
7. Nekustamā īpašuma objekta izsoli sāk ar nekustamā īpašuma Strādnieku ielā 2,
Aknīstē, Aknīstes novadā, izsoles objekta noteikto nosacīto cenu.
8. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt izsoles objektu dabā,
darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš
sazinoties ar kontaktpersonu pa tālruni 25436558.
9. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00 (piecdesmit euro 00
centi).
10. Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā.
11. Izsoles dalībniekiem jāreģistrējas Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7,
Aknīstē, Aknīstes novadā, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada
pašvaldības interneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā termiņā, iepriekš
samaksājot drošības naudu 10 % apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma
objekta nosacītās cenas un reģistrācijas nodevu EUR 14,23 (četrpadsmit euro
23 centi). Drošības nauda un reģistrācijas nodeva uzskatāma par iesniegtu, ja
attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā.
12. Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies viens pretendents,
nekustamais īpašums tiks pārdots vienīgajam pretendentam, ja viņš pārsolīs
izsoles objekta nosacīto cenu.
13. Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bezskaidras naudas
pārskaitījumu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000026441, A/S
„SEB banka” bankas kontā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas kods
UNLALV2X vai arī Aknīstes novada pašvaldības kasē skaidras naudas
norēķinu veidā.
14. Visa izsolē nosolītā cena (tai skaitā drošības nauda) tiek uzskatīta par nekustamā
īpašuma pirkuma maksu.
15. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta nekustamā īpašuma pirkuma
maksā.
16. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties izsolē, var pieteikties
Aknīstes novada pašvaldībā līdz 2019.gada 5.aprīlim darbdienās no 8.00 līdz
12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30.
17. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai piedalītos izsolē, nekustamā
īpašuma pirkšanai jāiesniedz Aknīstes novada pašvaldībā šādi dokumenti:
17.1. Fiziskām personām:
− Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos
iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles
noteikumiem;
− jāuzrāda pase;
− dokuments par drošības naudas iemaksu;
− dokuments par reģistrācijas maksas samaksu.
17.2. Juridiskām personām:
− Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos
iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles
noteikumiem;
− dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks) vai attiecīgās
pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi;

− apliecināta spēkā esošu statūtu (līguma) kopija vai izraksts par
pārvaldes institūciju amatpersonu kompetences apjomu;
− kvīts par drošības naudas samaksu;
− kvīts par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;
− noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juridisko personu
izsolē (uzrādot pasi).
18. Ja nepieciešams, no attiecīgā valsts reģistra Mantas atsavināšanas komisija var
pieprasīt zvērināta revidenta vai licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās
personas gada pārskatu.
19. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.
20. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku sarakstā. Izsolē var
piedalīties, ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti
izsoles priekšnoteikumi.
21. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
− nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas termiņš;
− nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie dokumenti;
− rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpašuma atsavināšanas
izsoles noteikumiem.
22. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu eksemplārā izsoles
dalībnieks ar savu parakstu pirms izsoles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar
izsoles noteikumiem.
23. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas numuru.
24. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo īpašumu. Uzziņas pa tālr.
25436558.
25. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam izpaust jebkādas ziņas
par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.
26. Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram (protokolistam)
reģistrācijas apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka
reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam
kārtas numuram.
27. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ierodas ne mazāk kā divi
dalībnieki, kuri reģistrēti noteiktajā kārtībā.
28. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem reģistrētajiem
dalībniekiem, izsoles vadītājs izsoli atliek uz 15 minūtēm, bet pēc tam objektu
piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam, ja tas pārsola izsoles nosacīto
cenu.
29. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus apstiprināt gatavību
piedalīties izsolē.
30. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru.
Katrs šāds solījums ir dalībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā
objekta cenu par noteikto cenas pieauguma apmēru EUR 50.00. Ja neviens no
dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepārsola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto
pēdējo nosolīto augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu.
31. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena objekts ir pārdots personai,
kas nosolījusi pēdējo augstāko cenu. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši
vienu un to pašu cenu, priekšroka pirkt objektu ir dalībniekam, kurš pirmais no
viņiem saņēmis izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību.
32. Dalībnieks, kas, nosolījis visaugstāko cenu izsolē, tiek ierakstīts izsoles
protokolā, kurā norāda dalībnieka
− juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs un nosolītā cena;
− fiziskas personas: vārds, uzvārds, personas kods un nosolītā cena.
33. Pircējs, kas konkrētam objektam nosolījis pēdējo augstāko cenu, izsoles vietā
nekavējoties ar savu parakstu apliecina, ka protokolā norādītā cena atbilst tai,
ko viņš ir nosolījis.

34. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet neparakstās protokolā, uzskatāms
par atteikušos no nosolītā objekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija
ir tiesīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un viņam netiek
atmaksāta dalības maksa un drošības nauda. Tad Mantas atsavināšanas komisija
pēdējam pārsolītājam pircējam piedāvā atsavināmo nekustamo īpašumu par
viņa nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo nekustamo īpašumu
pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vairāki dalībnieki, izsoli nekavējoties
atkārto no pirmspēdējās augstākās cenas.
35. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks
apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.
36. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kurš nosolījis
nekustamā īpašuma objektu, saņem rēķinu samaksas veikšanai.
37. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēgšanai.
38. Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles nosacīto cenu vai arī izsoles
dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, 7 dienu laikā pēc izsoles nav iesniedzis
Mantas atsavināšanas komisijai bankas dokumentus par to, ka attiecīgie
norēķini ir nokārtoti, viņš zaudē tiesības uz atsavināmo nekustamā īpašuma
objektu. Reģistrācijas nodeva un drošības nauda attiecīgajam dalībniekam
netiek atmaksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu
nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš
solījis nākamo augstāko cenu.
39. Izsoles dalībniekiem, kas pārtraukuši solīšanu izsoles gaitā, drošības nauda tiek
atmaksāta nedēļas laikā pēc izsoles, bet reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.
40. Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies uz izsoli, drošības nauda
un reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.
41. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu par konkrētu objektu, 7 dienu
laikā kopš izsoles jāpārskaita starpība starp nosolīto cenu un iemaksāto drošības
naudu Aknīstes novada pašvaldības norēķinu kontā.
42. Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles apstiprina Mantas
atsavināšanas
komisija.
43. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome nākamajā domes sēdē pēc
tam, kad saņemts bankas dokuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par
nosolīto nekustamo īpašumu.
44. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, pēc iemaksas veikšanas
atsakās parakstīt pirkuma līgumu, kurš sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta
izsoles noteikumiem, viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. Reģistrācijas
nodeva un drošības nauda šādam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā gadījumā
atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par
savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu.
45. Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods, atkāpšanās no līguma u.tml.)
par tā nepildīšanu. Pirkuma līgums nekustamā objekta nosolītājam jāparaksta 7
(septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.
46. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem Aknīstes novada
pašvaldības Mantas atsavināšanas komisija. Sūdzības par Mantas atsavināšanas
komisijas darbību iesniedzamas Aknīstes novada pašvaldībā 3 darba dienu laikā
no izsoles dienas Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208.
47. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles noteikumiem un saņemt
sīkāku informāciju par atsavināmo nekustamo īpašumu Aknīstes novada
pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2019.gada 4.marta līdz
2019.gada 5.aprīlim darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00,
piektdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 14.30. Tālrunis uzziņām:
25436558.
48. Izsole notiks 2019.gada 9.aprīlī plkst. 10:00, Aknīstes novada pašvaldībā,
2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novadā, LV-5208.

8.#
Par apbūves tiesību nodibināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Civillikuma 1129.1 -1129.9 pantiem, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantu, Finanšu komitejas 20.02.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Nodibināt apbūves tiesību Aknīstes novada pašvaldībai uz SIA /nosaukums,
reģistrāciajs Nr., juridiskā adrese/, un /Vārds, uzvārds, personas kods,
dzīvesvieta/ piederošās zemes vienības daļas – Skolas ielā 5, Aknīstē,
Aknīstes novadā, (kadastra apzīmējums 560500104218001) 0.0040 ha
platībā.
2. Noslēgt līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu Aknīstes novada
pašvaldībai uz /nosaukums, reģistrāciajs Nr., juridiskā adrese/, un /Vārds,
uzvārds, personas kods, dzīvesvieta/ piederošās zemes vienības daļas –
Skolas ielā 5, Aknīstē, Aknīstes novadā, (kadastra apzīmējums
560500104218001) 0.0040 ha platībā, un noteikt maksu par apbūves tiesību
EUR 12,00 (divpadsmit euro gadā): SIA “/nosaukums/” 51% - 6,12 EUR
gadā (seši euro 12 centi) un /Vārds, uzvārds/ 49% - 5,88 EUR gadā (pieci
euro 88 centi). (Līgums pielikumā).
3. Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījusi pēdējā puse, un ir spēkā līdz
2029.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt. Apbūves tiesība stājas
spēkā, kad tā ir nostiprināta zemesgrāmatā. Nekustamā īpašuma apbūves
tiesības nodibināšanas mērķis – izbūvēt betona pamatni un novietot LED
ekrānu.
4. Veikt nepieciešamās darbības, lai apbūves tiesību par labu Aknīstes novada
pašvaldībai nostiprinātu zemesgrāmatā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Aknīstes novada pašvaldības projektu
koordinatorei.
9.#
Par Aknīstes novada teritorijas plānojuma 2019. - 2030. gadam
izstrādes uzsākšanu
Izskatot iespēju uzsākt Aknīstes novada teritorijas plānojumu 2019. - 2030. gadam,
ar mērķi izstrādāt normatīviem atbilstošu ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas
dokumentu, Aknīstes novada dome konstatē:
1. Aknīstes novads izveidots 2009.gada 1.jūlijā, apvienojot Aknīstes pilsētu, Gārsenes
pagastu un Asares pagastu.
2. Aknīstes pilsētai ir pagarināts pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojums 20062018. gadam līdz jauna Aknīstes novada teritorijas plānojuma spēkā stāšanās
laikam. Gārsenes pagastam ir spēkā esošs teritorijas plānojums (plānojuma
darbības laiks ir 2008.-2020.gads). Savukārt Asares pagastam 2015. gada
28.oktobrī ir pagarināts pagasta teritorijas plānojuma 2003. - 2015.gadam
grozījumu 2007. -2015.gadam darbības laiks līdz jauna Aknīstes novada teritorijas
plānojuma spēkā stāšanās laikam.
3. Vienota teritorijas plānojuma izstrādi ir nepieciešams uzsākt visai Aknīstes novada
teritorijai. Ņemot vērā plānoto darbu apjomu, kas ir laikietilpīgs process,
jāpiesaista ārpakalpojumu sniedzējs.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu,
Attīstības plānošanas sistēmas likuma 10.pantu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma
12.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 2., 26. un
75.punktu, Aknīstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam, kas

apstiprināta ar Aknīstes novada domes 2014.gada 28.maija lēmumu Nr. 18. (protokols
Nr.7),
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt Aknīstes novada teritorijas plānojuma 2018.-2030. gadam izstrādi
saskaņā ar darba uzdevumu Nr.TP-2016-1 (pielikumā).
2. Apstiprināt darba uzdevumu Nr. TP-2019-1.
3. Apstiprināt par teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju Aknīstes novada
pašvaldības Telpiskās attīstības plānotāju Santu Šmiti.
4. Uzdot Aknīstes novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt iepirkuma
procedūru Aknīstes novada teritorijas plānojuma izstrādei un izsludināt
iepirkumu.
5. Uzdot Aknīstes novada pašvaldības izpilddirektoram ar rīkojumu izveidot darba
grupu Aknīstes novada teritorijas plānojuma izstrādei.
6. Uzdot Sabiedrisko attiecību daļai publicēt paziņojumus par šo lēmumu
pašvaldības informatīvajā biļetenā „Aknīstes Novada Vēstis” un pašvaldības
tīmekļa vietnē www.akniste.lv.
10.#
Par ziedojuma noraidīšanu
Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 14.pantu, Aknīstes vidusskolas direktores A.Voitiškes iesniegumu, Finanšu
komitejas 20.02.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Lauzt 29.10.2018. dāvinājuma (ziedojuma) līgumu Nr.233 par dāvinājumu 300
EUR vērtībā attīstošo spēļu iegādei Aknīstes vidusskolai.
2. Uzdot galvenajai grāmatvedei I.Vendelei atmaksāt ziedojuma summu
Dāvinātāja kontā no Aknīstes vidusskolas budžeta līdzekļiem.
11.#
Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi”, Tautsaimniecības komitejas 13.02.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Pagarināt zemes nomas līgumu (Vārds, uzvārds, dzīvesvieta) par pašvaldības
zemes gabala 0,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 56620030348, zemes gabala 1,6 ha
platībā, kadastra apzīmējums 56620030347, zemes gabala 0,62 ha platībā, kadastra
apzīmējums 56620030285, zemes gabala 0,5 ha platībā, kadastra apzīmējums
56620030047, un zemes gabala 0,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 56620030286,
nomu. Nomas termiņš 6 gadi.
12.#
Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi”, Tautsaimniecības komitejas 13.02.2019. lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Pagarināt zemes nomas līgumu (Vārds, uzvārds, dzīvesvieta) par pašvaldības
zemes gabala 2,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 56620030096, nomu. Nomas
termiņš 6 gadi.
13.#
Par pašvaldības zemes pārnomāšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi”, Tautsaimniecības komitejas 13.02.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Atļaut pārnomāt (Vārds, uzvārds, dzīvesvieta) pašvaldības zemes gabalu 2,0 ha
platībā, kadastra apzīmējums 56620030096, kurš ir iznomāts (Vārds, uzvārds,
dzīvesvieta). Zemes lietošanas mērķis 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
14.#
Par pašvaldības zemes nomu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi”, Tautsaimniecības komitejas 13.02.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Iznomāt z/s (nosaukums, reģ.Nr.), pašvaldības zemes gabalu 2,0 ha platībā,
kadastra apzīmējums 56620050065, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem.
Zemes lietošanas mērķis 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
15.#
Par pašvaldības zemes nomu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi”, Tautsaimniecības komitejas 13.02.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Iznomāt (Vārds, uzvārds, dzīvesvieta) daļu no pašvaldības zemes gabala 0,046
ha platībā, kadastra apzīmējums 56440040263.
16.#
Par pašvaldības zemes nomu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi”, Tautsaimniecības komitejas 13.02.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Iznomāt (Vārds, uzvārds, dzīvesvieta) pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu 12,0
ha platībā, kadastra apzīmējums 56250020059, un zemes gabalu 1,3 ha platībā, kadastra
apzīmējums 56250010082, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes
lietošanas mērķis 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
17.#
Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro
daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas
17.punktu,Tautsaimniecības komitejas 13.02.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Ierakstīt zemesgrāmatā (prioritārā kārtā) uz pašvaldības vārda zemes gabalu
0,0400 ha platībā, kadastra Nr.56250070228, Aknīstes pagastā, Aknīstes
novadā, un nodot atsavināšanai.
atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete); PRET – 3 (I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis);
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
2. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu “Dzeguzes”,
Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, 14,01 ha platībā, kadastra Nr.56250090078.
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
3. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai veikt minēto nekustamo
īpašumu atsavināšanas procesa organizēšanu.
18.#
Par dzīvojamās mājas Saltupes ielā 22, Aknīstē, Aknīstes novadā, nodošanu
apsaimniekošanā
Pamatojoties uz Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 5.pantu, 10.pantu,
Tautsaimniecības komitejas 13.02.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Nodot apsaimniekošanā dzīvojamo māju Saltupes ielā 22, Aknīstē, Aknīstes
novadā, /Vārds, uzvārds/.
19.#
Par dzīvojamās mājas “Kraujas 4”, Kraujas, Gārsenes pagastā, Aknīstes
novadā, apsaimniekošanu
Pamatojoties uz Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 5.pantu, 10.pantu,
dzīvojamās mājas “Kraujas 4” dzīvokļu īpašnieku kopsapulces 29.01.2019. protokolu,
Tautsaimniecības komitejas 13.02.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Akceptēt 29.01.2019. dzīvojamās mājas “Kraujas 4” dzīvokļu īpašnieku
kopsapulces lēmumu par dzīvojamās mājas “Kraujas 4”, Kraujas, Gārsenes
pagastā, Aknīstes novadā, pārņemšanu apsaimniekošanā pilnvarotai personai
/Vārds, uzvārds/ no biedrības “Kraujieši”.
2. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram J.Gavaram pārstāvēt ar balsošanas
tiesībām pašvaldībai piederošos dzīvokļus mājas kopsapulcēs.

20.#
Par adreses maiņu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “Adresācijas
noteikumi” 9.pantu, 32.pantu, Tautsaimniecības komitejas 13.02.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Veikt adreses maiņu nekustamā īpašuma “Vārkavas”, kad.Nr.56440040362,
esošajām ēkām:
Nr.
Esošā adrese
Piešķiramā adrese
Kadastra
Adresācijas
p.k.
apzīmējums
objekts
1. “Vārkavieši”, Asares “Vārkavas”, Asares 56440040109001 Dzīvojamā
pagasts,
Aknīstes pagasts,
Aknīstes
ēka
novads, LV-5210
novads, LV-5210
2. “Vārkavieši”, Asares “Vārkavas”, Asares 56440040109007 Kūts
pagasts,
Aknīstes pagasts,
Aknīstes
novads, LV-5210
novads, LV-5210
3. “Vārkavieši”, Asares “Vārkavas”, Asares 56440040109008 Klēts
pagasts,
Aknīstes pagasts,
Aknīstes
novads, LV-5210
novads, LV-5210
4. “Vārkavieši”, Asares “Vārkavas”, Asares 56440040109010 Saimniecības
pagasts,
Aknīstes pagasts,
Aknīstes
ēka
novads, LV-5210
novads, LV-5210
2. Nekustamā īpašuma “Vārkavieši”, kad.Nr.56440040109, esošajām ēkām,
kadastra apzīmējums 56440040109002 (šķūnis), kadastra apzīmējums
56440040109004 (klēts), kadastra apzīmējums 56440040109005 (šķūnis),
saglabāt esošo adresi: “Vārkavieši”, Asares pagasts, Aknīstes novads, LV-5210.
21.#
Par personas izslēgšanu no reģistra Nr.1 “Pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu
izīrēšana”
Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 10.panta
pirmās daļas 4.punktu, Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 13.02.2019.
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Izslēgt /Vārds, uzvārds/ no reģistra Nr.1 “Pašvaldībai piederošu dzīvojamo
telpu izīrēšana”.
22.#
Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
Pamatojoties uz likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 14.panta
pirmās daļas 1.punktu, Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 13.02.2019.
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Piešķirt /Vārds, uzvārds/ dzīvojamo platību Augšzemes ielā 7 – 6, Aknīstē,
Aknīstes novadā, uz laiku, līdz atbrīvosies piemērots 1-istabas dzīvoklis Aknīstes
novadā.

23.#
Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
Pamatojoties uz Aknīstes novada domes 22.12.2015. saistošo noteikumu
Nr.31/2015 “Par Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”
3.punkta 3.4.apakšpunktu, Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 13.02.2019.
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt /Vārds, uzvārds/ par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājuma
risināšanā un reģistrēt reģistrā Nr.1“Pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu
izīrēšana” ar kārtas Nr.137.
2. Piešķirt /Vārds, uzvārds/ dzīvokli Radžupes ielā 4 – 2, Aknīstē, Aknīstes
novadā, īres līgumu slēdzot uz 3 mēnešiem.
3. Īres līgumā iekļaut nosacījumu, ka īrnieks apņemas atbrīvot dzīvojamo platību
1 mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas par nepieciešamību izīrēt dzīvokļi
Aknīstes novada pašvaldībā strādājošam speciālistam.
24.#
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, Sociālās, izglītības,
kultūras un sporta komitejas 13.02.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokli Augšzemes ielā 28-5,
Aknīstē, kas noslēgts ar /Vārds, uzvārds/, uz 1 (vienu) gadu.
25.#
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, Sociālās, izglītības,
kultūras un sporta komitejas 13.02.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokli “Spodras” – 10, Ancenē,
Asares pagastā, Aknīstes novadā, kas noslēgts ar /Vārds, uzvārds/, uz laiku līdz
31.03.2019.
26.#
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, Sociālās, izglītības,
kultūras un sporta komitejas 13.02.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu par Augšzemes ielā 4 – 1, Aknīstē,
Aknīstes novadā, kas noslēgts ar /Vārds, uzvārds/, uz 1 (vienu) gadu.
27.#
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, Sociālās, izglītības,
kultūras un sporta komitejas 13.02.2019. lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu par Augšzemes ielā 28 – 3, Aknīstē,
Aknīstes novadā, kas noslēgts ar /Vārds, uzvārds/, uz 1 (vienu) gadu.

