LATVIJAS REPUBLIKA
AKNĪSTES NOVADS
AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA
AKNĪSTES NOVADA DOME
Reģ. Nr.90000026441,
Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208,
Tālrunis, fakss 65237751, e-pasts: akniste@akniste.lv
SĒDES PROTOKOLS
2017.gada 22.martā
Aknīstē

Nr.6

Sēde sasaukta plkst. 11.00
Sēde sākta plkst. 12.00
DARBA KĀRTĪBA
1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” gada pārskata par
2016.gadu apstiprināšana. (V.Dzene)
2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” revidenta iecelšana
un atlīdzības noteikšana. (V.Dzene)
3. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” valdes locekļa
atlīdzības noteikšana. (V.Dzene)
4. Par pašvaldības budžeta izpildi februārī. (V.Dzene)
5. Par saistošo noteikumu Nr.10/2017 „Grozījumi Aknīstes novada domes
08.02.2017. saistošajos noteikumos Nr.7/2017 „Aknīstes novada pašvaldības
pamatbudžeta plāns 2017.gadam” apstiprināšanu. (V.Dzene)
6. Par noslēgtajiem līgumiem. (V.Dzene)
7. Par īres maksas paaugstināšanu dzīvojamās mājas Skolas ielā 10, Aknīstē,
iedzīvotājiem. (V.Dzene)
8. Par noteikumu “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas
metodika” apstiprināšanu. (V.Dzene)
9. Par noteikumu “Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu
aprēķināšanas metodika” apstiprināšanu. (V.Dzene)
10. Par atalgojumu Aknīstes novada vēlēšanu komisijas locekļiem un iecirkņu
komisijas locekļiem 2017.gada vēlēšanās. (V.Dzene)
11. Par projekta pieteikumu “Izkrāso un iepazīsti Aknīstes novadu” un “Ebreju
atstātais mantojums Aknīstē” izstrādi. (V.Dzene)
12. Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu. (V.Dzene)
13. Par grozījumiem nedzīvojamo telpu nomas līgumā ar SIA “Silupe”. (V.Dzene)
14. Par telpu nomu no VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca”. (V.Dzene)
15. Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikuma amatu sarakstā. (V.Dzene)
16. Par saistošajiem noteikumiem Nr.11/2017 “Par pašvaldības nodevu par
būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi
paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē”. (V.Dzene)
17. Par grozījumiem Vidi degradējošu būvju un nekoptu teritoriju apzināšanas
komisijas sastāvā. (V.Dzene)
18. Par darbadienas pārcelšanu. (V.Dzene)
19. Par Aknīstes novada Investīciju plāna 2017.-2019.gadam apstiprināšanu.
(V.Dzene)

20. Par Aknīstes vidusskolas attīstības plāna 2017. – 2020.gadam apstiprināšanu.
(V.Dzene)
21. Par saimniecības ēkas “Uzvaras”, Gārsenē, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā,
nojaukšanu. (V.Dzene)
22. Par pašvaldības nekustamā īpašuma (dzīvokļa) Augšzemes ielā 36 – 7, Aknīstē,
atsavināšanas izsoles rezultātiem. (V.Dzene)
23. Par pašvaldības nekustamā īpašuma (zemes gabala) “Jaunkalni”, Gārsenes
pagastā, Aknīstes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu. (V.Dzene)
24. Par noteikumu “Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodikas un
izcenojuma apstiprināšanas kārtība” apstiprināšanu. (V.Dzene)
25. Par būvprojekta “Specializētās tehnikas uzglabāšanas novietnes un
saimniecības ēkas jaunbūve “Akācijas”, Gārsenē, Gārsenes pagastā, Aknīstes
novadā” apstiprināšanu. (V.Dzene)
26. Par Aknīstes novada domes 25.01.2017. lēmuma “Par projektu “Karjeras
atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (prot. Nr.2, 14.#)
precizēšanu. (V.Dzene)
27. Par pašvaldības zemes nomu. (A.Ielejs)
28. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam Augšzemes ielā
66, Aknīstē, Aknīstes novadā. (A.Ielejs)
29. Par nekustamā īpašuma “Gastelāni”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā,
sadalīšanu. (A.Ielejs)
30. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Censoņi”,
Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanu. (A.Ielejs)
31. Par nekustamā īpašuma “Siliņi”, Asares pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanu
un adreses piešķiršanu. (A.Ielejs)
32. Par Aknīstes novada domes 22.02.2017. lēmuma (prot.Nr.4, 15.#) “Par
pašvaldības zemes nomu” 4.punkta atcelšanu. (A.Ielejs)
33. Par Aknīstes novada domes 27.07.2016. lēmuma (prot. Nr.10, 15.#) “Par
publiskās ielas statusa likvidēšanu un piešķiršanu ielas posmiem”
papildināšanu. (A.Ielejs)
34. Par pašvaldības materiālo pabalstu piešķiršanu. (I.Lunģe)
35. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā. (I.Lunģe)
36. Par saistošo noteikumu Nr. /2017 “Grozījumi Aknīstes novada domes
23.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.7 „Par ielu tirdzniecības kārtību
Aknīstes novadā”” apstiprināšanu. (I.Lunģe)
37. Par grozījumiem Aknīstes novadpētniecības muzeja nolikumā. (I.Lunģe)
38. Par saistošo noteikumu Nr.6/2017 “Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Aknīstes
novadā” precizēšanu. (I.Lunģe)
39. Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai. (I.Lunģe)
40. Par atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības izpilddirektoram. (V.Dzene)
41. Par Aknīstes novadpētniecības muzeja sagatavošanas akreditācijai termiņa
pagarināšanu. (I.Lunģe)
Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Vija Dzene.
Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Ināra Buiķe.
Piedalās –
Deputāti:
Vija Dzene,
Aivars Ielejs,
Andris Zībergs,
Guntars Geida,
Jānis Vanags,
Ināra Lunģe,
Valentīna Čāmāne,

Aija Voitiške
Nepiedalās:

Skaidrīte Pudāne

Pašvaldības darbinieki:
Uzaicināts:

S.Jaujeniece – galvenā grāmatvede,
M.Nastaja – finansiste,
L.Valaine – juriskonsulte
SIA “Aknīstes Pakalpojumi” valdes loceklis A.Vītols

Domes priekšsēdētāja V.Dzene aicina balsot par sēdes darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, I.Lunģe,
V.Čāmāne, A.Voitiške, J.Vanags, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 41 jautājumu.

1.#
Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi”
Gada pārskata par 2016.gadu apstiprināšanu
V.Dzene
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas
1.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi”,
reģistrācijas Nr. 45403000709, Gada pārskatu par 2016.gadu.
2.#
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi”
revidenta iecelšana un atlīdzības noteikšana
V.Dzene
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas
5.punktu un 8.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Iecelt SIA "VR AUDITS”, reģ.Nr. 55403038751, ko pārstāv valdes locekle
zvērināta revidente Valentīna Razujeva, licences Nr.171, par SIA “Aknīstes
Pakalpojumi”, reģ.Nr. 45403000709, revidentu 2017.gada pārskata revīzijai.
2. Noteikt revidentam -_ SIA “VR AUDITS”, atlīdzību par SIA “Aknīstes
Pakalpojumi”, reģ.Nr. 45403000709, 2017.gada revīzijas pakalpojumiem EUR
700,00 (septiņi simti euro) apmērā, neskaitot PVN.
3. Noslēgt SIA “Aknīstes Pakalpojumi”, reģ.Nr.45403000709, valdes loceklim
A.Vītolam līgumu par revīzijas pakalpojumiem 2017.gadā ar revidentu SIA
"VR AUDITS”.
3.#
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi”
valdes locekļa atlīdzības noteikšana

V.Dzene
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas
8.punktu, 79.panta ceturto daļu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. No
2017.gada
1.aprīļa
noteikt
SIA „Aknīstes
Pakalpojumi”,
reģ.Nr.45403000709, valdes loceklim mēneša atlīdzību atbilstoši Centrālas
statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī
strādājošo 2016.gada vidējās darba samaksas apmēram EUR 859,00 (astoņi
simti piecdesmit deviņi euro), piemērojot koeficientu 1.1 un noapaļojot pilnos
euro - EUR 945,00 (deviņi simti četrdesmit pieci euro) mēnesī.
2. Šī lēmuma 1.punktā noteikto valdes locekļa atlīdzību noteikt uz visu valdes
locekļa pilnvaru termiņu ar tiesībām to pārskatīt reizi gadā pēc gada pārskata
apstiprināšanas.
4.#
Par pašvaldības budžeta izpildi februārī
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likumu „Par pašvaldību
budžetiem”, 15.03.2017.Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta 2017.gada janvāra februāra ieņēmumus – 410537,42 EUR un izdevumus – 297656,95 EUR; speciālā
budžeta ieņēmumus – 21812,54 EUR un izdevumus – 30509,06 EUR.
5.#
Par saistošo noteikumu Nr.10/2017 „Grozījumi Aknīstes novada domes
08.02.2017. saistošajos noteikumos Nr.7/2017 „Aknīstes novada pašvaldības
pamatbudžeta plāns 2017.gadam”” apstiprināšanu
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu, likumu „Par pašvaldību
budžetiem”, likumu „Par valsts budžetu 2017.gadam”, Likumu par budžetu un
finanšu vadību, 15.03.2017. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.10/2017
„Grozījumi Aknīstes novada domes 08.02.2017. saistošajos noteikumos
Nr.7/2017 „Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2017.gadam””.
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
4. Publicēt saistošos noteikumus pašvaldības mājas lapā internetā, nodrošināt to
pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs.
PIELIKUMS
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 10/2017
„Grozījumi Aknīstes novada domes 08.02.2017. saistošajos noteikumos Nr.7/2017
„Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2017.gadam””

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un
likumu „Par pašvaldību budžetiem”, likumu “Par valsts budžetu 2017.gadam”,
Likumu par budžetu un finanšu vadību
Izdarīt Aknīstes novada domes 08.02.2017. saistošajos noteikumos Nr.7/2017
„Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2017.gadam” šādus grozījumus:
Ieņēmumos:
Klasifikācijas
kods

18.0.0.0
18.6.0.0
18.6.3.0

18.6.3.0.1
18.6.3.0.2
18.6.3.0.3
18.6.3.0.4
18.8.0.0

18.8.1.0

18.8.1.0.

Nosaukums
I KOPĀ IEŅĒMUMI
V Transfertu ieņēmumi
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI
Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts budžeta
Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas
izdevumu transferti ārvalstu finanšu
palīdzības projektu īstenošanai no valsts
budžeta iestādēm
Projekts " Specializētā autotransporta iegāde"
Projekts " Veidosim nākotni bērniem"
Projekts " Veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumi Aknīstes novadā"
ESF jauniešu projekts " Proti un dari"
Pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta
transferti Eiropas Savienības struktūrfondu
finansēto projektu īstenošanai
Ieņēmumi par Eiropas Savienības
struktūrfondu finansēto daļu projektu
īstenošanai
Ieņēmumi par Eiropas Savienības struktūrfondu
finansēto daļu projektu īstenošanai

Gada plāns
(EUR)

Grozījumi
(EUR)

2 39 39 39
80 31 12
76 11 12
71 21 16

12 70
12 70
12 70
5 02 66

Precizētais
gada plāns
(EUR)
2 39 52 09
80 43 82
76 23 82
76 23 82

1 13 00

5 02 66

6 15 66

0
0
0

2 70 00
97 96
1 22 00

2 70 00
97 96
1 22 00

0

12 70
-4 89 96

12 70
0

4 89 96

-4 89 96

0

4 89 96

-4 89 96

0

4 89 96

Izdevumos:
Klasifikācijas
kods

06.200
08.290
09.510

1000
1100
1150
1150
1200

1210
1210
2000
2100
2110

Nosaukums
VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI
FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM
Teritoriju attīstība
Pārējā citur neklasificētā kultūra
Interešu un profesionālās ievirzes izglītība
VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI
EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM
Atlīdzība
Atalgojums
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās
attiecības regulējošu dokumentu pamata
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās
attiecības regulējošu dokumentu pamata
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un
kompensācijas
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas
Preces un pakalpojumi
Komandējumi un dienesta braucieni
Iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni

2 56 54 57

49 22

Precizētais
gada plāns
(EUR)
2 57 03 79

53 61 23
6 45 92
5 17 97
2 56 54 57

22 23
14 29
12 70
49 22

53 83 46
6 60 21
5 30 67
2 57 03 79

Gada plāns
(EUR)

1 40 34 62
1 13 55 77
4 96 96

Grozījumi
(EUR)

11 70
9 50
9 50

4 96 96
26 78 85

9 50
2 20

26 78 85

55 96 89
18 20
12 20

5 06 46
26 81 05

2 20

26 78 85

1 40 46 32
1 13 65 27
5 06 46

2 20
49 95
22
22

26 81 05
26 81 05
56 46 84
18 42
12 42

2111
2112
2200
2230

2235
2239

2260
2261
2300
2310
2312
2340

2341
2350
23503
5000
5200
5230
5232
5238

Dienas nauda
Pārējie komandējumu un dienesta braucienu
izdevumi
Pakalpojumi
Iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības
un veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie
pakalpojumi
Izdevumi par saņemtajiem apmācību
pakalpojumiem
Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar
iestādes darbības nodrošināšanu saistītie
pakalpojumi
Īre un noma
Ēku, telpu īre un noma
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000
Biroja preces un inventārs
Inventārs
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces,
medicīniskās ierīces, medicīnas instrumenti,
laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas
materiāli
Kārtējā remonta un iestāžu uzt. mat. - celt.,
remontmateriāli
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi
Pārējie pamatlīdzekļi
Saimniecības pamatlīdzekļi
Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika

Domes priekšsēdētāja

1.

2.

3.

4.

5.
6.

3 50
8 70
35 44 75
7 89 50

12
10
27 69
19 66

3 62
8 80
35 72 44
8 09 16

77 70

89

78 59

3 47 80

18 77

3 66 57

56 37
18 35
20 20 57

8 03
8 03
22 04

64 40
26 38
20 42 61

4 84 64
1 22 14
3 79

14 09
14 09
-10

4 98 73
1 36 23
3 69

3 79
5 90 09

-10

3 69
5 98 14

0

8 05

8 05

24 57 12
24 57 12
8 75 49
1 93 67
1 13 06

-12 43
-12 43
-12 43
-11 56
-87

24 44 69
24 44 69
8 63 06
1 82 11
1 12 19

8 05

V.Dzene

6.#
Par noslēgtajiem līgumiem
V.Dzene
15.02.2017. līgums Nr.35 ar SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”,
reģ.Nr.40003426448, juridiskā adrese: Krasta iela 105A, Rīga, par interneta
karšu pārlūka ieviešanu un abonēšanu. Līguma summa 24,20 EUR mēnesī.
17.02.2017. līgumi (divi) Nr.36 un Nr.37 ar nodibinājumu “Allažu bērnu un
ģimenes atbalsta centrs”, reģ.Nr.40008151059, juridiskā adrese: Stārķu iela 4,
Allažu pagasts, Siguldas novads, par valsts apmaksāta sociālās rehabilitācijas
pakalpojuma sniegšanu 2 personām.
13.02.2017. līgums Nr.38 ar SIA “Projektēšanas Birojs AUSTRUMI”,
reģ.Nr.42403019889, juridiskā adrese: 18.novembra iela 16, Rēzekne, par
tehniskā projekta “Dienas centra un grupu dzīvokļu izveide Aknīstē, Skolas ielā
9” izstrādi un autoruzraudzību. Līguma summa 26257,00 EUR.
10.02.2017. autoratlīdzības līgums Nr.39 ar O.E., /adrese/, par arhitektūras
skiču sagatavošanu rekreācijas laukuma izveidei Skolas ielā 2A, Aknīstē.
Līguma summa 306,37 EUR.
01.03.2017. pirkuma līgums Nr.41 ar O.T., /adrese/, par dzīvokļa “Kraujas 1”6, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, iegādi. Līguma summa 1896,80 EUR.
01.03.2017. līgums Nr.42 ar AS “Latgales piens”, reģ.Nr.41503028291,
juridiskā adrese: Muitas iela 3p, Daugavpils, par piena piegādi PII “Bitīte”.

7. 24.01.2017. līgums Nr.44 ar SIA “BIROJS T22”, reģ.Nr.400003749087,
juridiskā adrese: Akmeņu iela 13-8, Rīga, par būvprojekta “Radošās rezidences
“Debesjums” izveidošana Gārsenē” izstrādi. Līguma summa 4827,90 EUR.
8. 06.03.2017. pirkuma līgums Nr.45 ar E.Š., /adrese/, par zemes gabala (3242
m2) Krasta ielā 17, Aknīstē, Aknīstes novadā, iegādi. Līguma summa 2155,57
EUR.
9. 22.02.2017. līgums Nr.46 ar SIA “AGADOS exertus”, reģ.Nr.45403042859,
juridiskā adrese: Dārzu iela 6-26, Jēkabpils, par būvuzraudzības veikšanu
objektā Augšzemes ielā 41, Aknīstē. Līguma summa 4694,80 EUR.
10. 01.03.2017. sadarbības līgums Nr.47 ar Biedrību “Latvijas Kinematogrāfistu
savienība”, reģ.Nr.40008005472, juridiskā adrese: Elizabetes iela 49, Rīga, par
sadarbību kino seansu norises organizēšanā un nodrošināšanā LKS filmu
izplatīšanas projekta “Kino visiem un visur Latvijā”, sākot no 07.03.2017.
11. 01.03.2017. autora atlīdzības līgums Nr.48 ar R.B., /adrese/, par autordarba “Ak
pavasar!” izpildi 04.03.2017. Gārsenes kultūras namā. Līguma summa 365,00
EUR.
Aknīstes novada dome VIENOJAS:
Informāciju pieņemt zināšanai.
7.#
Par īres maksas paaugstināšanu dzīvojamās mājas Skolas ielā 10, Aknīstē,
iedzīvotājiem
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta b
apakšpunktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.panta otro, trešo daļu, 11.1 panta
pirmo daļu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt īres maksu pašvaldībai piederošajā daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā
Skolas ielā 10, Aknīstē, Aknīstes novadā, – 0,40 euro/m2, no kuriem 0,26
euro/m2 ir apsaimniekošanas maksa.
2. Uzdot SIA “Aknīstes Pakalpojumi” valdes loceklim A.Vītolam brīdināt
īrniekus par īres maksas paaugstināšanu piecu darba dienu laikā pēc lēmuma
pieņemšanas likuma „Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā, nosūtot
brīdinājumus dzīvojamās mājas īrniekiem par izmaiņām īres maksas apmērā no
01.05.2017. un uzaicināt īrniekus noslēgt vienošanās par grozījumiem īres
līgumos. Brīdinājumā norādīt īres maksas paaugstināšanas iemeslu un
finansiālo pamatojumu.
8.#
Par noteikumu “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas
metodika” apstiprināšanu
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu.
41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas
4.punktu, 15.03.2017. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – 1 (A.Voitiške),
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt noteikumus “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu
aprēķināšanas metodika”.

PIELIKUMS

NOTEIKUMI
„ Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta
pirmās daļas 4.punktu, likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 14.punktu, 41.panta pirmās
daļas 2.punktu
I. Tarifa aprēķināšanas vispārīgie noteikumi
1. Tarifu siltumapgādes pakalpojumiem aprēķina, pamatojoties uz Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 14.aprīļa padomes lēmumu
Nr.1/7 „Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.
2. Metodika nosaka kārtību, kādā pašvaldība aprēķina tarifu šādiem regulējamiem
siltumenerģijas apgādes pakalpojumiem: siltumenerģijas ražošanai,
siltumenerģijas pārvadei un sadalei un siltumenerģijas tirdzniecībai. Tarifu
aprēķina visiem regulējamiem siltumenerģijas apgādes pakalpojumiem kopā,
neizdalot nevienu no siltumenerģijas apgādes pakalpojumiem atsevišķi.
II.
Tarifā iekļaujamās izmaksas
(galvenie posteņi pa izmaksu grupām)
3. Ar pakalpojuma sniegšanu tieši saistīto pamatlīdzekļu uzturēšanas un citas
izmaksas:
1.1. ēku, būvju uzturēšana,
1.2. iekārtu un mehānismu uzturēšana,
1.3. materiālu un remontdarbu izmaksas,
1.4. pamatlīdzekļu nolietojums,
1.5. siltumapgādes kredīta procenti;
4. Autotransporta izdevumi:
4.1. degviela,
4.2. remonti,
4.3. apdrošināšana,
4.4. transportlīdzekļu ikgadējā nodeva un tehniskā apskate;
5. Elektroenerģijas izmaksas iekārtu un mehānismu darbināšanai.
6. Darba samaksa un VSAOI (Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas)
darbiniekiem, kas tieši saistīti ar pakalpojumu sniegšanu.
7. Dabas resursu nodoklis.
8. Kurināmā izmaksas.
9. Ūdens un kanalizācijas izmaksas siltuma cirkulācijas nodrošināšanai.
10. Citas mainīgās un fiksētās izmaksas.
11. Administratīvie izdevumi, kas ietver ar siltumenerģijas ražošanu saistītos
izdevumus un ar klientu apkalpošanu saistītos izdevumus:
11.1. administratīvo un apkalpojošo darbinieku darba samaksa un VSAOI;
11.2. uzņēmuma vadība;
11.3. pasta un sakaru izdevumi;
11.4. kancelejas preču iegāde;
11.5. kvalifikācijas kursi.
12. Tarifa aprēķināšanai izmanto pašvaldības uzskaitītos tikai ar siltumenerģijas
apgādes pakalpojumu saistītos izdevumus un budžetā prognozētos ar
pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus:
12.1. izmaksas par kurināmo – patērētais kurināmā daudzums un vērtība,
norakstīta apkures sezonā, pamatojoties uz atbildīgo darbinieku
sastādītajiem norakstīšanas aktiem par izlietoto kurināmo;
12.2. izmaksas par elektrību – patērētais daudzums un vērtība pēc
elektroenerģijas pārdevēja izrakstītajiem rēķiniem, pamatojoties uz darbu
rīkotāja nodotajiem patērētās elektrības rādījumiem;

13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.

12.3. izmaksas par atkritumu izvešanu – izvesto atkritumu daudzums pēc SIA
„Eko Latgale” izrakstītajiem rēķiniem;
12.4. darba alga un VSAO iemaksas – personīgā konta kartiņas apkurē
nodarbinātajiem; pamatlīdzekļu nolietojums – saraksts pēc pamatlīdzekļu
uzskaites kartiņām ar sadalījumu pa pamatlīdzekļiem, kas nodrošina
apkuri.
Aprēķinos tiek iekļautas izmaksas, kas tieši attiecas uz siltumenerģijas apgādes
pakalpojumu sniegšanu un ir pamatotas.
Remontmateriālu, instrumentu, inventāra, autotransporta uzturēšanas u.c.
attiecināmos izdevumus rēķina proporcionāli Pašvaldības darbinieku darba
laika patēriņam, kas saistīts ar siltumenerģijas apgādes pakalpojumu
nodrošināšanu, pret kopējo viņu darba patēriņu.
Pašvaldība tarifā iekļauj ilgtermiņa kredīta (5 gadi un ilgāk) procentu
maksājumus, ja ilgtermiņa kredīts izmantots jaunu pamatlīdzekļu izveidošanai
siltumenerģijas apgādes pakalpojuma sniegšanai, ja aizdevuma līguma
nosacījumi to pieļauj. Aģentūra var iekļaut tarifa aprēķinā pamatotus īstermiņa
kredīta (līdz 5 gadi) procentu maksājumus, ja attiecīgais kredīts ir saistīts ar
jaunu pamatlīdzekļu izveidošanu un ir paredzēta naudas līdzekļu piesaistīšana
no valsts, pašvaldības, ārvalsts, Eiropas Savienības, privātās partnerības un citas
starptautiskas organizācijas vai institūcijas.
Pašvaldība var izvēlēties iekļaut tarifu aprēķinā kredīta pamatsummas atmaksu
tādā gadījumā, ja tarifu aprēķinā netiek iekļauts par kredītu iegādātu
pamatlīdzekļu nolietojums visā pamatlīdzekļu faktiskās kalpošanas laikā,
nodrošinot uzskaites sistēmā šādu pamatlīdzekļu atlikušās vērtības atsevišķu
uzskaiti.
Peļņa (kapitālsabiedrībai) procentuālā izteiksmē nevar pārsniegt rentabilitāti 7%
apmērā, kas aprēķināta procentos no ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas izmaksām.
Siltumenerģijas ražošanai izmanto koksni un tās produktus. Kurināmā cenas
tiek noskaidrotas iepirkuma procedūras rezultātā.
Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu nemaina biežāk kā 1 reizi gadā .

III. Aprēķinā iekļautais siltumapgādes apjoms
20. Tarifa aprēķināšanai pašvaldība izmanto kopējo piegādāto siltumenerģijas
apgādes apjomu, kuru nosaka, pamatojoties uz iepriekšējā gada faktiskajiem
rādītājiem un kārtējā gada prognozi.
21. Ja siltumenerģijas pakalpojumu lietotājam ir uzstādīts skaitītājs, datus par
siltumenerģijas apgādes apjomu iegūst no katra siltumenerģijas apgādes
pakalpojuma saņēmēja skaitītāja. Līdz brīdim, kad visiem siltumenerģijas
pakalpojumu saņēmējiem ir uzstādīts skaitītājs, datus par siltumenerģijas
apgādes apjomu iegūst no katra siltumenerģijas ražotāja:
SQ – saražotais siltuma daudzums.
SQ = patērētais kurināmā daudzums * kurināmā situma atdeves koeficients *
katla lietderības koeficients - zudumi tīklā.
IV. Siltumapgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšana
22. Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu Pašvaldība aprēķina saskaņā ar
šādu formulu: SA = SI / SQ, kur
SA – siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifs (EUR/mwh);
SI – siltumenerģijas apgādes pakalpojuma kopējās izmaksas (EUR);
SQ – kopējais piegādātais siltuma daudzums (mwh).
V.
Noslēguma jautājumi
23. Noteikumi stājas spēkā 2017.gada 3.aprīlī.
24. Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi, kas apstiprināti pirms šo
noteikumu spēkā stāšanās, ir jāpārskata un jāveic izcenojuma aprēķināšana
atbilstīgi šiem noteikumiem līdz 2017.gada 31.maijam.

Domes priekšsēdētāja

V.Dzene

9.#
Par noteikumu “Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu
aprēķināšanas metodika” apstiprināšanu
V.Dzene
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Atlikt jautājuma izskatīšanu.
10.#
Par atalgojumu Aknīstes novada vēlēšanu komisijas locekļiem un iecirkņu
komisijas locekļiem 2017.gada vēlēšanās
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma
21.panta trešo daļu, 15.03.2017. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2017.gada pašvaldību vēlēšanu vienas stundas tarifa likmi par darbu
Aknīstes novada vēlēšanu komisijā sekojoši:
Komisijas priekšsēdētājam – 3,70 EUR/h;
Komisijas sekretāram – 3,60 EUR/h;
Komisijas loceklim – 2,50 EUR/h.
2. Apstiprināt 2017.gada pašvaldību vēlēšanu vienas stundas tarifa likmi par darbu
Aknīstes novada iecirkņu vēlēšanu komisijā sekojoši:
Komisijas priekšsēdētājam – 3,45 EUR/h;
Komisijas sekretāram – 3,35 EUR/h;
Komisijas loceklim – 2,50 EUR/h.
11.#
Par projekta pieteikumu “Izkrāso un iepazīsti Aknīstes novadu” un “Ebreju
atstātais mantojums Aknīstē” izstrādi
V.Dzene
Pamatojoties uz Aknīstes novada domes 19.05.2010. nolikuma “Par projektu
pieteikumu sagatavošanas un darba samaksas kārtību” 5.punktu, 15.03.2017. Finanšu
komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Piedalīties Latvijas valsts mežu finansētās Zemgales kultūras programmā 2017
ar projekta „Izkrāso un iepazīsti Aknīstes novadu” pieteikumu.
1.1. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas EUR 2200,00 apmērā, no tām:
- pieprasītais finansējums - EUR 2000,00;
- pašvaldības finansējums - EUR 200,00.
1.2. Projektu tā apstiprināšanas gadījumā finansēt no administrācijas budžeta
līdzekļiem.
2. Piedalīties Latvijas valsts mežu finansētās Zemgales kultūras programmā 2017
ar projektu „Ebreju atstātais mantojums Aknīstē”.
2.1. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas EUR 3300,00 apmērā, no tām:

- pieprasītais finansējums - EUR 3000,00;
- pašvaldības finansējums - EUR 300,00.
2.2. Projektu tā apstiprināšanas gadījumā finansēt no tūrisma budžeta
līdzekļiem.
12.#
Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta otrās daļas
6.punktu, 15.03.2017. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt līdz 900,00 EUR VUGD ZRB Jēkabpils daļas Aknīstes postenim grīdas
seguma pārbūves darbu apmaksai no pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem
izdevumiem.
2. Piešķirt 200,00 EUR biedrībai “Sansusī” Susējas festivāla sagatavošanas posma
pasākuma, 29.aprīļa ugunskura koncerta, organizēšanai no kultūras budžeta
līdzekļiem.
3. Piešķirt līdz 520,00 EUR dzīvojamās mājas Augšzemes ielā 34, Aknīstē,
tehniskās ekspertīzes veikšanai no pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem
izdevumiem.
4. Noraidīt V.P. iesniegumu par līdzekļu piešķiršanu 5000,00 EUR V.Ancīša
Aknīstes bibliotēkas remontam no pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem
izdevumiem.
13.#
Par grozījumiem nedzīvojamo telpu nomas līgumā ar SIA “Silupe”
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu,
15.03.2017. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Slēgt vienošanos par grozījumiem 01.11.2011. nedzīvojamo telpu nomas
līgumā ar SIA “Silupe”, reģ.Nr.45403004876, mainot iznomājamo platību no 42 m2 uz
94 m2, sākot ar 01.04.2017. Nomas maksa – 95,88 EUR mēnesī (1,02 EUR/m2); gadā
– 1150,56 EUR (245,00 EUR – no pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem).
14.#
Par telpu nomu no VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca”
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 14.punkta b)apakšpunktu, 08.02.2017. Tautsaimniecības
komitejas lēmumu, 15.03.2017. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Iznomāt garāžas telpas 24,00 m2 platībā no VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā
slimnīca”, reģ.Nr.40003453643, juridiskā adrese: “Alejas”, Gārsenes pagasts, Aknīstes
novads, pašvaldības ugunsdzēšamās automašīnas novietošanai un uzturēšanai darba
kārtībā no 01.05.2017. Nomas maksa - 69,67 EUR mēnesī; gadā – 557,36 EUR (558,00
EUR – no pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem).

15.#
Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikuma amatu sarakstā
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu,
21.panta pirmās daļas 13.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu,Valsts un pašvaldību
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, 15.03.2017. Finanšu komitejas
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
V.Čāmāne, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – 2 (A.Voitiške, I.Lunģe),
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Izdarīt Aknīstes novada domes 2014.gada 23.decembra apstiprinātajā (prot.
Nr.20, 7.#) Aknīstes novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikuma amatu sarakstā šādu grozījumu:
“struktūrvienības “Tautsaimniecība” amata “Autobusa vadītājs” vienības
palielināt no 1,3 uz 2 slodzes.”
16.#
Par saistošajiem noteikumiem Nr.11/2017 “Par pašvaldības nodevu par
būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi
paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē”
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 21.panta pirmās
daļas 15.punktu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 1.,
10.punktu, Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 “Noteikumi par
kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 16.1 punktu, 08.03.2017.
Tautsaimniecības komitejas lēmumu, 15.03.2017. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr. 11/2017 „Par
pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu,
izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē”.
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. Saistošie
noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Aknīstes novada
domes informatīvajā izdevumā „Aknīstes Novada Vēstis”.
3. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības mājas lapā
www.akniste.lv, nodrošināt to pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu
pārvaldēs.
PIELIKUMS
Aknīstes novada domes saistošo noteikumu Nr.11/2017
„Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres
akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājumā kartē”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Norādāmā informācija
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1.Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Aknīstes novada administratīvajā teritorijā ir pieņemti 2011.gada
27.jūlijā saistošie noteikumi Nr.14 „Nodeva par būvatļaujas
saņemšanu Aknīstes novadā”.
2016.gada 22.janvārī stājušies spēkā 2016.gada 19.janvāra Ministru
kabineta noteikumi Nr.36 „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada
28.jūnija noteikumos Nr. 480 “Noteikumi par kārtību, kādā

2. Īss projekta izklāsts

3. Informāciju par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu

pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas””, kas paredz, ka
pašvaldības nodevu var uzlikt ne tikai par būvatļaujas izdošanu, bet arī
par būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā
vai apliecinājuma kartē, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu
noteiktajā kārtībā.
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir vienkāršot nodevas par
būvniecības ieceres akceptu vai būvatļaujas saņemšanu noteikšanu,
ņemot vērā būves lietošanas mērķi un veidu. Nodevas apmēru
paredzēts noteikt atkarībā no būves lietošanas veida un būves apjoma.
Nosakot nodevas apmēru, ievērots princips nesadārdzināt būvniecības
procesa administratīvos izdevumus un veicināt legālu būvniecību
novada teritorijā.
Pašvaldības budžetu būtiski neietekmēs. Nav nepieciešamības veidot
jaunas institūcijas, darba vietas, paplašināt esošo institūciju
kompetenci, lai nodrošinātu saistošo noteikumi izpildi. Nodevas
apmērs par būvatļaujas saņemšanu, būvniecības ieceres akceptu,
izdarot atzīmi būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma
kartē, salīdzinot ar iepriekš noteikto pašvaldībā, tiek mainīts atbilstoši
grozījumiem Ministru kabineta 19.01.2016. noteikumiem Nr.36
„Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr.
480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību
nodevas””.

4.Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav, jo nodevas apmērs,
salīdzinot ar iepriekš noteikto pašvaldībā, būtiski netiek mainīts un ir
uzskatāms par līdzvērtīgu, salīdzinot ar citiem novadiem.

5.Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Saistošie noteikumi neievieš izmaiņas esošajās administratīvajās
procedūrās. Nodevas objektu nosaka Krustpils novada būvvalde,
nodeva iemaksājama pirms būvatļaujas saņemšanas vai pirms atzīmes
par būvniecības ieceri izdarīšanas.

6. Informācija par
konsultācijas ar
privātpersonām

Nav.

Domes priekšsēdētāja

V.Dzene

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.11/2017
“Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai
būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai
apliecinājuma kartē”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
trešo daļu, 21.panta pirmās daļas 15.punktu,
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 1., 10.punktu;
Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu
Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību
nodevas” 16.¹punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka pašvaldības nodevas par
būvatļaujas vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma

rakstā vai apliecinājuma kartē (turpmāk – nodevas), maksāšanas kārtību, kā arī
nodevu maksātāju kategorijas, kuras atbrīvotas no nodevu samaksas vai kurām
piešķirti atvieglojumi.
2. Noteikumi attiecināmi uz Aknīstes novada pašvaldības administratīvo teritoriju
un ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras saņem būvatļauju
vai būvniecības akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma
kartē par būvniecības ieceres akceptu Krustpils novada Būvvaldē.
II. Nodevas likmes
3. Nodevas likme par pasūtītāja vai būvuzņēmēja maiņu, izziņas par jaunbūvi
izsniegšana:
3.1. Fiziskajām personām izziņas par jaunbūvi izsniegšana – 15,00 EUR;
3.2. Juridiskajām personām izziņas par jaunbūvi izsniegšana – 30,00 EUR.
III. Nodevas aprēķins par būvatļaujas izdošanu, būvniecības ieceres
akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē
4. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu būvprojektiem, kas būvējami saskaņā ar
Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie
būvnoteikumi ”, nosakāma pēc šādas formulas:
Nodeva (N) = L x k1 x k2, kur:
4.1. L- likme, kura atkarīga no platības un kuru veido visas izmaksas, kas
rodas būvprojekta saskaņošanas laikā (1.pielikums);
4.2. k1- būves tipa koeficients, kas piemērojams saskaņā ar Būvju
klasifikācijas CC izdevuma prasībām (2.pielikums);
4.3. k2 – koeficients, kas atkarīgs no būvdarbu veida (jaunbūve, pārbūve,
lietošanas maiņa, atjaunošana, restaurācija vai nojaukšana) (3.pielikums)
5. Inženiertehniskajiem tīkliem un objektiem, kuru apjomu var noteikt metros
(maģistrālie un vietējie cauruļvadi, kabeļi, elektroapgādes un sakaru trases utt.),
nodeva par būvatļaujas izdošanu nosakāma pēc šādas formulas:
Nodeva (N) = mt x 0,30 EUR, kur:
5.1. mt- tekošo metru skaits.
6. Satiksmes infrastruktūras objektiem (autoceļi, maģistrāles, vietējas nozīmes
ielas, gājēju ietves, piebrauktuves, utt.) nodeva par būvatļaujas izdošanu
nosakāma pēc formulas:
Nodeva (N) = mt x 0,40 EUR, kur:
6.1. mt- tekošo metru skaits.
7. Meliorācijas sistēmām un hidrotehniskām būvēm (dīķi, meliorācijas sistēmas
elementi utt.) nodeva par būvatļaujas izdošanu nosakāma šādā apmērā:
7.1. meliorācijas sistēmām un ūdenstilpēm, kuru platība ir no 0.1 ha līdz 1 ha
– 20,00 EUR;
7.2. meliorācijas sistēmām un ūdenstilpēm, kuru platība ir no 1 ha līdz 10 ha
– 50,00 EUR;
7.3. meliorācijas sistēmām un ūdenstilpēm, kuru platība ir no 10 ha un vairāk
– 100,00 EUR.
IV. Nodevas maksāšanas kārtība, atvieglojumi un kontrole
8. Personām, kurām, saskaņojot būvniecību, izdod būvatļauju vai akceptē
būvniecības ieceri, izdarot atzīmi apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā,
nodeva maksājama Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480
“Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 15.,
15.1 un 23.punktā noteiktajā kārtībā.
9. Nodeva iemaksājama Krustpils novada pašvaldības kasē (Rīgas iela 150a,
Jēkabpils) vai jāpārskaita uz Krustpils novada pašvaldības norēķinu kontu: AS
“SEB banka”, konts LV55 UNLA 0050 0143 2307 5, kods: UNLALV2X; AS

“Swedbank”, konts LV96 HABA 0001 4020 5415 0, kods HABALV22, vai
AS “Citadelē”, konts LV09 PARX 0012 5996 8000 1, kods: PARXLV22.
10. No nodevas samaksas tiek atbrīvotas šādas personas:
10.1. personas ar I un II invaliditātes grupu, politiski represētās personas un
Černobiļas AES avārijas seku likvidētāji, ja viņi veic būvprojektēšanu
un būvniecību savām vajadzībām (dzīvokļi, viendzīvokļa vai dzīvokļu
dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, garāžas individuālai lietošanai) un
būvobjekta būvtilpums nepārsniedz 250 m3 vai kopplatība 75 m2;
10.2. būvniecības ierosinātāji, ja būvniecība tiek realizēta pilnīgi vai daļēji par
Aknīstes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
11. Nodevas samaksu un saistošo noteikumu izpildi kontrolē Būvvalde. Īstenojot
nodevas maksājumu kontroli, Būvvaldei ir tiesību aktos noteiktās nodokļu
administrācijas tiesības. Nodevu maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas.
12. Termiņā nesamaksāto nodevu piedzen likumā “Par nodokļiem un nodevām”
paredzētajā kārtībā.
13. Nodevu ieskaita Krustpils novada pašvaldības pamatbudžeta vispārējo
ieņēmumu kontā.
V. Noslēguma jautājumi
14. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Aknīstes
novada domes informatīvā izdevumā "Aknīstes Novada Vēstis".
15. Ar šo saistošo noteikumu stāšanās brīdi spēku zaudē Aknīstes novada
pašvaldības 2011.gada 27.jūlija saistošie noteikumi Nr.14 “Nodeva par
būvatļaujas saņemšanu Aknīstes novadā”.
Domes priekšsēdētāja

V.Dzene

1.pielikums
Aknīstes novada pašvaldības 2017.gada 22.marta
Saistošajiem noteikumiem Nr.11/2017
Plānotās būves apjoms (kopējā platība) – likmes L noteikšana
Plānotās
būves
apjoms
(kopējā
platība, m2

Likme
L
(EUR)

Likme
L
(EUR)

Plānotās
būves
apjoms
(kopējā
platība, m2

Likme
L
(EUR)

Plānotās
būves
apjoms
(kopējā
platība, m2

Likme
L
(EUR)

14.00
21.00
28.00
35.00
42.65

Plānotās
būves
apjoms
(kopējā
platība,
m2
271…300
301…350
351…400
401…450
451…500

0…30
31…60
61…90
91…120
121..150

78.00
85.00
106.00
135.00
163.60

901…1000
1001…1200
1201…1400
1401…1600
1601…1800

241.85
256.00
270.35
284.55
298.80

384.00
412.60
441.00
469.55
498.00

151…180

49.80

501…600

192.00

1801…2000

313.00

181…210

56.90

601…700

206.00

2001…3000

327.00

211..240
241..270

64.00
71.00

701…800
801…900

220.55
234.70

3001…4000
4001…5000

341.00
355.70

5001…6000
6001…7000
7001…8000
8001…9000
9001…10
000
10 001…20
000
20 001 …30
000
Virs 30 001

569.00
640.00
711.00

2.pielikums
Aknīstes novada pašvaldības 2017.gada 22.marta
Saistošajiem noteikumiem Nr.11/2017
Plānotās būves tipa koeficients – k1
CC
Kods
1261
123
1251
1252
230
12611
1241
1211
122
212
215
1122

1212
1242
1274
2112
214
221
242
113
1262
1263

1
2

Ēkas vai būves tips

Koeficients k1

Kazino un spēļu zāles
Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas
Rūpnieciskās ražošanas ēkas;
Rūpnieciskās ražošanas telpu grupa
Rezervuāri, bunkuri, silosi un noliktavas
Kompleksās būves rūpnieciskās ražošanas
uzņēmumos
Ēkas plašizklaides pasākumiem;
Plašizklaides pasākumu telpu grupa
Sakaru ēkas, stacijas, termināļi un ar tiem saistītas
ēkas; Sakaru, stacijas, termināļu telpu grupa
Viesnīcu ēkas;
Viesnīcu telpu grupa
Biroju ēkas
Sliežu ceļi
Ostas, ūdensceļi, dambji un citas hidrobūves
Triju vai vairāku dzīvokļu mājas;
Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu
grupa
Citas īslaicīgās apmešanās ēkas;
Citu īslaicīgās apmešanās telpu grupa
Garāžu ēkas;
Garāžas telpu grupa
Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas;
Cita, iepriekš neklasificēta, telpu grupa
Autoceļi, ielas un ceļi
Tilti, estakādes, tuneļi un pazemes ceļi
Maģistrālie cauruļvadi, maģistrālās sakaru un
elektropārvades līnijas
Citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūves
Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas
Muzeji un bibliotēkas;
Muzeja vai bibliotēkas telpu grupa
Skolas, universitātes un zinātniskajā pētniecībā
paredzētas ēkas;
Izglītības iestāžu telpu grupa

10
5
5

Nepiemēro kazino un spēļu zālei
Piemēro laukumiem

5
5
5
4
4
4
4
4
3

3
3
3
3
3
3
3
2
2
2

1264

1265
1272
1273
222
11103
1121³
2411
2412

Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas;
Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu telpu
grupa
Sporta ēkas;
Sporta telpu grupa
Kulta ēkas;
Kulta telpu grupa
Kultūrvēsturiskie objekti;
Kultūrvēsturiska objekta telpu grupa
Vietējās nozīmes cauruļvadi un kabeļi
Viena dzīvokļa mājas
Divu dzīvokļu mājas;
Divu dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa
Sporta laukumi
Citas sporta un atpūtas būves

2

2
2
2
2
1
1
1
1

3.pielikums
Aknīstes novada pašvaldības 2017.gada 22.marta
Saistošajiem noteikumiem Nr.11/2017
Veicamo būvdarbu raksturs objektā – koeficients K2
Jaunbūve
Pārbūve
Atjaunošana, restaurācija
Nojaukšana
Kultūras pieminekļu restaurācija
Kultūras pieminekļu nojaukšana

3

1
0.9
0.9
0.2
0.2
2

Šajās grupās ietvertas arī garāžas un saimniecības ēkas šo māju iedzīvotāju individuālajai lietošanai

17.#
Par grozījumiem Vidi degradējošu būvju un nekoptu teritoriju apzināšanas
komisijas sastāvā
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu,
Aknīstes novada domes 27.03.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Kārtība, kādā ar
nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību
apdraudošas būves”, 15.03.2017. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Izslēgt no Vidi degradējošu būvju un nekoptu teritoriju apzināšanas komisijas
sastāva Reini Līci.
2. Papildināt Vidi degradējošu būvju un nekoptu teritoriju apzināšanas komisijas
sastāvu: Normunds Zariņš, Jānis Bondars, Kristaps Tēts.
18.#
Par darbadienas pārcelšanu
V.Dzene
Pamatojoties uz Ministru kabineta 15.06.2016. noteikumiem Nr.342 “Par
darbadienas pārcelšanu 2017.gadā”, 15.03.2017. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Pārcelt Aknīstes novada pašvaldībai pakļautajās iestādēs un struktūrvienībās
darba dienu no piektdienas, 2017.gada 5.maija, uz sestdienu, 2017.gada
13.maiju.
2. Ieteikt visiem komersantiem un organizācijām, nosakot darba un atpūtas laiku,
ievērot šī lēmuma 1.punktu.
19.#
Par Aknīstes novada Investīciju plāna 2017.-2019.gadam apstiprināšanu
V.Dzene
Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 22.panta 3.punktu,
Aknīstes novada domes 28.05.2014. lēmumu “Par Aknīstes novada attīstības
programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu” (prot. Nr.7, 17.#), apstiprināto
Aknīstes novada pašvaldības budžeta plānu 2017.gadam,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, V.Čāmāne,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – 1 (J.Vanags),
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Aknīstes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam
Investīciju plānu 2017.-2019.gadam.
20.#
Par Aknīstes vidusskolas attīstības plāna 2017.-2020.gadam apstiprināšanu
V.Dzene
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas
4.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.03.2017.
Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Aknīstes vidusskolas attīstības plānu 2017.-2020.gadam.

21.#
Par saimniecības ēkas “Uzvaras”, Gārsenē, Gārsenes pagastā, Aknīstes
novadā, nojaukšanu
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
15.03.2017. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Nojaukt saimniecības ēku “Uzvaras”, Gārsenē, Gārsenes pagastā, Aknīstes
novadā, kura sastāv no ēku vienībām ar kadastra Nr.56620030179002,
56620030179003, 56620030179004.
2. Izdevumus, kas saistīti ar 1.punktā minētās būves nojaukšanu, segt no Gārsenes
pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem.
3. Uzdot Gārsenes pagasta pārvaldes vadītājam J.Bondaram organizēt
saimniecības ēku nojaukšanu un dzēšanu no Valsts zemes dienesta kadastra
reģistra.
22.#
Par pašvaldības nekustamā īpašuma (dzīvokļa) Augšzemes ielā 36-7, Aknīstē,
Aknīstes novadā, atsavināšanas izsoles rezultātiem
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 9.panta otro daļu, 10.pantu, 13.pantu,
32.panta pirmo daļu, ņemot vērā 06.03.2017. Izsoles rezultātus, 15.03.2017. Finanšu
komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Atzīt izsoli par Aknīstes pašvaldības īpašumā esošā dzīvokļa Augšzemes ielā
36 – 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanu par nenotikušu.
23.#
Par pašvaldības nekustamā īpašuma (zemes gabala) “Jaunkalni”, Gārsenes
pagastā, Aknīstes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 19.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
34.panta otro daļu, ņemot vērā 23.02.2017. Izsoles rezultātus, 15.03.2017. Finanšu
komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2017.gada 23.februāra izsoles par Aknīstes novada pašvaldības
īpašumā esošā zemes gabala “Jaunkalni”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā,
kadastra Nr.5662 003 0287 – 3,54 ha platībā, atsavināšanas rezultātus:
1.1. noteikt IK “nosaukums”, /reģistrācijas numurs/, par nekustamā īpašuma
“Jaunkalni”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr. 5662 003
0287, izsoles uzvarētāju, kurš ir nosolījis augstāko cenu, kas sastāda
EUR 3385,37 (trīs tūkstoši trīs simti astoņdesmit pieci euro 37 centi);
2. Uzdot Aknīstes novada pašvaldības juriskonsultei L.Valainei sagatavot zemes
pirkuma līgumu izsoles uzvarētājam.

24.#
Par noteikumu “Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodikas un
izcenojuma apstiprināšanas kārtība” apstiprināšanu
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu,
41.panta pirmās daļas 2.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt noteikumus “Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas
metodikas un izcenojuma apstiprināšanas kārtība”.
PIELIKUMS
NOTEIKUMI
Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu
apstiprināšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 4.punktu un likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu
I.
Vispārīgie jautājumi
1. Aknīstes novada domes noteikumi “Maksas pakalpojumu izcenojumu
noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” (turpmāk –
noteikumi) nosaka:
1.1. kārtību, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no Aknīstes novada
domes un tās izveidoto iestāžu un struktūrvienību (turpmāk tekstā –
institūcija) sniegtajiem maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu
sniegšanu saistītie izdevumi;
1.2. sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodiku un
izcenojumu apstiprināšanas kārtību.
2. Noteikumu mērķis ir noteikt vienotu, skaidri izprotamu un ekonomiski
pamatotu kārtību izcenojumu noteikšanai par pašvaldības institūciju
sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
3. Noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 3.maija
noteikumiem Nr.333 “Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no
maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā
arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu
apstiprināšanas kārtība” un 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515
“Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”.
4. Ja tiek grozīti augstāka juridiskā spēka tiesību akti, šie noteikumi ir izmantojami
tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar augstāka juridiskā spēka tiesību normām.
5. Noteikumi neattiecas uz:
5.1. dzīvojamo telpu īres maksu;
5.2. pašvaldības zemes nomu;
5.3. ūdenstilpju un zvejas tiesību iznomāšanu;
5.4. biļešu maksām vai pasākumu ieejas maksām;
5.5. dalības maksām, kuras noteiktas ar domes lēmumu.
II.
Ieņēmumu un izdevumu plānošana un uzskaite
6. Ieņēmumu apjomu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem institūcija plāno
kārtējam budžeta gadam, ņemot vērā katram pakalpojuma veidam apstiprināto
cenu un prognozēto sniegto maksas pakalpojumu apjomu.
7. Plānotie ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem tiek atspoguļoti
kopējā pašvaldības budžeta ieņēmumu daļā.

8. Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem tiek ieskaitīti pašvaldības pamatbudžeta
kontos, un tie tiek izlietoti izdevumu finansēšanai, atbilstoši kārtējā gada
pašvaldības apstiprinātam budžetam.
III.
Institūciju cenrādī iekļaujamie maksas pakalpojumi
9. Pirms pakalpojuma iekļaušanas cenrādī, institūcija izvērtē pakalpojumus,
ņemot vērā to būtību un sniegšanas lietderību, kā arī atbilstību institūcijas
darbības mērķiem un nolikumam. Institūcijas plāno tādus maksas
pakalpojumus, pēc kuriem ir pieprasījums.
10. Institūcijas cenrādī iekļaujamos maksas pakalpojumus iedala šādās grupās:
10.1. maksa par izglītības pakalpojumiem – institūcijas sniegtie maksas
pakalpojumi, kas saistīti ar izglītības programmas apguvi;
10.2. kancelejas pakalpojumi – institūcijas sniegtie pakalpojumi, kas saistīti
ar dokumentu sagatavošanu, izsniegšanu, kopēšanu un citu līdzīgu
pakalpojumu sniegšanu;
10.3. maksa par nekustamā īpašuma iznomāšanu – maksa par institūcijas
telpu izmantošanu atsevišķi par katru institūcijas iznomājamo telpu (telpu
grupu), maksu par dienesta viesnīcu izmantošanu;
10.4. maksa par kustamas mantas iznomāšanu – maksa par institūcijas
īpašumā esošas kustamas mantas izmantošanu;
10.5. pārējie institūcijas sniegtie maksas pakalpojumi – citi institūcijas
sniegtie maksas pakalpojumi, kas neattiecas uz punktiem 10.1. – 10.4.
IV.
Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika
11. Lai noteiktu maksas pakalpojuma izcenojumu, institūcijas katram maksas
pakalpojuma veidam saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu sagatavo maksas
pakalpojuma izcenojuma aprēķinu (turpmāk tekstā – aprēķins).
12. Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķinu sastāda tā, lai no tajā sniegtās
informācijas būtu saprotami pakalpojuma cenu veidojošie izmaksu posteņi, to
aprēķins un cenas veidošanās principi.
13. Maksas pakalpojuma izcenojums ietver visas faktiskās izmaksas, kuras rodas,
sniedzot maksas pakalpojumu, pamatojoties uz grāmatvedības uzskaites datiem.
Nomas objektiem, kas iegādāti konkrētajā budžeta gadā, aprēķinam izmanto
līdzīgu objektu iepriekšējā gada visas faktiskās izmaksas vai paredzamās
objekta izmaksas.
14. Maksas pakalpojuma, izņemot maksu par nekustamā īpašuma iznomāšanu,
izcenojumu aprēķina pēc šādas formulas:
Imp = (Tizm + Nizm)/Vsk, kur
Imp – viena sniegtā maksas pakalpojuma veida vienas vienības izcenojums;
Tizm – tiešās izmaksas jeb izmaksas, kas ir tieši attiecināmas uz maksas
pakalpojuma sniegšanu. Šīs izmaksas parasti ietver maksas pakalpojuma
sniegšanai izlietoto materiālu iegādes izmaksas un tiešos izdevumus darba
samaksai, kā arī ar šo samaksu saistītās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas;
Nizm – netiešās izmaksas jeb izmaksas, kas ir netieši saistītas ar attiecīgā
maksas pakalpojuma sniegšanu, piemēram, iestādes vadībā un administrācijā
nodarbināto darbinieku un citu darbinieku darba algas un ar šīm algām saistītās
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pamatlīdzekļu remonta un
ekspluatācijas izdevumi, telpu apkures un apgaismošanas izdevumi,
pamatlīdzekļu nolietojums, nomas maksa un apdrošināšanas maksājumi,
vispārējas nozīmes palīgmateriāli un citi ar attiecīgā maksas pakalpojuma
sniegšanu netieši saistīti izdevumi;
Vsk – plānotais maksas pakalpojuma vienību skaits noteiktā laikposmā.
14.1. Tiešās izmaksas (Tizm) aprēķina, izmantojot šādu formulu:
Tizm = (B+S+P+F+C), kur

B - institūcijas tieši pakalpojuma sniegšanā iesaistīto darbinieku atalgojums.
Atalgojumu veido procesā iesaistīto darbinieku skaits, viņu izlietotais darba
laiks un darba samaksa. Tieši pakalpojuma sniegšanā iesaistītie darbinieki ir tie,
kas tieši nodrošina un piedalās pakalpojuma sniegšanā. Šajā sadaļā netiek
iekļauts administrācijas atalgojums;
S – tieši pakalpojuma sniegšanā iesaistīto darbinieku valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas.
P – samaksa par citiem pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamajiem
materiāliem un pakalpojumiem, t.sk. pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo
materiālu un mazvērtīgā inventāra iegādes izdevumi, energoresursu (elektrību
apmaksā pakalpojuma saņēmējs gadījumā, ja telpai ir nodalīts skaitītājs), ūdens
un citu komunālo pakalpojumu izmaksas (ja nav noteikts, ka rēķinu par
komunālajiem slēdz un atbilstoši tam pakalpojumu apmaksā pakalpojuma
saņēmējs). Šos izdevumus aprēķina tādā apmērā, lai pakalpojuma cenas
aprēķinā tiktu iekļauti visi ar pakalpojuma sniegšanu saistītie izdevumi;
F – to pamatlīdzekļu nolietojuma summa, kurus izmanto attiecīgā pakalpojuma
sniegšanai. Ja pakalpojuma sniegšanai nepieciešams iegādāties papildu
pamatlīdzekļus, izdevumos iekļauj arī plānojamo pamatlīdzekļu nolietojuma
summu;
C – citas tiešās izmaksas, kas pēc ekonomiskās būtības ir attiecināmas uz
pakalpojuma sniegšanu.
14.2. Netiešās izmaksas (Nizm) aprēķina, izmantojot šādu formulu:
Nizm = A x k, kur
A – administrācijas izdevumi jeb tādi izdevumi, kuri nodrošina institūcijas
vispārējo darbību, lai attiecīgie darbinieki varētu sekmīgi sniegt maksas
pakalpojumu;
k – koeficients (īpatsvars), kas raksturo, kādu daļu no kopējiem administrācijas
izdevumiem ir plānots attiecināt uz konkrētā maksas pakalpojuma sniegšanu.
To rēķina, konkrētā pakalpojuma sniegšanā tieši iesaistīto darbinieku plānoto
atalgojumu (gadā) izdalot ar visu institūcijas ar pakalpojuma sniegšanu saistīto
darbinieku atalgojumu (gadā).
15. Kritērijus izmaksu klasificēšanai tiešajās un netiešajās izmaksās, kā arī netiešo
izmaksu attiecināšanai uz konkrēto maksas pakalpojuma veidu institūcija
nosaka, pamatojoties uz maksas pakalpojuma un tā sniegšanas procesa
specifiku.
16. Maksa par izglītības pakalpojumiem:
16.1. vecāku maksas pirmsskolas izglītības iestādēs tiek aprēķinātas tikai no
izmaksām, kuras sastāda ēdināšanas pakalpojuma izmaksas;
17. Nekustamā īpašuma nomas maksas noteikšanai, iznomājot Aknīstes novada
pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu, institūcijas ievēro likumu “Par
valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” un
Ministra kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumus Nr.515 “Noteikumi par valsts
un pašvaldības mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas
metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”.
18. Institūcijas cenrādī, nosakot nekustamā īpašuma nomas maksu par Aknīstes
novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanu, ievēro, ka nomas maksa
nosakāma tik liela, lai tā pilnīgi segtu iznomātāja izdevumus, kas saistīti ar
iznomājamā objekta pārvaldīšanu un uzturēšanu iznomāšanas periodā.
19. Nekustamā īpašuma nomas maksu nomas objektam mēnesī aprēķina,
izmantojot šādu formulu:
1) NM = (Tizm/NĪpl + Nizm) x IZNpl
12
vai
nomas objektiem, kuros iznomātājs ir veicis kapitālieguldījumus, nomas maksu
aprēķina, izmantojot šādu formulu:

2) NMk = (Tizm/NĪpl + Nizm) x IZNpl
12, kur
NM – nomas objekta nomas maksa mēnesī;
NMk – nomas objekta, kuros iznomātājs ir veicis kapitālieguldījumus, nomas
maksa mēnesī;
Tizm – tā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā, kurā atrodas nomas objekts
(aprēķina saskaņā ar šo noteikumu 19.1.punktu);
NĪpl – tā nekustamā īpašuma kopējā iznomājamā platība, kurā atrodas nomas
objekts;
Nizm – netiešās izmaksas gadā uz kvadrātmetru (aprēķina saskaņā ar šo
noteikumu 19.2.punktu);
IZNpl – iznomājamā platība (kvadrātmetri).
19.1. Tā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā, kurā atrodas iznomājamais
objekts, aprēķina, izmantojot šādu formulu:
1) Tizm = A + Baps + P + N + Apdr + Zn + Nod + C
vai
tā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā, kurā atrodas iznomājamais objekts,
kuram iznomātājs ir veicis kapitālieguldījumus, aprēķina, izmantojot šādu
formulu:
2) KTizm = A + Baps + P + N1 + Apdr + Zn + Nod + C+(K + F+Bbūv) ,
kur
IznP
Tizm – attiecīgā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā;
KTizm – tā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā, kurā atrodas nomas
objekts;
A – attiecīgā nekustamā īpašuma uzturēšanas (apsaimniekošana,
inženierkomunikāciju apkope, iekšējā uzkopšana un tā nekustamā īpašuma
uzturēšanai nepieciešamās zemes vienības vai tās daļas sanitārā uzkopšana, kurā
atrodas nomas objekts) plānotās izmaksas, kā arī plānotās materiālu un ātri
nolietojamā inventāra izmaksas gadā;
Baps – attiecīgā nekustamā īpašuma sētnieku, apkopēju un cita tieši iesaistītā
personāla plānotā atlīdzība, ņemot vērā iesaistīto darbinieku skaitu un viņu
darba laiku iznomājamā objekta uzturēšanā gadā;
P – to pamatlīdzekļu plānotās uzturēšanas izmaksas, tai skaitā nolietojuma
summa gadā, kurus izmanto vai plānots izmantot nekustamā īpašuma un tam
piegulošās teritorijas sanitārajā uzkopšanā;
N – izdevumi plānotajiem kārtējiem vai kapitālajiem remontiem, kas
nepieciešami nekustamā īpašuma uzturēšanai un nav iekļauti komponentē "A".
Tie nedrīkst pārsniegt 2,5 % no attiecīgā nekustamā īpašuma ēkas atjaunošanas
vērtības gadā;
N1 – izdevumi plānotajiem kārtējiem vai kapitālajiem remontiem, kas
nepieciešami nekustamā īpašuma uzturēšanai un nav iekļauti komponentē "A".
Tie nedrīkst pārsniegt 2,5 % no attiecīgā nekustamā īpašuma ēkas bilances
vērtības gadā;
Apdr – attiecīgā nekustamā īpašuma apdrošināšanas izdevumi gadā;
Zn – zemes vienības nomas maksa gadā, ja iznomājamais objekts atrodas uz
citam īpašniekam piederošas zemes vienības;
Nod – attiecīgā nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma nodoklis gadā, ja
iznomātājam tāds ir jāmaksā;
C – pēc pušu vienošanās papildus var iekļaut citas izmaksas;
K – kapitālieguldījumi attiecīgajā nekustamajā īpašumā, tai skaitā īstenotā
kapitālieguldījuma pirmsprojekta izpētes izdevumi, būvniecības tehniskā
projekta izstrādes izdevumi, būvniecības tehniskā projekta ekspertīzes
izdevumi, būvniecības darbu izmaksas, būvniecības tehniskās uzraudzības
izmaksas, būvniecības autoruzraudzības izmaksas un citas ar būvniecības
darbiem saistītās izmaksas;

F – piesaistītā kapitāla izmaksas (jeb resursu cena), ja tādas ir, tai skaitā bankas
komisija par aizdevumu, resursu rezervācijas izmaksas un bankas aizdevuma
procenta likme pirms un pēc būves nodošanas ekspluatācijā (aprēķina no kopējā
kapitālieguldījuma apmēra (K));
Bbūvn – tiešās administrācijas izmaksas, kas radušās būvniecības laikā, tai
skaitā iznomātāja būvniecības procesā iesaistīto darbinieku atlīdzība, ņemot
vērā iznomātāja iesaistīto darbinieku skaitu un viņu darba laiku attiecīgā
nekustamā īpašuma būvniecības procesā;
IznP – iznomāšanas laikposms gados, ja veiktie kapitālieguldījumi attiecināmi
tikai un vienīgi uz konkrēto nomnieku, vai piesaistītā kapitāla atdošanas
laikposms gados, vai nekustamā īpašuma nolietojuma laikposms.
19.2. Tiešās izmaksas, nomas objektam, kuros iznomātājs ir veicis
kapitālieguldījumus, tiek mainītas, ja puses savstarpēji vienojas, ka
nomnieks, kas ir publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība, veiks
attiecīgās darbības vai minēto izmaksu vispār nav.
19.3. Netiešās izmaksas ir daļa no iznomātāja kopējiem administrācijas
izdevumiem – nekustamā īpašuma pārvaldīšanas izmaksas. Netiešās
izmaksas uz vienu kvadrātmetru gadā aprēķina, izmantojot šādu formulu:
Nizm = Adm x k/Kpl, kur
Nizm – netiešās izmaksas uz vienu kvadrātmetru gadā;
Adm – iznomātāja administrācijas kopējie plānotie izdevumi gadā vispārējās
darbības nodrošināšanai, tai skaitā telpu uzturēšana, nomas izmaksas,
kancelejas preču izdevumi, atlīdzība administratīvajiem darbiniekiem (izņemot
sētnieku, apkopēju un cita tieši iesaistītā personāla plānoto atlīdzību),
pamatlīdzekļu nolietojuma summa gadā un citi plānotie izdevumi, kas nav
iekļauti tā nekustamā īpašuma tiešo izmaksu (Tizm) aprēķinā, kurā atrodas
nomas objekts;
k – koeficients (īpatsvars), kas raksturo, kādu daļu no kopējiem administrācijas
izdevumiem ir plānots attiecināt uz nekustamo īpašumu pārvaldīšanu. To
aprēķina, nekustamo īpašumu pārvaldīšanā iesaistīto darbinieku plānoto
atlīdzību (gadā) izdalot ar visos iznomātāja darbības virzienos iesaistīto
darbinieku plānoto atlīdzību (gadā);
Kpl – to nekustamo īpašumu kopējā platība, kas ir iznomātāja pārvaldīšanā.
20. Par maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķināšanas pareizību un atbilstību
atbild aprēķina sagatavotājs, maksas pakalpojuma izcenojumu apstiprina
iestādes vadītājs.
21. Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķinā un lēmumā par maksas pakalpojumu
cenrādi izcenojumu summas norāda euro un centos.
V.
Maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana
22. Ar domes lēmumu apstiprina maksas pakalpojumu cenrādi katrai pašvaldības
iestādei. Iestāde sagatavo lēmuma projektu par maksas pakalpojumu cenrādi vai
tā grozījumiem un atbilstoši pašvaldībā noteiktajai kārtībai par izskatāmo
dokumentu iesniegšanu un saskaņošanu iesniedz to domē. Lēmumprojektam
pievieno maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķinu.
23. Lai nodrošinātu maksas pakalpojumu pieejamību, apstiprinot maksas
pakalpojumu cenrādi, dome var paredzēt atvieglojumus, to piemērošanas
nosacījumus un citus īpašos nosacījumus.
24. Maksas pakalpojumu cenrādi izstrādā saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu.
25. Grozījumus lēmumā par maksas pakalpojumu cenrādi izdara šādos gadījumos:
25.1. ir izdarīti grozījumi normatīvajos aktos vai mainījušies apstākļi, kas
ietekmē iestādes vai valsts aģentūras sniedzamo maksas pakalpojumu
klāstu;
25.2. ir būtiski mainījušās (samazinājušās vai palielinājušās) tiešās vai netiešās
izmaksas, kuras veido maksas pakalpojumu izcenojumus;

25.3. ir tā mainījies plānoto maksas pakalpojumu vienību skaits noteiktā
laikposmā, ka tas būtiski ietekmē vienas pakalpojuma vienības sniegšanas
izmaksas.
VI.
Noslēguma jautājumi
26. Noteikumi stājas spēkā 2017.gada 3.aprīlī.
27. Šie noteikumi jāpiemēro, nosakot maksas pakalpojuma izcenojumu jebkuram
jaunam pašvaldības institūcijas maksas pakalpojumam.
28. Maksas pakalpojumu izcenojumi, kas apstiprināti pirms šo noteikumu spēkā
stāšanās, ir jāpārskata un jāveic izcenojuma aprēķināšana atbilstīgi šiem
noteikumiem līdz 2017.gada 31.maijam.
29. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu, spēku zaudē 2009.gada 16.septembra
Aknīstes novada pašvaldības Nolikums “Par pašvaldības sniegtajiem maksas
pakalpojumiem”.
Domes priekšsēdētāja

V.Dzene
1.pielikums
Aknīstes novada domes
noteikumiem

“Maksas pakalpojumu
izcenojumu noteikšanas
metodika un izcenojumu
apstiprināšanas kārtība”
APSTIPRINU
__________________________________________
(amats) (vārds, uzvārds) (paraksts)
________.gada ___.______________________

Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins
Iestāde
_____________________________________________________________________
__
Maksas
pakalpojuma
veids
_________________________________________________
Laikposms ____________________________________________________________
Izdevumu
klasifikācijas
kods
1

Rādītājs (materiāla/izejvielas
nosaukums, atlīdzība un citi izmaksu
veidi)
2
Tiešās izmaksas

Tiešās izmaksas kopā:
Netiešās izmaksas

Netiešās izmaksas kopā:

Izmaksu apjoms noteiktā laikposmā
viena maksas pakalpojuma veida
nodrošināšanai
3

x

x

Pakalpojuma izmaksas kopā:
Maksas pakalpojuma vienību skaits noteiktā laikposmā (gab.)
Maksas pakalpojuma izcenojums (euro) (pakalpojuma izmaksas kopā,
dalītas ar maksas pakalpojuma vienību skaitu noteiktā laikposmā)
Prognozētais maksas pakalpojumu skaits gadā (gab.)*
Prognozētie ieņēmumi gadā (euro)* (prognozētais maksas pakalpojumu
skaits gadā, reizināts ar maksas pakalpojuma izcenojumu)
Piezīme. *Ailes neaizpilda, ja izvēlētais laikposms ir viens gads.
Aprēķinu sastādīja: ________________________________________________
(amats) (vārds, uzvārds) (paraksts)
2.pielikums
Aknīstes novada domes
noteikumiem

“Maksas pakalpojumu
izcenojumu noteikšanas
metodika un izcenojumu
apstiprināšanas kārtība”

___________________________________________ maksas pakalpojumu
cenrādis
(iestāde vai struktūrvienība)

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN
(euro)

25.#
Par būvprojekta “Specializētās tehnikas uzglabāšanas novietnes un
saimniecības ēkas jaunbūve “Akācijas”, Gārsenē, Gārsenes pagastā, Aknīstes
novadā” apstiprināšanu
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu,
15.03.2017. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
V.Čāmāne, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – 1 (I.Lunģe),
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt būvprojektu “Specializētās tehnikas uzglabāšanas novietnes un
saimniecības ēkas jaunbūve “Akācijas”, Gārsenē, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā”.
26.#
Par Aknīstes novada domes 25.01.2017. lēmuma “Par projektu “Karjeras
atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (prot. Nr.2, 14.#)
precizēšanu
V.Dzene
Pamatojoties uz 15.03.2017. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Precizēt Aknīstes novada domes 25.01.2017. lēmumu “Par projektu “Karjeras
atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (prot.Nr.2, 14.#), papildinot to
ar 2.punktu sekojošā redakcijā:
“2. Projektu uzsākt 2016./2017.mācību gadā.”
27.#
Par pašvaldības zemes nomu
A.Ielejs
Pamatojoties 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”, 08.03.2017. un 15.03.2017. Tautsaimniecības komitejas
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt ar R.L., /deklarētā dzīvesvieta/, noslēgto zemes nomas līgumu par
pašvaldības zemes gabala nomu 1,2 ha platībā, kadastra Nr.56620030125,
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā.
2. Izbeigt ar L.P., /dzīvesvieta/, noslēgto zemes nomas līgumu par pašvaldības
zemes gabala nomu 0,4 ha platībā, kadastra Nr.56440040165, Asares pagastā,
Aknīstes novadā.
3. Iznomāt I.C., /dzīvesvieta/, pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu 0,0450 ha
platībā, kadastra Nr.56050010442, Skolas ielā 19, Aknīstē, un noslēgt zemes
nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0502 – pagaidu atļautā
zemes izmantošana sakņu dārziem.
4. Iznomāt SIA /nosaukums/, /reģistrācijas numurs/, /adrese/, pašvaldības zemes
gabalu 0,2117 ha platībā ar kadastra Nr.56250070199 (zemes lietošanas mērķis
1000 – neapgūta ražošanas objektu apbūves zeme), un zemes gabalu 0,2650 ha
platībā ar kadastra Nr.56250070166 (zemes lietošanas mērķis 1105 – atsevišķi
nodalītas atklātas autostāvvietas), Aknīstes pagastā, un noslēgt zemes nomas
līgumu uz 10 gadiem.

5. Iznomāt L.P., /dzīvesvieta/, pašvaldībai piekrītošo zemes gabala daļu 1,5 ha
platībā, kadastra Nr.56250050125, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10
gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
28.#
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam Augšzemes
ielā 66, Aknīstē, Aknīstes novadā
A.Ielejs
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”, 08.03.2017.
Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut N.C., /personas kods/, /dzīvesvieta/, izstrādāt zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma Augšzemes ielā 66, īpašuma kadastra Nr.56050010611,
Aknīstē, Aknīstes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
Nr.56050010610 – 9892 m2 platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
Nr.56050010607 – 17378 m2 platībā sadalīšanai.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus.
3. Zemes ierīcības projektu divos eksemplāros iesniegt apstiprināšanai Aknīstes
novada pašvaldībā.
29.#
Par nekustamā īpašuma “Gastelāni”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā,
sadalīšanu
A.Ielejs
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”, 08.03.2017.
Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt
no nekustamā īpašuma “Gastelāni”, īpašuma Kadastra
Nr.56250040058, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 56250080028 -0,5 ha platībā. Zemes vienība tiks pievienota
nekustamajam īpašumam „Kaktiņi”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads.
2. Nekustamā īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības
projektu.
3. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56250080028 - 0,5 ha platībā
noteikt zemes lietošanas mērķi 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
30.#
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Censoņi”,
Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā
A.Ielejs
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”, 08.03.2017.
Tautsaimniecības komitejas lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut S.P., /personas kods/, /dzīvesvieta/, izstrādāt zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma “Censoņi”, kadastra Nr.56250010050, Aknīstes pagastā,
Aknīstes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.56250010050 –
53,5 ha platībā sadalīšanai.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus.
4. Zemes ierīcības projektu divos eksemplāros iesniegt apstiprināšanai Aknīstes
novada pašvaldībā.
31.#
Par nekustamā īpašuma “Siliņi”, Asares pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanu
un adreses piešķiršanu
A.Ielejs
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”, 15.03.2017.
Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, balsojumā
nepiedalās – 1 (V.Čāmāne), pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts
pašvaldību amatpersonu darbībā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus),
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Siliņi”, īpašuma kadastra
Nr.56440050020, Asares pagastā, Aknīstes novadā, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 56440050348 – 2,02 ha platībā. Zemes vienībai piešķirt jaunu
nosaukumu un adresi “Graudu centrs”, Ancene, Asares pagasts, Aknīstes
novads.
2. Nekustamā īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības
projektu.
3. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56440050348 – 2,02 ha
platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 1003 – lauksaimnieciska rakstura
uzņēmumu apbūve. Pielikumā: zemes robežu plāna kopija.
32.#
Par Aknīstes novada domes 22.02.2017. lēmuma (prot. Nr.4, 15.#) “Par
pašvaldības zemes nomu” 4.punkta atcelšanu
A.Ielejs
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”, 15.03.2017. Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Atcelt Aknīstes novada domes 22.02.2017. lēmuma (prot. Nr.4, 15.#) “Par
pašvaldības zemes nomu” 4.punktu, jo zemes gabals atrodas Rancānu senkapu 500 m
aizsardzības zonā.
33.#
Par Aknīstes novada domes 27.07.2016. lēmuma (prot. Nr.10, 15.#) “Par
publiskās ielas statusa likvidēšanu un piešķiršanu ielas posmiem”
papildināšanu

A.Ielejs
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, 20.pantu, 22.pantu,
Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi”, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība”, Aknīstes novada domes 25.05.2016. lēmumu (prot.Nr.7, 14.#) “Par
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu” ar nolūku sakārtot Aknīstes pilsētas apbūves
struktūru un nodrošināt zemes gabalu optimālu izmantošanu un Melioratoru ielas
iztaisnošanas projekta ieceri, 15.03.2017. Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Papildināt Aknīstes novada domes 27.07.2016. lēmumu (prot. Nr.10, 15.#) “Par
publiskās ielas statusa likvidēšanu un piešķiršanu ielas posmiem” ar 4.punktu šādā
redakcijā:
“Sadalīt pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
56050010232 trīs zemes vienībās saskaņā ar grafisko pielikumu:
1.zemes vienība – platība 0,1756 ha, zemes lietošanas mērķis 1001;
2.zemes vienība – platība 0,1258 ha, zemes lietošanas mērķis 1101;
3.zemes vienība – 0,3484 ha, zemes lietošanas mērķis 1101.”
34.#
Par pašvaldības materiālo pabalstu piešķiršanu
I.Lunģe
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Aknīstes novada pašvaldības 21.10.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Par
pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo
stāvokli”, 08.03.2017. Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt 5 personām apbedīšanas pabalstu. Kopā EUR 600,00.
2. Piešķirt brīvpusdienas 100 % apmērā 1 novada izglītības iestādes bērnam
līdz 31.05.2017.
35.#
Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā
I.Lunģe
Pamatojoties uz likumu „Par dzīvojamo telpu īri”, likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2., 14., 17., 18.panta pirmo daļu, Aknīstes novada
domes 22.12.2015. Saistošajiem noteikumiem Nr.31 „Par Aknīstes novada pašvaldības
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu un 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 08.03.2017. Sociālās, izglītības,
kultūras un sporta komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt dzīvojamo telpu īres līgumu par dzīvokli “Kraujas 1”- 10, Gārsenes
pagastā, Aknīstes novadā, kurš noslēgts ar K.A., ar 05.03.2017.
2. Izbeigt dzīvojamo telpu īres līgumu par dzīvokli “Spodras”- 5, Asares pagastā,
Aknīstes novadā, kurš noslēgts ar I.K., ar 01.03.2017.
3. Piešķirt E.I. vienu istabu Dzirnavu ielā 9, Aknīstē, Aknīstes novadā, un slēgt
īres līgumu.

36.#
Par saistošo noteikumu Nr.12/2017 “Grozījumi Aknīstes novada domes
23.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.7 “Par ielu tirdzniecības kārtību
Aknīstes novadā”” apstiprināšanu
I.Lunģe
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu,
43.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumu Nr. 440
„Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības
organizēšanas kārtību” 8.un 9.punktu, 08.03.2017. Sociālās, izglītības, kultūras un
sporta komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.12/2017 “Grozījumi Aknīstes novada
domes 23.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.7 “Par ielu tirdzniecības kārtību
Aknīstes novadā””.
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. Saistošie
noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Aknīstes novada
domes informatīvajā izdevumā „Aknīstes Novada Vēstis”.
3. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības mājas lapā
www.akniste.lv, nodrošināt to pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu
pārvaldēs.
PIELIKUMS
Aknīstes novada domes 2017.gada 22.marta saistošajiem noteikumiem Nr.12/2017
„Grozījums Aknīstes novada domes 2011.gada 23.februāra saistošajos
noteikumos Nr. 7 „Par ielu tirdzniecības kārtību Aknīstes novadā””
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Norādāmā informācija
Šādu grozījumu saistošajos noteikumos pamatotība
izriet no Ministru kabineta 12.05.2010.
noteikumiem Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības
veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un
tirdzniecības organizēšanas kārtību”. Izvērtējot
Aknīstes novada domes 2011.gada 23.februāra
saistošos noteikumus Nr.7 „Par ielu tirdzniecības
kārtību Aknīstes novadā” tika secināts, ka
nepieciešams noteikt konkrētu tirdzniecības vietu
Aknīstes novada, Gārsenes pagasta Krauju ciemā.
Pilnvarojums izriet no likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 3.punkta, kurā ir teikts, ka
dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus par
tirdzniecību publiskajās vietās, kā arī no Ministru
kabineta 12.05.2010. noteikumu Nr. 440
„Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas
saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības
organizēšanas kārtību” 9.punkta.
Nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu.
Nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Nav attiecināms
Nav attiecināms

Domes priekšsēdētāja

V.Dzene

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.12/2017
„Grozījums Aknīstes novada domes 2011.gada 23.februāra saistošajos
noteikumos Nr. 7 „Par ielu tirdzniecības kārtību Aknīstes novadā””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 3.punktu un
Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440
„Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību,
un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 8., 9.punktu
1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2011.gada 23.februāra saistošajos noteikumos
Nr. 7 „Par ielu tirdzniecības kārtību Aknīstes novadā” šādu grozījumu:
1.1.Grozīt Noteikumu 3.4.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„3.4. Aknīstes novads, Gārsenes pagasts, Krauju ciemā dzīvojamās
mājas “Kraujas 2” laukumā."
Domes priekšsēdētāja

V.Dzene

37.#
Par grozījumiem Aknīstes novadpētniecības muzeja nolikumā
I.Lunģe
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 8.punktu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.punktu, 08.03.2017. Sociālās, izglītības, kultūras
un sporta komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt grozījumus Aknīstes novadpētniecības muzeja nolikumā.
38.#
Par saistošo noteikumu Nr.6/2017 “Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi
Aknīstes novadā” precizēšanu
I.Lunģe
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas
1.punktu, 08.03.2017. Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt Aknīstes novada domes sēdē 25.01.2017. apstiprinātos saistošos
noteikumus Nr.6/2017 “Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Aknīstes novadā”.
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. Saistošie

noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Aknīstes novada
domes informatīvajā izdevumā „Aknīstes Novada Vēstis”.
3. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības mājas lapā
www.akniste.lv, nodrošināt to pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu
pārvaldēs.
PIELIKUMS
Aknīstes novada domes 2017.gada 25.janvāra saistošajiem noteikumiem
Nr.6/2017
„Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Aknīstes novadā”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma
Norādāmā informācija
raksta sadaļas
1. Projekta
Atbilstoši Likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas
nepieciešamības
10.punktam, Dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus,
pamatojums
paredzot kārtību un administratīvo atbildību par mājdzīvnieku
uzturēšanu.
Aknīstes novada pašvaldība 2011.gada 23.februārī
apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 8 "Mājdzīvnieku
turēšanas noteikumi Aknīstes novadā". Ņemot vērā
nepieciešamību aktualizēt un pārskatīt saistošo noteikumu
normu regulējumu, tiek piedāvāts izteikt saistošos
noteikumus jaunā redakcijā, t.i., apstiprināt jaunus saistošos
noteikumus.
Ministru Kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108
"Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi"
66.punkts nosaka, ka grozījumu noteikumu projektu
nesagatavo, ja tā normu apjoms pārsniedz pusi no spēkā esošo
noteikumu normu apjoma. Šādā gadījumā sagatavo jaunu
noteikumu projektu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ir nepieciešams izstrādāt un
apstiprināt jaunus saistošos noteikumus, kas nosaka
mājdzīvnieku turēšanas kārtību Aknīstes novadā, pašvaldības
veikto kontroli pār noteikumu izpildi un atbildību par
labturības noteikumu pārkāpumu.
2. Īss projekta satura
Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt mājdzīvnieku
izklāsts
turēšanas kārtību Aknīstes novada administratīvajā teritorijā.
Pieņemot saistošos noteikumus, tiks noteikta mājdzīvnieku
turēšanas kārtība, veikta kontrole par noteikumu izpildi,
mājdzīvnieku reģistrācijas kārtība un atbildība par
pārkāpumiem, kas izdarīti Aknīstes novada administratīvajā
teritorijā attiecībā uz mājdzīvnieku labturības noteikumu
neievērošanu.
3. Informācija par
Saistošo noteikumu īstenošanā nav plānota pašvaldības
plānoto projekta
budžeta ieņēmumu daļas būtiska palielināšanās.
ietekmi uz pašvaldības Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas
budžetu
institūcijas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci vai
veidot jaunas štatu vienību vietas.
4. Informācija par
Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmēs.
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Saistošie noteikumi tiks publicēti Aknīstes novada domes
laikrakstā „Aknīstes Novada Vēstis” un ievietoti Aknīstes
novada pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv
Saistošo noteikumu projekts (jaunā redakcijā) līdzšinējo
kārtību būtībā nemainīs.
Speciāli līdzdalības pasākumi sabiedrībā nav veikti,
konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētāja

V.Dzene

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6/2017

“Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Aknīstes novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 10.punktu,
Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešo daļu,
Ministru kabineta 21.06.2011. noteikumiem Nr. 491
“Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība”
I.
Vispārīgie jautājumi
1. Aknīstes novada domes 2017.gada 25.janvāra saistošie noteikumi Nr.6/2017
“Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Aknīstes novadā” (turpmāk - Noteikumi)
nosaka mājdzīvnieku (dzīvnieks, kuru cilvēks tur savam priekam) turēšanas
kārtību, pašvaldības veikto kontroli par šo noteikumu izpildi, atbildību par
pārkāpumiem, mājdzīvnieku reģistrācijas kārtību, klaiņojošo dzīvnieku (bez
pajumtes un īpašnieka aprūpes vai uzraudzības palicis dzīvnieks) izķeršanas un,
ja nepieciešams, likvidēšanas organizēšanas kārtību.
2. Noteikumu mērķis ir:
2.1. veicināt Aknīstes novadā esošo mājdzīvnieku turēšanu atbilstoši labturības
prasībām (mājdzīvnieka fizioloģisko un etoloģisko vajadzību
nodrošināšanas pasākumu kopums);
2.2. samazināt mājdzīvnieku radīto traumu skaitu un novērst iespējas inficēties
ar trakumsērgu un slimībām, kas kopējas dzīvniekiem un cilvēkiem, kā arī
ar slimībām, kas apdraud citus dzīvniekus;
2.3. novērst apstādījumu bojāšanu, sekmēt teritorijas sakoptību, veicināt sanitāri
higiēniskās situācijas uzlabošanu Aknīstes novadā.

3.

4.
5.

6.
7.

II.
Mājdzīvnieku uzturēšana
Nekustamā īpašuma īpašnieks viņam piederošajā (apsaimniekošanā esošajā)
objektā un teritorijā nedrīkst pieļaut klaiņojošu dzīvnieku uzturēšanos vai
barošanos laika posmā, kas ir ilgāks par 1 (vienu) mēnesi.
Pilsētā vai lauku apdzīvotā vietā dzīvojamo māju tuvumā ir atļauts turēt
sterilizētu bezsaimnieka kaķi, ja tiek nodrošināta tā labturība un apzīmēšana.
Aknīstes pilsētā (ārpus pilsētas centra) un Aknīstes novada ciemu teritorijās, ar
nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanu, atbilstoši ierīkotās novietnēs vai
iežogotā teritorijā drīkst turēt mājdzīvniekus ar nosacījumu, ka tie netraucē
blakus esošo māju iedzīvotājus (t.i., netraucē naktsmieru ar troksni, nerada
smaku, netīrību) un būtiski nebojā apkārtējās vides ainavu.
Mājdzīvnieku atļauts turēt tikai sava nekustamā īpašuma teritorijā vai tās daļā.
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās un šādai mājai piegulošajā
teritorijā (zemes gabalā), kas atrodas visu mājas dzīvokļu īpašnieku
kopīpašumā, nav atļauta mājdzīvnieku turēšana, ja par to rakstveidā ir
vienojušies dzīvokļu īpašnieki.

III.
Dzīvnieku reģistrācijas kārtība
8. Aknīstes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošie mājdzīvnieki ir
jāreģistrē Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
9. Mājdzīvniekus, kuriem ir implantēta mikroshēma, var reģistrēt Aknīstes novada
pašvaldībā.
10. Aknīstes
novada
pašvaldības
darbinieks
reģistrē
mājdzīvnieku
Lauksaimniecības datu centra datu bāzē.
IV.
Klaiņojošo mājdzīvnieku izķeršana,
izmitināšana un aprūpēšana, bezsaimnieku dzīvnieku apglabāšana
11. Aknīstes novada teritorijā klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu normatīvajos aktos
noteiktajā kārtību organizē un nodrošina Aknīstes novada pašvaldības izvēlēta
persona(as), ar kuru ir noslēgts attiecīgs līgums un kas specializējusies konkrētu
pakalpojumu sniegšanā.
12. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina izķerto klaiņojošo un konfiscēto
mājdzīvnieku, kā arī bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušo savvaļas dzīvnieku
izmitināšanu dzīvnieku patversmē.
13. Pakalpojuma sniedzējs organizē bezsaimnieku dzīvnieku līķu aizgādāšanu uz
dzīvnieku kapsētām vai kremēšanas vietām un tos apglabā vai kremē saskaņā ar
normatīvo aktu prasībām par dzīvnieku kapsētu uzturēšanu.
V.
Atbildība par noteikumu neievērošanu
14. Par šo noteikumu pārkāpumiem, par kuriem atbildību neparedz citi Latvijas
Republikas normatīvie akti, personas var tikt sauktas pie administratīvās
atbildības sekojošā apmērā – atkarībā no pārkāpuma smaguma personai var
piemērot naudas sodu līdz EUR 142,00 (viens simts četrdesmit divi euro 00
centi).
15. Par šo saistošo noteikumu neievērošanu vai pārkāpšanu sastādīt administratīvā
pārkāpuma protokolu ir tiesīgas attiecīgi pilnvarotas pašvaldības amatpersonas.
16. Lietas par šo noteikumu pārkāpumiem izskata Aknīstes novada pašvaldības
administratīvā komisija Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa noteiktajā
kārtībā.
VI.
Noslēguma jautājumi
17. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Aknīstes
novada domes informatīvajā izdevumā „Aknīstes novada vēstis”.
18. Atzīt par spēku zaudējušiem Aknīstes novada domes 2011.gada 23.februāra
saistošos noteikumus Nr.8 “Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Aknīstes
novadā”.
Domes priekšsēdētāja

V.Dzene

39.#
Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai
I.Lunģe
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta
ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo, piekto daļu, 8.panta otro, sesto, septīto daļu,
9.panta otro daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, piekto daļu, 45.panta trešo daļu,
08.03.2017. Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt Aknīstes novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma (dzīvokļa)
Skolas ielā 21 - 1, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanas procesu:
1.1. Veikt dzīvokļa inventarizāciju, vērtēšanu un ierakstīšanu Zemesgrāmatā
uz Aknīstes novada pašvaldības vārda.
2. Uzsākt nekustamā īpašuma (dzīvokļa) Skolas ielā 21 - 3, Aknīstē, Aknīstes
novadā, atsavināšanas procesu:
2.1. Veikt dzīvokļa inventarizāciju, vērtēšanu un ierakstīšanu Zemesgrāmatā
uz Aknīstes novada pašvaldības vārda.
40.#
Par atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības izpilddirektoram
V.Dzene
Pamatojoties uz Darba likuma 149.panta pirmo, otro daļu, Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta pirmo daļu, Aknīstes
novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma
67.punktu, J.Gavara iesniegumu, 15.03.2017. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
2. Piešķirt Aknīstes novada pašvaldības izpilddirektoram Jānim Gavaram
atvaļinājuma daļu no 18.04.2017. līdz 25.04.2017. – 1 kalendāra nedēļu un
papildatvaļinājumu (1 darba diena par nostrādātajiem gadiem pašvaldībā) par
laika posmu no 01.09.2015. līdz 31.08.2016.
3. J.Gavaru atvaļinājuma laikā līdz aizvietos Aknīstes saimniecības daļas vadītājs
Normunds Zariņš.
4. Par aizvietošanu N.Zariņam noteikt piemaksu 30% apmērā no viņa darba algas.
41.#
Par Aknīstes novadpētniecības muzeja sagatavošanas akreditācijai termiņa
pagarināšanu
I.Lunģe
Pamatojoties uz 08.03.2017. Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Pagarināt Aknīstes novadpētniecības muzeja sagatavošanas akreditācijai
termiņu līdz 01.04.2018.

