LATVIJAS REPUBLIKA

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

SĒDES PROTOKOLS
2019.gada 25.septembrī
Aknīstē

Nr.11

Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēdi vada – domes priekšsēdētājas vietnieks Jānis Vanags
Sēdi protokolē – Kancelejas vadītāja Ināra Buiķe
Piedalās –
Deputāti:
Jānis Vanags,
Sandra Vārslavāne,
Normunds Zariņš,
Viktors Žukovskis,
Santa Curikova,
Aija Kurkliete,
Skaidrīte Pudāne,
Inārs Čāmāns
Nepiedalās: Vija Dzene (atvaļinājumā)
Pašvaldības darbinieki:
I.Vendele – galvenā grāmatvede,
I.Kancāne – finansiste,
J.Gavars – izpilddirektors,
L.Prande – sabiedrisko attiecību speciāliste,
A.Aldiņa - juriskonsulte
Domes priekšsēdētājas vietnieks J.Vanags aicina balsot par sēdes darba kārtību
ar 24 jautājumiem.
Deputātiem iebildumu, papildinājumu nav.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis, A.Kurkliete); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 24 jautājumiem.
DARBA KĀRTĪBA
1. Par pašvaldības budžeta izpildi janvārī - augustā.
2. Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu PII “Bitīte”.
3. Par Aknīstes novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksām savstarpējiem
norēķiniem.
4. Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala Fizkultūras iela
7B, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu.
5. Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala Fizkultūras iela
7C, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu.
6. Par pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala Lauku iela 2D, Aknīstē, Aknīstes
novadā, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

7. Par pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala “Jaunbirznieki”, Aknīstes pagastā,
Aknīstes novadā, pārdošanu par brīvu cenu.
8. Par saistošo noteikumu Nr.12/2019 “Par kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma
nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas
būves Aknīstes novadā” precizēšanu.
9. Par Aknīstes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas un bāriņtiesas locekles
ievēlēšanu.
10. Par Aknīstes novada bāriņtiesas locekles atbrīvošanu no amata.
11. Par Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma un
sastāva apstiprināšanu.
12. Par nekustamā īpašuma “Susējas Kalniņi”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā,
sadalīšanu un zemes lietošanas mērķu noteikšanu.
13. Par pašvaldības zemes nomu.
14. Par pašvaldības zemes nomu.
15. Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu.
16. Par pašvaldības zemes nomas līguma izbeigšanu.
17. Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
“Druviņas”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra apzīmējums 5662 001
0008.
19. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu.
20. Par dzīvojamās platības piešķiršanu.
21. Par finansējuma piešķiršanu Sēlijas dienas konferencei.
22. Par Aknīstes novada domes 27.03.2019. lēmuma Nr.108 “Par projektu
“Pašvaldības ceļa Nr.3-1 Aknīste-Krāces (0.000 km - 0.148 km), Melioratoru
(0.070 km - 0.728 km), Avotu (0.000 km - 1.003 km), Lauku (0.000 km -0.931
km), Girenieku (0.017 km - 0.360 km) ielu, to posmu pārbūve, Aknīstē,
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā” precizēšanu.
23. Par Aknīstes novada domes 03.06.2019. lēmuma Nr.154 “Par aizņēmumu
Valsts kasē projekta “Pašvaldības ceļa Nr.3-1 Aknīste-Krāces (0.000 km - 0.148
km), Melioratoru (0.070 km - 0.728 km), Avotu (0.000 km - 1.003 km), Lauku
(0.000 km -0.931 km), Girenieku (0.017 km - 0.360 km) ielu, to posmu pārbūve,
Aknīstē, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā” realizēšanai” precizēšanu.
24. Par Aknīstes vidusskolas direktores mēneša darba algas likmes noteikšanu.

1.#
Par pašvaldības budžeta izpildi janvārī – augustā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu,
likumu „Par pašvaldību budžetiem”, Finanšu komitejas 18.09.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta 2019.gada janvāra augusta ieņēmumus – 2398596,14 EUR un izdevumus – 2334407,11 EUR; speciālā
budžeta ieņēmumus – 93639,50 EUR un izdevumus – 73106,55 EUR; ziedojumu un
dāvinājumu izdevumus – 792,66 EUR.
2.#
Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu PII “Bitīte”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu,
likumu „Par pašvaldību budžetiem”, Finanšu komitejas 18.09.2019. lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Piešķirt līdzekļus 250 EUR apmērā PII “Bitīte” iekšējo ūdensvadu nomaiņai
no līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem.
3.#
Par Aknīstes novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksām savstarpējiem
norēķiniem
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta
g)apakšpunktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 4.punktu, Ministru kabineta
28.06.2016. noteikumu Nr.418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie
norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 4., 9., 10.punktu, Finanšu
komitejas 18.09.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksas uz vienu
audzēkni no 01.09.2019.:
Aknīstes vidusskola – 78,71 EUR;
Pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” – 198,00 EUR
Pielikumā: Aknīstes novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas
izdevumu tāme pašvaldību savstarpējiem norēķiniem no 01.09.2019.
PIELIKUMS
Par Aknīstes novada pašvaldības
izglītības iestāžu izmaksām savstarpējiem norēķiniem
Aknīstes novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes
pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem 2019.gadā (pēc 2018.gada naudas plūsmas) no 01.09.2019.
Izdevumu klasifikācijas kodu
nosaukums
Atalgojums
Darba devēja VSAOI
Komandējumi un dienesta braucieni
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un
inventārs
Uzturēšanas izdevumi kopā (EUR)
Audzēkņu skaits uz 2019.gada 1.septembri
Izmaksas uz 1 audzēkni mēnesī (EUR)
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4.#
Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala Fizkultūras iela
7B, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
9.panta otro daļu, 10.pantu, 13.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, Ministru kabineta 01.02.2011.

noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu,
ņemot vērā 10.09.2019. izsoles rezultātus, Finanšu komitejas 18.09.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
balsojumā nepiedalās – 1 (A.Kurkliete), pildot likumā „Par interešu konflikta
novēršanu valsts pašvaldību amatpersonu darbībā” paredzētos lēmumu pieņemšanas
ierobežojumus, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2019.gada 10.septembra izsoles rezultātus, nosakot z/s
“/nosaukums/”, reģ.Nr./, par nekustamā īpašuma (zemes gabala) Fizkultūras
iela 7B, Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra Nr. 5605 001 0151 – 1,7274 ha
platībā, izsoles uzvarētāju, kurš ir nosolījis augstāko cenu, kas sastāda EUR
5719,00 (Pieci tūkstoši septiņi simti deviņpadsmit euro 00 centi).
2. Uzdot Aknīstes novada pašvaldības juriskonsultei A.Aldiņai sagatavot pirkuma
līgumu izsoles uzvarētājam.
5.#
Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala Fizkultūras iela
7C, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
9.panta otro daļu, 10.pantu, 13.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, Ministru kabineta 01.02.2011.
noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu,
ņemot vērā 10.09.2019. izsoles rezultātus, Finanšu komitejas 18.09.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2019.gada 10.septembra izsoles rezultātus, nosakot /Vārds,
uzvārds/, /personas kods/, par nekustamā īpašuma (zemes gabala) Fizkultūras
iela 7C, Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra Nr. 5605 001 0085 – 2,1391 ha
platībā, izsoles uzvarētāju, kura ir nosolījusi augstāko cenu, kas sastāda EUR
6519,00 (Seši tūkstoši pieci simti deviņpadsmit euro 00 centi).
2. Uzdot Aknīstes novada pašvaldības juriskonsultei A.Aldiņai sagatavot pirkuma
līgumu izsoles uzvarētājam.
6.#
Par pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes gabala Lauku iela 2D, Aknīstē,
Aknīstes novadā, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
9.panta otro daļu, 10.pantu, 13.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, Ministru kabineta 01.02.2011.
noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu,
Finanšu komitejas 18.09.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu - zemes gabalu Lauku iela 2D, Aknīste, Aknīstes
novads, kadastra Nr. 56050010088, kopējā platība 0,9568 ha.

2. Noteikt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR 3082,00 (trīs
tūkstoši astoņdesmit divi euro 00 centi).
3. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana izsolē ar augšupejošu soli.
4. Apstiprināt Aknīstes novada domes izsoles noteikumus Nr.9/2019 „Par
Aknīstes novada pašvaldības īpašuma - zemes gabala Lauku iela 2D, Aknīstē,
Aknīstes novadā, atsavināšanu”. (pielikumā)
5. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt izsoli.
PIELIKUMS
Aknīstes novada domes
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 9/2019
„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašuma - zemes gabala Lauku iela 2D,
Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanu”
1. Izsoles organizētājs: Aknīstes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000026441,
adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads.
1.1. Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība.
1.2. Pārdošanas metode: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
2. Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes
novads.
3. Izsoles laiks: 2019.gada 5.novembrī plkst. 10:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija.
5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošais zemes gabals:
Lauku iela 2D, Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra Nr. 56050010088, ar kopējo
platību 0,9568 ha.
6. Nekustamā īpašuma (zemes gabala) nosacītā cena ir EUR 3082,00 (trīs tūkstoši
astoņdesmit divi euro 00 centi).
7. Nekustamā īpašuma objekta izsoli sāk ar nekustamā īpašuma Lauku iela 2D,
Aknīstē, Aknīstes novadā, izsoles objekta noteikto nosacīto cenu.
8. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt izsoles objektu dabā,
darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš
sazinoties ar kontaktpersonu pa tālruni 28685224.
9. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00 (piecdesmit euro 00
centi).
10. Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā.
11. Izsoles dalībniekiem jāreģistrējas Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7,
Aknīstē, Aknīstes novadā, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada
pašvaldības interneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā termiņā, iepriekš
samaksājot drošības naudu 10 % apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma
objekta nosacītās cenas un reģistrācijas nodevu EUR 14,23 (četrpadsmit euro
23 centi). Drošības nauda un reģistrācijas nodeva uzskatāma par iesniegtu, ja
attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā.
12. Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies viens pretendents,
nekustamais īpašums tiks pārdots vienīgajam pretendentam, ja viņš pārsolīs
izsoles objekta nosacīto cenu.
13. Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bezskaidras naudas
pārskaitījumu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000026441 A/S
„SEB banka” bankas kontā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas kods
UNLALV2X, vai arī Aknīstes novada pašvaldības kasē skaidras naudas
norēķinu veidā.
14. Visa izsolē nosolītā cena (tai skaitā drošības nauda) tiek uzskatīta par nekustamā
īpašuma pirkuma maksu.
15. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta nekustamā īpašuma pirkuma
maksā.

16. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties izsolē, var pieteikties
Aknīstes novada pašvaldībā līdz 2019.gada 1.novembrim darbdienās no 8.00
līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30.
17. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai piedalītos izsolē, nekustamā
īpašuma pirkšanai jāiesniedz Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi
dokumenti:
17.1. Fiziskām personām:
− Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos
iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles
noteikumiem;
− jāuzrāda pase;
− dokuments par drošības naudas iemaksu;
− dokuments par reģistrācijas maksas samaksu.
17.2. Juridiskām personām:
− Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos
iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles
noteikumiem;
− dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks) vai attiecīgās
pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi;
− apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) kopiju vai izraksts par
pārvaldes institūciju amatpersonu) kompetences apjomu;
− kvīts par drošības naudas samaksu;
− kvīts par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;
− noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juridisko personu
izsolē (uzrādot pasi).
18. Ja nepieciešams, no attiecīgā valsts reģistra Mantas atsavināšanas komisija var
pieprasīt zvērināta revidenta vai licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās
personas gada pārskatu.
19. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.
20. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku sarakstā. Izsolē var
piedalīties, ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti
izsoles priekšnoteikumi.
21. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
− nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas termiņš;
− nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie dokumenti;
− rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpašuma atsavināšanas
izsoles noteikumiem.
22. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu eksemplārā izsoles
dalībnieks ar savu parakstu pirms izsoles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar
izsoles noteikumiem.
23. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas numuru.
24. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo īpašumu. Uzziņas pa tālr.
28685224.
25. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam izpaust jebkādas ziņas
par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.
26. Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram (protokolistam)
reģistrācijas apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka
reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam
kārtas numuram.
27. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ierodas ne mazāk kā divi
dalībnieki, kuri reģistrēti noteiktajā kārtībā.
28. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem reģistrētajiem
dalībniekiem, izsoles vadītājs izsoli atliek uz 15 minūtēm, bet pēc tam objektu

piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam, ja tas pārsola izsoles nosacīto
cenu.
29. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus apstiprināt gatavību
piedalīties izsolē.
30. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru.
Katrs šāds solījums ir dalībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā
objekta cenu par noteikto cenas pieauguma apmēru EUR 50.00. Ja neviens no
dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepārsola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto
pēdējo nosolīto augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu.
31. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena objekts ir pārdots personai,
kas nosolījusi pēdējo augstāko cenu. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši
vienu un to pašu cenu, priekšroka pirkt objektu ir dalībniekam, kurš pirmais no
viņiem saņēmis izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību.
32. Dalībnieks, kas, nosolījis visaugstāko cenu izsolē, tiek ierakstīts izsoles
protokolā, kurā norāda dalībnieka
− juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs un nosolītā cena;
− fiziskas personas: vārds, uzvārds, personas kods un nosolītā cena.
33. Pircējs, kas, konkrētam objektam nosolījis pēdējo augstāko cenu, izsoles vietā
nekavējoties ar savu parakstu apliecina, ka protokolā norādītā cena atbilst tai,
ko viņš ir nosolījis.
34. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet neparakstās protokolā, uzskatāms
par atteikušos no nosolītā objekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija
ir tiesīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un viņam netiek
atmaksāta dalības maksa un drošības nauda. Tad Mantas atsavināšanas komisija
pēdējam pārsolītājam pircējam piedāvā atsavināmo nekustamo īpašumu par
viņa nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo nekustamo īpašumu
pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vairāki dalībnieki, izsoli nekavējoties
atkārto no pirmspēdējās augstākās cenas.
35. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks
apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.
36. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kurš nosolījis
nekustamā īpašuma objektu, saņem rēķinu samaksas veikšanai.
37. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēgšanai.
38. Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles nosacīto cenu vai arī izsoles
dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, 7 dienu laikā pēc izsoles nav iesniedzis
Mantas atsavināšanas komisijai bankas dokumentus par to, ka attiecīgie
norēķini ir nokārtoti, viņš zaudē tiesības uz atsavināmo nekustamā īpašuma
objektu. Reģistrācijas nodeva un drošības nauda attiecīgajam dalībniekam
netiek atmaksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu
nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš
solījis nākamo augstāko cenu.
39. Izsoles dalībniekiem, kas pārtraukuši solīšanu izsoles gaitā, drošības nauda tiek
atmaksāta nedēļas laikā pēc izsoles, bet reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.
40. Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies uz izsoli, drošības nauda
un reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.
41. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu par konkrētu objektu, 7 dienu
laikā kopš izsoles jāpārskaita starpība starp nosolīto cenu un iemaksāto drošības
naudu Aknīstes novada pašvaldības norēķinu kontā.
42. Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles apstiprina Mantas
atsavināšanas
komisija.
43. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome nākamajā domes sēdē pēc
tam, kad saņemts bankas dokuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par
nosolīto nekustamo īpašumu.

44. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, pēc iemaksas veikšanas
atsakās parakstīt pirkuma līgumu, kurš sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta
izsoles noteikumiem, viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. Reģistrācijas
nodeva un drošības nauda šādam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā gadījumā
atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par
savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu.
45. Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods, atkāpšanās no līguma u.tml.)
par tā nepildīšanu. Pirkuma līgums nekustamā objekta nosolītājam jāparaksta 7
(septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.
46. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem Aknīstes novada
pašvaldības Mantas atsavināšanas komisija. Sūdzības par Mantas atsavināšanas
komisijas darbību iesniedzamas Aknīstes novada domē 3 darba dienu laikā no
izsoles dienas Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208.
47. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles noteikumiem un saņemt
sīkāku informāciju par atsavināmo nekustamo īpašumu Aknīstes novada
pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2019.gada 30.septembra
līdz 2019.gada 1.novembrim darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz
17.00, piektdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 14.30. Tālrunis uzziņām:
28685224.
48. Izsole notiks 2019.gada 5.novembrī plkst. 10:00, Aknīstes novada pašvaldībā,
2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novadā, LV-5208.
7.#
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunbirznieki”, Aknīstes pagastā,
Aknīstes novadā, atsavināšanu un nosacītās summas apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta
ceturtās daļas 3.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 sesto daļu,
Finanšu komitejas 18.09.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut /Vārds, uzvārds/, /personas kods/, atsavināt Aknīstes novada pašvaldībai
piederošu nekustamo īpašumu – zemes gabalu “Jaunbirznieki”, Aknīstes
pagasts, Aknīstes novads, kadastra Nr.56250040149, ar kopējo platību 3,51 ha
platībā. Uz zemes gabala atrodas /Vārds, uzvārds/ piederošas ēkas.
2. Atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena ir 5820,00 EUR (pieci tūkstoši
astoņi simti divdesmit euro 00 centi).
3. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu.
4. Uzdot juriskonsultei A.Aldiņai viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās
dienas sagatavot nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.
8.#
Par saistošo noteikumu Nr.12/2019 “Par kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma
nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas
būves Aknīstes novadā” precizēšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu,
likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 1. 4 daļu, Finanšu komitejas
18.09.2019. lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt saistošos noteikumus Nr.12/2019 “Par kārtību, kādā ar nekustamā
īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību
apdraudošas būves Aknīstes novadā”.
2. Precizētus Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Aknīstes
novada domes informatīvajā izdevumā „Aknīstes Novada Vēstis”.
3. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības mājas lapā
www.akniste.lv, nodrošināt to pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu
pārvaldēs.
PIELIKUMS
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.12/2019
“Par kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas,
sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves Aknīstes novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 1.4daļu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Aknīstes novada pašvaldības
(turpmāk - pašvaldība) administratīvajā teritorijā tiek klasificētas vidi
degradējošas būves, sagruvušas būves un cilvēku drošību apdraudošas ēkas un
būves, kuras apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no
lielākās, būvei piekritīgās zemes vai būves, kadastrālās vērtības.
2. Šo saistošo noteikumu mērķis ir pašvaldības administratīvajā teritorijā uzturēt
un veidot vizuāli pievilcīgu un sakārtotu vidi, kas neapdraud un aizsargā novada
iedzīvotāju drošību, kā arī nosaka ēku un būvju īpašnieka, valdītāja vai lietotāja
pienākumu uzturēt ēkas un būves atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
II. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA LIKMES PIEMĒROŠANA
3. Ēku vai būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību
apdraudoša, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no
lielākās kadastrālās vērtības - būvei piekritīgās zemes vai būves kadastrālās
vērtības, sākot ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju
kategorijā.
4. Maksāšanas paziņojumu par būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi
vai cilvēku drošību apdraudoša, pašvaldība (nekustamo īpašumu speciālists)
nosūta nodokļa maksātājam viena mēneša laikā no dienas, kad lēmums par
būves klasificēšanu attiecīgajā kategorijā ir kļuvis neapstrīdams vai ir beidzies
termiņš augstākās iestādes izdotā administratīvā akta, ar kuru atstāts spēkā
sākotnējais lēmums, pārsūdzēšanai un tas nav pārsūdzēts.
5. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi likumā „Par nekustamā
īpašuma nodokli” noteiktajā kārtībā veic, sākot ar nākamo mēnesi pēc lēmuma
par šo saistošo noteikumu minētā būves statusa atcelšanu stāšanās spēkā.
III. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS
6. Atzīt par spēku zaudējušiem Aknīstes novada domes 2013.gada 27.marta
saistošos noteikumus Nr.9 “Par kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli
apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves
Aknīstes novadā”.
Domes priekšsēdētājas vietnieks

J.Vanags

9.#
Par Aknīstes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas un bāriņtiesas locekles
ievēlēšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu,
Bāriņtiesu likuma 9.pantu, Finanšu komitejas 18.09.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Ievēlēt par Aknīstes novada bāriņtiesas priekšsēdētāju Aiju Dronku,
personas kods, no 01.10.2019. līdz 30.09.2024.
2. Ievēlēt par Aknīstes novada bāriņtiesas locekli Līgu Āboliņu, personas
kods, no 01.10.2019. līdz 30.09.2024.
10.#
Par Aknīstes novada bāriņtiesas locekles atbrīvošanu no amata
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu,
Finanšu komitejas 18.09.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Atbrīvot Alitu Kuzņecovu, personas kods, no Aknīstes novada bāriņtiesas
locekles amata ar 25.09.2019.
11.#
Par Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma un
sastāva apstiprināšanu
Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma (turpmāk – Likums)
11.panta pirmās daļas 2.punktā noteikts, ka pašvaldības domes uzdevums ir apstiprināt
sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu un sastāvu.
Likuma 11.panta ceturtās daļas 1.punkts nosaka, ja pašvaldības domes
priekšsēdētājs ir iecelts par sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas
priekšsēdētāju, viņš nodrošina, ka sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām,
juridiskajām un fiziskajām personām tiek izstrādāts, ar Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienestu saskaņots un katras pašvaldības domei apstiprināšanai iesniegts
sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums.
Atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 26.septembra noteikumu Nr.582
“Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām”
(turpmāk – Noteikumi) 10.1.apakšpunktam, civilās aizsardzības komisija izstrādā
komisijas nolikumu.
Atbilstoši Likuma 11.panta devītajai daļai, ja sadarbības teritoriju veido
vairākas pašvaldības, tad sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas
priekšsēdētājs ir pēc iedzīvotāju skaita lielākās pašvaldības domes priekšsēdētājs vai
arī tas pašvaldības domes priekšsēdētājs, kuru ar vienkāršu balsu vairākumu ir
ievēlējuši pārējo pašvaldību domju priekšsēdētāji, bet viņa vietnieki ir pārējo
pašvaldību domju priekšsēdētāji un šā likuma 10.panta pirmās daļas 6.punktā minētā
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersona.
Noteikumu 9.punkts paredz, ka komisija ar vienkāršu balsu vairākumu nosaka
to komisijas priekšsēdētāja vietnieku, kurš komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā
pilda komisijas priekšsēdētāja pienākumus.

2017.gada 15.novembrī notika Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās
aizsardzības komisijas sēde, kurā par komisijas priekšsēdētāju tika ievēlēts Jēkabpils
pilsētas domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis, bet par komisijas priekšsēdētāja
vietnieku, kurš komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā pilda komisijas
priekšsēdētāja pienākumus ievēlēts Krustpils novada domes priekšsēdētājs Kārlis
Pabērzs.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
18.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 61.pantu,
Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11.panta pirmās daļas
2.punktu, ceturtās daļas 1. un 2.punktu, devīto daļu, Ministru kabineta 2017.gada
26.septembra noteikumu Nr.582 „Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas
civilās aizsardzības komisijām” 5., 6., 7.punktu, Finanšu komitejas 18.09.2019.
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas
nolikumu (pielikumā).
2. Apstiprināt Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju šādā
sastāvā:
2.1. Komisijas priekšsēdētājs: Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs;
2.2. Komisijas locekļi:
2.2.1. Krustpils novada domes priekšsēdētājs (komisijas priekšsēdētāja
prombūtnes laikā pilda komisijas priekšsēdētāja pienākumus);
2.2.2. Salas novada domes priekšsēdētāja;
2.2.3. Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs;
2.2.4. Viesītes novada domes priekšsēdētājs;
2.2.5. Pļaviņu novada domes priekšsēdētājs;
2.2.6. Aknīstes novada domes priekšsēdētāja;
2.2.7. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk VUGD) Zemgales
reģiona brigādes Jēkabpils daļas komandieris;
2.2.8. Valsts policijas Zemgales reģiona Jēkabpils iecirkņa priekšnieks;
2.2.9. AS “Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu tehniskās daļas vadītājs;
2.2.10. Zemessardzes 56. kājinieku bataljona komandieris;
2.2.11. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes
Jēkabpils daļas komandiera vietnieks.
2.3. Komisijas sekretārs: Jēkabpils pilsētas pašvaldības Civilās aizsardzības
inženieris.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Jēkabpils pilsētas domes 2018.gada 19.aprīļa
lēmumu Nr.169 “Par Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības
komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu”, ar kuru apstiprināts Jēkabpils
pilsētas, Krustpils, Jēkabpils, Salas un Viesītes novadu apvienotās civilās
aizsardzības komisijas nolikums.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības
izpilddirektoram.
5. Lēmumu par Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas
nolikuma un sastāva apstiprināšanu nosūtīt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienestam.
Pielikumā: Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums
uz 4 lp.
Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums
Izdots saskaņā ar

Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma
11.panta pirmās daļas 2.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija (turpmāk – komisija)
ir koordinējoša un konsultatīva institūcija, kuras sadarbības teritorija ir Jēkabpils
pilsēta, Jēkabpils novads, Aknīstes novads, Krustpils novads, Salas novads,
Pļaviņu novads un Viesītes novads.
2. Apvienotās komisijas nolikumu un komisijas sastāvu apstiprina sadarbības
teritorijas pašvaldību domju priekšsēdētāji.
II. Apvienotās komisijas uzdevumi, pienākumi un tiesības
3. Komisijai ir šādi uzdevumi:
3.1. izstrādāt komisijas nolikumu;
3.2. analizēt informāciju par katastrofas draudiem, katastrofas iespējamo attīstību,
kā arī par situāciju katastrofas vietā (apdraudējums cilvēku dzīvībai vai veselībai,
nodarītais kaitējums cilvēkam, videi vai īpašumam, radītie materiālie un finansiālie
zaudējumi);
3.3. koordinēt papildu resursu piesaisti, ņemot vērā reaģēšanas un seku
likvidēšanas darbu vadītāja lēmumus;
3.4. koordinēt evakuācijas pasākumus, kā arī cita veida pasākumus, lai pēc iespējas
nodrošinātu sabiedrībai minimāli nepieciešamās pamatvajadzības katastrofas vai
katastrofas draudu gadījumā;
3.5. organizēt preses konferences elektronisko plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, lai
informētu sabiedrību par katastrofas draudiem, notikušām katastrofām un
veiktajiem pasākumiem;
3.6. pēc apdraudējuma pārvarēšanas novērtēt veiktos pasākumus;
3.7. piedalīties vietēja, reģionāla un valsts mēroga civilās aizsardzības mācībās;
3.8. izskatīt citus ar attiecīgās pašvaldības (pašvaldību) drošību saistītos civilās
aizsardzības, katastrofas pārvaldīšanas vai katastrofas pārvaldīšanas koordinēšanas
jautājumus.
4. Komisijai ir pienākums:
4.1. Ierosināt komisijas priekšsēdētājam sasaukt komisiju apdraudējumos vai
pasākumos, kuros attiecīgās institūcijas amatpersona ir reaģēšanas un seku
likvidēšanas darbu vadītājs.
4.2. Ierosināt komisijas priekšsēdētājam sasaukt komisiju, ja izskatāmais jautājums
skar attiecīgās institūcijas kompetenci un ir saistīts ar katastrofu pārvaldīšanu,
katastrofu pārvaldīšanas koordinēšanu vai civilo aizsardzību.
4.3. Sniegt priekšlikumus komisijas nolikuma papildināšanai, precizēšanai,
nepieciešamības gadījumā veikt izmaiņas komisijas locekļu sastāvā.
4.4. Piedalīties sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna izstrādē,
papildināšanā vai precizēšanā.
4.5. Informēt komisiju par katastrofas draudiem, katastrofas iespējamo attīstību, kā
arī par situāciju katastrofas vietā.
4.6. Nodrošināt komisiju ar visaptverošu informāciju par veiktajiem pasākumiem
apdraudējuma pārvarēšanā.
4.7. Ierosināt komisijai pieprasīt no valsts materiālajām rezervēm tehnisko
palīdzību un resursus katastrofu radīto seku pārvarēšanai un likvidēšanai.
4.8. Piedalīties pasākumos, lai novērstu un mazinātu katastrofas draudus, apzinātu
katastrofas iespējamību, piedalītos katastrofas pārvaldīšanas, likvidēšanas un
atjaunošanas darbos.
4.9. Piedalīties ekspertu grupās, preses konferencēs, kā arī vietēja, reģionāla un
valsts mēroga civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācībās.
5. Komisijai ir tiesības:

5.1. uzaicināt uz komisijas sēdēm valsts, pašvaldību, citu institūciju vai
komersantu amatpersonas un speciālistus;
5.2. izveidot ekspertu grupas;
5.3. vērsties Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā ar ierosinājumu iesaistīt
valsts materiālo rezervju resursus;
5.4. vērsties Krīzes vadības padomē, lai risinātu jautājumus, kas attiecas uz civilās
aizsardzības, katastrofas pārvaldīšanas vai katastrofas pārvaldīšanas koordinēšanas
jomu;
5.5. koordinēt komisijā esošo pašvaldību, citu institūciju vai komersantu
uzdevumu izpildi sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna izstrādei;
5.6. Komisijas loceklim ir tiesības pieprasīt viņa atsevišķā viedokļa iekļaušanu
komisijas sēdes protokolā.
III. Apvienotās komisijas struktūra
6. Apvienotās komisijas priekšsēdētājs ir Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs, bet
vietnieks, kas aizvieto priekšsēdētāju viņa prombūtnes laikā, ir Krustpils novada
domes priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, saskaņā ar Civilās
aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma un šā likuma 10 panta pirmās
daļas 6. punkta minētajām prasībām, ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Zemgales reģiona brigādes Jēkabpils daļas komandieris.
7. Komisijas sekretāru ieceļ komisijas priekšsēdētājs no viņa pārstāvētās pašvaldības
nodarbināto vidus.
8. Apvienotās komisijas sastāvā iekļauti šādu institūciju pārstāvji:
8.1.Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes
Jēkabpils daļa;
8.2.Jēkabpils pilsētas, Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes, Aknīstes un Pļaviņu
novadu pašvaldības;
8.3.Valsts policijas Zemgales reģiona Jēkabpils policijas iecirknis;
8.4.Zemessardzes 56. Kājnieku bataljons;
8.5.AS „Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu tehniskā daļa.
9. Apvienotās komisijas sastāvā esošās institūcijas pārstāvja maiņas gadījumā
konkrētajā institūcijā, automātiski par šīs institūcijas pārstāvi komisijā (komisijas
locekli) kļūst amatpersona (darbinieks), kurš pārņem iepriekšējās amatpersonas
(darbinieka) amata pienākumus.
IV. Apvienotās komisijas darba organizācija un apziņošanas kārtība
10. Komisijas sēdes rīko, ja notikusi katastrofa vai pastāv katastrofas draudi, kā arī citu
jautājumu risināšanai civilās aizsardzības, katastrofas pārvaldīšanas vai katastrofas
pārvaldīšanas koordinēšanas jomā.
11. Lēmumu par komisijas sēdes sasaukšanu pieņem komisijas priekšsēdētājs pēc
savas iniciatīvas vai cita komisijas locekļa ierosinājuma.
12. Komisijas darba organizatoriskā bāze ir Jēkabpils pilsētas pašvaldības telpas –
konferenču zāle, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. Komisijas vadītājs un komisijas
vadītāja vietnieks var noteikt arī citu komisijas sēžu norises vietu un komisijas
uzdevumu izpildei katastrofu pārvaldīšanā izmantojamās telpas.
13. Komisijas priekšsēdētājs nosaka komisijas sēdes vietu, laiku, apstiprina darba
kārtību, organizē komisijas darbu un vada komisijas sēdi.
14. Ja komisijā izskatāmais jautājums skar tikai vienu pašvaldību, komisijas
priekšsēdētājs var noteikt, ka komisijas sēdi vada, kā arī komisijas sēdes protokolu
paraksta attiecīgās pašvaldības domes priekšsēdētājs.
15. Komisijas sekretārs ne vēlāk kā divas dienas pirms sēdes (ja notikusi katastrofa –
nekavējoties) informē komisijas locekļus par komisijas sēdes laiku, vietu un darba
kārtību.
16. Komisijas sekretārs veic apziņošanu zvanot vai sūtot SMS komisijas locekļiem.

17. Ja komisijas loceklis nevar ierasties uz komisijas sēdi, viņš par to laikus informē
komisijas sekretāru un, ja nepieciešams, pilnvaro citu attiecīgās institūcijas vai
komersanta pārstāvi piedalīties komisijas sēdē. Pilnvarotajam institūcijas vai
komersanta pārstāvim ir balsstiesības.
18. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse komisijas
locekļu. Katram komisijas loceklim ir viena balss. Ja balsu skaits sadalās vienādi,
izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja (komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā –
atbilstoši, viņu aizvietojošā, komisijas priekšsēdētāja vietnieka) balss.
Pieaicinātajām amatpersonām, speciālistiem un komisijas sekretāram ir
padomdevēja tiesības.
19. Komisijas sekretārs protokolē komisijas sēdes, sagatavo komisijas sēdes protokola
projektu un saskaņo to ar komisijas locekļiem, kuri piedalījās attiecīgajā komisijas
sēdē. Komisijas sēdes protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs (komisijas
priekšsēdētāja prombūtnes laikā – atbilstoši, viņu aizvietojošais vietnieks) un
komisijas sekretārs. Komisijas sekretārs parakstīto sēdes protokolu elektroniski
nosūta komisijas locekļiem.
20. Komisijas priekšsēdētājs informē komisijas locekļus par komisijas sēdē pieņemto
lēmumu izpildi.
21. Komisijas sēdes rīko ne retāk kā reizi sešos mēnešos.
22. Komisijas sekretārs izveido komisijas apziņošanas sarakstu, aktualizē un
elektroniski nosūta visiem komisijas locekļiem.
23. Katram komisijas loceklim ir pienākums pēc pieprasījuma sniegt komisijas
sekretāram savu kontaktinformāciju apziņošanas saraksta izveidošanai un
aktualizēšanai, kā arī nekavējoties informēt komisijas sekretāru par izmaiņām savā
kontaktinformācijā.
24. Katras komisiju pārstāvošās institūcijas pienākums ir nekavējoties informēt
komisijas sekretāru par izmaiņām savā struktūrā, kas var ietekmēt komisijas
pārstāvniecību, mainot tās sastāvu vai pārstāvniecību nodrošinošās personas.
12.#
Par nekustamā īpašuma “Susējas Kalniņi”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā,
sadalīšanu un zemes lietošanas mērķu noteikšanu
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta 20.06.2006.
noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Tautsaimniecības komitejas
11.09.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Susējas Kalniņi”, īpašuma kadastra
Nr.56250070069, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā,kas sastāv no divām
zemes vienībām ar kopējo platību – 5.5 ha:
1.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56250070069 – 3.7 ha platībā
saglabājas adrese: “Susējas Kalniņi”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads;
1.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56250070070 – 1.8 ha platībā
piešķirt adresi: “Pīlādži”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads.
2. Nekustamā īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības
projektu.
3. Paliekošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56250070069 – 3.7 ha
platībā noteikt zemes lietošanas mērķi – 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

4. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56250070070 – 1.8 ha
platībā noteikt zemes lietošanas mērķi – 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
13.#
Par pašvaldības zemes nomu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi”, Tautsaimniecības komitejas 11.09.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Iznomāt /Vārds, uzvārds/, /dzīvesvieta/, daļu no pašvaldībai piekrītošā zemes
gabala 1.2 ha platībā Aknīstes pilsētā, kadastra Nr.56050010442, un noslēgt zemes
nomas līgumu uz 6 gadiem. Zemes lietošanas mērķis – 0502 – pagaidu atļautā zemes
izmantošana sakņu dārziem.
14.#
Par pašvaldības zemes nomu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi”, Tautsaimniecības komitejas 11.09.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Iznomāt /Vārds, uzvārds/, /dzīvesvieta/, daļu no pašvaldībai piekrītošā zemes
gabala 0.1100 ha platībā, kadastra Nr.56050010381, un noslēgt zemes nomas līgumu
uz 6 gadiem. Zemes lietošanas mērķis – 0502 – pagaidu atļautā zemes izmantošana
sakņu dārziem.
15.#
Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi”, Tautsaimniecības komitejas 11.09.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Pagarināt zemes nomas līgumu ar /Vārds, uzvārds/, /dzīvesvieta/, par daļu no
pašvaldības zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 56250070176 – 0.9 ha platībā; daļu
no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 56250070175 – 1.1 ha platībā; zemes gabalu
ar kadastra apzīmējumu 56250070174 – 0.5 ha platībā, un noslēgt zemes nomas līgumu
uz 6 gadiem. Zemes lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
16.#
Par pašvaldības zemes nomas līguma izbeigšanu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr.350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, Tautsaimniecības komitejas
11.09.2019. lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Izbeigt noslēgto zemes nomas līgumu ar /Vārds, uzvārds/, /dzīvesvieta/, par
pašvaldības zemes gabala 1.0 ha platībā nomu, kadastra apzīmējums 56620030152, ar
31.12.2019.
17.#
Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta 20.06.2006.
noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Tautsaimniecības komitejas
11.09.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Mētras”, īpašuma Kadastra
Nr.56620040064, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kas sastāv no divām
zemes vienībām ar kopējo platību – 29.3 ha, vienu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 56620020140 7.0 ha platībā.
2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56620020140 – 7.0 ha
platībā noteikt zemes lietošanas veidu – 0102 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, un piešķirt nosaukumu „Ciedras”.
3. Paliekošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56620040064 – 22.3 ha
platībā saglabāt nosaukumu „Mētras”, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads.
4. Nekustamā īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības
projektu.
18.#
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
“Druviņas”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra apzīmējums 5662 001
0008
Zemes ierīcības projekts „Druviņas”, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 5662 001 0008 sadalīšanai izstrādāts, pamatojoties uz
Aknīstes novada domes 2019.gada 29.aprīļa sēdes lēmumu Nr.128, protokols Nr.4,20.#
“Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamā īpašuma “Druviņas”, Gārsenes
pagastā, Aknīstes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5662 001 0008
sadalīšanai” un Ministru kabineta 05.08.2016. noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” prasībām.
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu, 22.pantu, Ministru kabineta
20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,
Tautsaimniecības komitejas 11.09.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aknīstes novada Gārsenes pagasta nekustamā īpašuma “Druviņas”
(kad. apz. 5662 001 0008) un “Sprīdīši” (kad. apz. 5662 001 0028 un 5662 001
0030) zemes ierīcības projektu un piekrist zemesgabala sadalīšanai un
pārkārtošanai, saskaņā ar SIA „LL Projekti”, sertificēts zemes ierīcības darbu
veicējs Edgars Kauranens, sertifikāts BA Nr.629, projektu.

2. Zemes ierīcības projekta rezultātā tiek projektētas trīs zemes vienības;
• jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5662 001
0150 – platība 1.1 ha,
• jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5662 001
0151 – platība 22.5 ha;
• jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.3 ar kadastra apzīmējumu 5662 001
0152 – platība 13.4 ha, kura izveidota, apvienojot zemes vienības ar
kadastra apzīmējumiem 5662 001 0028, 5662 001 0030 un daļu no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5662 001 0008.
3. Atļautā izmantošana zemes vienībām pēc nekustamā īpašuma sadales un
pārkārtošanas atbilstoši īpašumu “Druviņas” un "Sprīdīši", Gārsenes pagastā,
Aknīstes novadā, pašvaldības teritorijas plānojumam:
• projektētajai zemes vienībai Nr.1 nekustamā īpašuma lietošanas mērķis
paliek iepriekšējais – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
• zemes vienības perspektīvā izmantošana projektētajai zemes vienībai
Nr.2 – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
• apvienotajai zemes vienībai Nr.3 nekustamā īpašuma mērķis – 0101 –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
4. Pēc zemes vienības sadalīšanas un savstarpējās robežu pārkārtošanas:
• zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5662 001 0150 atstāt adresi
“Druviņas”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā;
• zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5662 001 0151 piešķirt
nosaukumu “Druvaiši”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā.
• zemes vienībai Nr.3 ar kadastra apzīmējumu 5662 001 0152 atstāt adresi
“Sprīdīši”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā.
• zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5662 001 0009 piešķirt
nosaukumu “Druvaine”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā.
5. Apstiprināt noteiktos apgrūtinājumus zemes ierīcības projektā projektējamajām
zemes vienībām.
6. Zemesgrāmatās reģistrēt visus precizētos apgrūtinājumus saskaņā ar šo zemes
ierīcības projektu.
7. Zemes vienību platības pēc kadastrālās uzmērīšanas var tikt precizētas.
8. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
19.#
Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu
Pamatojoties uz VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” 30.08.2019.
vēstuli Nr.1-4/244 Par “Kraujas 3” – 16, Kraujas, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads,
Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 11.09.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Izbeigt 10.02.2015. dzīvojamās telpas īres pārjaunojuma līgumu Nr.3-9/2 par
dzīvokļa “Kraujas 3” – 16, Kraujas, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, īri, kas
noslēgts starp Aknīstes novada pašvaldību un VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā
slimnīca”, ar 31.10.2019., noslēdzot rakstisku vienošanos par līguma laušanu.

20.#
Par dzīvojamās platības piešķiršanu
Pamatojoties uz VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” 30.08.2019.
vēstuli Nr.1-4/244 Par “Kraujas 3” – 16, Kraujas, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads,
/Vārds, uzvārds/ 27.08.2019. iesniegumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Piešķirt /Vārds, uzvārds/ dzīvojamo telpu “Kraujas 3”- 16, Kraujas, Gārsenes
pagastā, Aknīstes novadā, īres līgumu slēdzot no 01.11.2019. līdz 31.10.2020.
21.#
Par finansējuma piešķiršanu Sēlijas dienas konferencei
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 1 (S.Curikova),
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Piešķirt līdzekļus 1095,86 EUR apmērā Sēlijas dienas konferences
organizēšanai Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 28.09.2019. no pašvaldības līdzekļiem
neparedzētiem izdevumiem.
22.#
Par Aknīstes novada domes 27.03.2019. lēmuma Nr.108 “Par projektu
“Pašvaldības ceļa Nr.3-1 Aknīste-Krāces (0.000 km - 0.148 km), Melioratoru
(0.070 km - 0.728 km), Avotu (0.000 km - 1.003 km), Lauku (0.000 km -0.931
km), Girenieku (0.017 km - 0.360 km) ielu, to posmu pārbūve, Aknīstē, Gārsenes
pagastā, Aknīstes novadā” precizēšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu,
14.panta otrās daļas 6.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – 1 (I.Čāmāns); ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Precizēt Aknīstes novada domes 27.03.2019. lēmumu Nr.108 “Par projektu
“Pašvaldības ceļa Nr.3-1 Aknīste-Krāces (0.000 km - 0.148 km), Melioratoru (0.070
km - 0.728 km), Avotu (0.000 km - 1.003 km), Lauku (0.000 km -0.931 km), Girenieku
(0.017 km - 0.360 km) ielu, to posmu pārbūve, Aknīstē, Gārsenes pagastā, Aknīstes
novadā”, izsakot 3.punktu šādā redakcijā:
“3. Prioritāri finansēt 2.punktā minētā projekta Melioratoru ielas posmu (0.070 km
- 0.728 km) pieejamā finansējuma apmērā un apstiprināt projekta finanšu plānu:
Rādītāji
EUR
Finansējums kopā
198 368.64 (ar PVN)
Attiecināmās izmaksas, t.sk.
146 971.08
Publiskais finansējums (67%)
132 273.97
Pašvaldības finansējums (33%)
66 094.67
23.#
Par Aknīstes novada domes 03.06.2019. lēmuma Nr.154 “Par aizņēmumu Valsts
kasē projekta “Pašvaldības ceļa Nr.3-1 Aknīste-Krāces (0.000 km - 0.148 km),
Melioratoru (0.070 km - 0.728 km), Avotu (0.000 km - 1.003 km), Lauku (0.000

km -0.931 km), Girenieku (0.017 km - 0.360 km) ielu, to posmu pārbūve,
Aknīstē, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā” realizēšanai” precizēšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu,
15.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par valsts budžetu 2019.gadam” 15.panta
pirmās daļas 1.punktu, Ministra kabineta 18.08.2015. noteikumiem Nr.475 „Valsts un
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – 1 (I.Čāmāns); ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Precizēt Aknīstes novada domes 03.06.2019. lēmumu Nr.154 “Par aizņēmumu
Valsts kasē projekta “Pašvaldības ceļa Nr.3-1 Aknīste-Krāces (0.000 km - 0.148 km),
Melioratoru (0.070 km - 0.728 km), Avotu (0.000 km - 1.003 km), Lauku (0.000 km 0.931 km), Girenieku (0.017 km - 0.360 km) ielu, to posmu pārbūve, Aknīstē, Gārsenes
pagastā, Aknīstes novadā” realizēšanai”, izsakot to šādā redakcijā:
“Ņemt aizņēmumu 146 971,08 EUR Valsts kasē uz 15 gadiem ELFLA
finansēta projekta “Pašvaldības ceļa Nr.3-1 Aknīste-Krāces (0.000km-0.148km),
Melioratoru (0.070km-0.728km), Avotu (0.000km-1.003km), Lauku (0.000km0.931km), Girenieku (0.017km-0.360km) ielu, to posmu pārbūve Aknīstē, Gārsenes
pagastā, Aknīstes novadā” realizēšanai, paredzot aizņēmumu izņemt 2 gados un
atmaksu sākt no 2021.gada janvāra. Aizņēmuma atmaksu nodrošināt ar pašvaldības
budžetu.”
24.#
Par Aknīstes vidusskolas direktores mēneša darba algas likmes noteikšanu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumu Nr.445 „Pedagogu
darba samaksas noteikumi” 6.punkta 1.pielikuma 3.tabulu, 9.punkta 9.1.apakšpunktu,
Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumu Nr.447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju
pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu
vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 13.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt Aknīstes vidusskolas direktorei mēneša darba algas likmi no
01.09.2019. līdz 31.12.2019. – 1365,00 EUR.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Aknīstes novada pašvaldības galvenajai
grāmatvedei.

