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 29.aprīlī
Aknīstē

Nr.4

Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Vija Dzene
Sēdi protokolē – lietvedības un personāla pārzine Sintija Venediktova-Goba
Piedalās –
Deputāti:
Vija Dzene,
Jānis Vanags,
Inārs Čāmāns,
Normunds Zariņš,
Sandra Vārslavāne
Skaidrīte Pudāne,
Viktors Žukovskis,
Santa Curikova,
Aija Kurkliete
Pašvaldības darbinieki:

Piedalās:

I.Vendele – galvenā grāmatvede,
A.Aldiņa – juriskonsulte,
I.Kancāne – finansiste
J.Gavars – izpilddirektors
L.Deksne – Sociālā dienesta vadītāja
S.Šmite – telpiskās attīstības plānotāja
L.Prande – sabiedrisko attiecību speciāliste
SIA “Aknīstes Pakalpojumi” valdes loceklis L.Pakalns

Domes deputāte S.Pudāne ierosina papildināt darba kārtību ar 32.jautājumu Par vidi degradējošu ēku apsekošanu.
Deputātiem nav iebildumu.
Domes priekšsēdētāja V.Dzene aicina balsot par sēdes darba kārtību ar 32
jautājumiem.
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
A.Kurkliete, S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 32 jautājumiem.

DARBA KĀRTĪBA

1. Par pašvaldības budžeta izpildi martā.
2. Par saistošo noteikumu Nr.7/2019 “Grozījumi Aknīstes novada domes
27.02.2019. saistošajos noteikumos Nr.3/2019 “Aknīstes novada
pašvaldības pamatbudžeta plāns 2019.gadam” apstiprināšanu.
3. Grāmatvedības ziņojuma par Aknīstes novada pašvaldības nemateriālo
ieguldījumu, pamatlīdzekļu un nepabeigtās būvniecības gada
inventarizācijas veikšanu apstiprināšana.
4. Par Aknīstes novada pašvaldības 2018.gada finanšu pārskata
apstiprināšanu.
5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Augšzemes”, Aknīstes pagastā,
Aknīstes novadā, atsavināšanu un nosacītās summas apstiprināšanu.
6. Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala Skolas ielā
34A, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu
apstiprināšanu.
7. Par pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala - meža zeme ar mežaudzi un
purvu “Dzeguzes”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, pārdošanu izsolē
un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
8. Par Aknīstes novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāža
apstiprināšanu.
9. Par saistošo noteikumu Nr.8/2019 “Sabiedriskās kārtības noteikumi
Aknīstes novadā” apstiprināšanu.
10. Par PII “Bitīte” darbību vasarā.
11. Par tehniskā projekta izstrādi ēkai Augšzemes ielā 41, Aknīstē.
12. Par atvaļinājuma piešķiršanu Aknīstes novada pašvaldības
izpilddirektoram.
13. Par projektu PII “Bitīte” apgaismojuma ierīkošanai.
14. Par sadarbību ar Bincas pilsētu Vācijā.
15. Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) atklāta projektu konkursa
“Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes
iniciatīvu projektos” projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikuma
apstiprināšanu.
16. Par pašvaldības zemes nomu.
17. Par pašvaldības zemes pārnomāšanu.
18. Par nekustamā īpašuma “Pasusēja”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā,
sadalīšanu.
19. Par zemes gabala atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Druviņas”, Gārsenes
pagastā, Aknīstes novadā, un nosaukuma piešķiršanu.
20. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamā īpašuma “Druviņas”,
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 56620010008 sadalīšanai.
21. Par Aknīstes novada domes 27.02.2019. lēmuma Nr.50 (prot.Nr.2, 8.#)
precizēšanu.
22. Par pašvaldībai piekritīgā īpašuma “NORD TORF ceļš” sadalīšanu un
nosaukuma piešķiršanu Aknīstes pagastā.
23. Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56250070229 un
pašvaldības ceļa nodošanu valstij.
24. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.
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25. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.
26. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
27. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
28. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
29. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu.
30. Par nekustamā īpašuma Strādnieku ielā 2, Aknīstē, Aknīstes novadā,
atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu.
31. Par deinstitucionalizācijas projektu.
32. Par vidi degradējošu ēku apsekošanu.
1.#
Par pašvaldības budžeta izpildi martā
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu,
likumu „Par pašvaldību budžetiem”, Finanšu komitejas 17.04.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta 2019.gada janvāra marta ieņēmumus – 775907,69 EUR un izdevumus – 734576,28 EUR; speciālā
budžeta ieņēmumus – 34853,10 EUR un izdevumus – 27269,01 EUR.
2.#
Par saistošo noteikumu Nr.7/2019 “Grozījumi Aknīstes novada domes
27.02.2019. saistošajos noteikumos Nr.3/2019 “Aknīstes novada pašvaldības
pamatbudžeta plāns 2019.gadam” apstiprināšanu
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu,
likumu „Par pašvaldību budžetiem”, Finanšu komitejas 17.04.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.7/2019
„Grozījumi Aknīstes novada domes 27.02.2019. saistošajos noteikumos
Nr.3/2019 „Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2019.gadam””.
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
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.
3.#
Grāmatvedības ziņojuma par Aknīstes novada pašvaldības nemateriālo
ieguldījumu, pamatlīdzekļu un nepabeigtās būvniecības gada inventarizācijas
veikšanu apstiprināšanu
V.Dzene
Pamatojoties uz Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumiem Nr.585
„Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, likuma „Par grāmatvedību”
III nodaļas 12.pantu, Aknīstes novada domes 20.11.2009. (prot. Nr.10, 29.#) nolikumu
„Par Aknīstes novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites un organizācijas
pamatprincipiem un metodiku”, Finanšu komitejas 17.04.2019. lēmumu,
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atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt grāmatvedības ziņojumu par Aknīstes novada pašvaldības
nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu, nepabeigtās celtniecības un ilgtermiņa
ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves gada inventarizācijas veikšanu.
2. Uzdot finansistei I.Kancānei veikt nepieciešamos grāmatojumus 2018.gadā
saskaņā ar veikto inventarizāciju aktiem.
4.#
Par Aknīstes novada pašvaldības 2018.gada finanšu pārskata apstiprināšanu
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Finanšu komitejas 17.04.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības 2018.gada finanšu pārskatu.
5.#
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Augšzemes”, Aknīstes pagastā, Aknīstes
novadā, atsavināšanu un nosacītās summas apstiprināšanu
V.Dzene
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, 44.panta ceturto daļu,
Finanšu komitejas 17.04.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut SIA “/nosaukums/”, /reģistrācijas Nr./, atsavināt Aknīstes novada
pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu (zemi) “Augšzemes”, Aknīstes
pagasts, Aknīstes novads, kadastra Nr.56250070169, ar kopējo platību 1,28 ha,
2. Atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena ir 5994,38 EUR (pieci tūkstoši
deviņi simti deviņdesmit četri euro 38 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.

6.#
Par pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala Skolas 34A, Aknīstē, Aknīstes
novadā, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu
V.Dzene
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 17.04.2019. lēmumu,
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atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu - zemes gabalu Skolas iela 34A, Aknīste,
Aknīstes novads, kadastra Nr. 5605 001 0562, kopējā platībā 0,4656 ha.
2. Noteikt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR 3050.00 (trīs
tūkstoši piecdesmit euro 00 centi).
3. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana izsolē ar augšupejošu soli.
4. Apstiprināt Aknīstes novada domes izsoles noteikumus Nr.3/2019 ”Par
pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala Skolas iela 34A, Aknīstē, Aknīstes
novadā, atsavināšanu".
5. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt izsoli.
Aknīstes novada domes
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 3/2019
„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala Skolas ielā 34A,
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 6.jūnijā plkst. 10:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija:
komisijas priekšsēdētāja: Ilze Ieleja
komisijas locekļi:
Jānis Gavars, Kristaps Žubeckis, Antra Aldiņa
Sekretāre:
Ināra Buiķe
5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošs nekustamais īpašums (zemes
gabals): Skolas iela 34A, Aknīstē, Aknīstes novads, kadastra Nr. 5605 001
0562, kopējā platībā 0,4656 ha.
6. Nekustamā īpašuma (zemes gabala) nosacītā cena ir EUR 3050.00 (trīs
tūkstoši piecdesmit euro 00 centi).
7. Nekustamā īpašuma objekta izsoli sāk ar 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 26471909.
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
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„SEB banka” bankas kontā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas kods
UNLALV2X.
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 4.jūnijam 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;
- 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.
26471909.
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.
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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.
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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 domes sēdē.
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 29.aprīļa līdz
2019.gada 4.jūnijam 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:
26471909.
48. Izsole notiks 2019.gada 6.jūnijā plkst. 10:00, Aknīstes novada pašvaldībā,
2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novadā, LV-5208.
7.#
Par pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala - meža zeme ar mežaudzi un purvu
“Dzeguzes”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, pārdošanu izsolē un izsoles
noteikumu apstiprināšanu
V.Dzene
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 17.04.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu - meža zemi ar mežaudzi un purvu “Dzeguzes”,
Aknīstes pagasts, Aknīstes novads, kadastra Nr. 5625 009 0078, kopējā platībā
14,01 ha.
2. Noteikt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR 11 366.00
(vienpadsmit tūkstoši trīs simti sešdesmit seši euro 00 centi).
3. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana izsolē ar augšupejošu soli.
4. Apstiprināt Aknīstes novada domes izsoles noteikumus Nr.4/2019 “Par
pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala - meža zeme ar mežaudzi un purvu
“Dzeguzes”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanu"
5. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt izsoli.
Aknīstes novada domes
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 4/2019
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„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala- meža zemi ar
mežaudzi un purvu “Dzeguzes”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā,
atsavināšanu"
1. Izsoles organizētājs: Aknīstes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000026441, adrese:
Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads.
1.1.Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība.
1.2.Pārdošanas metode: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
2. Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads.
3. Izsoles laiks: 2019.gada 4.jūnijā plkst. 10:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija:
komisijas priekšsēdētāja: Ilze Ieleja
komisijas locekļi:
Jānis Gavars, Kristaps Žubeckis, Antra Aldiņa
Sekretāre:
Ināra Buiķe
5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošs nekustamais īpašums (zemes gabals meža zeme ar mežaudzi un purvu): “Dzeguzes”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads,
kadastra Nr. 5625 009 0078, kopējā platībā 14,01 ha.
6. Nekustamā īpašuma (zemes gabala) nosacītā cena ir EUR 11 366.00 (vienpadsmit
tūkstoši trīs simti sešdesmit seši euro 00 centi).
7. Nekustamā īpašuma objekta izsoli sāk ar 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 26471909.
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.
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 31. maijam 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;
9

− 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;
− 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.
26471909.
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
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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 domes sēdes.
46. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem Aknīstes novada pašvaldības
Mantas atsavināšanas komisija. Sūdzības par Mantas atsavināšanas komisijas
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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 29.aprīļa līdz 2019.gada
31.maijam 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: 26471909.
48. Izsole notiks 2019.gada 4.jūnijā plkst. 10:00, Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāvā,
Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novadā, LV-5208.
8.#
Par Aknīstes novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta
g) apakšpunktu, Ministru kabineta 03.05.2011. noteikumu 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” 3.punktu, Noteikumiem “Maksas
pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”
(apstipr. 22.03.2017. Aknīstes novada domes sēdē, prot.Nr.6, 24.#), Finanšu komitejas
17.04.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrādi
jaunā redakcijā no 2019.gada 2.maija.
2. Noteikt, ka ar 2019.gada 2.maiju spēku zaudē Aknīstes novada domes
2014.gada 12.februāra sēdē apstiprinātais “Nolikums par Aknīstes novada
pašvaldības piedāvātajiem tūrisma maksas pakalpojumiem” (prot.Nr.2,
10.#) un 2009.gada 16.februāra sēdē apstiprinātais “Nolikums par
pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem” (prot.Nr.8, 17.2.#).
Pielikumā: Aknīstes novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrādis.
Aknīstes novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrādis
Nr.
p.k.
1.

2.

Cena bez PVN
(euro)

Pakalpojuma veids
Veļas mazgāšana:
-

trūcīgām un maznodrošinātām
personām, invalīdiem,
pensionāriem

2,42 euro par 1 ciklu

-

pārējiem novada iedzīvotājiem

3,56 euro par 1 ciklu

Materiālu kopēšana:
-

A4 lapa no vienas puses

0,07 euro

-

A4 lapa no abām pusēm

0,11 euro

-

A3 lapa no vienas puses

0,21 euro

-

A3 lapa no abām pusēm

0,36 euro
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3.

Skenēšana

4.

Aknīstes kapličas izmantošana:

0,15 euro/lpp.

-

līķa uzglabāšana
aukstumtelpā;

kapličas

-

kapličas ceremoniju zāles, tās
inventāra izmantošana

4,00 euro /1 d/n
10,00 euro

5.

Pašvaldības
nekustamā
īpašuma
iznomāšana sociālās aizsardzības,
kultūras, izglītības, zinātnes, sporta vai
veselības
aprūpes
funkciju
nodrošināšanai

0,28 euro/m2 mēnesī

6.

Maksa par paraksta apliecināšanu
saistībā ar parakstu vākšanu par
likumprojektu, Satversmes grozījumu
projektu vai Saeimas atsaukšanas
ierosināšanu

1,00 euro

7.

Aknīstes novadpētniecības
apmeklējums

8.

Gida pakalpojumi (ekskursijai līdz 25
cilv. grupā)

9.

Telpu noma:
- Kultūras nama Gārsenē, Asarē
un Aknīstes BJC telpu noma
(konferencēm, semināriem);
- Kultūras nama Gārsenē, Asarē
un Aknīstes BJC telpu noma
banketiem

muzeja

0,55 euro (pieaugušajiem);
0,25 euro (bērniem līdz 18 g.v.,
studentiem, pensionāriem);
1,35 euro (ģimenēm: 2 pieaugušie
+ vismaz 1 bērns)
5,70 euro latviešu valodā;
10,00 euro angļu, krievu val.
14,50 euro par 1stundu;

2,50 euro /1 pers. par 1 diennakti

9.#
Par saistošo noteikumu Nr.8/2019 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Aknīstes
novadā” apstiprināšanu
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu,
43.panta pirmās daļas 4.punktu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
5.pantu, Finanšu komitejas 17.04.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.8/2019
„Sabiedriskās kārtības 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.
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10.#
Par PII “Bitīte” darbību vasarā
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
Finanšu komitejas 17.04.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Pārtraukt audzēkņu uzņemšanu Aknīstes pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte”
uz darbinieku atvaļinājuma un telpu remonta laiku no 2019.gada 1.jūlija līdz
31.jūlijam.
2. Atsākt audzēkņu uzņemšanu PII „Bitīte” ar 2019.gada 1.augustu.
11.#
Par tehniskā projekta izstrādi ēkai Augšzemes ielā 41, Aknīstē
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Finanšu komitejas 17.04.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – 1 deputāts (I.Čāmāns);
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Slēgt līgumu ar SIA “Veisi”, reģ.Nr.40203106723, juridiskā adrese: “Veisi”,
Krogsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, par tehniskā projekta izstrādi ēkai
Augšzemes ielā 41, Aknīstē, Aknīstes novadā.
12.#
Par atvaļinājuma piešķiršanu Aknīstes novada 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, Finanšu komitejas 17.04.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Aknīstes novada pašvaldības izpilddirektoram Jānim Gavaram atlikušo
atvaļinājuma daļu – 2 kalendāra nedēļas no 07.05.2019. līdz 21.05.2019. un
apmaksātu papildatvaļinājumu 22.05.2019. – vienu darba dienu (par
nostrādātajiem gadiem) par nostrādāto periodu no 01.09.2017. līdz 31.08.2018.
2. Pašvaldības izpilddirektoru J.Gavaru atvaļinājuma laikā aizvietos sabiedrisko
attiecību speciāliste Lāsma Prande.
3. Noteikt Lāsmai Prandei amata algu aizvietošanas laikā 30% apmērā no viņai
noteiktās amata algas.
13.#
Par projektu PII “Bitīte” apgaismojuma ierīkošanai
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
5.punktu, 6.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Finanšu komitejas 17.04.2019.
lēmumu,
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atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – 1 deputāts
(J.Vanags); ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt līgumu ar SIA “Imre” par apgaismojuma ierīkošanu PII “Bitīte” teritorijā
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma
projekta “Drošības uzlabošana Aknīstē, izmantojot ekotehnoloģijas” ietvaros.
Līguma summa 48 027,29 EUR.
2. Slēgt līgumu ar SIA “Erbauergroup” par būvuzraudzības veikšanu
apgaismojuma ierīkošanai PII “Bitīte” teritorijā. Līguma summa 847,00 EUR.
14.#
Par sadarbību ar Bincas pilsētu Vācijā
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu,
Finanšu komitejas 17.04.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Uzsākt sadarbības veidošanu ar Vācijas pilsētu Bincu (Binz).
15.#
Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) atklāta projektu konkursa
“Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu
projektos” projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu,
41.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumu Nr.460
„Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa
„Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences
pasākumus” īstenošanas noteikumi” 33., 34., 35.punktu, ar Izglītības kvalitātes valsts
dienestu 31.08.2017. savstarpēji noslēgto sadarbības līgumu Nt.P6-13/22 par Eiropas
savienības struktūrfondu projekta „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai” īstenošanu (Vienošanās ar CFLA par Eiropas Savienības fonda projekta
īstenošanu Nr.8.3.4.0/16/I/001), Finanšu komitejas 17.04.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) atklātā projektu konkursa „Priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” projektu
iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikumu.
16.#
Par pašvaldības zemes nomu
V.Dzene
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”, Aknīstes novada domes sēdē 27.03.2019. (prot.Nr.3,
22.#, lēmums Nr.22) apstiprināto zemes nomas pakalpojuma cenrādi,
Tautsaimniecības komitejas 15.04.2019. lēmumu,
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atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Iznomāt (vārds, uzvārds, adrese) pašvaldībai piekrītošā zemes gabala daļu 0,4
ha platībā, kadastra Nr.56440050258, līgumu slēdzot uz 6 gadiem. Zemes lietošanas
mērķis 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Zemes
nomas maksa gadā – 28,00 EUR saskaņā ar apstiprināto Lauksaimniecības zemes
nomas maksas cenrādi.
17.#
Par pašvaldības zemes pārnomāšanu
V.Dzene
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”, Aknīstes novada domes sēdē 27.03.2019. (prot.Nr.3,
22.#, lēmums Nr.22) apstiprināto zemes nomas pakalpojuma cenrādi,
Tautsaimniecības komitejas 15.04.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Atļaut pārnomāt (vārds, uzvārds, adrese) pašvaldības zemes gabalu 0,75 ha
platībā, kadastra Nr.56620030247, kurš ir iznomāts (vārds, uzvārds, adrese), līgumu
slēdzot uz 6 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0101 - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Zemes nomas maksa gadā – 45,00 EUR
saskaņā ar apstiprināto Lauksaimniecības zemes nomas maksas cenrādi.
18.#
Par nekustamā īpašuma “Pasusēja”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā,
sadalīšanu
V.Dzene
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 15.04.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Pasusēja”, īpašuma Kadastra
Nr.56250040043, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kas sastāv no divām
zemes vienībām ar kopējo platību - 12.00 ha:
1.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56250040043 – 8.6 ha saglabāt
adresi: „Pasusēja”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads;
1.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56250040044 - 3.4 ha piešķirt
jaunu nosaukumu „Mežvijas”.
2. Nekustamā īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības
projektu.
3. Paliekošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56250040043 - 8.6 ha
platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101- zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
4. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56250040044 - 3.4 ha platībā
noteikt zemes lietošanas mērķi 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība.
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19.#
Par zemes gabala atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Druviņas”, Gārsenes
pagastā, Aknīstes novadā, un nosaukuma piešķiršanu
V.Dzene
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 15.04.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Druviņas”, īpašuma kadastra
Nr.56620010008, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kas sastāv no divām
zemes vienībām ar kopējo platību 31,8 ha, vienu zemes gabalu ar kadastra
apzīmējumu 56620010009 – 8,1 ha platībā.
2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56620010009 – 8,1 ha
platībā noteikt zemes lietošanas mērķi – 0201 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, un piešķirt nosaukumu “Druvaine”.
3. Nekustamā īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības
projektu.
20.#
Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamā īpašuma “Druviņas”,
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
56620010008 sadalīšanai
V.Dzene
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 15.04.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma sadalīšanai,
kadastra Nr.56620010008, “Druviņas”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā,
zemes vienības kadastra apzīmējums56620010008.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus (pielikumā).
3. Zemes ierīcības projektu divos eksemplāros iesniegt apstiprināšanai Aknīstes
novada pašvaldībā.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija.
21.#
Par Aknīstes novada domes 27.02.2019. lēmuma Nr.50 (prot.Nr.2, 8.#)
precizēšanu
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Civillikuma 1129.1 -1129.9 pantiem, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantu, Tautsaimniecības komitejas 15.04.2019.
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
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Izteikt Aknīstes novada domes 27.02.2019. lēmuma Nr.50 “Par apbūves tiesību
nodibināšanu” (prot.Nr.2, 8.#) 2.punktu šādā redakcijā:
“2. Noslēgt līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu Aknīstes novada
pašvaldībai uz SIA “JTES”, reģ.Nr.45403000639, Brīvības iela 131,
Jēkabpils, LV-5201, un (vārds, uzvārds,personas kods, adrese), piederošās
zemes vienības daļas – Skolas ielā 5, Aknīstē, Aknīstes novadā, (kadastra
apzīmējums 560500104218001) 0.0040 ha platībā, un noteikt maksu par
apbūves tiesību EUR 12,00 gadā (divpadsmit euro 00 centi): SIA “JTES”
50% - 6,00 EUR gadā (seši euro 00 centi) un (vārds, uzvārds) 50% - 6,00
EUR gadā (seši euro 00 centi).”

22.#
Par pašvaldībai piekritīgā īpašuma “NORD TORF ceļš” sadalīšanu un
nosaukuma piešķiršanu Aknīstes pagastā
V.Dzene
Aknīstes novada pašvaldība ir saņēmusi ierosinātāja - SIA "HAWITA baltic",
reģistrācijas numurs 40003308988, adrese: ”Aerodroms”, Aknīstes pagasts, Aknīstes
novads, LV- 5208, iesniegumu, kurā lūdz nodot atsavināšanai pašvaldībai piekritīgo
nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 5625 007 0228 “NORD TORF ceļš”, Aknīstes
pagasts, Aknīstes novads, sastāvā esošu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5625
007 0228.
Izvērtējot Aknīstes novada pašvaldības rīcībā esošo Kadastra informāciju, tika
konstatēts, ka īpašums ar nosaukumu “NORD TORF ceļš”, Aknīstes pagastā, sastāv no
vienas zemes vienības.
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 1101 - Zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
Zemes vienība nav uzmērīta.
Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 14.panta
otrās daļas 3.punktu, kurš nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā
noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības
kustamo un nekustamo mantu, 2005.gada 1.decembra Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 16., 19.pantu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu
Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 9.punktu un 69.punktu, Ministru kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 2009.gada
16.decembra Aknīstes novada domes lēmumu 23.# “Par lauku apvidus un pilsētas
zemes piekritību Aknīstes novada pašvaldībai" un ņemot vērā SIA "HAWITA baltic"
iesniegumu, Tautsaimniecības komitejas 15.04.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atdalīt no pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 5625 007
0228 “NORD TORF ceļš”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads, daļu no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 5625 007 0228 ar platību 0.01 ha, izveidojot
jaunu īpašumu.
1.1. Jaunizveidotajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Jaunais ceļš”, Aknīstes
pagasts, Aknīstes novads.
1.2. Noteikt, ka pie kadastrālās uzmērīšanas zemes jaunizveidotajai zemes vienībai
platība var tikt precizēta.
1.3. Noteikt īpašumam “Jaunais ceļš” nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
1101 - Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā.
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2.

Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam par izmaiņu veikšanu Kadastra
informācijas sistēmā.

23.#
Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56250070229 un
pašvaldības ceļa nodošanu
V.Dzene
Aknīstes novada pašvaldība 20.03.2019. saņēma akciju sabiedrības “Latvijas
valsts meži” Nekustamo īpašumu pārvaldes 19.03.2019. vēstuli Nr.4.12_02n4_260_19_207, kurā teikts, ka AS “Latvijas valsts meži” paredzējuši atjaunot
meža autoceļu “Panāru ceļš”. Izvērtējot meža autoceļa “Panāru ceļš” iespējamo
atjaunošanas vietu, konstatēts, ka plānotā meža ceļa trase šķērso pašvaldības ceļa
posmu 0.2837 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 56250070229.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 6.punktu, 4.panta pirmo un otro daļu,
42.panta otro daļu, 43.pantu, Finanšu komitejas 17.04.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Nodot bez atlīdzības Latvijas valstij, Latvijas Republikas Zemkopības
ministrijas personā, Aknīstes novada pašvaldībai piekrītošo nekustamo
īpašumu “Zviedra ceļš”, kadastra Nr.56250070229, Aknīstes pagastā,
Aknīstes novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
56250070229 – 0.2837 ha platībā. Noteikt lietošanas mērķi ar kodu 1101 –
zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu nodalījuma
joslā.
2. Zemes vienību platības pēc uzmērīšanas var tikt precizētas.
Pielikumā:
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56250070229 shēma
24.#
Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 6.pantu,
Aknīstes novada domes 22.12.2015. saistošo noteikumu Nr.31/2015 “Par Aknīstes
novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 3.punkta
3.4.apakšpunktu, Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 10.04.2019.
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Atzīt (vārds, uzvārds) par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājuma
risināšanā un reģistrēt reģistrā Nr.1 “Pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu izīrēšana”
ar kārtas Nr.139.
25.#
Par personas izslēgšanu no palīdzības reģistra
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 10.panta
pirmās daļas 4.punktu, Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 10.04.2019.
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
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Izslēgt (vārds, uzvārds) no reģistra Nr.1 “Pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu
izīrēšana”.
26.#
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
V.Dzene
Izskatot (vārds, uzvārds, personas kods, adrese), 2019.gada 25.marta
iesniegumu Nr.125 par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu, konstatēts:
1. Ar Aknīstes novada domes 2018.gada 19.decembra lēmumu Nr.516 „Par
pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā” (vārds, uzvārds) tika
piešķirts dzīvoklis “Spodras”- 16, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes
novadā.
2. Aknīstes novada pašvaldība un (vārds, uzvārds) 2018.gada 20.decembrī
noslēdza līgumu Nr.3.-9/16 par dzīvojamās telpas – dzīvokļa “Spodras”- 16,
Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā, īri.
3. Īrniekam (vārds, uzvārds) par dzīvojamo telpu - dzīvokli “Spodras”- 16,
Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā, īres maksas un komunālo
maksājumu parāds uz 01.04.2019. ir EUR 170,17.
Saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro un trešo daļu, ja
dzīvojamās telpas īres līgums ir noslēgts uz noteiktu laiku, īrniekam pēc līguma termiņa
izbeigšanās ir tiesības atjaunot līgumu, bet izīrētājam ir tiesības atteikt īres līguma
atjaunošanu, ja: 1) īrnieks nepilda pienākumus, kas noteikti īres līgumā; 2) īres līgumā
ir ietverta saistība atbrīvot dzīvojamo telpu pēc šī termiņa izbeigšanās.
Pamatojoties uz augstākminēto, Aknīstes novada dome ierosina pagarināt
Dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz 19.06.2019. ar nosacījumu - ja parāds un
tekošais maksājums netiks nomaksāts līdz 19.06.2019., īres līgums turpmāk netiks
pagarināts, un dzīvoklis būs jāatbrīvo.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu,
21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
2.pantu, 3.panta 1.punktu, 5.pantu, 11.panta pirmo daļu, 15.pantu, likuma „Par
dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu un 6.panta pirmo un otro daļu, Sociālās, izglītības,
kultūras un sporta komitejas 10.04.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokli “Spodras”- 16, Ancenē,
Asares pagastā, Aknīstes novadā, kas noslēgts ar (vārds, uzvārds), uz laiku līdz
19.06.2019.
27.#
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
V.Dzene
Izskatot (vārds, uzvārds, personas kods, adrese), 2019.gada 28.marta
iesniegumu Nr.133 par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu, konstatēts:
1. Ar Aknīstes novada domes 2018.gada 27.jūnija lēmumu Nr.292 „Par
pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā” (vārds, uzvārds) tika
piešķirts dzīvoklis “Spodras”- 10, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes
novadā.
2. Aknīstes novada pašvaldība un (vārds, uzvārds) 2018.gada 3.jūlijā noslēdza
līgumu Nr.3.-9/7 par dzīvojamās telpas – dzīvokļa “Spodras”- 10, Ancenē,
Asares pagastā, Aknīstes novadā, īri.
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3. Īrniekam (vārds, uzvārds) par dzīvojamo telpu - dzīvokli “Spodras”- 10,
Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā, īres maksas un komunālo
maksājumu parāds uz 01.04.2019. ir EUR 345,14.
Saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro un trešo daļu, ja
dzīvojamās telpas īres līgums ir noslēgts uz noteiktu laiku, īrniekam pēc līguma termiņa
izbeigšanās ir tiesības atjaunot līgumu, bet izīrētājam ir tiesības atteikt īres līguma
atjaunošanu, ja: 1) īrnieks nepilda pienākumus, kas noteikti īres līgumā; 2) īres līgumā
ir ietverta saistība atbrīvot dzīvojamo telpu pēc šā termiņa izbeigšanās.
Pamatojoties uz augstākminēto, Aknīstes novada dome ierosina pagarināt
Dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz 13.05.2019. ar nosacījumu - ja parāds un
tekošais maksājums netiks nomaksāts līdz 13.05.2019., īres līgums turpmāk netiks
pagarināts, un dzīvoklis būs jāatbrīvo.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu,
21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
2.pantu, 3.panta 1.punktu, 5.pantu, 11.panta pirmo daļu, 15.pantu, likuma „Par
dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu un 6.panta pirmo un otro daļu, Sociālās, izglītības,
kultūras un sporta komitejas 10.04.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokli “Spodras”- 10, Ancenē,
Asares pagastā, Aknīstes novadā, kas noslēgts ar (vārds, uzvārds), uz laiku līdz
13.05.2019.
28.#
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
V.Dzene
Izskatot (vārds, uzvārds, personas kods, adrese), 2019.gada 4.aprīļa iesniegumu
Nr.139 par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu, konstatēts:
1. Ar Aknīstes novada domes 2018.gada 28.februāra lēmumu Nr.95 „Par
pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā” (vārds, uzvārds) tika
piešķirts dzīvoklis “Spodras”- 5, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā.
2. Aknīstes novada pašvaldība un (vārds, uzvārds) 2018.gada 16.jūlijā
noslēdza līgumu Nr.3.-9/11 par dzīvojamās telpas – dzīvokļa “Spodras”- 5,
Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā, īri.
3. Īrniekam (vārds, uzvārds) par dzīvojamo telpu - dzīvokli “Spodras”- 5,
Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā, īres maksas un komunālo
maksājumu parāds uz 01.04.2019. ir EUR 172,96.
Saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro un trešo daļu, ja
dzīvojamās telpas īres līgums ir noslēgts uz noteiktu laiku, īrniekam pēc līguma termiņa
izbeigšanās ir tiesības atjaunot līgumu, bet izīrētājam ir tiesības atteikt īres līguma
atjaunošanu, ja: 1) īrnieks nepilda pienākumus, kas noteikti īres līgumā; 2) īres līgumā
ir ietverta saistība atbrīvot dzīvojamo telpu pēc šā termiņa izbeigšanās.
Pamatojoties uz augstākminēto, Aknīstes novada dome ierosina pagarināt
Dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz 03.07.2019. ar nosacījumu - ja parāds un
tekošais maksājums netiks nomaksāts līdz 03.07.2019., īres līgums turpmāk netiks
pagarināts, un dzīvoklis būs jāatbrīvo.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu,
21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
2.pantu, 3.panta 1.punktu, 5.pantu, 11.panta pirmo daļu, 15.pantu, likuma „Par
dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu un 6.panta pirmo un otro daļu, Sociālās, izglītības,
kultūras un sporta komitejas 10.04.2019. lēmumu,
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atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokli “Spodras”- 5, Ancenē,
Asares pagastā, Aknīstes novadā, kas noslēgts ar (vārds, uzvārds), uz laiku līdz
03.07.2019.
29.#
Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 282.pantu, Sociālās, izglītības,
kultūras un sporta komitejas 10.04.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Izbeigt 17.04.2019. dzīvojamās telpas īres pārjaunojuma līgumu Nr.1-47/16
par dzīvokli “Spodras”- 13, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā, kas noslēgts
ar (vārds, uzvārds), ar 31.05.2019.
30.#
Par nekustamā īpašuma Strādnieku ielā 2, Aknīstē, Aknīstes novadā,
atsavināšanas 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 09.04.2019. izsoles rezultātus,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2019.gada 9.aprīļa izsoles rezultātus, nosakot (vārds, uzvārds,
personas kods), par nekustamā īpašuma Strādnieku ielā 2, Aknīstē, Aknīstes
novadā, kadastra Nr.56050010205 - nedzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējums
56050010205001) un zemesgabala 3165,0 m2 platībā, izsoles uzvarētāju, kura
ir nosolījusi augstāko cenu, kas sastāda EUR 3171,00 (Trīs tūkstoši viens simts
septiņdesmit viens euro 00 centi).
2. Uzdot Aknīstes novada pašvaldības juriskonsultei A.Aldiņai sagatavot pirkuma
līgumu izsoles uzvarētājam.
31.#
Par deinstitucionalizācijas projektu
V.Dzene
Saskaņā ar Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.2020.gadam un Ministru kabineta noteikumu Nr. 871 darbības programmas “Izaugsme
un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru
bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un
integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1 pasākumā “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai” nosacījumiem,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – 1 deputāts (I.Čāmāns);
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt
projekta
īstenošanu
Zemgales
plānošanas
reģiona
deinstitucionalizācijas plānā 2017.-2020.gadam noteiktās adreses: Skolas iela 9a,
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Aknīste, Aknīstes novads, un “Rīti”, Ancene, Asares pagasts, Aknīstes novads, ar plānā
paredzēto pakalpojumu vietu skaitu.
32.#
Par vidi degradējošu ēku apsekošanu
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Uzdot Vidi degradējošu būvju un nekoptu teritoriju apzināšanas komisijai
apsekot ēkas un teritorijas novadā un sagatavot informāciju līdz maija Finanšu
komitejas sēdei 15.05.2019.
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