LATVIJAS REPUBLIKA
AKNĪSTES NOVADS
AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA
AKNĪSTES NOVADA DOME
Reģ. Nr.90000026441,
Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208,
Tālrunis, fakss 65237751, e-pasts: akniste@akniste.lv
SĒDES PROTOKOLS
2015.gada 22.decembrī
Aknīstē

Nr.18

Sēde sasaukta plkst. 12.00
Sēde sākta plkst. 12.00
DARBA KĀRTĪBA
1. Par pašvaldības budžeta izpildi novembrī. (M.Nastaja)
2. Par saistošo noteikumu Nr.29/2015 „Grozījumi Aknīstes novada domes 25.02.2015.
saistošajos noteikumos Nr.6/2015 „Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns
2015.gadam”” apstiprināšanu. (M.Nastaja)
3. Par saistošo noteikumu Nr.30/2015 „Grozījumi Aknīstes novada domes 25.03.2015.
saistošajos noteikumos Nr.7/2015 „Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns
2015.gadam”” apstiprināšanu. (M.Nastaja)
4. Par līgumu slēgšanu un noslēgto līgumu apstiprināšanu. (V.Dzene)
5. Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu. (V.Dzene)
6. Par naudas balvas piešķiršanu pašvaldības priekšsēdētājai. (A.Ielejs)
7. Par prēmiju piešķiršanu pedagogiem. (V.Dzene)
8. Par pašvaldības prioritāro ceļu saraksta apstiprināšanu projekta „Pašvaldības grants ceļu
pārbūve un jauna būvniecība Aknīstes novadā” īstenošanai. (V.Dzene)
9. Par pašvaldības zemes vienību apvienošanu. (V.Dzene)
10. Par pašvaldības zemes gabalu uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā. (V.Dzene)
11. Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa) „Dimanti”- 14, Gārsenē, Gārsenes pagastā, Aknīstes
novadā, pārdošanu par brīvu cenu. (L.Valaine)
12. Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa) Smilšu ielā 9 - 1, Aknīstē, Aknīstes novadā, pārdošanu
par brīvu cenu. (L.Valaine)
13. Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa) Radžupes ielā 5 – 1, Aknīstē, Aknīstes novadā,
nodošanu atsavināšanai. (L.Valaine)
14. Par Aknīstes novada domes 26.11.2015. saistošo noteikumu Nr.28/2015 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Aknīstes novada
pašvaldības nolikums”” precizēšanu. (L.Valaine)
15. Par saistošo noteikumu Nr.31/2015 „Par Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” apstiprināšanu. (L.Valaine)
16. Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa) „Dimanti”- 17, Gārsenē, Gārsenes pagastā, Aknīstes
novadā, atkārtotu izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (L.Valaine)
17. Par nekustamā īpašuma (zemes gabala) Liepu ielā 8A, Aknīstē, Aknīstes novadā, izsoles
rezultātu apstiprināšanu. (L.Valaine)

18. Par izmaiņām Aknīstes novada pašvaldības amatu sarakstā. (V.Dzene)
19. Par grozījumiem sadarbības līgumā ar Viesītes sporta skolu. (V.Dzene)
20. Par darba algas koeficienta noteikšanu pašvaldības priekšsēdētājai. (A.Ielejs)
21. Par ar komercdarbību saistītu teritoriju noteikšanu. (A.Ielejs)
22. Par pašvaldības zemes nomu. (A.Ielejs)
23. Par nekustamā īpašuma „Lesinski”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanu.
(A.Ielejs)
24. Par nekustamā īpašuma „Alkšņi”, Asares pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanu. (A.Ielejs)
25. Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikumā. (L.Valaine)
26. Par kontaktpersonas un darba grupas apstiprināšanu projektā „Atver sirdi Zemgalē!”.
(S.Pudāne)
27. Par pašvaldības materiālo pabalstu piešķiršanu. (S.Pudāne)
28. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā. (S.Pudāne)
29. Par prēmiju piešķiršanu Aknīstes vidusskolas direktorei un Asares pamatskolas
direktorei. (V.Dzene)
Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Vija Dzene.
Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Ināra Buiķe.
Piedalās –
Deputāti:
Vija Dzene,
Skaidrīte Pudāne,
Andris Zībergs,
Guntars Geida,
Aivars Ielejs,
Aija Voitiške,
Ināra Lunģe,
Valentīna Čāmāne
Nepiedalās:

Jānis Vanags

Pašvaldības darbinieki:

J.Gavars – izpilddirektors,
L.Valaine – juriskonsulte,
M.Nastaja – finansiste,
S.Jaujeniece – galvenā grāmatvede

Domes priekšsēdētāja Vija Dzene ierosina balsot par sēdes darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, A.Voitiške, I.Lunģe,
A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 29 jautājumiem.
1.#
Par pašvaldības budžeta izpildi novembrī
M.Nastaja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likumu „Par pašvaldību
budžetiem”,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, A.Voitiške, I.Lunģe,
A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta 2015.gada janvāra – novembra
ieņēmumus – EUR 2328570,57 un izdevumus – EUR 2432696,12; speciālā budžeta
ieņēmumus – EUR 118761,83 un izdevumus – EUR 89888,37.
2.#
Par saistošo noteikumu Nr.29/2015 „Grozījumi Aknīstes novada domes 25.02.2015.
saistošajos noteikumos Nr.6/2015 „Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns
2015.gadam”” apstiprināšanu
M.Nastaja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo, otro daļu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, A.Voitiške, I.Lunģe,
A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.29/2015 „Grozījumi Aknīstes novada domes
25.02.2015. saistošajos noteikumos Nr.6/2015 „Aknīstes novada pašvaldības
pamatbudžeta plāns 2015.gadam””.
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
4. Publicēt saistošos noteikumus pašvaldības mājas lapā internetā, nodrošināt to pieejamību
novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 29/2015
„Grozījumi Aknīstes novada domes 25.02.2015. saistošajos noteikumos Nr.6/2015
„Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2015.gadam””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un
likumu „Par pašvaldību budžetiem”,
Izdarīt Aknīstes novada domes 25.02.2015. saistošajos noteikumos Nr.6/2015 „Aknīstes
novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2015.gadam” šādus grozījumus:

Ieņēmumos:
Klasifikācijas
kods

18.0.0.0
18.6.0.0
18.6.2.0
18.6.2.1.
18.6.2.7.
18.6.9.0

18.6.9.2.

Nosaukums
I KOPĀ IEŅĒMUMI
V Transfertu ieņēmumi
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI
Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts budžeta
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
noteiktam mērķim
Dotācija 1. ,2. un 3. klases brīvpusdienām
Mērķdotācija asistenta pakalpojumu
nodrošināšanai pers. ar invaliditāti
Pārējie pašvaldību budžetā saņemtie valsts
budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu
transferti
Valsts kultūrkapitāla fonda līdzekļi

Gada
plāns
(EUR)
2 477 382
1 047 946
1 003 946
1 003 946

Grozījumi
(EUR)
16 657
16 657
10 657
10 657

Precizētais
gada plāns
(EUR)
2 494 039
1 064 603
1 014 603
1 014 603

380 898

6 709

387 607

12 295
10 118

1 709
5 000

14 004
15 118

64 393

3 948

68 341

0

3 948

3 948

19.0.0.0
19.2.0.0
19.2.1.0
19.2.1.0.

PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI
Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām
pašvaldībām
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai

44 000
44 000

6 000
6 000

50 000
50 000

28 500
28 500

6 000
6 000

34 500
34 500

Gada
plāns
(EUR)
2 801 565

Grozījumi
(EUR)
15 012

Precizētais
gada plāns
(EUR)
2 816 577

715 593
200 703

3 948
50

719 541
200 753

670 372
2 801 565

11 014
15 012

681 386
2 816 577

1 277 848
1 035 717
1 015 673
1 015 673
242 131

805
650
650
650
155

1 278 653
1 036 367
1 016 323
1 016 323
242 286

242 131

155

242 286

Izdevumos
Klasifikācijas
kods

06.200
09.100

Nosaukums
VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI
FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM
Teritoriju attīstība
Pirmsskolas izglītība un pamatizglītības 1.posms
(ISCED-97 0. un 1.līmenis

09.219

1000
1100
1110
1119
1200

1210
1210
2000
2100
2110
2111
2112
2200
2210
2219
2220
2221
2222
2223
2224

2229
2230

2231
2233
2234
2239

VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI
EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM
Atlīdzība
Atalgojums
Mēneša amatalga
Pārējo darbinieku mēneša amatalga
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un
kompensācijas
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas
Preces un pakalpojumi
Komandējumi un dienesta braucieni
Iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni
Dienas nauda
Pārējie komandējumu un dienesta braucienu
izdevumi
Pakalpojumi
Pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumi
Pārējie sakaru pakalpojumi
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem
Izdevumi par apkuri
Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju
Izdevumi par elektroenerģiju
Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no
apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām
vietām un atkritumu utilizāciju
Izdevumi par pārējiem komunālajiem
pakalpojumiem
Iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības un
veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie
pakalpojumi
Pārstāvība un sabiedriskās attiecības, kursu un
semināru organizēšana
Izdevumi par transporta pakalpojumiem
Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja
veselības izdevumi darba ņēmējiem
Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar
iestādes darbības nodrošināšanu saistītie
pakalpojumi

242 131

155

242 286

497 185
1 738
842
264
578

6 214
-74
-74
-5
-69

503 399
1 664
768
259
509

281 169
6 251
6 251
115 356
49 075
6 341
51 214
8 604

2 484
295
295
-858
-680
-338
180
-65

283 653
6 546
6 546
114 498
48 395
6 003
51 394
8 539

122

45

167

74 213

943

75 156

1 048

20

1 068

19 011
1 778

1 495
8

20 506
1 786

48 410

-580

47 830

2240

2241
2242
2243
2244
2247
2250
2251
2260
2261
2264
2270
2278
2279
2300
2310
2311
2312
2314
2320
2322
2350
2350
2360
2361
2363
4000
4300
4310
4311

5000
5200
5230
5232
5233
5238
7000
7200
7210
72101

Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas
pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu
kapitālo remontu)
Ēku, būvju un telpu remonts
Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā
apkalpošana
Ēku, būvju un telpu uzturēšana
Apdrošināšanas izdevumi
Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi
Informācijas sistēmas uzturēšana
Īre un noma
Ēku, telpu īre un noma
Iekārtu un inventāra īre un noma
Citi pakalpojumi
Iestādes iekšējo kolektīvo pasākumu organizēšanas
izdevumi
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu
veidi
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000
Biroja preces un inventārs
Biroja preces
Inventārs
Izdevumi par precēm iestādes administratīvās
darbības nodrošināšanai
Kurināmais un enerģētiskie materiāli
Degviela
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas
materiāli
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo
personu uzturēšana
Mīkstais inventārs
Ēdināšanas izdevumi
Procentu izdevumi
Pārējie procentu maksājumi
Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts
kasei
Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei,
izņemot valsts sociālās apdrošināšanas speciālo
budžetu
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi
Pārējie pamatlīdzekļi
Saimniecības pamatlīdzekļi
Bibliotēku fondi
Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti
Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu
transferti
Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu
transferti citām pašvaldībām
Izglītības transferti

33 304

3 928

37 232

10 085
9 091
8 160

3 643
60
5

13 728
9 151
8 165

2 830
3 138
10 974
10 974
3 763
962
2 254
33 513
24 045

200
20

70
91
-2 015
-1 910

3 030
3 158
11 004
11 004
3 924
1 032
2 345
31 498
22 135

9 468

-105

9 363

159 048

30
30
161

3 804

162 852

18 313
10 296
4 659
3 358

1 799
460
-461
1 800

20 112
10 756
4 198
5 158

51 595
41 265
46 503

-335
-335
-1 129

51 260
40 930
45 374

46 503
37 926

-1 129
3 469

45 374
41 395

753
37 173
9 554
9 554
9 554

1 390
2 079
-31

2 143
39 252
9 523
9 523
9 523

-31
-31

9 554

-31

9 523

346 760
346 760
13 121
3 390
6 080
3 651
571 222
159 588

2 024
2 024
2 024
1 910
86
28
6 000
6 000

348 784
348 784
15 145
5 300
6 166
3 679
577 222
165 588

158 300

6 000

164 300

50 300

6 000

56 300

3.#
Par saistošo noteikumu Nr.30/2015 „Grozījumi Aknīstes novada domes 25.03.2015.
saistošajos noteikumos Nr.7/2015 „Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns
2015.gadam”” apstiprināšanu
M.Nastaja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo, otro daļu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, A.Voitiške, I.Lunģe,
A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.30/2015 „Grozījumi Aknīstes novada domes
25.03.2015. saistošajos noteikumos Nr.7/2015 „Aknīstes novada pašvaldības speciālā
budžeta plāns 2015.gadam””.
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
4. Publicēt saistošos noteikumus pašvaldības mājas lapā internetā, nodrošināt to pieejamību
novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 30/2015
„Grozījumi Aknīstes novada domes 25.03.2015. saistošajos noteikumos Nr.7/2015
„Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2015.gadam””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un
likumu „Par pašvaldību budžetiem”,
Izdarīt Aknīstes novada domes 25.03.2015. saistošajos noteikumos Nr.7/2015 „Aknīstes
novada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2015.gadam” šādus grozījumus:

Izdevumos:
Klasifikācijas
kods

1000
1100
1110
1119
2000
2200
2230

2239

2240

2242
2300

Nosaukums
VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI
FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM
VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI
EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM
Atlīdzība
Atalgojums
Mēneša amatalga
Pārējo darbinieku mēneša amatalga
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības un
veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie
pakalpojumi
Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar
iestādes darbības nodrošināšanu saistītie
pakalpojumi
Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas
pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu
kapitālo remontu)
Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000

Gada
plāns
(EUR)
145 560

Grozījumi
(EUR)
0

Precizētais
gada plāns
(EUR)
145 560

145 560

0

145 560

23 950
20 200
20 200
20 200
101 748
67 180
9 200

600
600
600
600
160
1 500
760

24 550
20 800
20 800
20 800
101 908
68 680
9 960

3 135

760

3 895

57 565

560
33 768

740

740
-1 340

58 305

1 300
32 428

2310
2312
2350
2350
5000
5300

5320
5321

Biroja preces un inventārs
Inventārs
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas
materiāli
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
Pamatkapitāla veidošana
Izdevumi par kapitāldaļu pārdošanu un
pārvērtēšanu, vērtspapīru tirdzniecību un
pārvērtēšanu un kapitāldaļu iegādi
Izdevumi par ieguldījumu radniecīgajās un
asociētajās kapitālsabiedrībās pārvērtēšanu
Izdevumi par kapitāla daļu un par ieguldījumu
radniecīgajās un asociētajās kapitālsabiedrībās
pārvērtēšanu

5 665
5 665
17 408

-740
-740
-600

4 925
4 925
16 808

17 408
19 862
8 100

-600
-760
-760

16 808
19 102
7 340

8 100

-760

7 340

8 100

-760

7 340

4.#
Par līgumu slēgšanu un noslēgto līgumu apstiprināšanu
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, A.Voitiške, I.Lunģe,
A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt 11.11.2015. vienošanās līgumu Nr.156 ar SIA „Nordtorf”, reģ.
Nr.40003308988, par mantisko ziedojumu – lietotu pasažieru autobusu Mercedes Benz O
303 Aknīstes novada pašvaldības vajadzībām.
2. Apstiprināt 26.11.2015. līgumu Nr.157 ar SIA „S.S.Music”, reģ. Nr.40103615777,
juridiskā adrese: Saules iela 35 – 16, Madona, par pasākuma muzikālo un tehnisko
noformējumu Valsts svētku pasākumā 17.11.2015. Gārsenes kultūras namā. Līguma
summa EUR 540,00.
3. Apstiprināt 19.11.2015. līgumu Nr.158 ar I.A., /adrese/, par lekcijas „Sistēmiskā pieeja
darbā ar ģimeni” vadīšanu 20.11.2015. Aknīstes vidusskolā. Līguma summa EUR 150,00.
4. Apstiprināt 24.11.2015. līgumu Nr.159 ar SIA „Reklāmas un servisa firma
„BUTAFORI””, reģ. Nr.400034546497, juridiskā adrese: Krišjāņa Barona iela 55 – 21,
Rīga, par izrādi bērniem „Sunītis un Kaķīte” 24.11.2015. Aknīstes vidusskolā. Līguma
summa EUR 302,50.
5. Apstiprināt 16.11.2015. līgumu Nr.160 ar biedrību „VILKI”, reģ. Nr.40008050993,
juridiskā adrese: Sīmaņa iela 11 – 13, Rīga, par muzikālo priekšnesumu Valsts svētku
pasākumā 17.11.2015. Gārsenē. Līguma summa EUR 700,00.
6. Apstiprināt 26.11.2015. vienošanos ar z/s „Arkliņi”, reģ. Nr.45404000763, juridiskā
adrese: „Arkliņi”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, par grozījumu izdarīšanu
10.11.2015. līgumā Nr.152.
7. Apstiprināt 23.11.2015. līgumu Nr.162 ar Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūru, reģ. Nr.9001825883, juridiskā adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, par
programmas vadītāja un mentoru mācībām ES fonda darbības programmas „Izaugsme un
nodarbinātība” projekta „PROTI un DARI!” īstenošanai.
8. Apstiprināt 10.12.2015. nomaksas pirkuma līgumu Nr.163 ar G.G. par nekustamā
īpašuma „Piekrastes”, kurš sastāv no zemes gabala 6,75 ha platībā, Asares pagastā,
Aknīstes novadā, iegādi. Līguma summa EUR 10285,55.
9. Apstiprināt 07.12.2015. līgumu ar SIA „LA sistēmas”, reģ. Nr.LV45403009784,
juridiskā adrese: Kazarmu iela 5, Jēkabpils, par karstā ūdens boilera montāžu Aknīstes
vidusskolas katlu mājas telpās. Līguma summa EUR 2732,04.

10. Apstiprināt 09.12.2015. līgumu ar V.G., nodokļu maksātāja apliecības Nr. CR 0054844,
par koncerta sniegšanu 11.12.2015. Gārsenes kultūras namā. Līguma summa EUR
2000,00.
11. Apstiprināt 01.12.2015. līgumu ar sertificētu nekustamā īpašuma vērtētāju I.Š., adrese:
Katoļu iela 6, Jēkabpils, par nekustamā īpašuma Pasta iela 1 – 3 un Smilšu iela 9 – 1,
Aknīste, Aknīstes novads, vērtēšanu. Līguma summa EUR 140,00.
12. Apstiprināt 10.12.2015. līgumu ar SIA „Petarde Ltd”, reģ. Nr.LV40003872737,
juridiskā adrese: Ūnijas iela 76, Rīga, par Jaunā gada salūta nodrošināšanu Aknīstes
pilsētā 01.01.2016. Līguma summa EUR 800,00.
13. Apstiprināt 16.12.2015. autora atlīdzības līgumu ar A.B., /adrese/, par autordarbu „Mirdz
Ziemassvētku zvaigzne” Ziemassvētku pasākumā Aknīstes novada senioriem 17.12.2015.
Aknīstes BJC. Līguma summa EUR 186,45.
14. Slēgt līgumu ar SIA „Mēbeļu aģentūra” par mēbeļu iegādi Vienotā klientu apkalpošanas
centra izveidei. Līguma summa EUR 3499,32.
15. Slēgt līgumu ar SIA „Datoru centrs” par datortehnikas iegādi Vienotā klientu
apkalpošanas centra izveidei. Līguma summa EUR 3904,15.
16. Slēgt līgumu ar SIA „Datoru centrs” par videonovērošanas iekārtas iegādi Vienotā
klientu apkalpošanas centra izveidei. Līguma summa EUR 1350,97.
17. Slēgt līgumu ar O.E. par telpu dizaina izstrādi Vienotā klientu apkalpošanas centra
izveidei. Līguma summa EUR 250,00 (pēc nodokļu nomaksas).
18. Slēgt līgumu ar SIA „Jēkabpils PMK” par telpu remontu Vienotā klientu apkalpošanas
centra izveidei. Līguma summa EUR 4731,56.
5.#
Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, A.Voitiške, A.Zībergs,
G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – 1 (I.Lunģe), Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu EUR 1274,90 apmērā Asares pamatskolas aktu zāles logu nomaiņai
no Asares pamatskolas budžeta līdzekļiem.
2. Piešķirt līdzfinansējumu EUR 4286,00 apmērā Vienotā klientu apkalpošanas centra
izveidei Aknīstes novada pašvaldībā no aizdevuma apmaksai paredzētajiem līdzekļiem.
3. Piešķirt EUR 200,00 J.Amata grāmatas „Jēkabpils frontes lokā 1914 – 1918” izdošanai
no nesadalītajiem budžeta līdzekļiem.
6.#
Par naudas balvas piešķiršanu pašvaldības priekšsēdētājai
A.Ielejs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6.punktu, Aknīstes
novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 62.1.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (A.Ielejs, S.Pudāne, A.Voitiške, I.Lunģe, G.Geida,
V.Čāmāne); PRET – 1 (A.Zībergs); ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās – 1 deputāts
(V.Dzene, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu pašvaldību amatpersonu darbībā”
noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus), Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt Aknīstes novada domes 28.10.2015. lēmuma „Par pašvaldības budžeta līdzekļu
piešķiršanu” 14.punktu (prot. Nr.15).
2. Piešķirt naudas balvu 50% apmērā no amata algas Aknīstes novada pašvaldības
priekšsēdētājai.

7.#
Par prēmiju piešķiršanu pedagogiem
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru
kabineta 28.07.2009. noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 27.punktu, PII
„Bitīte” vadītājas R.Bludzes 11.12.2015. iesniegumu, PII „Bitīte” arodbiedrības priekšsēdētājas
S.Vārslavānes 30.11.2015. iesniegumu, LIZDA Aknīstes vidusskolas priekšsēdētājas E.Zariņas
17.11.2015. iesniegumu, 16.12.2015. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, I.Lunģe, G.Geida,
V.Čāmāne); PRET – 1 (A.Zībergs); ATTURAS – 1 (A.Voitiške), Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt prēmijas no pašvaldības budžeta līdzekļiem ne vairāk kā 40% apmērā no
zemākās amata likmes Aknīstes novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem.
2. Aprēķinot prēmijas, ievērot:
2.1. pedagogiem, kuri ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu tika materiāli stimulēti
no ietaupītajiem darba samaksas fonda līdzekļiem – noteikt prēmijas apmēru, kura
kopā ar mērķdotācijas prēmiju nepārsniedz 40% no valstī noteiktās zemākās
pedagoga amata likmes;
2.2. prēmijas tiek aprēķinātas proporcionāli 2015.gadā nostrādātajam laikam un
slodzes lielumam.
3. Prēmijas apmēru un piešķiršanu noteikt ar Iestādes vadītāja rīkojumu.
4. Veikt grozījumus Aknīstes novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikumā, paredzot naudas balvas pedagogiem.
8.#
Par pašvaldības prioritāro ceļu saraksta apstiprināšanu projekta „Pašvaldības grants ceļu
pārbūve un jauna būvniecība Aknīstes novadā” īstenošanai
V.Dzene
Pamatojoties uz Ministru kabineta 18.08.2015. noteikumu Nr.475 „Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana
lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” 7.3.apakšpunktu, 8.un 9.punktu,
Aknīstes novada domes 26.11.2015. lēmumu „Par projekta „Pašvaldības grants ceļu pārbūve un
jauna būvniecība Aknīstes novadā” objektu atlases kritērijiem” (prot. Nr.17, 6.#), Aknīstes
novada pašvaldības un uzņēmēju 08.12.2015. apspriežu rezultātiem, Teritorijas attīstības
plānošanas likuma 22.panta trešo daļu, Aknīstes novada domes 28.05.2014. lēmumu „Par
Aknīstes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu” (prot. Nr.7, 17.3.#),
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, A.Voitiške, I.Lunģe,
A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības un uzņēmēju apspriedēs noteikto prioritāro ceļu
sarakstu projekta „Pašvaldības grants ceļu pārbūve un jauna būvniecība Aknīstes novadā”
īstenošanai:
1.1.
Aknīstes pilsētā:
Melioratoru iela – 0,790 km;
Avotu iela – 1,003 km;
Lauku iela – 0,928 km;
Girenieku iela – 0,350 km;
1.2.
Aknīstes pagastā:
14.CRBP – Censoņi – Nr.1-14 – 2,1 km;
Ceļmaļi – Dzintari un jauns ceļš no Ulasu ceļa – Nr.1-43 – 0,07 km un
0,180 km (jauns ceļš);

Asares pagastā:
Asare – Vilkupīte – Nr.2-8 – 1,5 km;
Lupīnas – Birznieki – Nr.2-28 – 0,53 km;
Rīti – Vecozoli – Nr.2-26 – 0,07 km;
Tauriņi – Upītes – Nr.2-4 – 0,7 km;
Tauriņi – Vanagi – Nr.2-21 – 0,65 km;
Parks – Dienvidi – Nr.2-33 – 0,7 km;
Dienvidi – Grantsbedres – Nr.2-34 – 0,51 km;
Kokneši – Zemgalieši – Nr.2-43 – 1,1 km;
1.4.
Gārsenes pagastā:
Gārsene – Jaunmuiža – Irbes – Nr.3-7 – 0,935 km;
Jauns ceļš gar baznīcu – 0,115 km;
Gārsene – Bajāri – Nr.3-6 – 1,3 km;
Aknīstes pilsēta – Krāces – Nr.3-1 – 0,16 km.
2. Apstiprināto prioritāro ceļu sarakstu noteikt kā Aknīstes novada attīstības programmas
2014.-2020.gadam Rīcības plāna 2016.-2020.gadam 1.pielikumu „Prioritāro ceļu saraksts
valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanai pasākumā „Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos”.
1.3.

9.#
Par pašvaldības zemes vienību apvienošanu
V.Dzene
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta ceturto daļu,
Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.1.punktu, Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punkta 2.apakšpunktu, Aknīstes novada domes
26.08.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par teritorijas plānojumiem”, Ministru kabineta
08.12.2015. noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi”,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, A.Voitiške, I.Lunģe,
A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
1. Apvienot zemes vienības – zemes vienību 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5662
003 0212 un zemes vienību 2,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5662 003 0287,
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, izveidojot jaunu zemes vienību ar kopējo platību 3,5
ha. Jaunizveidoto zemes vienību reģistrēt īpašumā ar kadastra numuru 5662 003 0287.
Uzmērot zemes vienību dabā, platība var tikt precizēta.
2. Atzīt izveidoto zemes vienību 3,5 ha platībā par Aknīstes novada pašvaldībai piekritīgo
zemi.
3. Izveidotajai zemes vienībai 3,5 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi – 0101 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
4. Likvidēt nosaukumu zemes vienībai „Ferma Jaunmuiža”, Gārsenes pagastā, Aknīstes
novadā, kadastra apzīmējums 5662 003 0212.
5. Izveidotajai zemes vienībai piešķirt adresi: „Jaunkalni”, Gārsenes pagasts, Aknīstes
novads, LV-5218.
10.#
Par pašvaldības zemes gabalu uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma „Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta
piektās daļas 1.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 8.pantu,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, A.Voitiške, I.Lunģe,
A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
1. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Aknīstes novada pašvaldības vārda zemes gabalus ar kadastra
Nr.5662 003 0256 – 0,3 ha platībā, kadastra Nr.5662 003 0231 – 0,7 ha platībā un
kadastra Nr.5662 003 0287 – 3,5 ha platībā (apvienojot zemes gabalu ar kad. Nr.5662
003 0212 – 1,0 ha platībā un kad. Nr.5662 003 0287 – 2,5 ha platībā), Gārsenes pagastā,
Aknīstes novadā.
2. Veikt ceļa daļas Gārsene – Jaunmuiža – Irbes izpirkšanu no saimniecības „Dīķi”.
11.#
Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa) "Dimanti" - 14, Gārsenē, Gārsenes pagastā, Aknīstes
novadā, pārdošanu par brīvu cenu
L.Valaine
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas
5.punktu, 5.panta pirmo, piekto daļu, 8.panta otro, sesto, septīto daļu, 9.panta otro daļu, 37.panta
pirmās daļas 4.punktu, piekto daļu, 45.panta trešo daļu, M.J. iesniegumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, A.Voitiške, I.Lunģe,
A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut M.J. atsavināt Aknīstes novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu
(dzīvokli), "Dimanti" – 14, Gārsene, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, kadastra
Nr.5662 900 0003, ar platību 70,3 m2, 703/13041 kopīpašuma domājamās daļas no
daudzdzīvokļu mājas un zemes. Atsavināmā nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena
ir EUR 1300,00 (viens tūkstotis trīs simti euro 00 centi). Dzīvokļa atsavināšanas veids ir
pārdošana par brīvu cenu.
2. Uzdot juriskonsultei L.Valainei 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
sagatavot dzīvokļa pirkuma līgumu.
12.#
Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa) Smilšu ielā 9 - 1, Aknīstē, Aknīstes novadā, pārdošanu
par brīvu cenu
L.Valaine
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas
5.punktu, 5.panta pirmo, piekto daļu, 8.panta otro, sesto, septīto daļu, 9.panta otro daļu, 37.panta
pirmās daļas 4.punktu, piekto daļu, 45.panta trešo daļu, N.B. iesniegumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, A.Voitiške, I.Lunģe,
A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut N.B. atsavināt Aknīstes novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu
(dzīvokli), Smilšu ielā 9, dzīvoklis 1, Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra Nr.5605 900
0019, ar platību 36,00 m2, 360/759 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu
mājas un zemes. Atsavināmā nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR
1200,00 (viens tūkstotis divi simti euro 00 centi). Dzīvokļa atsavināšanas veids ir
pārdošana par brīvu cenu.
2. Uzdot juriskonsultei L.Valainei 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās
dienas sagatavot dzīvokļa pirkuma līgumu.

13.#
Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa) Radžupes ielā 5 - 1, Aknīstē, Aknīstes novadā,
nodošanu atsavināšanai
L.Valaine
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas
5.punktu, 5.panta pirmo, piekto daļu, 8.panta otro, sesto, septīto daļu, 9.panta otro daļu, 37.panta
pirmās daļas 4.punktu, piekto daļu, 45.panta trešo daļu, 2015.gada 11.decembra Mantas
atsavināšanas komisijas lēmumu (prot. Nr.8),
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, A.Voitiške, I.Lunģe,
A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt Aknīstes novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Radžupes ielā 5
– 1, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanas procesu.
2. Veikt dzīvokļa inventarizāciju (ja nepieciešams), vērtēšanu un ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz
Aknīstes novada pašvaldības vārda.
3. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai veikt dokumentu sagatavošanu īpašuma
novērtēšanai un atsavināšanai.
14.#
Par Aknīstes novada domes 26.11.2015. saistošo noteikumu Nr.28/2015 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Aknīstes novada
pašvaldības nolikums”” precizēšanu
L.Valaine
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu,
41.panta pirmās daļas 1.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, A.Voitiške, I.Lunģe,
A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
1. Precizēt Aknīstes novada domes sēdē 26.11.2015. (prot.Nr.17, 22.#) apstiprinātos
saistošos noteikumus Nr.28/2015 „Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada 1.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.1 „Aknīstes novada pašvaldības nolikums””.
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
4. Publicēt saistošos noteikumus pašvaldības mājas lapā internetā, nodrošināt to pieejamību
novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 28/2015
„Grozījums Aknīstes novada domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1
„Aknīstes novada pašvaldības nolikums””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu
Izdarīt Aknīstes novada domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Aknīstes
novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumu:
1.1. Papildināt 6.punktu ar 6.21.apakšpunktu šādā redakcijā:
"6.21. Gārsenes pils".
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
1.

15.#
Par saistošo notikumu Nr.31/2015 „Par Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” apstiprināšanu
L.Valaine
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 41.panta
pirmās daļas 1.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, A.Voitiške, I.Lunģe,
A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
1. Atcelt Aknīstes novada domes 16.09.2009. (prot. Nr.8, 6.#) saistošos noteikumus Nr.8
„Par Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.
2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.31/2015 „Par Aknīstes novada pašvaldības palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā”.
3. 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”.
4. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības mājas lapā
www.akniste.lv, nodrošināt to pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.31/2015
„Par Aknīstes novada pašvaldības
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 9.punktu, 43.panta trešo daļu,
Latvijas Republikas likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
6.panta otro daļu
I Vispārīgie jautājumi
1. Aknīstes novada pašvaldības 2015.gada 22.decembra saistošie noteikumi Nr.31/2015 "Par
Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" (turpmāk –
Noteikumi) nosaka personas, kuras ir tiesīgas saņemt pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu
(turpmāk tekstā arī dzīvoklis) jautājumu risināšanā izīrējot pašvaldībai piederošas dzīvojamās
telpas un veicot īrētas dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu, kā arī
kārtību, kādā pašvaldības sniedz minēto palīdzību papildus Latvijas Republikas likumā “Par
dzīvojamo telpu īri” un Latvijas Republikas likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” noteiktajam.
2. Šie noteikumi attiecas uz Aknīstes novada pašvaldības teritorijā deklarētām fiziskām
personām (izņemot šo noteikumu 3.1. un 3.2.punktā noteikto).
II Personas, kurām ir tiesības saņemt pašvaldības palīdzību
3. Papildus Latvijas Republikas likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13. un
14.pantā noteiktajām personu kategorijām, Aknīstes novada pašvaldība sniedz palīdzību
šādām personu kategorijām:
3.1. speciālisti, kuri nepieciešami un tiek pieaicināti darbā pašvaldības uzņēmumos, iestādēs;
(īres līgumu slēdz uz laiku, kamēr speciālists strādā pašvaldībā);
3.2. personas (ģimenes), kuras audzina 3 un vairāk nepilngadīgus bērnus;
3.3. personas (ģimenes), kuras audzina bērnu invalīdu ar kustību traucējumiem.
III Palīdzības sniegšanas kārtība
4. Latvijas Republikas likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un šajos

noteikumos noteiktās personas palīdzības saņemšanai tiek reģistrētas šādos reģistros:
4.1. reģistrs Nr.1 - “Pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu izīrēšana”;
4.2. reģistrs Nr.2 - “Īrētās dzīvojamās telpas apmaiņa pret citu dzīvojamo telpu”;
4.3. reģistrs Nr.3- „Nodrošināšana ar pagaidu dzīvojamo telpu”.
5. Papildus Noteikumu 4. punktā noteiktajiem Palīdzības veidiem un piešķiršanas kārtībai
Noteikumi nosaka dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanas kārtību.
6. Personas 4.1.apakšpunktā noteiktā reģistra ietvaros tiek reģistrētas 2 grupās:
6.1. 1.grupa – personas, kuras ar palīdzību nodrošināmas pirmām kārtām;
6.2. 2.grupa – pārējās personas, kuras noteiktas šajos noteikumos.
7. Pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā personām tiek sniegta:
7.1. 1.grupas ietvaros – personu reģistrācijas secībā.
7.2. 2.grupas ietvaros – personu reģistrācijas secībā.
8. Reģistrā Nr.1 - “Pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu izīrēšana” - personas tiek reģistrētas:
8.1. 1.grupā – Latvijas Republikas likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
14.panta 1.daļā minētās personas. Papildus maznodrošinātu personu kategorijas
pašvaldība neparedz”.
8.2. 2.grupā – šo noteikumu 3.1.-3.3.punktos noteiktās personas.
9. Reģistrā Nr.2 - “Īrētās dzīvojamās telpas apmaiņa pret citu dzīvojamo telpu”- personas tiek
reģistrētas reģistrācijas secībā.
10. Reģistrā Nr.3- „ Nodrošināšana ar pagaidu dzīvojamo telpu”- personas tiek reģistrētas:
Latvijas Republikas likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13.panta 1.daļā
paredzētajā gadījumā personu reģistrācijas secībā.
11. Aknīstes novada dome pieņem lēmumu par atteikumu atzīt personu par tiesīgu saņemt
palīdzību:
11.1. ja piecus gadus pēc tam, kad persona ir pārdevusi vai citādi atsavinājusi sev piederošo
māju vai mājas daļu un ir zaudējusi tiesības uz tās lietošanu,
11.2. ja personas īpašumā ir Latvijas Republikas likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 16.panta trešās daļas noteikumiem atbilstoša dzīvošanai derīga dzīvojamā
māja vai dzīvojamā telpa.
12. Domei ir tiesības atteikt Personai šo Noteikumu 4.punktā minēto palīdzības veidu Likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 7.panta piektajā daļā noteiktajos gadījumos, kā
arī gadījumā, ja persona labprātīgi izbeigusi īres tiesiskās attiecības likuma „Par dzīvojamo
telpu īri” 27. pantā noteiktajā kārtībā.
13. Pašvaldība tai piederošas vai uz likumīga pamata tās lietojumā esošas dzīvojamās telpas var
rezervēt pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai nepieciešamo nozaru speciālistu
vajadzībām, ar kuriem uz Domes lēmuma pamata uz noteiktu laiku tiek noslēgts īres līgums.
14. Ja šo Noteikumu, Likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 13., 14., 15.pantā,
likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta pirmajā daļā
minētās personas, kuras reģistrētas attiecīgā Palīdzības veida saņemšanai, visas nodrošinātas
ar dzīvojamām telpām vai rakstveidā atteikušās no tām piedāvāto dzīvojamo telpu īrēšanas,
vai nav sniegušas atbildi uz dzīvojamo telpu īres piedāvājumiem, Domei ir tiesības izīrēt šo
dzīvojamo telpu personai ar regulāriem ienākumiem, kura nav reģistrēta palīdzības reģistrā,
noslēdzot dzīvojamās telpas īres līgumu uz vienu gadu ar tiesībām īres līgumu pagarināt
(priekšroka tā pilsētas vai pagasta iedzīvotājiem, kurā ir brīvas dzīvojamās telpas).
15. Šo Noteikumu kārtībā izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai, netiek citādi
atsavinātas.
IV Īrētās dzīvojamās telpas apmaiņa pret citu īrējamu dzīvojamo telpu
16. Dzīvojamās telpas apmaiņas pret citu dzīvojamo telpu Palīdzības reģistrā Dome reģistrē:
16.1. Personu, kura dzīvo Pašvaldībai piederošās vai uz likumīga pamata tās lietojumā esošā
dzīvojamā telpā un vēlas pārcelties no lielākas uz mazāku dzīvojamo telpu;

16.2. Pašvaldībai piederošas vai uz likumīga pamata tās lietojumā esošas dzīvojamā telpā
dzīvojošu Personu, ja pretēja dzimuma ģimenes locekļiem, kuri nav laulātie, nākas
dzīvot vienā istabā vai viens no ģimenes locekļiem ir invalīds, kuram nepieciešama
atsevišķa izolēta dzīvojamā platība, un Persona vismaz 1 (vienu) gadu katru mēnesi ir
pilnā apmērā maksājusi īres un pakalpojumu maksas, un vēlas pārcelties no mazākas
uz lielāku dzīvojamo telpu.
17. Ja Persona vēlas pārcelties no mazākas dzīvojamās telpas uz lielāku dzīvojamo telpu,
iesniegumam Persona pievieno dokumenta kopiju, kas apliecina nepieciešamību mainīt
dzīvojamo platību uz lielāku (invalīda apliecības u.tml.. faktu pierādošu dokumentu kopijas).
18. Noteikumu 16. punktā minēto palīdzību Personām Dome sniedz tādā secībā, kādā reģistrēti
iesniegumi par palīdzības saņemšanu.
V Dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanas kārtība
19. Pašvaldībai piederošus vai uz likumīga pamata tās lietojumā esošām dzīvojamām telpām,
kurām ir noteikts dienesta dzīvokļa statuss, izīrē ievērojot likuma “Par dzīvojamo telpu īri”
nosacījumus un šajos Noteikumos noteikto izīrēšanas kārtību.
20. Pašvaldībai piederošām vai uz likumīga pamata tās lietojumā esošām dzīvojamām telpām
piešķirtā dienesta dzīvokļa statusu atceļ Dome.
21. Dienesta dzīvokli var izīrēt Personai, kurai darba devējs ir Aknīstes novada pašvaldība vai tās
iestāde, kuras pastāvīgā dzīvesvieta atrodas ārpus Aknīstes novada administratīvās teritorijas
un kuras īpašumā vai lietošanā Aknīstes novada administratīvajā teritorijā nav dzīvojamās
telpas.
22. Lemjot par dienesta dzīvojamās telpas piešķiršanu izīrēšanai, priekšrocības ir tai attiecīgajā
reģistrā iekļautajai Personai:
22.1. kurai attālums no patstāvīgās dzīvesvietas līdz darba vietai ir tālāks,
22.2. kura pie darba devēja ir nostrādājusi ilgāku laiku;
22.3. kuras ir Aknīstes novada domes nodaļas vai iestādes vadītājs.
Nevienai no šajā Noteikumu punktā minētajām priekšrocībām nav prioritāra salīdzinājumā ar
pārējām.
VI Dokumentu iesniegšana, lēmumu pieņemšana
23. Persona, iesniegumā par palīdzības saņemšanu, norāda vēlamo palīdzības veidu un pievieno
dokumentus, kas apliecina šīs personas piederību kādai no šajos noteikumos vai Latvijas
Republikas likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” noteiktajām kategorijām.
24. Amatpersonai, kas pieņem iesniegumu un institūcijai, kas pieņem lēmumu ir tiesības
pieprasīt papildus informāciju vai dokumentus, ja sākotnēji tā ir bijusi nepietiekama, lai
pieņemtu lēmumu.
25. Lēmumu par personas reģistrēšanu konkrētā palīdzības reģistrā un izslēgšanu no reģistra
pieņem Aknīstes novada dome.
26. Lēmumu par konkrētas palīdzības sniegšanu personai pieņem Aknīstes novada dome.
27. Aknīstes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā
(Jelgavā, Atmodas ielā 19, LV-3007).
VII Nobeiguma noteikumi
28. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.
29. Atzīt par spēku zaudējušiem Aknīstes novada domes 2009.gada 16.septembra saistošos
noteikumus Nr. 8 "Par Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā".

16.#
Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa) „Dimanti”- 17, Gārsenē, Gārsenes pagastā, Aknīstes
novadā, atkārtotu izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu
L.Valaine
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 9.panta otro daļu, 10.pantu, 32.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, A.Voitiške, I.Lunģe,
A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
1. Atzīt 14.12.2015. izsoli par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā dzīvokļa
„Dimanti”- 17, Gārsenē, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanu par
nenotikušu.
2. Atkārtoti organizēt minētā dzīvokļa izsoli, pazeminot nosacīto cenu par 5%.
3. Apstiprināt grozījumus izsoles noteikumos Nr.5/2015 „Par Aknīstes novada pašvaldības
īpašumā esošā dzīvokļa „Dimanti”- 17, Gārsenē, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā,
atsavināšanu”.
APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē
2015.gada 28.oktobrī (protokols Nr.15, 16.#)
GROZĪJUMI
Aknīstes novada domes sēdē
2015.gada 22.decembrī (protokols Nr.18, 16.#)
Aknīstes novada domes
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 5/2015
„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā dzīvokļa "Dimanti" – 17, Gārsenē,
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā atsavināšanu"
1. Izsoles organizētājs: Aknīstes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000026441, adrese: Skolas
iela 7, Aknīste, Aknīstes novads.
1.1. Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība.
1.2. Pārdošanas metode: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
2. Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads.
3. Izsoles laiks: 2016.gada 25.janvārī plkst. 13:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija:
komisijas priekšsēdētāja: Liene Valaine
komisijas locekļi:
Ilze Ieleja
Jānis Gavars
Sekretāre:
Ināra Buiķe
5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošs nekustamais īpašums (dzīvoklis):
5.1.
"Dimanti", dzīvoklis Nr.17, Gārsene, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, kadastra
Nr.5662 900 0005, ar platību 89.8 m2, kas sastāv no 791/13041 kopīpašuma
domājamās daļas no būves un no zemes. Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena
ir EUR 1900.00 (viens tūkstotis deviņi simti euro 00 centi).
6. Nekustamā īpašuma objekta izsoli sāk ar izsoles objekta noteikto nosacīto cenu.
7. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt izsoles objektu dabā, darbdienās no
plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu
pa tālruni 22029315.
8. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 130.00 (viens simts trīsdesmit euro
00 centi).

9. Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā.
10. Izsoles dalībniekiem jāreģistrējas Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē,
Aknīstes novadā, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada pašvaldības
interneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā termiņā, iepriekš samaksājot drošības
naudu 10 % apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma objekta nosacītās cenas un
reģistrācijas nodevu EUR 14,23 (četrpadsmit euro 23 centi). Drošības nauda un
reģistrācijas nodeva uzskatāma par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta
izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā.
11. Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies viens pretendents, nekustamais īpašums
tiks pārdots vienīgajam pretendentam, ja viņš pārsolīs izsoles objekta nosacīto cenu.
12. Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu
Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000026441 A/S „SEB banka” bankas
kontā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas kods UNLALV2X. Vai arī Aknīstes
novada pašvaldības kasē, skaidras naudas norēķinu veidā.
13. Visa izsolē nosolītā cena (tai skaitā drošības nauda) tiek uzskatīta par nekustamā īpašuma
pirkuma maksu.
14. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta nekustamā īpašuma pirkuma maksā.
15. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties izsolē, var pieteikties Aknīstes
novada pašvaldībā līdz 2016.gada 22.janvārim darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un no
12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30.
16. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai piedalītos izsolē, nekustamā īpašuma
pirkšanai jāiesniedz Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi dokumenti:
16.1. Fiziskām personām:
- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties
atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem;
- jāuzrāda pase;
- dokuments par drošības naudas iemaksu;
- dokuments par reģistrācijas maksas samaksu.
16.2. Juridiskām personām:
- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties
atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem;
- dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks) vai attiecīgās pārvaldes
institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi;
- apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) kopiju vai izraksts par pārvaldes
institūciju amatpersonu) kompetences apjomu;
- kvīts par drošības naudas samaksu;
- kvīts par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;
- noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juridisko personu izsolē
(uzrādot pasi).
17. Ja nepieciešams, no attiecīgā valsts reģistra Mantas atsavināšanas komisija var pieprasīt
zvērināta revidenta vai licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās personas gada
pārskatu.
18. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.
19. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku sarakstā. Izsolē var piedalīties, ja
pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekšnoteikumi.
20. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
- nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas termiņš;
- nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie dokumenti;
- rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles
noteikumiem.
21. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu eksemplārā izsoles dalībnieks ar savu
parakstu pirms izsoles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem.

22. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas numuru.
23. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo īpašumu. Uzziņas pa tālr.22029315.
24. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam izpaust jebkādas ziņas par
reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.
25. Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram (protokolistam) reģistrācijas
apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka reģistrācijas kartīti, kuras
numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram.
26. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ierodas ne mazāk kā divi dalībnieki,
kuri reģistrēti noteiktajā kārtībā.
27. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem,
izsoles vadītājs izsoli atliek uz 15 minūtēm, bet pēc tam objektu piedāvā pirkt vienīgajam
izsoles dalībniekam, ja tas pārsola izsoles nosacīto cenu.
28. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus apstiprināt gatavību piedalīties
izsolē.
29. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Katrs šāds
solījums ir dalībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā objekta cenu par noteikto
cenas pieauguma apmēru EUR 130.00. Ja neviens no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu
nepārsola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto augstāko cenu un fiksē to ar
āmura piesitienu.
30. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena objekts ir pārdots personai, kas
nosolījusi pēdējo augstāko cenu. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši vienu un to
pašu cenu, priekšroka pirkt objektu ir dalībniekam, kurš pirmais no viņiem saņēmis
izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību.
31. Dalībnieks, kas, nosolījis visaugstāko cenu izsolē, tiek ierakstīts izsoles protokolā, kurā
norāda dalībnieka
- juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs un nosolītā cena;
- fiziskas personas: vārds, uzvārds, personas kods un nosolītā cena.
32. Pircējs, kas, konkrētam objektam nosolījis pēdējo augstāko cenu, izsoles vietā
nekavējoties ar savu parakstu apliecina, ka protokolā norādītā cena atbilst tai, ko viņš ir
nosolījis.
33. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet neparakstās protokolā, uzskatāms par
atteikušos no nosolītā objekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija ir tiesīga
attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta dalības
maksa un drošības nauda. Tad Mantas atsavināšanas komisija pēdējam pārsolītājam
pircējam piedāvā atsavināmo nekustamo īpašumu par viņa nosolīto augstāko cenu. Ja
izsolē par atsavināmo nekustamo īpašumu pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vairāki
dalībnieki, izsoli nekavējoties atkārto no pirmspēdējās augstākās cenas.
34. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina
ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.
35. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kurš nosolījis nekustamā
īpašuma objektu, saņem rēķinu samaksas veikšanai.
36. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēgšanai.
37. Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles nosacīto cenu vai arī izsoles
dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, 7 dienu laikā pēc izsoles nav iesniedzis Mantas
atsavināšanas komisijai bankas dokumentus par to, ka attiecīgie norēķini ir nokārtoti, viņš
zaudē tiesības uz atsavināmo nekustamā īpašuma objektu. Reģistrācijas nodeva un
drošības nauda attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli
var nerīkot, ja savu piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod
izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu.
38. Izsoles dalībniekiem, kas pārtraukuši solīšanu izsoles gaitā, drošības nauda tiek atmaksāta
nedēļas laikā pēc izsoles, bet reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.

39. Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies uz izsoli, drošības nauda un
reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.
40. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu par konkrētu objektu, 7 dienu laikā kopš
izsoles jāpārskaita starpība starp nosolīto cenu un iemaksāto drošības naudu Aknīstes
novada pašvaldības norēķinu kontā.
41. Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles apstiprina Mantas atsavināšanas
komisija.
42. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome nākamajā domes sēdē pēc tam, kad
saņemts bankas dokuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto nekustamo
īpašumu.
43. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, pēc iemaksas veikšanas atsakās
parakstīt pirkuma līgumu, kurš sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta izsoles
noteikumiem, viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. Reģistrācijas nodeva un drošības
nauda šādam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja
savu piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles
dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu.
44. Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods, atkāpšanās no līguma u.tml.) par tā
nepildīšanu. Pirkuma līgums nekustamā objekta nosolītājam jāparaksta 7 (septiņu) dienu
laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.
45. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem Aknīstes novada pašvaldības Mantas
atsavināšanas komisija. Sūdzības par Mantas atsavināšanas komisijas darbību
iesniedzamas Aknīstes novada domē 3 darba dienu laikā no izsoles dienas Skolas ielā 7,
Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208.
46. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles noteikumiem un saņemt sīkāku
informāciju par atsavināmo nekustamo īpašumu Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā
7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2015.gada 22.decembra līdz 2016.gada 22.janvārim
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: 22029315.
47. Izsole notiks 2016.gada 25.janvārī plkst. 13:00, Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāvā,
Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novadā, LV-5208.
17.#
Par nekustamā īpašuma (zemes gabala) Liepu ielā 8A, Aknīstē, Aknīstes novadā, izsoles
rezultātu apstiprināšanu
L.Valaine
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,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, A.Voitiške, I.Lunģe,
A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2015.gada 14.decembra izsoles par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā
esošā zemes gabala Liepu ielā 8A, Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra Nr.5605 001 0372
– 0,3352 ha platībā, atsavināšanas rezultātus:
1.1. noteikt V.S. par nekustamā īpašuma Liepu ielā 8A, Aknīstē, Aknīstes novadā,
kadastra Nr. 5605 001 0372, izsoles uzvarētāju, kurš ir nosolījis augstāko cenu,
kas sastāda EUR 1380,00 (viens tūkstotis trīs simti astoņdesmit euro 00 centi);
1.2. Uzdot Aknīstes novada pašvaldības juriskonsultei L.Valainei sagatavot zemes
pirkuma līgumu izsoles uzvarētājam.

18.#
Par izmaiņām Aknīstes novada pašvaldības amatu sarakstā
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, A.Voitiške, I.Lunģe,
A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
1. Papildināt Aknīstes novada pašvaldības iestādes PII „Bitīte” amatu sarakstu ar sporta
skolotāju (0,5 slodze) no 04.01.2016. līdz 30.06.2016.
2. Veikt grozījumu Aknīstes novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikuma pielikumā.
19.#
Par grozījumiem sadarbības līgumā ar Viesītes sporta skolu
V.Dzene
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, A.Voitiške, I.Lunģe,
A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
Atlikt jautājuma izskatīšanu uz janvāra sēdi.
20.#
Par darba algas koeficienta noteikšanu pašvaldības priekšsēdētājai
A.Ielejs
Pamatojoties uz Centrālās statistikas pārvaldes publicēto valstī strādājošo 2014.gada
mēneša vidējās darba samaksas apmēru,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, A.Voitiške, I.Lunģe,
A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
Noteikt Domes priekšsēdētājas mēnešalgas noteikšanai piemērojamo koeficientu
2016.gadā – 1,8.
21.#
Par ar komercdarbību saistītu teritoriju noteikšanu
A.Ielejs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas
3.punktu, Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumu Nr.593 „Darbības programmas „Izaugsme
un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu
reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības
programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju
vajadzībām” īstenošanas noteikumi” 44. un 47.3.1.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas
likuma 22.panta trešo daļu, Aknīstes novada domes 28.05.2014. lēmumu Nr.17 (prot. Nr.7) „Par
Aknīstes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu”, Aknīstes novada
domes 28.05.2014. lēmumu Nr.18 (prot. Nr.7) „Par Aknīstes novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas līdz 2030.gadam apstiprināšanu”,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, A.Voitiške, I.Lunģe,
A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt zemes vienību ar kadastra numuru 5662 003 0287 3,5 ha platībā un adresi
„Jaunkalni”, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, par ar komercdarbību saistītu
teritoriju.

2. Noteikt minētās teritorijas ekonomisko specializāciju - lauksaimniecība un tās
produkcijas pārstrāde; transporta un loģistikas pakalpojumi.
3. Apstiprināt lēmumu par ar komercdarbību saistītu teritoriju noteikšanu kā Aknīstes
novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāna 2016.-2020.gadam
2.pielikumu.
Pielikumā - Rīcības plāna 2016.-2020.gadam 2.pielikums.
22.#
Par pašvaldības zemes nomu
A.Ielejs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru
kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
Aknīstes novada domes 27.08.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.18/2014 „Par neapbūvētu
zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru Aknīstes novadā”,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, A.Voitiške, I.Lunģe,
A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
1. Izbeigt ar A.S., /dzīvesvieta/, noslēgto zemes nomas līgumu par pašvaldības zemes gabala
ar kadastra Nr.5605 001 0285 – 0,1957 ha platībā un pašvaldības zemes gabala ar
kadastra Nr.5605 001 0286 – 0,2000 ha platībā nomu, sākot ar 2016.gada 1.janvāri.
2. Iznomāt S.P., /dzīvesvieta/, pašvaldībai piekrītoša zemes gabala daļu 0,8910 ha platībā,
kadastra Nr.5605 001 0447, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes
lietošanas mērķis 0502 – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem.
3. Iznomāt S.P., /dzīvesvieta/, pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu 1,8489 ha platībā,
kadastra Nr.5625 009 0052, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes
lietošanas mērķis 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
4. Iznomāt I.C., /dzīvesvieta/, pašvaldībai piekrītoša zemes gabala daļu 0,1150 ha platībā,
kadastra Nr.5605 001 0442, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes
lietošanas mērķis 0502 – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem.
5. Iznomāt A.B., /dzīvesvieta/, pašvaldības zemes gabalu 0,5868 ha platībā, kadastra
Nr.5644 004 0278, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas
mērķis 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
6. Iznomāt J.B., /dzīvesvieta/, pašvaldības zemes gabalu 0,7 ha platībā, kadastra Nr.5662
001 0108, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0101 –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
7. Iznomāt V.P., /dzīvesvieta/, pašvaldības zemes gabalu 1,0 ha platībā, kadastra Nr.5662
003 0212, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0101
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
8. Iznomāt J.V., /dzīvesvieta/, pašvaldības zemes gabalu 2,91 ha platībā, kadastra Nr.5662
003 0101, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0101
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
23.#
Par nekustamā īpašuma „Lesinski”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanu
A.Ielejs
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība”,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, A.Voitiške, I.Lunģe,
A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
1. Atcelt Aknīstes novada domes 2015.gada 26.novembra lēmumu „Par nekustamā īpašuma
„Lesinski”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanu” (prot. Nr.17, 21.#).
2. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Lesinski”, īpašuma kadastra Nr.5625 005 0080,
Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, zemes vienību 11,8 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5625 005 0080, piešķirot jaunu nosaukumu „Upesmalas”, Aknīstes pagasts,
Aknīstes novads.
3. Nekustamā īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.
4. Atdalītajai zemes vienībai 11,8 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
5. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5625 005 0141 – 4,2 ha platībā noteikt zemes
lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija.
24.#
Par nekustamā īpašuma „Alkšņi”, Asares pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanu
A.Ielejs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru
kabineta 20.06.2006. noteikumu „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.pielikumu, Aknīstes
novada domes 26.08.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par teritorijas plānojumiem”,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, A.Voitiške, I.Lunģe,
A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Alkšņi”, īpašuma kadastra Nr.5644 004 0116,
Asares pagastā, Aknīstes novadā, zemes vienību 6,3 ha platībā ar kadastra Nr. 5644 002
0073.
1.1. atdalītajam zemes gabalam ar kadastra Nr.5644 002 0073 piešķirt nosaukumu
„Baravikas”;
1.2. atdalītajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi 0201 – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
2. Nekustamā īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija.
25.#
Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikumā
L.Valaine
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12.punktu un
13.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 63.pantu, Valsts un pašvaldību institūciju
Amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, A.Voitiške, I.Lunģe,
A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt grozījumus Aknīstes novada pašvaldības institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikumā.

GROZĪJUMI
Aknīstes novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 12. un 13.punktu,
41. panta pirmās daļas 2. punktu, 63.pantu,
Latvijas Republikas Valsts un pašvaldību institūciju
Amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu
1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2014.gada 23.decembra Aknīstes novada pašvaldības
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā šādus grozījumus:
1.1.
grozīt 29.4.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
"29.4. Komisija darījumiem ar lauksaimniecības zemi."
1.2.
papildināt 39.punktu ar 39.1 punktu un izteikt to šādā redakcijā:
1
„39. Bāriņtiesas locekļiem, kuri ievēlēti amatos bez noteiktām amatalgām, par darbu
sēdēs tiek noteikt atlīdzība 4,74 euro.”
1.3.
grozīt 62.1.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
"62.1. Domes priekšsēdētājam, domes deputātiem, darbiniekiem un pedagogiem par
60.punktā minētajiem sasniegumiem (notikumiem) ar Domes lēmumu."
2. Grozījumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
26.#
Par kontaktpersonas un darba grupas apstiprināšanu projekta „Atver sirdi Zemgalē!”
īstenošanai
S.Pudāne
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, A.Voitiške, I.Lunģe,
A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt kontaktpersonu Lidiju Deksni projekta „Atver sirdi Zemgalē” īstenošanai.
2. Apstiprināt deinstitucionalizācijas vadības grupu šādā sastāvā:
Lidija Deksne, Skaidrīte Pudāne, Ilga Cālīte, Anda Nikolajeva.
27.#
Par pašvaldības materiālo pabalstu piešķiršanu
S.Pudāne
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Aknīstes
novada pašvaldības 21.10.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem
Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli”,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, A.Voitiške, I.Lunģe,
A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt 2 personām apbedīšanas pabalstu EUR 75,00 apmērā. Kopā EUR 150,00.
2. Piešķirt 1 personai pabalstu EUR 150,00 apmērā sakarā ar bērna piedzimšanu.
3. Piešķirt 2 personām pabalstu EUR 145,00 apmērā sakarā ar ilgstošu ārstēšanos. Kopā
EUR 290,00.
4. Piešķirt brīvpusdienas 50% apmērā no 01.12.2015. līdz 31.05.2016. – 1 novada
izglītības iestādes bērnam.
(Personu saraksts – Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas protokolā)

28.#
Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā
S.Pudāne
Pamatojoties uz likumu „Par dzīvojamo telpu īri”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 6., 14.pantu un Aknīstes novada pašvaldības 16.09.2009. Saistošajiem
noteikumiem Nr.8 „Par Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”,
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 15.panta pirmās daļas 9.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, A.Voitiške, I.Lunģe,
A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
1. Reģistrēt P.R. reģistrā Nr.1 „Pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu izīrēšana” ar kārtas
Nr.104.
2. Izbeigt īres līgumu par dzīvokļa „Spodras” – 17, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes
novadā, īri, kurš noslēgts ar I.L.K., ar 31.12.2015.
3. Pagarināt īres līgumu par dzīvokli „Dimanti” – 14, Gārsenē, Gārsenes pagastā, Aknīstes
novadā, ar M.J.
29.#
Par prēmiju piešķiršanu Aknīstes vidusskolas direktorei un Asares pamatskolas direktorei
V.Dzene
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 16.pantu, Aknīstes novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
nolikuma (apstipr. 23.12.2014.) 54., 55., 56., 57.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, I.Lunģe, G.Geida,
V.Čāmāne); PRET – 1 (A.Zībergs); ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās – 1 deputāts
(A.Voitiške, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu pašvaldību amatpersonu darbībā”
noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus), Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt Aknīstes novada domes 28.10.2015. lēmuma „Par pašvaldības budžeta līdzekļu
piešķiršanu” 4.11.punktu (prot. Nr.15).
2. Piešķirt prēmiju 40 – 50% apmērā no amata algas Aknīstes vidusskolas direktorei Aijai
Voitiškei, pamatojoties uz Aknīstes novada domes sēdē 22.10.2014. (prot.Nr.18, 16.#)
apstiprinātajiem noteikumiem „Par Aknīstes novada pašvaldības darbinieku
novērtēšanu”.
3. Piešķirt prēmiju 40 – 50% apmērā no amata algas Asares pamatskolas direktorei Regīnai
Pudānei, pamatojoties uz Aknīstes novada domes sēdē 22.10.2014. (prot.Nr.18, 16.#)
apstiprinātajiem noteikumiem „Par Aknīstes novada pašvaldības darbinieku
novērtēšanu”.

