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 28.februārī
Aknīstē

Nr.4

Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēde sākta plkst. 14.00
DARBA KĀRTĪBA
1. Par Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Arāji” , dzīvoklis

Nr.2, Gārsenē, Aknīstes novadā, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu
apstiprināšanu. (V.Dzene)
2. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Silmači - 1”, Aknīstes pagastā,
Aknīstes novadā, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
(V.Dzene)
3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Susējas skola”, Aknīstes pagastā,
Aknīstes novadā, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
(V.Dzene)
4. Par SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes locekļa
I.Eiduka pilnvaru pagarināšanu. (V.Dzene)
5. 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.
(V.Dzene)
6. Par saistošo noteikumu Nr.3/2018 “Par materiālo atbalstu pilngadību
sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un
audžuģimenēm Aknīstes novadā”” precizēšanu. (V.Dzene)
7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Augšzemes ielā 22, dzīvoklis Nr.2,
Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu.
(V.Dzene)
8. Par daļēju mācību maksas segšanu Aknīstes novadā deklarētajiem
Jēkabpils Sporta skolas audzēkņiem. (V.Dzene)
9. Par Asares pagasta ūdenssaimniecības pamatlīdzekļu ieguldīšanu SIA
“Aknīstes Pakalpojumi” pamatkapitālā. (V.Dzene)
10. Par SIA “Aknīstes Pakalpojumi” pamatkapitāla palielināšanu. (V.Dzene)

11. Par SIA “Aknīstes Pakalpojumi” pamatkapitāla palielināšanas noteikumu

apstiprināšanu. (V.Dzene)
12. Par grozījumiem SIA “Aknīstes Pakalpojumi” statūtos. (V.Dzene)
13. Par pašvaldības automašīnas Ford Transit, valsts Nr.GS-7040, nodošanu
atsavināšanai. (V.Dzene)
14. Par saistošo noteikumu Nr.5/2018 “Aknīstes novada pašvaldības speciālā
budžeta plāns 2018.gadam” apstiprināšanu. (V.Dzene)
15. Par saistošo noteikumu Nr.6/2018 “Grozījumi Aknīstes novada domes
21.10.2009. saistošajos noteikumos Nr.14 “Par pašvaldības pabalstiem
Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli””
apstiprināšanu. (V.Dzene)
16. Par aizņēmumu Valsts kasē projekta “Drošības uzlabošana Aknīstē,
izmantojot ekotehnoloģijas” realizēšanai PII “Bitīte” teritorijā. (V.Dzene)
17. Par aizņēmumu Valsts kasē projekta “Radošā rezidence “Debesjums””
realizēšanai. (V.Dzene)
18. Par aizņēmumu Valsts kasē projekta “Asfalta seguma izbūve un seguma
atjaunošana pie izglītības iestādēm” realizēšanai. (V.Dzene)
19. Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.5644 004 0268, Asares pagastā,
Aknīstes novadā, lietošanas mērķa maiņu. (J.Vanags)
20. Par pašvaldībai piekrītošās zemes nomu. (J.Vanags)
21. Par pašvaldībai piekrītošās zemes nomu. (J.Vanags)
22. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. (J.Vanags)
23. Par zemes nomas līguma izbeigšanu. (J.Vanags)
24. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Buiķi”,
Aknīstes pagasts, Aknīstes novads. (J.Vanags)
25. Par nekustamā īpašuma “Skušķi”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā,
sadalīšanu. (J.Vanags)
26. Par pieņemto lēmumu par nekustamo īpašumu “Spēlmaņi”, kadastra
Nr.56620020069, atcelšanu. (J.Vanags)
27. Par nekustamā īpašuma “Slokas”, Asares pagastā, Aknīstes novadā,
sadalīšanu. (J.Vanags)
28. Par nekustamā īpašuma “Druvas”, Asares pagastā, Aknīstes novadā,
sadalīšanu. (J.Vanags)
29. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Aveni”, Asares
pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanai. (J.Vanags)
30. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Dīķi”, Gārsenes
pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanai. (J.Vanags)
31. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Vārkavieši”,
Asares pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanai. (J.Vanags)
32. Par adrešu precizēšanu un maiņu. (J.Vanags)
33. Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.56620010020, adreses un
nosaukuma piešķiršanu. (J.Vanags)
34. Par nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai SIA HAWITA baltic.
(J.Vanags)
35. Par izmaiņām Aknīstes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību
amatu sarakstā. (V.Dzene)
36. Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu. (A.Kurkliete)

37. Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu. (A.Kurkliete)
38. Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu. (A.Kurkliete)
39. Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu. (A.Kurkliete)
40. Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu. (A.Kurkliete)
41. Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu. (A.Kurkliete)
42. Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu. (A.Kurkliete)
43. Par pabalsta piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu. (A.Kurkliete)
44. Par pabalsta piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu. (A.Kurkliete)
45. Par pabalsta piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu. (A.Kurkliete)
46. Par pabalsta piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu. (A.Kurkliete)
47. Par ēdināšanas izdevumu segšanu 100% apmērā. (A.Kurkliete)
48. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. (A.Kurkliete)
49. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. (A.Kurkliete)
50. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. (A.Kurkliete)
51. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. (A.Kurkliete)
52. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. (A.Kurkliete)
53. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. (A.Kurkliete)
54. Par dzīvokļa Augšzemes ielā 55 – 4, Aknīstē, nodošanu atsavināšanai.

(A.Kurkliete)
55. Par norēķinu personas apstiprināšanu. (V.Dzene)
56. Par mobilā telefona sarunu limita noteikšanu pašvaldības policijas
inspektorei. (V.Dzene)
57. Par autostāvvietas noteikšanu pašvaldības automašīnai Citroen Berlingo,
Nr. GF 482. (V.Dzene)
58. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam Augšzemes iela
66, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr.56050010611, izmaiņu
apstiprināšanu, īpašuma adreses un nosaukuma piešķiršanu un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu. (V.Dzene)
Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Vija Dzene.
Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Ināra Buiķe.
Piedalās –
Deputāti:
Vija Dzene,
Jānis Vanags,
Viktors Žukovskis,
Sandra Vārslavāne,
Inārs Čāmāns,
Santa Curikova,
Normunds Zariņš,
Skaidrīte Pudāne,
Aija Kurkliete
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

Domes priekšsēdētāja V.Dzene aicina balsot par sēdes darba kārtību ar 58
jautājumiem.
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, 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 58 jautājumiem.

1.#
Par Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Arāji” , dzīvoklis Nr.2,
Gārsenē, 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,
21.02.2018. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Vārslavāne,
S.Curikova, I.Čāmāns, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu (dzīvokli) “Arāji”, dz.Nr.2, Gārsene,
Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, kadastra Nr. 56629009169, ar kopējo
platību 46,3 m2 , kas sastāv no 472/4031 kopīpašuma domājamās daļas no
daudzdzīvokļu mājas un no zemes.
2. Noteikt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR
1380,00 (viens tūkstotis trīs simti astoņdesmit euro 00 centi).
3. Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) atsavināšanas veids ir pārdošana izsolē.
4. Apstiprināt Aknīstes novada domes izsoles noteikumus Nr.1/2018 „Par
Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā dzīvokļa Arāji, dzīvoklis Nr.2,
Gārsenē, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanu”. (pielikumā)
5. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt izsoli.
PIELIKUMS
Aknīstes novada domes
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 1/2018
„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā dzīvokļa “Arāji”, dzīvoklis Nr.2
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā atsavināšanu”
1. Izsoles organizētājs Aknīstes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000026441,
adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads.
1.1. Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība.
1.2. Pārdošanas metode: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
2. Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes
novads.
3. Izsoles laiks: 2018.gada 16.aprīlī plkst. 9:00.

4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija.
5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošais nekustamais īpašums (dzīvoklis):
5.1. Arāji, dzīvoklis Nr.2, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.
56629009169, ar kopējo platību 46,3 m2, kā arī pie dzīvokļa īpašuma
piederošā kopīpašuma 472/4031 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas,
zemes un palīgēkām. Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR
1380,00 (viens tūkstotis trīs simti astoņdesmit euro 00 centi).
6. Nekustamā īpašuma objekta izsoli sāk ar nekustamā īpašuma Arāji, dzīvoklis
Nr.2, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā izsoles objekta noteikto nosacīto cenu.
7. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt izsoles objektu dabā,
darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš
sazinoties ar kontaktpersonu pa tālruni 26389739.
8. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 30.00 (trīsdesmit euro 00
centi).
9. Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā.
10. Izsoles dalībniekiem jāreģistrējas Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7,
Aknīstē, Aknīstes novadā, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada
pašvaldības interneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā termiņā, iepriekš
samaksājot drošības naudu 10 % apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma
objekta nosacītās cenas un reģistrācijas nodevu EUR 14,23 (četrpadsmit euro
23 centi). Drošības nauda un reģistrācijas nodeva uzskatāma par iesniegtu, ja
attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā.
11. Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies viens pretendents,
nekustamais īpašums tiks pārdots vienīgajam pretendentam, ja viņš pārsolīs
izsoles objekta nosacīto cenu.
12. Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bezskaidras naudas
pārskaitījumu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000026441 A/S
„SEB banka” bankas kontā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas kods
UNLALV2X, vai arī Aknīstes novada pašvaldības kasē skaidras naudas
norēķinu veidā.
13. Visa izsolē nosolītā cena (tai skaitā drošības nauda) tiek uzskatīta par nekustamā
īpašuma pirkuma maksu.
14. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta nekustamā īpašuma pirkuma
maksā.
15. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties izsolē, var pieteikties
Aknīstes novada pašvaldībā līdz 2017.gada 14.aprīlim darbdienās no 8.00 līdz
12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30.
16. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai piedalītos izsolē, nekustamā
īpašuma pirkšanai jāiesniedz Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi
dokumenti:
16.1. Fiziskām personām:
 Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos
iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles
noteikumiem;
 jāuzrāda pase;
 dokuments par drošības naudas iemaksu;
 dokuments par reģistrācijas maksas samaksu.
16.2. Juridiskām personām:

 Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos
iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles
noteikumiem;
 dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks) vai attiecīgās
pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi;
 apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) kopiju vai izraksts par
pārvaldes institūciju amatpersonu) kompetences apjomu;
 kvīts par drošības naudas samaksu;
 kvīts par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;
 noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juridisko personu
izsolē (uzrādot pasi).
17. Ja nepieciešams, no attiecīgā valsts reģistra Mantas atsavināšanas komisija var
pieprasīt zvērināta revidenta vai licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās
personas gada pārskatu.
18. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.
19. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku sarakstā. Izsolē var
piedalīties, ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti
izsoles priekšnoteikumi.
20. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
 nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas
termiņš;
 nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie dokumenti;
 rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpašuma atsavināšanas
izsoles noteikumiem.
21. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu eksemplārā izsoles
dalībnieks ar savu parakstu pirms izsoles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar
izsoles noteikumiem.
22. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas numuru.
23. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo īpašumu. Uzziņas pa tālr.
26389739.
24. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam izpaust jebkādas ziņas
par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.
25. Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram (protokolistam)
reģistrācijas apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka
reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam
kārtas numuram.
26. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ierodas ne mazāk kā divi
dalībnieki, kuri reģistrēti noteiktajā kārtībā.
27. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem reģistrētajiem
dalībniekiem, izsoles vadītājs izsoli atliek uz 15 minūtēm, bet pēc tam objektu
piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam, ja tas pārsola izsoles nosacīto
cenu.
28. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus apstiprināt gatavību
piedalīties izsolē.
29. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru.
Katrs šāds solījums ir dalībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā
objekta cenu par noteikto cenas pieauguma apmēru EUR 30.00. Ja neviens no
dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepārsola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto
pēdējo nosolīto augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu.

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

44. Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods, atkāpšanās no līguma u.tml.)
par tā nepildīšanu. Pirkuma līgums nekustamā objekta nosolītājam jāparaksta 7
(septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.
45. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem Aknīstes novada
pašvaldības Mantas atsavināšanas komisija. Sūdzības par Mantas atsavināšanas
komisijas darbību iesniedzamas Aknīstes novada domē 3 darba dienu laikā no
izsoles dienas Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208.
46. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles noteikumiem un saņemt
sīkāku informāciju par atsavināmo nekustamo īpašumu Aknīstes novada
pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2018.gada 5.marta līdz
2018.gada 14.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:
26389739.
47. Izsole notiks 2017.gada 16.aprīlī plkst. 9:00, Aknīstes novada pašvaldībā,
2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novadā, LV-5208.
2.#
Par Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Silmači - 1”, Aknīstes
pagastā, 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,
21.02.2018. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Vārslavāne,
S.Curikova, I.Čāmāns, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu “Silmači-1”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads,
kadastra Nr.56250070173, kas sastāv no dzīvojamās mājas (419,4 m2 ) un
zemes vienības (1,46 ha).
2. Noteikt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR 2 820,00 (divi
tūkstoši astoņi simti divdesmit euro 00 centi).
3. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana izsolē.
4. Apstiprināt Aknīstes novada domes izsoles noteikumus Nr.2/2018 „Par
pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma “Silmači-1”, Aknīstes pagastā,
Aknīstes novadā, dzīvojamās mājas un zemes, kadastra Nr.56250070173,
Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanu”.
5. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt izsoli.
PIELIKUMS
Aknīstes novada domes
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 2/2018
„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma “Silmači-1”
kadastra Nr.56250070173, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanu”

1. Izsoles organizētājs Aknīstes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000026441,
adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads.
1.1. Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība.
1.2. Pārdošanas metode: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
2. Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes
novads.
3. Izsoles laiks: 2018.gada 17.aprīlī plkst.9.00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija.
5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošais nekustamais īpašums – zeme ar
daudzdzīvokļu māju.
5.1. “Silmači – 1”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, zemes vienība 1,46 ha
platībā, dzīvojamā mājas platība 419,4 m2.. Nekustamā īpašuma “Silmači1” nosacītā cena ir EUR 2 820,00 (divi tūkstoši astoņi simti divdesmit euro
00 centi);
6. Nekustamā īpašuma izsoli sāk ar nekustamā īpašuma “Silmači-1”, Aknīstes
pagastā, Aknīstes novadā, izsoles objekta noteikto nosacīto cenu.
7. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt izsoles objektu dabā,
darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš
sazinoties ar kontaktpersonu pa tālruni 28685224.
8. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 30.00 (trīsdesmit euro 00
centi).
9. Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā.
10. Izsoles dalībniekiem jāreģistrējas Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7,
Aknīstē, Aknīstes novadā, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada
pašvaldības interneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā termiņā, iepriekš
samaksājot drošības naudu 10 % apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma
objekta nosacītās cenas un reģistrācijas nodevu EUR 14,23 (četrpadsmit euro
23 centi). Drošības nauda un reģistrācijas nodeva uzskatāma par iesniegtu, ja
attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā.
11. Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies viens pretendents,
nekustamais īpašums tiks pārdots vienīgajam pretendentam, ja viņš pārsolīs
izsoles objekta nosacīto cenu.
12. Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bezskaidras naudas
pārskaitījumu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000026441, A/S
„SEB banka” bankas kontā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas kods
UNLALV2X, vai arī Aknīstes novada pašvaldības kasē skaidras naudas
norēķinu veidā.
13. Visa izsolē nosolītā cena (tai skaitā drošības nauda) tiek uzskatīta par nekustamā
īpašuma pirkuma maksu.
14. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta nekustamā īpašuma pirkuma
maksā.
15. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties izsolē, var pieteikties
Aknīstes novada pašvaldībā līdz 2018.gada 14.aprīlim darbdienās no 8.00 līdz
12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30.
16. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai piedalītos izsolē, nekustamā
īpašuma pirkšanai jāiesniedz Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi
dokumenti:
16.1. Fiziskām personām:
 Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos
iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles
noteikumiem;

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

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

atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par
savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu.
44. Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods, atkāpšanās no līguma u.tml.)
par tā nepildīšanu. Pirkuma līgums nekustamā objekta nosolītājam jāparaksta 7
(septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.
45. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem Aknīstes novada
pašvaldības Mantas atsavināšanas komisija. Sūdzības par Mantas atsavināšanas
komisijas darbību iesniedzamas Aknīstes novada domē 3 darba dienu laikā no
izsoles dienas Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208.
46. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles noteikumiem un saņemt
sīkāku informāciju par atsavināmo nekustamo īpašumu Aknīstes novada
pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2018.gada 5.marta līdz
2018.gada 14.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:
28685224.
47. Izsole notiks 2018.gada 17.aprīlī plkst.9.00, Aknīstes novada pašvaldībā,
2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novadā, LV-5208.

3.#
Par Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Susējas skola”, Aknīstes
pagastā, 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,
21.02.2018. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Vārslavāne,
S.Curikova, I.Čāmāns, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu “Susējas skola”, Aknīstes pagasts, Aknīstes
novads, kadastra Nr.56250070179, kas sastāv no skolas ēkas (790,9 m2 ), katlu
mājas (66,6 m2 ), veļas mazgātava (153,3 m2 ) un zemes vienība (1,36 ha).
2. Noteikt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR 2 320,00 (divi
tūkstoši trīs simti divdesmit euro 00 centi).
3. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana izsolē.
4. Apstiprināt Aknīstes novada domes izsoles noteikumus Nr.3/2018 „Par
pašvaldības nekustamā īpašuma “Susējas skola”, Aknīstes pagastā, Aknīstes
novadā, skolas ēkas, katlu mājas, veļas mazgātavas un zemes,
kadastra
Nr.56250070179, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanu”.
5. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt izsoli.
PIELIKUMS
Aknīstes novada domes
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 3/2018

„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma “Susējas
skola”, kadastra Nr.56250070179, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā,
atsavināšanu”
1. Izsoles organizētājs Aknīstes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000026441,
adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads.
1.1. Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība.
1.2. Pārdošanas metode: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
2. Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes
novads.
3. Izsoles laiks: 2018.gada 17.aprīlī plkst.10.00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija.
5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošais nekustamais īpašums – zeme ar
bijušo skolas ēku un palīgēkām.
5.1. Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, zemes vienība 1,36 ha platībā, skolas
platība 790,9 m2 un palīgēkas – katlu mājas platība 66,6 m2, palīgēkas veļas mazgātavas platība 153,3 m2. Nekustamā īpašuma “Susējas skola”
nosacītā cena ir EUR 2 320,00 (divi tūkstoši trīs simti divdesmit euro 00
centi).
6. Nekustamā īpašuma izsoli sāk ar nekustamā īpašuma “Susējas skola”, Aknīstes
pagastā, Aknīstes novadā, izsoles objekta noteikto nosacīto cenu.
7. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt izsoles objektu dabā,
darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš
sazinoties ar kontaktpersonu pa tālruni 29322637.
8. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 30.00 (trīsdesmit euro 00
centi).
9. Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā.
10. Izsoles dalībniekiem jāreģistrējas Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7,
Aknīstē, Aknīstes novadā, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada
pašvaldības interneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā termiņā, iepriekš
samaksājot drošības naudu 10 % apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma
objekta nosacītās cenas un reģistrācijas nodevu EUR 14,23 (četrpadsmit euro
23 centi). Drošības nauda un reģistrācijas nodeva uzskatāma par iesniegtu, ja
attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā.
11. Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies viens pretendents,
nekustamais īpašums tiks pārdots vienīgajam pretendentam, ja viņš pārsolīs
izsoles objekta nosacīto cenu.
12. Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bezskaidras naudas
pārskaitījumu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000026441, A/S
„SEB banka” bankas kontā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas kods
UNLALV2X, vai arī Aknīstes novada pašvaldības kasē skaidras naudas
norēķinu veidā.
13. Visa izsolē nosolītā cena (tai skaitā drošības nauda) tiek uzskatīta par nekustamā
īpašuma pirkuma maksu.
14. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta nekustamā īpašuma pirkuma
maksā.
15. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties izsolē, var pieteikties
Aknīstes novada pašvaldībā līdz 2018.gada 14.aprīlim darbdienās no 8.00 līdz
12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30.

16. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai piedalītos izsolē, nekustamā
īpašuma pirkšanai jāiesniedz Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi
dokumenti:
16.1. Fiziskām personām:
 Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos
iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles
noteikumiem;
 jāuzrāda pase;
 dokuments par drošības naudas iemaksu;
 dokuments par reģistrācijas maksas samaksu.
16.2. Juridiskām personām:
 Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos
iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles
noteikumiem;
 dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks) vai attiecīgās
pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi;
 apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) kopiju vai izraksts par
pārvaldes institūciju amatpersonu) kompetences apjomu;
 kvīts par drošības naudas samaksu;
 kvīts par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;
 noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juridisko personu
izsolē (uzrādot pasi).
17. Ja nepieciešams, no attiecīgā valsts reģistra Mantas atsavināšanas komisija var
pieprasīt zvērināta revidenta vai licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās
personas gada pārskatu.
18. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.
19. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku sarakstā. Izsolē var
piedalīties, ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti
izsoles priekšnoteikumi.
20. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
 nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas
termiņš;
 nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie dokumenti;
 rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpašuma atsavināšanas
izsoles noteikumiem.
21. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu eksemplārā izsoles
dalībnieks ar savu parakstu pirms izsoles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar
izsoles noteikumiem.
22. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas numuru.
23. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo īpašumu. Uzziņas pa tālr.
29322637.
24. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam izpaust jebkādas ziņas
par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.
25. Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram (protokolistam)
reģistrācijas apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka
reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam
kārtas numuram.
26. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ierodas ne mazāk kā divi
dalībnieki, kuri reģistrēti noteiktajā kārtībā.

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

41. Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles apstiprina Mantas
atsavināšanas
komisija.
42. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome nākamajā domes sēdē pēc
tam, kad saņemts bankas dokuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par
nosolīto nekustamo īpašumu.
43. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, pēc iemaksas veikšanas
atsakās parakstīt pirkuma līgumu, kurš sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta
izsoles noteikumiem, viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. Reģistrācijas
nodeva un drošības nauda šādam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā gadījumā
atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par
savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu.
44. Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods, atkāpšanās no līguma u.tml.)
par tā nepildīšanu. Pirkuma līgums nekustamā objekta nosolītājam jāparaksta 7
(septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.
45. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem Aknīstes novada
pašvaldības Mantas atsavināšanas komisija. Sūdzības par Mantas atsavināšanas
komisijas darbību iesniedzamas Aknīstes novada domē 3 darba dienu laikā no
izsoles dienas Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208.
46. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles noteikumiem un saņemt
sīkāku informāciju par atsavināmo nekustamo īpašumu Aknīstes novada
pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2018.gada 5.marta līdz
2018.gada 14.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:
29322637.
47. Izsole notiks 2018.gada 17.aprīlī plkst.10.00, Aknīstes novada pašvaldībā,
2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novadā, LV-5208.

4.#
Par SIA „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes locekļa I.Eiduka
pilnvaru pagarināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu,
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.pantu,
79.pantu, 21.02.2018. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Vārslavāne, S.Curikova,
I.Čāmāns, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS –
nav, balsojumā nepiedalās – 1 (A.Kurkliete), pildot likumā „Par interešu konflikta
novēršanu valsts pašvaldību amatpersonu darbībā” paredzētos lēmumu pieņemšanas
ierobežojumus), Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Iecelt Ivaru EIDUKU, personas kods, par SIA „Aknīstes veselības un
sociālās aprūpes centrs” valdes locekli līdz 25.03.2021.
2. Uzdot Ivaram Eidukam reģistrēt izmaiņas valdes locekļa pilnvaru termiņā
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.
5.#
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

Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
06.02.2018.vēstuli Nr.1-18/1139, 21.02.2018. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Vārslavāne,
S.Curikova, I.Čāmāns, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 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.

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
Sociālo pakalpojumu un palīdzības likuma 3.panta trešo daļu,
Ministru kabineta 21.04.2008. noteikumiem Nr.275
“Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība,
kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu

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
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

6.#
Par saistošo noteikumu Nr.3/2018 „Par materiālo atbalstu pilngadību
sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un
audžuģimenēm Aknīstes novadā” precizēšanu
Pamatojoties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
06.02.2018.vēstuli Nr.1-18/1138, 21.02.2018. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Vārslavāne,
S.Curikova, I.Čāmāns, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt 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 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.

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

1.

2.

3.

4.

5.

I. Vispārīgie jautājumi
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).
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.
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).
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.
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. 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

7.#
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Augšzemes ielā 22 – 2, Aknīstē, Aknīstes
novadā, atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, ņemot vērā
Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 13.02.2018. izsoles
rezultātus, 21.02.2018. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Vārslavāne,
S.Curikova, I.Čāmāns, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2018.gada 13.februāra izsoles rezultātus: noteikt M.M., personas
kods, par nekustamā īpašuma Augšzemes ielā 22- 2, Aknīstē, Aknīstes novadā,
izsoles uzvarētāju, kura ir nosolījusi augstāko cenu, kas sastāda EUR 946,82
(Deviņi simti četrdesmit seši euro 82 centi).
2. Uzdot Aknīstes novada pašvaldības juriskonsultei A.Aldiņai sagatavot pirkuma
līgumu izsoles uzvarētājam.

8.#
Par daļēju mācību maksas segšanu Aknīstes novadā deklarētajiem Jēkabpils
Sporta skolas audzēkņiem
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu,
21.02.2018. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Vārslavāne,
S.Curikova, I.Čāmāns, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Segt 30% no mācību maksas mēnesī Aknīstes novada audzēkņiem, kuri
apmeklē Jēkabpils Sporta skolu.
9.#
Par Asares pagasta ūdenssaimniecības pamatlīdzekļu ieguldīšanu SIA „Aknīstes
Pakalpojumi” pamatkapitālā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu,
Komerclikuma 197.pantu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma 63.pantu, Aknīstes novada domes 2017.gada 24.maija lēmumu “Par
grozījumiem deleģējuma līgumā ar SIA “Aknīstes Pakalpojumi” (prot.Nr.9, 20.#),
Aknīstes novada domes 2017.gada 25.oktobra lēmumu “Par pakalpojuma līguma
slēgšanu ar SIA “Aknīstes Pakalpojumi” (prot.Nr.17, 22.#), 21.02.2018. Finanšu
komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Vārslavāne,
S.Curikova, I.Čāmāns, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt Aknīstes novada domes sēdes 25.10.2017. lēmumu “Par Asares pagasta
ūdenssaimniecības pamatlīdzekļu ieguldīšanu SIA „Aknīstes Pakalpojumi”
pamatkapitālā.” (prot. Nr.17, 23.#).
2. Ieguldīt kustamo mantu SIA “Aknīstes Pakalpojumi” pamatkapitālā par summu
EUR 484 700,00 (četri simti astoņdesmit četri tūkstoši septiņi simti euro 00
centi), saskaņā ar pielikumu Nr.1 – 2018.gada 16.janvāra “Slēdziens par
kustamās mantas novērtējumu” Nr.Tie - 18/2.
3. Ieguldīt kustamo mantu SIA “Aknīstes Pakalpojumi” pamatkapitālā par summu
EUR 490,00 (četri simti deviņdesmit euro 00 centi), saskaņā ar pielikumu Nr.2
– 2018.gada 16.janvāra “Slēdziens par kustamās mantas novērtējumu” Nr.Tr 18/2.
10.#
Par SIA „Aknīstes Pakalpojumi” pamatkapitāla palielināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu,
Komerclikuma 197.pantu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma 63.pantu, Aknīstes novada domes 2017.gada 24.maija lēmumu “Par
grozījumiem deleģējuma līgumā ar SIA “Aknīstes Pakalpojumi” (prot.Nr.9, 20.#),
Aknīstes novada domes 2017.gada 25.oktobra lēmumu “Par pakalpojuma līguma
slēgšanu ar SIA Aknīstes Pakalpojumi” (prot.Nr.17, 22.#), 21.02.2018. Finanšu
komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Vārslavāne,
S.Curikova, I.Čāmāns, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

1. Atcelt Aknīstes novada domes sēdes 25.10.2017. lēmumu “Par Asares
pagasta ūdenssaimniecības pamatlīdzekļu ieguldīšanu SIA „Aknīstes
Pakalpojumi” pamatkapitālā” (prot. Nr.17, 24.#).
2. Palielināt SIA „Aknīstes Pakalpojumi” pamatkapitālu ar mantisko
ieguldījumu par summu EUR 485 190.00 (četri simti astoņdesmit pieci
tūkstoši viens simts deviņdesmit euro un 00 centi).
11.#
Par SIA „Aknīstes Pakalpojumi” pamatkapitāla palielināšanas noteikumu
apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu,
Komerclikuma 198.panta pirmo daļu, Aknīstes novada domes 2017.gada 24.maija
lēmumu “Par grozījumiem deleģējuma līgumā ar SIA “Aknīstes Pakalpojumi”
(prot.Nr.9, 20.#), Aknīstes novada domes 2017.gada 25.oktobra lēmumu “Par
pakalpojuma līguma slēgšanu ar SIA Aknīstes Pakalpojumi” (prot.Nr.17, 22.#),
21.02.2018. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Vārslavāne,
S.Curikova, I.Čāmāns, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt SIA “Aknīstes Pakalpojumi” pamatkapitāla palielināšanas
noteikumus.
SIA „AKNĪSTES PAKALPOJUMI”
PAMATKAPITĀLA PALIELINĀŠANAS NOTEIKUMI
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Pamatkapitāla palielināšanas veids
Palielināt SIA „Aknīstes Pakalpojumi” pamatkapitālu, dalībniekam –
Aknīstes novada pašvaldībai - izdarot ieguldījumu sabiedrības pamatkapitālā un
palielinot piederošo daļu skaitu.
Apmērs, par kādu pamatkapitāls palielināts
Palielināt pamatkapitālu par 485 190,00 (četri simti astoņdesmit pieci
tūkstoši viens simts deviņdesmit euro un 00 centi).
Pamatkapitāla lielums pēc palielināšanas
Pamatkapitāla lielums pēc palielināšanas ir 661 961,00 (seši simti
sešdesmit viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit viens euro 00 centi).
Daļu skaits
Palielinātais pamatkapitāls sadalīts 661 961,00 seši simti sešdesmit
viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit vienā daļā.
Daļas nominālvērtība
Vienas daļas nominālvērtība ir 1,00 (viens) euro.
Daļu apmaksas veids
Pamatkapitāls palielināts ar dalībnieka pamatlīdzekļu ieguldījumu EUR
485 190,00 (četri simti astoņdesmit pieci tūkstoši viens simts deviņdesmit euro
un 00 centi).
Daļu apmaksas termiņš
Jaunās daļas tiek apmaksātas pilnā apmērā līdz pieteikuma iesniegšanai
Komercreģistrā.
Tiesības uz dividendēm
Katra jaunā daļa dod tiesības uz dividendēm no brīža, kad tā apmaksāta.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Aknīstes novada pašvaldības
Domes priekšsēdētājas vietnieks___________________________ J.Vanags
Aknīstē, 2018.gada 28.februārī

12.#
Par grozījumiem SIA „Aknīstes Pakalpojumi” statūtos
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu,
Komerclikuma 197.pantu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma 46.pantu, Aknīstes novada domes 2017.gada 24.maija lēmumu “Par
grozījumiem deleģējuma līgumā ar SIA “Aknīstes Pakalpojumi” (prot.Nr.9, 20.#),
Aknīstes novada domes 2017.gada 25.oktobra lēmumu “Par pakalpojuma līguma
slēgšanu ar SIA Aknīstes Pakalpojumi” (prot.Nr.17, 22.#), 21.02.2018. Finanšu
komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Vārslavāne,
S.Curikova, I.Čāmāns, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt SIA “Aknīstes Pakalpojumi” statūtos šādus grozījumus:
1.1.Izteikt statūtu 4.punktu šādā redakcijā: ”Sabiedrības pamatkapitāls ir
661 961.00 euro”;
1.2.Izteikt statūtu 5.punktu šādā redakcijā: “Sabiedrības pamatkapitāls ir
sadalīts 661 961.00 kapitāla daļās”.
2. Uzdot SIA “Aknīstes Pakalpojumi” valdes loceklim Laimonim Pakalnam veikt
visas darbības, kas nepieciešamas pamatkapitāla izmaiņu reģistrēšanai
Komercreģistrā.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„AKNĪSTES PAKALPOJUMI”
STATŪTI
Tādas publiskas personas sabiedrības
tipveida statūti, kurai nav padomes

ar

ierobežotu

atbildību

I. Vispārīgie jautājumi
1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aknīstes pakalpojumi"
(turpmāk – sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
2.1.
02.20 Mežizstrāde;
2.2.
08.12 Grants un smilts karjeru izstrāde; māla un kaolīna ieguve;
2.3.
09.90 Ar pārējo ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības;
2.4.
16.23 Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana;
2.5.
31.01 Biroju un veikalu mēbeļu ražošana;
2.6.
35.30 Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana;
2.7.
36.00 Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde;

2.8.
37.00 Notekūdeņu savākšana un attīrīšana;
2.9.
38.11 Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus);
2.10. 39.00 Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi;
2.11. 43.11 Ēku nojaukšana;
2.12. 43.12 Būvlaukuma sagatavošana;
2.13. 43.21 Elektroinstalācijas ierīkošana;
2.14. 43.22 Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu
uzstādīšana;
2.15. 43.29 Citu inženiersistēmu montāža;
2.16. 43.31 Apmetēju darbi;
2.17. 43.32 Galdnieku darbi;
2.18. 43.33 Grīdas un sienu apdare;
2.19. 43.34 Krāsotāju un stiklinieku darbi;
2.20. 43.39 Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas;
2.21. 43.91 Jumta seguma uzklāšana;
2.22. 43.99 Citur neklasificētie specializētie būvdarbi;
2.23. 47.99 Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem;
2.24. 49.39 Citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports;
2.25. 49.41 Kravu pārvadājumi pa autoceļiem;
2.26. 49.42 Individuālie kravu pārvadāšanas pakalpojumi;
2.27. 52.10 Uzglabāšana un noliktavu saimniecība;
2.28. 52.24 Kravu iekraušana un izkraušana;
2.29. 68.10 Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana;
2.30. 68.20 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana;
2.31. 68.31 Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu;
2.32. 68.32 Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma
pamata;
2.33. 81.21 Vispārēja ēku tīrīšana;
2.34. 81.22 Citas ēku un ražošanas objektu tīrīšanas un uzkopšanas darbības;
2.35. 81.29 Cita veida tīrīšanas darbības;
2.36. 81.30 Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības;
2.37. 96.03 Apbedīšana un ar to saistītā darbība;
2.38. 96.04 Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi.
3. Paziņojumus par dalībnieku sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus
sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām un sabiedrības locekļiem nosūta pa
pastu vai elektroniski uz adresēm, kuras ir paziņotas sabiedrībai, vai nodod
personīgi.

II. Pamatkapitāls un daļa
4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 661 961 euro.
5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 661 961 kapitāla daļās.
6. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir viens euro.

III. Valde
7. Valdes sastāvā ir viens loceklis.
8. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
9. Papildus likumā noteiktajiem ierobežojumiem par valdes locekli nedrīkst būt šādas
personas:

9.1. personas ar kriminālsodāmību;
9.2. personas, kurām nav atbilstošas izglītības specialitātē;
10. Papildus likumā noteiktajam valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces
piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
10.1. līgumu slēgšana par summu, kas lielāka par EUR1500,00 (viens tūkstotis
pieci simti euro 00 centi);
10.2. aizņēmumu ņemšanai par summu, kas lielāka par EUR1500,00 (viens
tūkstotis pieci simti euro 00 centi);
10.3. citu darījumu veikšana, kas lielāka par EUR1500,00 (viens tūkstotis pieci
simti euro 00 centi).
Jānis Vanags
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
(vārds, uzvārds, paraksts)
Aknīste
_______________________
(vieta)

2018. gada ___.februārī

13.#
Par pašvaldības automašīnas Ford Transit, valsts Nr.GS-7040, nodošanu
atsavināšanai
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo un otro daļu, 6.panta
otro un trešo daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 3.pantu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Vārslavāne,
S.Curikova, I.Čāmāns, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Aknīstes novada pašvaldības kustamo mantu –
automašīnu Ford Transit, valsts Nr.GS-7040.
2. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai veikt kustamā īpašuma
atsavināšanas procesa organizēšanu.
14.#
Par saistošo noteikumu Nr.5/2018 “Aknīstes novada pašvaldības speciālā
budžeta plāns 2018.gadam” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu, likumu „Par pašvaldību
budžetiem”, likumu „Par valsts budžetu 2018.gadam”, Likumu par budžetu un
finanšu vadību, 21.02.2018. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Vārslavāne,
S.Curikova, I.Čāmāns, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.5/2018
„Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2018.gadam”.

2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
4. Publicēt saistošos noteikumus pašvaldības mājas lapā internetā, nodrošināt to
pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 5/2018
„Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2018.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 valsts budžetu 2018.gadam”,
Likumu par budžetu un finanšu vadību
1. Atlikums uz 2018.gada 1.janvāri Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžetā –
EUR 13074.00.
2. Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļu par
EUR 122349.00.
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 pamatbudžeta izdevumu daļu par
EUR 127349.00.
Klasifikācijas
kods

06.200
2000
2200
2200
2200
2230
2239

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

Apstiprinātais
gada plāns
(EUR)
127349
127349
127349
82233
82233
82233
82233
2000
2000

2240
2244
2246
7180
71800

Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku,
būvju un ceļu kapitālo remontu)
Nekustamā īpašuma uzturēšana
Ceļu un ielu kārtējais remonts
Aizņēmumu atmaksa un līzinga maksājumi
Aizņēmumu atmaksa un līzinga maksājumi

80233
5000
75233
45116
45116

4. Plānotais atlikums uz 2018.gada 31.decembri – EUR 15074.00.

Domes priekšsēdētāja

V.Dzene

15.#
Par saistošo noteikumu Nr.6/2018 „Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada
21.oktobra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes
novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu,
41.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.02.2018. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Vārslavāne,
S.Curikova, I.Čāmāns, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.6/2018
„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.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6/2018
“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. Svītrot 3.1.punktu;
1.2. Izteikt 3.2. punktu un 3.2.1. 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, 150 euro apmērā,
sasniedzot 100 gadu jubileju un 100 euro Zelta (50 gadu), Dimanta (60
gadu) un Briljanta (70 gadu) kāzu jubilejā.

3.2.1. pabalstu kāzu jubilejā jāpieprasa pašvaldībā ne vēlāk kā viena
mēneša laikā pēc tiesību rašanās uz attiecīgo pabalstu, iesniedzot
iesniegumu un uzrādot laulību apliecību.”
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā
kārtībā.
Domes priekšsēdētāja

V.Dzene

16.#
Par aizņēmumu Valsts kasē projekta “Drošības uzlabošana Aknīstē, izmantojot
ekotehnoloģijas” realizēšanai PII “Bitīte” teritorijā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu,
15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Vārslavāne,
S.Curikova, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS –
1 (I.Čāmāns), Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Ņemt aizņēmumu 43229,85 EUR Valsts kasē uz 10 gadiem projekta “Drošības
uzlabošana Aknīstē, izmantojot ekotehnoloģijas” realizēšanai PII “Bitīte” teritorijā,
paredzot aizņēmuma atmaksu sākt no 2019.gada janvāra. Aizņēmuma atmaksu
nodrošināt ar pašvaldības budžetu.
17.#
Par aizņēmumu Valsts kasē projekta “Radošā rezidence “Debesjums””
realizēšanai
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu,
15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Vārslavāne,
S.Curikova, I.Čāmāns, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt Aknīstes novada domes 24.01.2018. lēmuma Nr.18 “Par kredītu asfaltēto
laukumu atjaunošanai pie Aknīstes vidusskolas un PII “Bitīte”, projekta
“Radošā rezidence “Debesjums”” realizēšanai” (prot.Nr.1) 3.punktu.
2. Ņemt aizņēmumu 106806,84 EUR Valsts kasē uz 20 gadiem projekta “Radošā
rezidence “Debesjums”” realizēšanai, paredzot aizņēmuma atmaksu sākt no
2019.gada janvāra. Aizņēmuma atmaksu nodrošināt ar pašvaldības budžetu.
18.#
Par aizņēmumu Valsts kasē projekta “Asfalta seguma izbūve un seguma
atjaunošana pie izglītības iestādēm” realizēšanai
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu,
15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Vārslavāne,
S.Curikova, I.Čāmāns, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt Aknīstes novada domes 24.01.2018. lēmuma Nr.18 “Par kredītu asfaltēto
laukumu atjaunošanai pie Aknīstes vidusskolas un PII “Bitīte”, projekta
“Radošā rezidence “Debesjums”” realizēšanai” (prot.Nr.1) 1. un 2.punktu.

2. Ņemt aizņēmumu 161899,10 EUR Valsts kasē uz 20 gadiem projekta “Asfalta
seguma izbūve un seguma atjaunošana pie izglītības iestādēm” realizēšanai,
paredzot aizņēmuma atmaksu sākt no 2019.gada janvāra. Aizņēmuma atmaksu
nodrošināt ar pašvaldības budžetu.
19.#
Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr. 5644 004 0268, Asares pagastā, Aknīstes
novadā, lietošanas mērķa maiņu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu, 14.02.2018. Tautsaimniecības komitejas
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Vārslavāne,
S.Curikova, I.Čāmāns, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Nekustamajam īpašuma ar kadastra Nr. 5644 004 0268, Asares pagastā,
Aknīstes novadā, veikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu, nosakot
sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
2. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam.
20.#
Par pašvaldībai piekrītošās zemes nomu
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”, 14.02.2018. Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Vārslavāne,
S.Curikova, I.Čāmāns, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Iznomāt S.Š., /dzīvesvieta/, pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu 0,7 ha platībā,
kadastra Nr.56050010378, Aknīstes pilsētā, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10
gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0502 – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu
dārziem.
21.#
Par pašvaldībai piekrītošās zemes nomu
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”, 14.02.2018. Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Vārslavāne,
S.Curikova, I.Čāmāns, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Iznomāt A.S., /dzīvesvieta/, pašvaldībai piekrītošo zemes gabala daļu 0,0881 ha
platībā, kadastra Nr.56050010428, Aknīstes pilsētā, un noslēgt zemes nomas līgumu uz

10 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0502 – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu
dārziem.
22.#
Par zemes nomas līguma pagarināšanu
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”, 14.02.2018. Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Vārslavāne,
S.Curikova, I.Čāmāns, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Pagarināt zemes nomas līgumu B.D.-P., /dzīvesvieta/, par pašvaldībai piekrītošo
zemes gabalu 0,1025 ha platībā, kadastra Nr.56050010347, Aknīstes pilsētā, uz 10
gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0502 – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu
dārziem.
23.#
Par zemes nomas līguma izbeigšanu
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”, 14.02.2018. Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Vārslavāne,
S.Curikova, I.Čāmāns, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Izbeigt ar LPKS “Aknīste”, reģ.Nr.45403002432, Skolas iela 10A, Aknīste,
Aknīstes novads, noslēgto zemes nomas līgumu par pašvaldības zemes gabala 1,2171
ha platībā, kadastra Nr.56250070169, nomu.
24.#
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Buiķi”,
Aknīstes pagasts, Aknīstes novads
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta 20.06.2006.
noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība”, 14.02.2018.
Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Vārslavāne,
S.Curikova, I.Čāmāns, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut zemes īpašniekam J.J., personas kods, /dzīesvieta/, izstrādāt zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Buiķi”, kadastra Nr.56250010052, kas
sastāv no piecām zemes vienībām, tai skaitā zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 56250050112, sadalīšanai.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus (pielikumā).
3. Zemes ierīcības projektu divos eksemplāros iesniegt apstiprināšanai Aknīstes
novada pašvaldībā.

Zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumi nekustamajam īpašumam
“Buiķi”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads, kadastra Nr.56250010052
1. Prasības izstrādātājam:
Zemes ierīcības projektu ( tālāk tekstā Projektu) izstrādā persona, kas ir
sertificēta zemes ierīcības darbu veikšanai.
2. Projekta izstrādes mērķis: Zemes gabala sadale, nodrošinot piekļūšanas
iespēju katrai projektētajai zemes vienībai.
3. Projekta sastāvs: atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta
noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” III
daļai.
4. Projekta grafiskā daļa:
4.1. Projekta risinājums kopplānā uz zemes robežu plāna M 1: 5000,
uzrādot:
4.1.1. jaunizveidojamo zemes gabalu robežas;
4.1.2. jaunizveidojamo zemes gabalu platības;
4.1.3. jaunizveidojamo nekustamo īpašumu apgrūtinājumu saraksts,
norādot apgrūtinājumu veidu un platību, saskaņā ar Aknīstes pilsētas
ar lauku teritoriju teritorijas plānojuma 2006-2018 .gadiem
grozījumiem, kuri apstiprināti ar Aknīstes novada domes 21.10.2009.
lēmumu ( sēdes protokols Nr.9,11.#);
4.1.4. atkāpes no normām, ja tādas ir, un to pamatojums.
Zemes ierīcības projekta grafisko daļu izstrādā digitālā vektordatu
formā (*.dwg,*.dgn vai *shp datņu formātā) Latvijas ģeodēziskajā
koordinātu sistēmā LKS-92 ar projektam nepieciešamo detalizācijas
pakāpi.
5. Nekustamā īpašuma veidošanas nosacījumi.
5.1. Atļautā izmantošana zemes gabalos pēc nekustamā īpašuma sadales
atbilstoši Ministru kabineta
20.06.2006. noteikumiem Nr. 496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”.
5.2. Aprobežojumi atbilstoši Aizsargjoslu likumam.
6. Projekta saskaņošana un apstiprināšanas kārtība.
Pirms projekta iesniegšanas Aknīstes novada pašvaldībā, projektu
saskaņo ar nekustamā īpašuma ”Buiķi”, Kad.Nr.56250010052. īpašnieku.
7. Prasības projekta noformēšanai.
Projektu noformē atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta
noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
26.#
Par nekustamā īpašuma “Skušķi”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā,
sadalīšanu
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta 20.06.2006.
noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība”, 14.02.2018.
Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Vārslavāne,
S.Curikova, I.Čāmāns, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Skušķi”, īpašuma Kadastra
Nr.56250010064, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 56250010125 – 1,0 ha platībā. Zemes vienībai
piešķirt jaunu nosaukumu „Platspīļi”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads.
2. Nekustamā īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes
ierīcības projektu.
3. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56250010125 1,0 ha
platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101- zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
26.#
Par pieņemto lēmumu par nekustamo īpašumu “Spēlmaņi”, kadastra
Nr.56620020069, atcelšanu
Izvērtējot Aknīstes novada pašvaldības rīcībā esošo Valsts zemes dienesta
19.12.2017.gada vēstuli ar Nr. 2-04.1-Z/348, secināts, ka tās rīcībā ir dokumenti, kas
apliecina, ka A.G., /personas kods/, ar Jēkabpils rajona Gārsenes pagasta 1996.gada
31.oktobra zemes komisijas lēmumu Nr.48 ir atzītas īpašuma tiesības uz 6,0 ha
mantojuma zemes, tāpēc minētajai personai likumā noteiktā kārtībā nebija jāizbeidz
zemes lietošanas tiesības.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 83.pantu un 85.panta otrās daļas
2.punktu, 14.02.2018. Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Vārslavāne,
S.Curikova, I.Čāmāns, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt Jēkabpils rajona Gārsenes pagasta 2007.gada 7.februāra lēmumu Nr.15
„Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”.
2. Atcelt Aknīstes novada pašvaldības 2009.gada 16.decembra lēmumu Nr.23
„Par lauku apvidus un pilsētas zemes piekritību Aknīstes novada pašvaldībai”
daļā par:
Aknīstes novads Gārsenes pagasts 56620020069
Spēlmaņi

27.#
Par nekustamā īpašuma “Slokas”, Asares pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 2.pielikumu, Aknīstes novada domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem
Nr.5 “Par teritorijas plānojumiem”, 14.02.2018. Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Vārslavāne,
S.Curikova, I.Čāmāns, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Slokas”, kadastra Nr.5644 005 0151, zemes
gabalu 2,4 ha platībā, kadastra Nr. 5644 005 0152.
1.1. Atdalītajam zemes gabalam ar kad.Nr. 5644 005 0152 piešķirt nosaukumu
“Irbes”, Asares pagasts, Aknīstes novads.
1.2. Zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. (kods 0101).

2. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Slokas”, īpašuma kadastra Nr. 5644 005
0151, zemes gabalu ar kad.Nr. 5644 005 0153 3,4 ha platībā.
2.1. Atdalītajam zemes gabalam ar kad.Nr. 5644 005 0153 piešķirt nosaukumu
“Gaigalas”, Asares pagasts, Aknīstes novads.
2.2. Zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. (kods 0101).
3. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Slokas”, īpašuma kadastra Nr. 5644 005
0151, zemes gabalu ar kad.Nr. 5644 005 0154 5,6 ha platībā.
3.1. Atdalītajam zemes gabalam ar kad.Nr. 5644 005 0156 piešķirt nosaukumu
“Žubītes”, Asares pagasts, Aknīstes novads.
3.2. Zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. (kods 0201).
4. Zemes gabala atdalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.
28.#
Par nekustamā īpašuma “Druvas”, Asares pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 2.pielikumu, Aknīstes novada domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem
Nr.5 “Par teritorijas plānojumiem”, 14.02.2018. Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (A.Kurkliete, S.Vārslavāne, S.Curikova,
I.Čāmāns, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS –
nav, balsojumā nepiedalās – 1 (V.Dzene), pildot likumā „Par interešu konflikta
novēršanu valsts pašvaldību amatpersonu darbībā” paredzētos lēmumu pieņemšanas
ierobežojumus),Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Druvas”, īpašuma kadastra Nr.5644 005
0039, zemes gabalu ar kad.Nr. 5644 005 0040 17,8 ha platībā.
1.1. Atdalītajam zemes gabalam ar kad.nr. 5644 005 0040 piešķirt nosaukumu
“Ozolzīles” Asares pagasts, Aknīstes novads.
1.2. Zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi-zeme uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. (kods 0201).
2. Zemes gabala atdalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.

29.#
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Aveni”, Asares
pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanai
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta 20.06.2006.
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Ministru kabineta
05.08.2016. noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
14.02.2018. Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Vārslavāne,
S.Curikova, I.Čāmāns, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut I.Š., /dzīvesvieta/, izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
„Aveni”, īpašuma kadastra Nr.56440030003, Asares pagastā, Aknīstes

2.
3.

novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5644 003 0004 – 37,2 ha
platībā, sadalīšanai.
Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus.
Iesniegt Aknīstes novada pašvaldībā apstiprināšanai zemes ierīcības projektu
divos eksemplāros.

Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi nekustamajam īpašumam „Aveni”,
Asares pagasts, Aknīstes novads, kadastra Nr. 56440030004
1. Prasības izstrādātājam:
Zemes ierīcības projektu (tālāk tekstā - Projektu) izstrādā persona, kas ir
sertificēta zemes ierīcības darbu veikšanai.
2. Projekta izstrādes mērķis:
Zemes gabala sadale, nodrošinot piekļūšanas iespējas katrai projektētajai zemes
vienībai.
3. Projekta sastāvs: Atbilstoši Ministru kabineta 05.08.2016. noteikumu Nr.505
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” III daļai
4. Projekta grafiskā daļa:
4.1. Projekta risinājums kopplānā uz zemes robežu plāna M 1:5000, uzrādot:
4.1.1. Jaunizveidojamo zemes gabalu robežas;
4.1.2. Jaunizveidojamo zemes gabalu platības;
4.1.3. Jaunizveidojamo nekustamo īpašumu apgrūtinājumu saraksts,
norādot apgrūtinājumu veidu un platību, saskaņā ar Asares pagasta
teritorijas plānojuma 2003-2015 grozījumiem, kuri apstiprināti
2007.gada 31.augustā Asares pagasta padomes sēdē (protokols
Nr.8,7.# 2.punktā)
4.1.4. Atkāpes no normām, ja tādas ir, un to pamatojums.
Zemes ierīcības projektu izstrādā digitālā veidā vektordatu
formā (*.dwg, *.dgn, *.shp datņu formātā) Latvijas ģeodēzisko
koordinātu sistēmā LKS-92 ar projektam nepieciešamo
detalizācijas pakāpi.
5. Nekustamā īpašuma veidošanas nosacījumi:
5.1.Atļautā izmantošana zemes gabalos pēc nekustamā īpašuma sadales
atbilstoši Asares pagasta teritorijas plānojumam 2003-2015.gadam.
5.2. Aprobežojumi atbilstoši Aizsargjoslu likumam.
5.3.Atļautā izmantošana zemes gabalos pēc nekustamā īpašuma sadales
atbilstoši Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”.
6. Projekta grafisko daļu saskaņo sekojošā kārtībā:
Pirms projekta iesniegšanas Aknīstes novada pašvaldībā, projektu saskaņo ar
nekustamā īpašuma „Aveni”, Kad.Nr.56440030004, īpašnieku.
Ar pašvaldību (apgrūtinājumu saskaņošana).
7. Prasības projekta noformēšanai:
Projektu noformē atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 5.augusta
noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
Projekta izstrādi un zemes ierīcības darbus finansē projekta ierosinātājs.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likumu zemes ierīcības projektu sagatavo trīs
eksemplāros, viens eksemplārs tiek iesniegts Valsts zemes dienestā, otru nodod

projekta ierosinātājam, trešais eksemplārs glabājas novada domē. Projektu
apstiprina Aknīstes novada dome viena mēneša laikā pēc tā saņemšanas.
30.#
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Dīķi”, Gārsenes
pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanai
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta 20.06.2006.
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Ministru kabineta
05.08.2016. noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
14.02.2018. Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Vārslavāne,
S.Curikova, I.Čāmāns, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut L.D., /dzīvesvieta/, izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma „Dīķi”, īpašuma kadastra Nr.5662 003 0006, Gārsenes pagastā,
Aknīstes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5662 003 0006 – 7,3
ha platībā, sadalīšanai.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus. (pielikumā)
3. Iesniegt Aknīstes novada pašvaldībā apstiprināšanai zemes ierīcības projektu
divos eksemplāros.
Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi nekustamajam īpašumam „Dīķi”,
Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, kadastra Nr. 5662 003 0006
1. Prasības izstrādātājam:
Zemes ierīcības projektu (tālāk tekstā Projektu) izstrādā persona, kas ir
sertificēta zemes ierīcības darbu veikšanai.
2. Projekta izstrādes mērķis:
Zemes gabala sadale, nodrošinot piekļūšanas iespējas katrai projektētajai zemes
vienībai.
3. Projekta sastāvs: Atbilstoši Ministru kabineta 05.08.2016. noteikumu Nr.505
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” III daļai.
4. Projekta grafiskā daļa:
4.1. Projekta risinājums kopplānā uz zemes robežu plāna M 1:5000, uzrādot:
4.1.1. Jaunizveidojamo zemes gabalu robežas;
4.1.2. Jaunizveidojamo zemes gabalu platības;
4.1.3. Jaunizveidojamo nekustamo īpašumu apgrūtinājumu saraksts,
norādot apgrūtinājumu veidu un platību, saskaņā ar Aknīstes novada
Gārsenes pagasta teritorijas plānojumu 2008-2020.gadam
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 3.sējums
4.1.4. Atkāpes no normām, ja tādas ir, un to pamatojums.
Zemes ierīcības projektu izstrādā digitālā veidā vektordatu
formā (*.dwg, *.dgn, *.shp datņu formātā) Latvijas ģeodēzisko
koordinātu sistēmā LKS-92 ar projektam nepieciešamo detalizācijas
pakāpi.
5. Nekustamā īpašuma veidošanas nosacījumi:

5.1.Atļautā izmantošana zemes gabalos pēc nekustamā īpašuma sadales
atbilstoši Asares pagasta teritorijas plānojumam 2003-2015.gadam.
5.2. Aprobežojumi atbilstoši Aizsargjoslu likumam.
5.3.Atļautā izmantošana zemes gabalos pēc nekustamā īpašuma sadales
atbilstoši Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”.
6. Projekta grafisko daļu saskaņo sekojošā kārtībā:
Pirms projekta iesniegšanas Aknīstes novada pašvaldībā, projektu saskaņo ar
nekustamā īpašuma „Dīķi”, Kad.Nr.5662 003 0006, īpašnieku.
Ar pašvaldību (apgrūtinājumu saskaņošana).
7. Prasības projekta noformēšanai:
Projektu noformē atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 5.augusta
noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
Projekta izstrādi un zemes ierīcības darbus finansē projekta ierosinātājs.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likumu zemes ierīcības projektu sagatavo trīs
eksemplāros, viens eksemplārs tiek iesniegts Valsts zemes dienestā, otru nodod
projekta ierosinātājam, trešais eksemplārs glabājas novada domē. Projektu
apstiprina Aknīstes novada dome viena mēneša laikā pēc tā saņemšanas.
31.#
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Vārkavieši”, Asares
pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanai
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta 20.06.2006.
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Ministru kabineta
05.08.2016. noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
14.02.2018. Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Vārslavāne,
S.Curikova, I.Čāmāns, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut V.P., /dzīvesvieta/, izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma „Vārkavieši”, īpašuma kadastra Nr.56440040109, Asares pagastā,
Aknīstes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5644 004 0109 –
26,7 ha platībā, sadalīšanai.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus. (pielikumā)
3. Iesniegt Aknīstes novada pašvaldībā apstiprināšanai zemes ierīcības
projektu divos eksemplāros.
Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi nekustamajam īpašumam
„Vārkavieši”, Asares pagasts, Aknīstes novads, kadastra Nr. 56440040109
1. Prasības izstrādātājam:
Zemes ierīcības projektu (tālāk tekstā Projektu) izstrādā persona, kas ir
sertificēta zemes ierīcības darbu veikšanai.
2. Projekta izstrādes mērķis:
Zemes gabala sadale, nodrošinot piekļūšanas iespējas katrai projektētajai zemes
vienībai.

3. Projekta sastāvs: Atbilstoši Ministru kabineta 05.08.2016. noteikumu Nr.505
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” III daļai.
4. Projekta grafiskā daļa:
4.1. Projekta risinājums kopplānā uz zemes robežu plāna M 1:5000, uzrādot:
4.1.1. Jaunizveidojamo zemes gabalu robežas;
4.1.2. Jaunizveidojamo zemes gabalu platības;
4.1.3. Jaunizveidojamo nekustamo īpašumu apgrūtinājumu saraksts,
norādot apgrūtinājumu veidu un platību, saskaņā ar Asares pagasta
teritorijas plānojuma 2003-2015 grozījumiem, kuri apstiprināti
2007.gada 31.augustā Asares pagasta padomes sēdē (protokols
Nr.8,7.# 2.punktā)
4.1.4. Atkāpes no normām, ja tādas ir, un to pamatojums.
Zemes ierīcības projektu izstrādā digitālā veidā vektordatu
formā (*.dwg, *.dgn, *.shp datņu formātā) Latvijas ģeodēzisko
koordinātu sistēmā LKS-92 ar projektam nepieciešamo
detalizācijas pakāpi.
5. Nekustamā īpašuma veidošanas nosacījumi:
5.1.Atļautā izmantošana zemes gabalos pēc nekustamā īpašuma sadales
atbilstoši Asares pagasta teritorijas plānojumam 2003-2015.gadam.
5.2. Aprobežojumi atbilstoši Aizsargjoslu likumam.
5.3.Atļautā izmantošana zemes gabalos pēc nekustamā īpašuma sadales
atbilstoši Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”.
6. Projekta grafisko daļu saskaņo sekojošā kārtībā:
Pirms projekta iesniegšanas Aknīstes novada pašvaldībā, projektu saskaņo ar
nekustamā īpašuma „Vārkavieši”, Kad.Nr.5644 004 0109, īpašnieku.
Ar pašvaldību (apgrūtinājumu saskaņošana).
7. Prasības projekta noformēšanai:
Projektu noformē atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 5.augusta
noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
Projekta izstrādi un zemes ierīcības darbus finansē projekta ierosinātājs.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likumu zemes ierīcības projektu sagatavo trīs
eksemplāros, viens eksemplārs tiek iesniegts Valsts zemes dienestā, otru nodod
projekta ierosinātājam, trešais eksemplārs glabājas novada domē. Projektu
apstiprina Aknīstes novada dome viena mēneša laikā pēc tā saņemšanas.
32.#
Par adrešu precizēšanu un maiņu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas
noteikumi”, 8.1 un 8.2 punktu, 9.punktu, 15.punktu, 32.punktu, Aknīstes novada domes
26.08.2009. saistošo noteikumu Nr.5 “Par teritorijas plānojumiem” 2.punktu,
14.02.2018. Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Vārslavāne,
S.Curikova, I.Čāmāns, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Īpašumam ar kadastra Nr.5644 005 0194, kurā ir reģistrētas būves 5644 005
0194 001 (Dzīvojamā māja), 5644 005 0194 002 (klēts), 5644 005 0194 003
(šķūnis), 5644 005 0194 004 (kūts), 5644 005 0194 006 (šķūnis), un 5644 005

2.

3.

4.

5.

0194 005 (šķūnis), saglabāt esošo adresi „Bites”, Asares pagasts, Aknīstes
novads, LV-5210.
Īpašumam ar kadastra Nr.5644 005 0066, kurā ir reģistrētas būves 5644 005
0066 001 (ferma), 5644 005 0066 002 (ferma), 5644 005 0066 003 (lopu
apstrādes ēka), 5644 005 0066 012 (šķūnis), 5644 005 0066 016 (pagrabs), 5644
005 0066 018 (apsēklošanas stacija), 5644 005 0066 019 (garāža), mainīt adresi
no „Bites”, Asares pagasts, Aknīstes novads, LV-5210, uz „Jaunās Bites”,
Asares pagasts, Aknīstes novads, LV-5210.
Īpašumam ar kadastra Nr.5662 001 0059, kurā ir reģistrētas būves 5662 001
0059 001 (Dzīvojamā māja), 5662 001 0059 004 (šķūnis), 5662 001 0059 005
(saimniecības ēka), 5662 001 0059 006 (saimniecības ēka), 5662 001 0059 007
(pagrabs), saglabāt esošo adresi „Straumes”, Gārsenes pagasts, Aknīstes
novads, LV-5218.
Īpašumam ar kadastra Nr.5662 001 0139, kurā ir reģistrētas būves 5662 001
0139 001 (kūts) un 5662 001 0139 002 (šķūnis), mainīt adresi no „Straumes”,
Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, LV-5218, uz „Straumītes”, Gārsenes
pagasts, Aknīstes novads, LV-5218.
Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam.

33.#
Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.56620010020, adreses un nosaukuma
piešķiršanu
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likumu,
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 14.02.2018. Tautsaimniecības
komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Vārslavāne,
S.Curikova, I.Čāmāns, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt nekustamajam īpašumam, kadastra Nr. 5662 001 0020, Gārsenes
pagasts, Aknīstes novads, nosaukumu “Aleju kapsēta”.
2. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša
laikā.
34.#
Par nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai SIA HAWITA baltic
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 17.punktu, 14.02.2018. Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Vārslavāne,
S.Curikova, I.Čāmāns, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt Aknīstes novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma (zemes
gabala) 0,2117 ha platībā, kadastra Nr.56250070199, atsavināšanas procesu,
iekļaujot to pašvaldības mantas atsavināšanas ierosinājumu reģistrā.
2. Uzsākt Aknīstes novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma (zemes
gabala) 0,2650 ha platībā, kadastra Nr.56250070166, atsavināšanas procesu,
iekļaujot to pašvaldības mantas atsavināšanas ierosinājumu reģistrā.

3. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai veikt nekustamo īpašumu
atsavināšanas procesa organizēšanu.
35.#
Par izmaiņām Aknīstes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu
sarakstā
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, 21.02.2018. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Vārslavāne,
S.Curikova, I.Čāmāns, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Veikt grozījumu Aknīstes novada pašvaldības iestādes “Administrācija” amatu
sarakstā:
Amata
nosaukums

Prof.
kods

Amatu
saime

Mēnešalgas
grupas
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amata
vienības

Amata
alga par
1 slodzi
(euro)

% algas
aprēķinam

Pašvaldības
policijas
kārtībnieks

3355 34

28.4

II B

8

1

829.00

100

36.#
Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu
Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 21.10.2009. Saistošajiem
noteikumiem Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem,
neizvērtējot to materiālo stāvokli” 3.6.5.apakšpunktu, 07.02.2018. SIKS komitejas
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Vārslavāne,
S.Curikova, I.Čāmāns, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Piešķirt 1 personai apbedīšanas pabalstu EUR 75,00 apmērā.
37.#
Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu
Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 21.10.2009. Saistošajiem
noteikumiem Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem,
neizvērtējot to materiālo stāvokli” 3.6.5.apakšpunktu, 07.02.2018. SIKS komitejas
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Vārslavāne,
S.Curikova, I.Čāmāns, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Piešķirt 1 personai apbedīšanas pabalstu EUR 75,00 apmērā.
38.#
Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu
Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 21.10.2009. Saistošajiem
noteikumiem Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem,
neizvērtējot to materiālo stāvokli” 3.6.5.apakšpunktu, 07.02.2018. SIKS komitejas
lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Vārslavāne,
S.Curikova, I.Čāmāns, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Piešķirt 1 personai apbedīšanas pabalstu EUR 75,00 apmērā.

39.#
Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu
Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 21.10.2009. Saistošajiem
noteikumiem Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem,
neizvērtējot to materiālo stāvokli” 3.6.5.apakšpunktu, 07.02.2018. SIKS komitejas
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Vārslavāne,
S.Curikova, I.Čāmāns, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Piešķirt 1 personai apbedīšanas pabalstu EUR 75,00 apmērā.
40.#
Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu
Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 21.10.2009. Saistošajiem
noteikumiem Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem,
neizvērtējot to materiālo stāvokli” 3.6.4.apakšpunktu, 21.02.2018. SIKS komitejas
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Vārslavāne,
S.Curikova, I.Čāmāns, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Piešķirt 1 personai apbedīšanas pabalstu EUR 300,00 apmērā.
41.#
Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu
Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 21.10.2009. Saistošajiem
noteikumiem Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem,
neizvērtējot to materiālo stāvokli” 3.6.5.apakšpunktu, 21.02.2018. SIKS komitejas
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Vārslavāne,
S.Curikova, I.Čāmāns, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Piešķirt 1 personai apbedīšanas pabalstu EUR 75,00 apmērā.
42.#
Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu
Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 21.10.2009. Saistošajiem
noteikumiem Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem,
neizvērtējot to materiālo stāvokli” 3.6.4.apakšpunktu, 21.02.2018. SIKS komitejas
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Vārslavāne,
S.Curikova, I.Čāmāns, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Piešķirt 1 personai apbedīšanas pabalstu EUR 300,00 apmērā.
43.#

Par pabalsta piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu
Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 21.10.2009. Saistošajiem
noteikumiem Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem,
neizvērtējot to materiālo stāvokli” 3.4.apakšpunktu, 07.02.2018. SIKS komitejas
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Vārslavāne,
S.Curikova, I.Čāmāns, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Piešķirt 1 personai bērna dzimšanas pabalstu EUR 150,00 apmērā.

44.#
Par pabalsta piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu
Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 21.10.2009. Saistošajiem
noteikumiem Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem,
neizvērtējot to materiālo stāvokli” 3.4.apakšpunktu, 21.02.2018. SIKS komitejas
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Vārslavāne,
S.Curikova, I.Čāmāns, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Piešķirt 1 personai bērna dzimšanas pabalstu EUR 150,00 apmērā.
45.#
Par pabalsta piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu
Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 21.10.2009. Saistošajiem
noteikumiem Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem,
neizvērtējot to materiālo stāvokli” 3.4.apakšpunktu, 21.02.2018. SIKS komitejas
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Vārslavāne,
S.Curikova, I.Čāmāns, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Piešķirt 1 personai bērna dzimšanas pabalstu EUR 150,00 apmērā.
46.#
Par pabalsta piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu
Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 21.10.2009. Saistošajiem
noteikumiem Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem,
neizvērtējot to materiālo stāvokli” 3.4.apakšpunktu, 21.02.2018. SIKS komitejas
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Vārslavāne,
S.Curikova, I.Čāmāns, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Piešķirt 1 personai bērna dzimšanas pabalstu EUR 150,00 apmērā.
47.#
Par ēdināšanas izdevumu segšanu 100% apmērā
Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 21.10.2009. Saistošajiem
noteikumiem Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem,

neizvērtējot to materiālo stāvokli” 3.12.apakšpunktu, 07.02.2018. SIKS komitejas
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Vārslavāne,
S.Curikova, I.Čāmāns, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Segt ēdināšanas izdevumus 100 % apmērā (EUR 1,77 dienā) laika posmā no
apmeklējuma uzsākšanas līdz 31.05.2018. 1 personai.
48.#
Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 22.12.2015. Saistošajiem
noteikumiem Nr.31/2015 „Par Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 3.4.apakšpunktu, 07.02.2018. SIKS komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Vārslavāne,
S.Curikova, I.Čāmāns, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Piešķirt 1 personai dzīvojamo platību Augšzemes ielā 4 -1, Aknīstē, Aknīstes
novadā, un slēgt dzīvojamo telpu īres līgumu uz 3 mēnešiem.
49.#
Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
Pamatojoties likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu,
07.02.2018. SIKS komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Vārslavāne,
S.Curikova, I.Čāmāns, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Pārslēgt dzīvojamo telpu īres līgumu par dzīvokli Augšzemes ielā 28 -3,
Aknīstē, Aknīstes novadā, ar 1 personu, īres līgumu slēdzot uz 3 mēnešiem.
50.#
Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
Pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, 07.02.2018. SIKS
komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Vārslavāne,
S.Curikova, I.Čāmāns, J.Vanags, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS –
1 (S.Pudāne), Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu ar 1 personu par dzīvokli “Kraujas 2”2, Kraujas, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, uz laiku līdz 31.07.2018.
51.#
Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 22.12.2015. Saistošajiem
noteikumiem Nr.31/2015 „Par Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 3.4.apakšpunktu, 07.02.2018. SIKS komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Vārslavāne,
S.Curikova, I.Čāmāns, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Atzīt 1 personu par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā un
reģistrēt reģistrā Nr.1 “Pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu izīrēšana” ar kārtas
Nr.126.
52.#
Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 22.12.2015. Saistošajiem
noteikumiem Nr.31/2015 „Par Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 3.4.apakšpunktu, 07.02.2018. SIKS komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Vārslavāne,
S.Curikova, I.Čāmāns, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Atzīt 1 personu par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā un
reģistrēt reģistrā Nr.1 “Pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu izīrēšana” ar kārtas
Nr.127.
53.#
Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 14.panta
pirmās daļas 3.punktu, 21.02.2018. SIKS komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Vārslavāne,
S.Curikova, I.Čāmāns, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Piešķirt 1 personai dzīvojamo platību “Spodras”- 5, Ancenē, Asares pagastā,
Aknīstes novadā, dzīvojamo telpu īres līgumu slēdzot uz 3 mēnešiem.
54.#
Par dzīvokļa Augšzemes ielā 55 – 4, Aknīstē, nodošanu atsavināšanai
Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības Mājokļu politikas vadlīnijām
2015.-2020.gadam, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās
daļas 5.punktu, 07.02.2018. SIKS komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Vārslavāne,
S.Curikova, I.Čāmāns, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai pašvaldības īpašumā esošo dzīvokli Augšzemes ielā 55 –
4, Aknīstē, Aknīstes novadā, iekļaujot to pašvaldības mantas atsavināšanas
ierosinājumu reģistrā.
2. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai veikt nekustamo īpašumu
atsavināšanas procesa organizēšanu.
55.#
Par norēķinu personas apstiprināšanu
Pamatojoties uz likumu “Par grāmatvedību”,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Vārslavāne,
S.Curikova, I.Čāmāns, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt pašvaldības policijas inspektori Iju Ašaku par norēķinu personu
saimnieciskajiem darījumiem un rīcībai ar finanšu līdzekļiem Aknīstes novada
pašvaldībā.

56.#
Par mobilā telefona sarunu limita noteikšanu pašvaldības policijas inspektorei
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Vārslavāne,
S.Curikova, I.Čāmāns, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Noteikt dienesta mobilo telefona sarunu izmaksu limitu pašvaldības policijas
inspektorei Ijai Ašakai – EUR 10,00 mēnesī.
57.#
Par autostāvvietas noteikšanu pašvaldības automašīnai Citroen Berlingo,
Nr.GF 482
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Aknīstes novada domes 23.03.2016. “Kārtība, kādā Aknīstes novada pašvaldības
amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Vārslavāne,
S.Curikova, I.Čāmāns, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Noteikt Aknīstes novada pašvaldības automašīnai Citroen Berlingo, Nr.GF 482,
autostāvvietu “Imantas”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā.
58.#
Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam Augšzemes iela 66,
Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr.56050010611, izmaiņu apstiprināšanu,
īpašuma adreses un nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanu
Pamatojoties uz 2006.gada 14.septembra Zemes ierīcības likuma 19.panta otro
daļu, 20.pantu un 22.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem
Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Ministru kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Aknīstes novada
domes 2017.gada 22.marta lēmumu 28.# (prot.Nr.6) „Par zemes ierīcības projekta
izstrādi Augšzemes iela 66, Aknīste, Aknīstes novadā” un projekta izstrādātāja
sertificētā mērnieka A.Vāvera 2018.gada 19.februāra iesniegumu (saņemts Aknīstes
novada pašvaldībā 2018.gada 26.februārī reģ.Nr.112),
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Vārslavāne,
S.Curikova, I.Čāmāns, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izmaiņas nekustamajam īpašumam
Augšzemes iela 66, Aknīste, Aknīstes nov. (kadastra Nr.56050010611);
2. 1.zemes vienībai - 5605 001 0057 piešķirt adresi „Augšzemes iela 76 B”, Aknīstē,
Aknīstes novadā. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 1001 –
Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve.
3. 2.zemes vienībai – 5605 001 0056 piešķirt nosaukumu „Melioratoru iela 1”,
Aknīstē, Aknīstes novadā. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 1101 –
Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme.
4. 3.zemes vienībai – 5605 001 0058 piešķirt nosaukumu “Melioratoru iela 3”,
Aknīstē, Aknīstes novadā. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 1101 –
Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme.

5. 4.zemes vienībai – 5605 001 0059 piešķirt adresi „Augšzemes iela 76A”, Aknīstē,
Aknīstes novadā. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 1001 –
Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve.
6. 5.zemes vienībai – 5605 001 0055 piešķirt nosaukumu „Melioratoru iela 5”,
Aknīstē, Aknīstes novadā. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 1000 –
Neapgūtas ražošanas objektu zeme.
7. 6.zemes vienībai – 5605 001 0054 piešķirt nosaukumu „Melioratoru iela”, Aknīstē,
Aknīstes novadā. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 1101 – Satiksmes
infrastruktūras objektu apbūves zeme.
8. 7.zemes vienībai – 5605 001 0063 piešķirt nosaukumu „Melioratoru iela 7”,
Aknīstē, Aknīstes novadā. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas,
ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā
norādīta lietošanas mērķa.
9. 8.zemes vienībai – 5605 001 0064 piešķirt nosaukumu „Tirgus iela”, Aknīstē,
Aknīstes novadā. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 1101 – Satiksmes
infrastruktūras objektu apbūves zeme.
10. 9.zemes vienībai – 5605 001 0052 piešķirt nosaukumu „Tirgus iela 32A”, Aknīstē,
Aknīstes novadā. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0501 - Dabas
pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās
atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma.
11. 10.zemes vienībai – 5605 001 0060 piešķirt nosaukumu „Tirgus iela 30 B”,
Aknīstē, Aknīstes novadā. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas,
ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma.
12. 11.zemes vienībai – 5605 001 0061 piešķirt nosaukumu „Tirgus iela”, Aknīstē,
Aknīstes novadā. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 1101 – Satiksmes
infrastruktūras objektu apbūves zeme.
13. 12.zemes vienībai – 5605 001 0053 piešķirt nosaukumu „Tirgus iela 32B”,
Aknīstē, Aknīstes novadā. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas,
ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma.
14. 13.zemes vienībai – 5605 001 0062 piešķirt nosaukumu „Melioratoru iela”,
Aknīstē, Aknīstes novadā. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 1101 –
Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme.

