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 25.martā
Aknīstē

Nr.5

Sēde sākta plkst. 14.00
DARBA KĀRTĪBA
Izpilddirektora ziņojums.
1. Revīzijas komisijas ziņojums.
2. Par pašvaldības budžeta izpildi februārī. (V.Dzene)
3. Par saistošo noteikumu Nr.7/2015 „Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns
2015.gadam” apstiprināšanu. (V.Dzene)
4. Par saistošo noteikumu Nr.8/2015 „Grozījumi Aknīstes novada domes 25.02.2015.
saistošajos noteikumos Nr.6/2015 „Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns
2015.gadam” apstiprināšanu. (V.Dzene)
5. Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības 2015.gada ziedojumu un dāvinājumu
budžetā. (V.Dzene)
6. Par līgumu slēgšanu un noslēgto līgumu apstiprināšanu. (V.Dzene)
7. Par projektu „PROTI un DARI!”. (V.Dzene)
8. Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu. (V.Dzene)
9. Par precizētā Aknīstes novada pašvaldības investīciju plāna 2015.-2017.gadam
apstiprināšanu. (V.Dzene)
10. Par Aknīstes novada pašvaldības nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un nepabeigtās
celtniecības gada inventarizācijas veikšanu. (V.Dzene)
11. Par mācību programmas „Mūsdienīgu digitālo mācību materiālu veidošana un ieviešana
skolā” saskaņošanu. (V.Dzene)
12. Par pašvaldības zemes nomu. (A.Ielejs)
13. Par nekustamā īpašuma „Jūrmalnieki” sadalīšanu. (A.Ielejs)
14. Par apdzīvoto vietu ciema statusa atcelšanu. (A.Ielejs)
15. Par zemes gabalu piekritību pašvaldībai. (A.Ielejs)
16. Par dzīvojamās telpas īres līgumu laušanu. (S.Pudāne)
17. Par dzīvojamo telpu īres līgumu slēgšanu. (S.Pudāne)
18. Par materiālo pabalstu piešķiršanu. (S.Pudāne)
19. Par dzīvokļa atsavināšanu. (S.Pudāne)
20. Par Aknīstes novadpētniecības muzeja sagatavošanu akreditācijai. (S.Pudāne)
21. Par Aknīstes novada domes 27.08.2014. (prot.Nr.14, 25.#) lēmuma „Par Aknīstes novada
pašvaldības apbalvojumu dibināšanu” atcelšanu. (S.Pudāne)

22. Par saistošo noteikumu Nr.9/2015 „Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada
21.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Aknīstes
novada iedzīvotājiem, izvērtējot to materiālo stāvokli”” apstiprināšanu. (L.Valaine)
23. Par izsoles noteikumu Nr.1/2015 „Par Aknīstes novada pašvaldībai piederošu zemes
gabalu nomas tiesību iegūšanu” apstiprināšanu. (L.Valaine)
24. Par pašvaldības kustamās mantas automašīnas Ford Transit atsavināšanu. (L.Valaine)
25. Par Gārsenes pils apsaimniekošanas nākotnes iecerēm. (J.Gavars)
26. Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu. (V.Dzene)
27. Par Aknīstes novada domes priekšsēdētājas vietnieces iesnieguma izskatīšanu. (V.Dzene)
28. Par Aknīstes novada domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu. (V.Dzene)
29. Par SIA „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes locekļa I.Eiduka pilnvaru
pagarināšanu. (V.Dzene)
Informatīvi jautājumi.
Izpilddirektora informācija
ZIŅO: J.Gavars – izpilddirektors.
1. Mūsu novadā strādā 4 algoto pagaidu sabiedrisko darbu strādnieki (no februāra līdz
30.novembrim).
2. Asares vēstures krātuvē ir iebetonēta grīda.
3. Sagatavotas cirsmas objektā „Pāvulānu karjers”.
4. Ir sagatavoti izsoles noteikumi pašvaldības autobusa Ford Transit pārdošanai, kurš ir ļoti
sliktā stāvoklī (ir arī ekspertu slēdziens).
5. Notiek darbs pie apliecinājuma kartes, dokumentācijas izstrādes Aknīstes vidusskolas
zēnu darbmācības kabineta ēkas remontam.
6. Notikušas divas sanāksmes darba grupai par nometņu organizēšanu Gārsenes pilī.
7. Norisinās Aknīstes kapličas būvniecība. Pēc dokumentācijas ir paveikti ~ 30% darbu, bet
dabā izskatās, ka izdarīts pat vairāk. Ir nodrošināts elektrības pieslēgums kapličai.
8. Notiek cenu aptauja projektēšanas darbiem Ancenes apgaismojuma ierīkošanai.
9. Notiek ikmēneša uzņēmējdarbības padomes sanāksmes.
10. SIA „EKO Latgale” ir piegādājusi un uzstādījusi dalītās atkritumu savākšanas
konteinerus Aknīstē 4 vietās. Nākotnē šādi konteineri būšot arī Gārsenē un Asarē.
11. Beidzot ir ielikts viens logs pašvaldības dzīvoklim Parka ielā 1, Aknīstē.
Aknīstes novada dome VIENOJAS:
Pieņemt informāciju zināšanai.

1.#
Revīzijas komisijas ziņojums
I.Ģile
Aknīstes novada dome VIENOJAS:
Informāciju pieņemt zināšanai.
2.#
Par pašvaldības budžeta izpildi februārī
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likumu „Par pašvaldību
budžetiem”,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs,
G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta 2015.gada janvāra – februāra
ieņēmumus – EUR 351901,29 un izdevumus – EUR 451371,80; speciālā budžeta ieņēmumus –
EUR 23713,43 un izdevumus – EUR 6776,67.
3.#
Par saistošo noteikumu Nr.7/2015 „Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns
2015.gadam”” apstiprināšanu
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”,
likumu „Par valsts budžetu 2015.gadam”, likumu „Par budžetu un finansu vadību”,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs,
G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.7/2015 „Aknīstes
novada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2015.gadam”.
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
4. Publicēt saistošos noteikumus pašvaldības mājas lapā internetā, nodrošināt to pieejamību
novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs.
PIELIKUMS
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 7/2015
„Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2015.gadam”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 2.punktu,
46.panta pirmo un otro daļu,
likumu „Par pašvaldību budžetiem”,
likumu „Par valsts budžetu 2015.gadam”,
likumu „Par budžetu un finansu vadību”
1. Atlikums uz 2015.gada 1.janvāri Aknīstes novada pašvaldības speciālajā budžetā EUR
29522,00.
2. Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu daļu par EUR
130227,00.
Klasifikācijas
kods

Nosaukums

I KOPĀ IEŅĒMUMI
II IEŅĒMUMI PA SPECIĀLĀ BUDŽETA VEIDIEM
Pārējie speciālā budžeta līdzekļi
05.0.0.0
NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM
05.5.0.0
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces
05.5.3.0 Dabas resursu nodoklis
05.5.3.1.
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides
piesārņošanu
08.0.0.0
IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA

Apstiprinātais
gada plāns
(EUR)
130 227
130 227
130 227
20 000
20 000
20 000
20 000
20

08.6.0.0
Procentu ieņēmumi par depozītiem un kontu atlikumiem
08.6.2.0 Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem
08.6.2.2.
Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem
Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs
18.0.0.0
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI
18.6.0.0
Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu
transferti no valsts budžeta
18.6.2.0 Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam
mērķim
18.6.2.3.
Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem

20
20
20
110 207
110 207
110 207
110 207

3. Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumu daļu par EUR
145500,00.
Klasifikācijas
kods

06.200

1000
1100
1110
1119
1200
1210
1210
2000
2200
2230
2233
2236
2239
2240
2242
2246
2247
2260
2261
2300
2310
2312
2320
2322
2350
23501

Nosaukums
VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM
KATEGORIJĀM
Teritoriju attīstība
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
Pakalpojumi
Iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības un veicamo
funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi
Izdevumi par transporta pakalpojumiem
Bankas komisija, 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
Ceļu un ielu kārtējais remonts
Apdrošināšanas izdevumi
Īre un noma
Ēku, telpu īre un noma
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un
inventārs, ko neuzskaita kodā 5000
Biroja preces un inventārs
Inventārs
Kurināmais un enerģētiskie materiāli
Degviela
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli - saimniecības
preces

Apstiprinātais
gada plāns
(EUR)
145 500
145 500
145 500
23 950
20 200
20 200
20 200
3 750
3 750
3 750
98 450
63 157
9 065
6 000
65
3 000
53 677
500
53 127
50
415
415
34 693
6 000
6 000
11 200
11 200
17 493
5 500

23502
23503
2500
2510
2515
5000
5200
5210
5213
5300

5320
5321

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli - rezerves daļas
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli - celtniecības un
remontmateriāli
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi
Zeme, ēkas un būves
Transporta būves
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

3 698
8 295
600
600
600
23 100
15 000
15 000
15 000
8 100

8 100
8 100

4. Plānotais atlikums uz 2015.gada 31.decembri EUR 14249,00.
Domes priekšsēdētāja

V.Dzene

4.#
Par saistošo noteikumu Nr.8/2015 „Grozījumi Aknīstes novada domes 25.02.2015.
saistošajos noteikumos Nr.6/2015 „Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns
2015.gadam”” apstiprināšanu
V.Dzene
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, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs,
G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8/2015 „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.
PIELIKUMS

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 8/2015
„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

Nosaukums

I KOPĀ IEŅĒMUMI
II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi
IV Nenodokļu ieņēmumi
08.0.0.0
IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN
ĪPAŠUMA
08.6.0.0
Procentu ieņēmumi par depozītiem un kontu
atlikumiem
08.6.2.0 Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem
08.6.2.2.
Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par
kontu atlikumiem Valsts kasē (Latvijas Bankā)
vai kredītiestādēs

Gada
Izmainītais
plāna
gada plāns
izmaiņas
(EUR)
(EUR)
2 032 197
10 2 032 207
1 278 051
10 1 278 061
17 500
10
17 510
10
10

Apstiprinātais
gada plāns
(EUR)

0

0

10
0
0

10
10
10

10
10

Izdevumos:
Klasifikācijas
kods

1000
1200

1210
1210
2000
2111
2112
2200
2222
2224

2230

2239

2260
2263
2280
2283
2300

Nosaukums
VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI
FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM
VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI
EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM
Atlīdzība
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
Dienas nauda
Pārējie komandējumu un dienesta braucienu
izdevumi
Pakalpojumi
Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju
Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no
apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus
apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju
Iestādes reprezentācijas, ar iestādes
darbības un veicamo funkciju
nodrošināšanu saistītie pakalpojumi
Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar
iestādes darbības nodrošināšanu saistītie
pakalpojumi
Īre un noma
Zemes noma
Maksājumi par sniegtajiem finanšu
pakalpojumiem
Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece,
biroja preces un inventārs, ko neuzskaita

Apstiprinātais
gada plāns
(EUR)
2 349 398

Gada
Izmainītais
plāna
gada plāns
izmaiņas
(EUR)
(EUR)
0 2 349 398

2 349 398
1 161 330
221 287

0
-1

1 161 329
221 286

-1

221 286

-1

221 287

2 349 398

221 287

-1

221 286

442 719
527
616

34 085
-5
5

476 804
522
621

283 729

3 516
5 040
9 346

65
-65

85 154

-82

65 203

3 169
0
0
155 350

85 072

-82

65 121

82
3 516

3 251
332
3 516

82
250

3 516
0

287 245
5 105
9 281

3 516
155 350

kodā 5000
2300

2300
2310
2311
2312
2500
2500
2500
4000
4300
4310
4311

5000
5200
5250
5250
7000
7300
7300
7300

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece,
biroja preces un inventārs, ko neuzskaita
kodā 5000
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000
Biroja preces un inventārs
Biroja preces
Inventārs
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
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
Kapitālais remonts un rekonstrukcija
Kapitālais remonts un rekonstrukcija
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu
transferti
Valsts budžeta mērķdotācijas uzturēšanas
izdevumiem pašvaldībām
Valsts budžeta mērķdotācijas uzturēšanas
izdevumiem pašvaldībām
Valsts budžeta mērķdotācijas uzturēšanas
izdevumiem pašvaldībām

Domes priekšsēdētāja

0

284

0

284

284

284

16 147
10 793
4 616

-284
15 863
-304
10 489
20
4 636
0
30 569
30 569
0
30 569
30 569
0
30 569
30 569
15 349
-3 516
11 833
15 349
-3 516
11 833
15 349
-3 516
11 833
15 349

-3 516

11 833

311 299
-30 569
309 899
-30 569
300 770
-30 569
300 770
-30 569
318 990
1

280 730
279 330
270 201
270 201
318 991

0

1

1
0

1
0

1
1

V.Dzene

5.#
Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības 2015.gada ziedojumu un dāvinājumu
budžetā
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 2.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs,
G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt grozījumus pašvaldības 2015.gada ziedojumu un dāvinājumu budžetā.
6.#
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, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs,
G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:

1

1. Apstiprināt 17.02.2015. pirkuma līgumu Nr.23 ar G.A. par dzīvokļa Nr.3, Saltupes ielā 2,
Aknīstē, Aknīstes novadā, iegādi. Līguma summa EUR 630,00.
2. Apstiprināt 09.02.2015. vienošanos Nr.2 pie līguma Nr.75 ar nodibinājumu „Latvijas
Bērnu fonds”, reģ. Nr.40008018725, juridiskā adrese: Brīvības gatve 310-75, Rīga, LV1006.
3. Apstiprināt 01.02.2015. līgumu Nr.26 ar audžuģimeni A.S. personā par bērna ievietošanu
audžuģimenē.
4. Apstiprināt 06.03.2015. autorlīgumu Nr.27 ar A.L. par Danskovītes lugas „Sievasmātes
senču laiki” izrādi 07.06.2015. Gārsenes kultūras namā. Līguma summa EUR 232,46.
5. Apstiprināt 08.12.2015. līgumu Nr.28 ar SIA „Latgales reģionālā televīzija”, reģ.
Nr.42403004703, juridiskā adrese: 18.Novembra 41, Rēzekne, LV-4601, par stāstu
filmēšanu un demonstrēšanu, pašvaldības un tās iestāžu nekomerciāla satura informāciju
TV ēterā. Līguma summa EUR 136,01 mēnesī.
6. Apstiprināt 05.01.2015. līgumu Nr.29 ar SIA „Latgales druka”, reģ. Nr.40003199542,
juridiskā adrese: Baznīcas iela 28, Rēzekne, LV-4601, par laikrakstu iespiešanas
sagatavošanu un iespiešanu.
7. Apstiprināt 04.03.2015. uzņēmuma līgumu Nr.30 ar AS „Latvijas valsts meži”, reģ.
Nr.40003466281, juridiskā adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, par meža
apsaimniekošanas darbiem Gārsenes parka takās. Līguma summa EUR 3750,00.
8. Apstiprināt vienošanos Nr.5-26/MPP/2015-020 ar Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministriju, reģ. Nr.90000028508, juridiskā adrese: Peldu iela 25, Rīga, LV1494, par mērķdotācijas pašvaldības pasākumam „Aknīstes vidusskolas garderobes telpu
remonts” piešķirtā finansējuma pārskaitīšanas kārtību un izlietojuma uzraudzību.
9. Apstiprināt 16.02.2015. līgumu Nr.32 ar SIA „MAZURS”, reģ. Nr.LV52103051611,
juridiskā adrese: Lauku iela 31/35, Liepāja, LV-3416, par četru hidroforu skalošanu un
dezinfekciju Asares pagastā, Aknīstes novadā. Līguma summa EUR 131,48.
10. Apstiprināt 13.02.2015. līgumu Nr.33 ar A.B. par muzikālu pakalpojumu Aknīstes novada
Gārsenes kultūras namā 14.02.2015. Līguma summa EUR 340,00.
11. Apstiprināt 15.10.2014. līgumu Nr.35 ar SIA „ZZ Dats”, reģ. Nr.40003278467, juridiskā
adrese: Elizabetes iela 41/43, Rīga, LV-1010, par Vienotās Pašvaldību Sistēmas (VPS)
programmatūras uzturēšanas un datu izmitināšanas pakalpojumu sniegšanu. Līguma
summa EUR 1209,61.
12. Apstiprināt 02.03.2015. līgumu Nr.36 ar Z/S „Ūta”, reģ. Nr.44401012756, juridiskā
adrese: Augšzemes iela 66B, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, par transporta
pakalpojumu sniegšanu ielu sakopšanas darbiem Aknīstes pilsētā. Līguma summa par
vienu darba stundu EUR 24,20.
13. Apstiprināt 11.03.2015. līgumu Nr.37 ar A.E. par muzikālo pakalpojumu Zemnieku ballē
Gārsenes pagasta kultūras namā 13.03.2015. Līguma summa EUR 360,00.
14. Apstiprināt līgumu Nr.38 ar SIA „DPA”, reģ. Nr.40003351675, juridiskā adrese:
Elizabetes iela 75, Rīga, LV-1050, par programmatūras licenču piegādi Aknīstes
vidusskolai. Līguma summa EUR 1407,47.
15. Apstiprināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar SIA „Kadri”, reģ. Nr.LV45403004170,
juridiskā adrese: Poruka iela 4, Madona, par telpu nomu Aknīstes vidusskolā
autoapmācībai. Nomas maksa EUR 180,00 par apmācāmo grupu.
16. Apstiprināt 13.03.2015. līgumu ar A.B. par Zemnieku un Uzņēmēju balles pasākuma
apskaņošanu Aknīstes novada Gārsenes kultūras namā 13.03.2015. Līguma summa EUR
50,00.
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs,
G.Geida, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās – 1 (A.Voitiške,
pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu pašvaldību amatpersonu darbībā” noteiktos
lēmumu pieņemšanas ierobežojumus), Aknīstes novada dome NOLEMJ:

17. Apstiprināt 09.03.2015. līgumu Nr.34 ar Z/S „Priedītes”, reģ. Nr.LV45404005008,
juridiskā adrese: „Priedītes”, Asares pagasts, Aknīstes novads, LV-5210, par grīdas
remontu Asares vēstures krātuvē, Asares pagastā, Aknīstes novadā. Līguma summa EUR
484,48.
7.#
Par projektu „PROTI un DARI!”
V.Dzene
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs,
V.Čāmāne, G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada
dome NOLEMJ:
Atlikt atkārtotu jautājuma izskatīšanu Finanšu komitejas sēdē.
8.#
Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs,
V.Čāmāne, G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada
dome NOLEMJ:
1. Noraidīt biedrības „Latgalīšu volūdys centris” iesniegumu par līdzekļu piešķiršanu
pasaku grāmatas izdošanai.
2. Noraidīt Krustpils novada leģionāru atceres sarīkojuma organizatoru iesniegumu
par līdzekļu piešķiršanu atceres pasākuma organizēšanai.
atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, J.Vanags, A.Zībergs, V.Čāmāne,
I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – 1 (A.Voitiške), balsojumā nepiedalās – 2 (A.Ielejs,
G.Geida, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu pašvaldību amatpersonu darbībā”
noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus), Aknīstes novada dome NOLEMJ:
3. Apmaksāt dalības maksu un piešķirt komandējuma naudu Aivaram Ielejam,
Marutai Caunītei, Dacei Geidai un Ilvai Elksnei uz nometņu vadītāju kursiem
(kopsumma EUR 604) no nesadalītajiem budžeta līdzekļiem.
atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Voitiške, I.Lunģe);
PRET – 3 (V.Dzene, A.Zībergs, V.Čāmāne); ATTURAS – 1 (G.Geida), Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
4. Ņemt kredītu Valsts kasē EUR 50 000 Gārsenes kultūras nama ēkas vienkāršotai
renovācijai uz 20 gadiem.
9.#
Par precizētā Aknīstes novada Investīciju plāna 2015.-2017.gadam apstiprināšanu
V.Dzene
Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 22.panta trešo daļu, Ministru
kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 16.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs,
V.Čāmāne, G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt precizēto Aknīstes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam
Investīciju plānu 2015.-2017.gadam.

2. Lēmumu par precizētā Investīciju plānu 2015.-2017.gadam apstiprināšanu publicēt
laikrakstā „Aknīstes Novada Vēstis” un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv.

10.#
Par Aknīstes novada pašvaldības nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un nepabeigtās
celtniecības gada inventarizācijas veikšanu
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”,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs,
V.Čāmāne, G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); 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 Mārītei Nastajai veikt nepieciešamos grāmatojumus 2014.gadā saskaņā
ar veikto inventarizāciju aktiem.

11 .#
Par mācību programmas „Mūsdienīgu digitālo mācību materiālu veidošana un ieviešana
skolā” saskaņošanu
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs,
V.Čāmāne, G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada
dome NOLEMJ:
Saskaņot Aknīstes vidusskolas pedagogu mācību programmu „Mūsdienu digitālo mācību
materiālu veidošana un ieviešanas skolā”.
12.#
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”,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs,
V.Čāmāne, G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada
dome NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus J.O., /dzīvesvieta/, 04.01.2011. zemes nomas līgumā Nr.1, izbeidzot
nomas tiesības uz zemes gabalu, kadastra Nr.56620030142, 0,8 ha platībā.
2. Iznomāt D.K., /dzīvesvieta/, pašvaldības zemes gabalu 2,7 ha platībā, kadastra
Nr.56620030241, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, un noslēgt zemes nomas līgumu uz
10 gadiem.
3. Izbeigt ar L.S., /dzīvesvieta/, noslēgto zemes nomas līgumu par pašvaldības zemes nomu
1,4 ha platībā, kadastra Nr.56440050224, Asares pagastā, Aknīstes novadā.
4. Iznomāt M.M., /dzīvesvieta/, pašvaldības zemes gabalu 0,2 ha platībā, kadastra
Nr.56620030167, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, un noslēgt zemes nomas līgumu uz
10 gadiem.

5. Iznomāt P.V., /dzīvesvieta/, pašvaldības zemes gabalu 0,58 ha platībā, kadastra
Nr.56440050239, un zemes gabalu 0,7 ha platībā, kadastra Nr.56440050245, Asares
pagastā, Aknīstes novadā, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem.
6. Atļaut S.A., /dzīvesvieta/, slēgt apakšnomas līgumu ar z/s „Vairogi”,
reģ.Nr.45401020984, par zemes gabala nomu 6,5 ha platībā, kadastra Nr. 5662 001 0065,
Gārsenes pagastā, līdz 2019.gada 31.decembrim.
13.#
Par nekustamā īpašuma „Jūrmalnieki” sadalīšanu
A.Ielejs
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs,
V.Čāmāne, G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada
dome NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Jūrmalnieki”, īpašuma kadastra Nr.56250090071,
Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56250090072
– 2,7 ha platībā un piešķirt tai jaunu nosaukumu „Spāres”, Aknīstes pagasts, Aknīstes
novads.
2. Nekustamā īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.
3. Atdalītajai zemes vienībai 2,07 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56250090071 – 3,8 ha platībā noteikt zemes
lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
14.#
Par apdzīvoto vietu ciema statusa atcelšanu
A.Ielejs
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 2.pantu, 11.panta
pirmo un otro daļu, Aknīstes novada domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par
teritorijas plānojumiem”, Valsts zemes dienesta 04.03.2015. vēstuli Nr.2-04/75 „Par ciemiem un
to robežām”,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs,
V.Čāmāne, G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada
dome NOLEMJ:
1. Atcelt ciema statusu sekojošām kultūrvēsturiski apdzīvotajām vietām Aknīstes novadā:
1.1.
Aknīstes pagastā:
1.1.1. Susēja;
1.2.
Asares pagastā:
1.2.1. Bubuļi;
1.2.2. Dominieki;
1.2.3. Kažemāki;
1.2.4. Kokneši;
1.2.5. Patmalnieki;
1.2.6. Vanagi.
2. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam.
15.#
Par zemes gabalu piekritību pašvaldībai
A.Ielejs

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu, Zemes pārvaldības likuma
17.panta 4.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs,
V.Čāmāne, G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada
dome NOLEMJ:
1. Zemes, kuras paredzētas zemes reformas pabeigšanai, tiek nodotas pašvaldības tiesiskajā
valdījumā, un tā saglabā tiesības līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par
zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā
uz vietējās pašvaldības vārda:
Nr.p.k. Kadastra numurs
Platība, ha
1.
5644 006 0066
15,1
2.
5662 003 0266
2,8
3.
5625 007 0170
0,6
4.
5625 004 0325
2,55
5.
5662 005 0065
2,04
2. Aknīstes novada pašvaldībai piekrīt un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāmas
zemes vienības Aknīstes novada teritorijā:
Nr.p.k. Kadastra numurs
Platība, ha
1.
5644 006 0066
15,1
2.
5662 003 0266
2,8
3.
5625 007 0170
0,6
4.
5625 004 0325
2,55
5.
5662 005 0065
2,04
3. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.punktu zemes gabali paredzēti pašvaldībai
autonomu funkciju pildīšanai.
16.#
Par dzīvojamās telpas īres līgumu laušanu
S.Pudāne
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par
dzīvojamo telpu īri 27.pantu, personu iesniegumiem,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs,
V.Čāmāne, G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada
dome NOLEMJ:
1. Izbeigt dzīvojamo telpu Dzirnavu ielā 9, Aknīstē, Aknīstes novadā, īres līgumu ar Ņ.G.
2. Izbeigt dzīvojamo telpu „Spodras”- 18, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā, īres
līgumu ar Ā.S.
3. Izbeigt dzīvojamās mājas „Lapiņas”, Asares pagastā, Aknīstes novadā, īres līgumu ar
Ā.S.
17.#
Par dzīvojamo telpu īres līgumu slēgšanu
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 – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs,
V.Čāmāne, G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada
dome NOLEMJ:
1. Izīrēt SIA „Susurs ID” dzīvokli „Spodrās”-7, Ancenē, Asares pagastā, dzīvojamo telpu
īres līgumu slēdzot uz laiku līdz 31.08.2015.
2. Izīrēt SIA „Abellas” dzīvokli „Rītos”-7, Ancenē, Asares pagastā, no 01.04.2015.,
dzīvojamo telpu īres līgumu slēdzot uz 6 mēnešiem, t.i., līdz 30.09.2015.
3. Izīrēt A.S. dzīvokli „Spodras”- 18, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā, no
20.01.2015.
4. Izīrēt P.V. dzīvojamo māju „Lapiņas”, Asares pagastā, Aknīstes novadā, no 01.04.2015.

18.#
Par materiālo pabalstu piešķiršanu
S.Pudāne
Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 21.10.2009. Saistošajiem noteikumiem
Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo
stāvokli”,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs,
V.Čāmāne, G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada
dome NOLEMJ:
1. Piešķirt 6 personām apbedīšanas pabalstus. Kopā EUR 450,00.
2. Piešķirt 1 personai ārstēšanās pabalstu sakarā ar ilgstošu ārstēšanos. Kopā EUR
137,33.
3. Piešķirt brīvpusdienas 50% apmērā uz laiku no 02.03. – 31.05.2014. 1 skolēnam.
(Personu saraksts – Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas protokolā)
19.#
Par dzīvokļa atsavināšanu
S.Pudāne
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 23.marta Mantas
atsavināšanas komisijas lēmumu Nr.3, I.M. iesniegumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs,
V.Čāmāne, G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada
dome NOLEMJ:
Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr.13 daudzdzīvokļu mājā
„Dimanti”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā.
20.#
Par Aknīstes novadpētniecības muzeja sagatavošanu akreditācijai
S.Pudāne
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs,
V.Čāmāne, G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada
dome NOLEMJ:
1. Uzdot Aknīstes novadpētniecības muzeja vadītājai Olgai Vabeļai veikt nepieciešamos
sagatavošanas darbus muzeja akreditācijai – aprakstīt muzejā esošās vērtības.

2. Noteikt termiņu Aknīstes novadpētniecības muzejā esošo vērtību aprakstīšanai – līdz
01.04.2017.

21.#
Par Aknīstes novada domes 27.08.2014. (prot. Nr.14, 25.#) lēmuma „Par Aknīstes novada
pašvaldības apbalvojumu dibināšanu” atcelšanu
S.Pudāne
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs,
V.Čāmāne, G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada
dome NOLEMJ:
Atcelt Aknīstes novada domes 27.08.2014. lēmumu „Par Aknīstes novada pašvaldības
apbalvojumu dibināšanu” (prot. Nr.14, 25.#).
22.#
Par saistošo noteikumu Nr.9/2015 „Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada
21.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Aknīstes
novada iedzīvotājiem, izvērtējot to materiālo stāvokli” apstiprināšanu
L.Valaine
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, 41.panta
pirmās daļas 1.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs,
V.Čāmāne, G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr. 9/2015 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, izvērtējot to materiālo stāvokli””.
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. Saistošie noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēšanas Aknīstes novada domes informatīvajā izdevumā
„Aknīstes Novada Vēstis”.
3. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības mājas lapā
www.akniste.lv, nodrošināt to pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs.
PIELIKUMS
Saistošie noteikumi Nr.9/2015
„Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, izvērtējot to materiālo
stāvokli””
Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta ceturto, piekto daļu,
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036
„Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu,
Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299
„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”
19.4.apakšpunktu
1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, izvērtējot to materiālo
stāvokli” šādus grozījumus:

1.1. Papildināt 6.2.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„Pabalstu daļēju medicīnas izdevumu apmaksai piešķir pensionāriem, politiski represētām
personām, invalīdiem, personām smagas saslimšanas gadījumos, bērniem invalīdiem,
bērniem bāreņiem un personām, kuras slimo ar celiakiju, kuru ienākumi uz katru ģimenes
locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 285 euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētāja

V.Dzene

23.#
Par izsoles noteikumu Nr.1/2015 „Par Aknīstes novada pašvaldībai piederošu zemes gabalu
nomas tiesību iegūšanu” apstiprināšanu
L.Valaine
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru
kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”
18.,19.punktu, 2015.gada 23.marta pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas lēmumu Nr. 3,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs,
V.Čāmāne, G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada
dome NOLEMJ:
1. Izsolīt nomas tiesības uz Aknīstes novada pašvaldībai piederošajiem nekustamajiem
īpašumiem (zemes gabali bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi - lauksaimniecībā
izmantojamā zeme):
4.1. Asares pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.5644 005 0224, kopējā platība 1,4
ha;
4.2. Asares pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.5644 004 0271, kopējā platība 6,2
ha;
2. Apstiprināt Aknīstes novada domes izsoles noteikumus Nr.1/2015 „Par Aknīstes novada
pašvaldībai piederošu zemes gabalu nomas tiesību iegūšanu ”. (izsoles noteikumi pielikumā);
3. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt nekustamo īpašumu nomas
tiesību izsoli.
PIELIKUMS
Aknīstes novada domes
IZSOLES NOTEIKUMI Nr.1/2015
„Par Aknīstes novada pašvaldībai piederošu zemes gabalu nomas tiesību iegūšanu”
1. Izsoles organizētājs: Aknīstes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000026441, Skolas iela 7,
Aknīste, Aknīstes novads.
1.1. īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība;
1.2. izsoles metode: atklāta mutiska zemes nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli;
1.3. izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads;
1.4. izsoles laiks: 2015.gada 27.aprīlis plkst. 11.00.
1.5. izsoli vada: Aknīstes novada pašvaldības Mantas atsavināšanas komisija.
2. Ziņas par izsolē iznomājamo nomas objektu:
Kadastra Nr.5644 005 0224
Nosaukums
Lietošanas mērķis

Kadastra Nr.5644 004 0271

"Ilzītes", Asares pagasts,
Aknīstes novads

"Piekrastes", Asares pagasts,
Aknīstes novads

Lauksaimniecībā

Lauksaimniecībā izmantojamā

Kopplatība (ha)
t.sk. lauksaimniec.
izmantojamā zeme (ha)
Nosacītā nomas maksa
gadā (1,5% gadā no
iznomātā zemes gabala
kadastrālās vērtības)
Nomas maksas
paaugstinājuma solis
izsoles gaitā
Nomas līguma termiņš
(gados)
Tiesības nodot nomas
objektu vai tā daļu
apakšnomā
Tiesības apbūvēt zemes
gabalu

izmantojamā zeme
1,4

zeme
6,2

1,4

4,6

8,07

32,97

EUR 1,00

EUR 4,00

10

10

Nē

Nē

Nē

Nē

katra nekustamā īpašuma (nomas objekts) nomas tiesību izsoli veic atsevišķi, kuru sāk ar
katra nomas objekta noteikto nosacīto nomas maksu gadā;
2.2. maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā;
2.3. papildus nomas maksai Nomnieka pienākums ir maksāt nekustamā īpašuma nodokli par
nomas objektu.
3. Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoli tiek publicēts Aknīstes novada domes mājas lapā
www.akniste.lv. Paziņojums par izsoli izliekams pašvaldības administratīvajā ēkā pie
informācijas stenda pirmā stāva vestibilā.
4. Par zemes nomas tiesību izsoles dalībnieku var kļūt maksātspējīgas juridiskas personas, kā
arī fiziskas personas, kuras noteiktajā termiņā iesniegušas pieteikumu uz šo izsoli,
izpildījušas visus izsoles priekšnoteikumus un kurām nav nekustamā īpašuma nodokļa
parādu par Aknīstes novada administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem.
5. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada
pašvaldībā līdz 2015.gada 24.aprīlim darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00,
piektdienās līdz 14.30.
6. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai piedalītos nomas tiesību izsolē Aknīstes
novada pašvaldības Mantas atsavināšanas komisijai šādi dokumenti:
6.1. Fiziskām personām:
- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties nomas objekta
lietošanas tiesības saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem;
- jāuzrāda pase;
- izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību
6.2. Juridiskām personām:
- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties nomas objekta
lietošanas tiesības saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem;
- izziņa (oriģināls), ko ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas izsniegusi kompetenta
valsts institūcija, kas apliecina, ka izsoles dalībniekam nav nodokļu parādu;
- juridiskās personas pārstāvja tiesības apliecinošs dokuments: Uzņēmuma reģistra izziņa
(oriģināls uzrādīšanai, kopija iesniegšanai) par amatpersonu pārstāvības un paraksta tiesībām
un pilnvara, kas apliecina iesniegumu parakstījušās amatpersonas tiesības parakstīt un
iesniegt iesniegumu juridiskās personas uzdevumā, ja komersantu pārstāv persona, kas nav
norādīta Uzņēmuma reģistra izziņā.
2.1.

7. Iesniegums par piedalīšanos izsolē kopā ar norādītajiem dokumentiem iesniedzams Aknīstes
novada pašvaldībā Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, no sludinājuma publicēšanas
dienas Aknīstes novada domes mājas lapā www.akniste.lv līdz 2015.gada 24.aprīlim,
plkst.14.30.
8. Saņemot iesniegumu par piedalīšanos zemes nomas tiesību izsolē, tiek sastādīts izsoles
dalībnieku saraksts, kurā tiek fiksēts katra dalībnieka vārds, uzvārds vai juridiskais
nosaukums, saņemšanas datums un laiks, iesniegumu iesniegšanas secībā.
9. Starp zemes nomas tiesību izsoles dalībniekiem ir aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt
nomas tiesību izsoles rezultātu un gaitu.
10. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.
11. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku sarakstā. Izsolē var piedalīties, ja
iesniegums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekšnoteikumi.
12. 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 nomas tiesību izsoles noteikumiem.
13. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu eksemplārā izsoles dalībnieks ar savu
parakstu pirms izsoles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem.
14. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas numuru.
15. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nomas objektu. Uzziņas pa tālr.28685224.
16. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam izpaust jebkādas ziņas par
reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.
17. 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.
18. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ierodas ne mazāk kā divi dalībnieki, kuri
reģistrēti noteiktajā kārtībā. Ja uz izsoli reģistrējies tikai viens dalībnieks, nomas objekta
lietošanas tiesības piedāvā vienīgajam izsoles dalībniekam.
19. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem,
izsoles vadītājs izsoli atliek uz 15 minūtēm, bet pēc tam nomas objekta lietošanas tiesības
piedāvā vienīgajam izsoles dalībniekam.
20. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus apstiprināt gatavību piedalīties
izsolē.
21. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Katrs šāds
solījums ir dalībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā objekta cenu par noteikto
nomas objekta cenas pieauguma apmēru. Ja neviens no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu
nepārsola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto augstāko cenu un fiksē to ar
āmura piesitienu.
22. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena nomas objekta tiesības ir nodotas personai,
kas nosolījusi pēdējo augstāko cenu. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši vienu un to
pašu cenu, priekšroka nomas tiesību piesķiršanā ir dalībniekam, kurš pirmais no viņiem
saņēmis izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību.
23. 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.
24. Dalībnieks, kas, konkrētam nomas objektam nosolījis pēdējo augstāko cenu, izsoles vietā
nekavējoties ar savu parakstu apliecina, ka protokolā norādītā cena atbilst tai, ko viņš ir
nosolījis.
25. Izsoles dalībnieks, kurš nomas objektu nosolījis, bet neparakstās protokolā, uzskatāms par
atteikušos no nosolītā objekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija ir tiesīga
attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta. Tad Mantas atsavināšanas komisija

pēdējam pārsolītājam dalībniekam piedāvā nomas objekta tiesība par viņa nosolīto augstāko
cenu. Ja izsolē par nomas objektu pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vairāki dalībnieki,
izsoli nekavējoties atkārto no pirmspēdējās augstākās cenas.
26. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles
dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.
27. Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles apstiprina Mantas atsavināšanas
komisija.
28. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome pirmajā domes sēdē pēc izsoles dienas,
pieņemot lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar nomas
tiesību ieguvēju.
29. Nomas tiesību pretendents septiņu darbdienu laikā pēc zemes nomas tiesību izsoles rezultātu
apstiprināšanas paraksta zemes nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas
līgumu. Ja iepriekš minētajā termiņā nomas tiesību pretendents līgumu neparaksta un
neiesniedz attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka nomas tiesību pretendents no nomas līguma
slēgšanas ir atteicies.
30. Ja nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt nomas
līgumu, iznomātājs secīgi piedāvā nomas līgumu slēgt tam nomas tiesību pretendentam, kurš
nosolīja nākamo augstāko nomas maksu.
31. Nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis nākamo augstāko nomas maksu, atbildi par
piedāvājumu slēgt nomas līgumu sniedz divu nedēļu laikā pēc tā saņemšanas dienas. Ja
nomas tiesību pretendents piekrīt parakstīt nomas līgumu par paša nosolīto augstāko nomas
maksu, septiņu darbdienu laikā pēc minētā paziņojuma nosūtīšanas viņš paraksta nomas
līgumu.
32. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem Aknīstes novada pašvaldības Mantas
atsavināšanas komisija. Atkārtota nomas tiesību izsole notiek saskaņā ar šiem noteikumiem.
33. Sūdzības par Mantas atsavināšanas komisijas darbību iesniedzamas Aknīstes novada
pašvaldībā 3 (trīs) darba dienu laikā no izsoles dienas.
34. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar nomas objekta izsoles noteikumiem un saņemt sīkāku
informāciju par nomas objektu Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes
novadā, no 2015.gada 25.marta līdz 2015. gada 24.aprīlim darbdienās no 8.00 līdz 12.00
un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 14.30, iepriekš
saskaņojot. Tālrunis uzziņām: 22029315.
35. Izsole notiks 2015.gada 27.aprīlī plkst. 11.00, Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas
ielā 7, Aknīste, Aknīstes novadā, LV-5208.
36. Zemes nomas līguma projekts izsoles noteikumu 1.pielikumā.
Mantas atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja: L.Valaine
Komisijas locekļi:
I.Ieleja, J.Gavars
Komisijas sekretāre:
I.Buiķe

1.pielikums
ZEMES NOMAS LĪGUMS
(PROJEKTS)
Aknīstē,

2014.gada __________

Aknīstes novada pašvaldība, reģ. Nr.90000026441, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208,
domes priekšsēdētājas Vijas Dzenes personā, kas rīkojas saskaņā ar Aknīstes novada pašvaldības
Nolikumu (turpmāk tekstā – IZNOMĀTĀJS) no vienas puses un
________________________________ (turpmāk tekstā – NOMNIEKS) no otras puses, pamatojoties uz
Aknīstes novada domes 2015.gada _________sēdes lēmumu noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – līgums)
par sekojošo:
1. Līguma priekšmets
1.1. IZNOMĀTĀJS nodod, bet NOMNIEKS pieņem nomas lietošanā par maksu zemes gabalu _______
platībā ar kadastra Nr. ______________, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā.
1.2. Zemes gabals piekrīt Aknīstes novada pašvaldībai, un tā lietošanas mērķis ir noteikts lauksaimniecībā izmantojamā zeme.
1.3. Iznomātās zemes robežas NOMNIEKAM dabā ir ierādītas un zināmas.
1.4. NOMNIEKS iznomāto zemes vienību var izmantot tikai lauksaimnieciskai ražošanai.
2. Līguma termiņš
2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2025.gada _____________.
2.2. Līguma termiņu var saīsināt tikai ar abu līgumslēdzēju rakstisku vienošanos.
2.3. Līguma termiņu var pagarināt pēc NOMNIEKA pieprasījuma.
3. Norēķinu kārtība
3.1. NOMNIEKS maksā IZNOMĀTĀJAM nomas maksu gadā EUR ________saskaņā ar nomas tiesību
izsoles rezulātiem.
3.2. Nomas maksas aprēķina periods ir viens taksācijas gada ceturksnis. Aprēķināto nomas maksu
NOMNIEKS maksā reizi gadā, ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 31.oktobrim, atbilstoši IZNOMĀTĀJA
piestādītajam rēķinam par zemes nomu.
3.3. Nomas maksā netiek iekļauts nekustamā īpašuma nodoklis ko NOMNIEKS maksā atsevišķi.
3.4. Nomas maksu sāk skaitīt ar nākamo ceturksni, kad NOMNIEKS ir parakstījis nomas līgumu.
3.5. Ja maksājumi netiek veikti līgumā noteiktajā termiņā, NOMNIEKS maksā IZNOMĀTAJAM soda
naudu 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.
3.6. Ja likumdošanas tiesību aktos tiek noteikta cita zemes nomas maksas reglamentācija, zemes vienības
nomas maksa tiek aprēķināta atbilstoši tai, kādu nosaka attiecīgais likums vai Ministru kabineta
noteikumi.
4. Iznomātāja pienākumi un tiesības
4.1. IZNOMĀTĀJS apņemas:
4.1.1. pēc līguma spēkā stāšanās dienas netraucēt NOMNIEKAM lietot iznomāto zemes vienību;
4.1.2. nepasliktināt nomniekam zemes vienības lietošanas tiesības uz visu zemes vienību vai tās daļu;
4.1.3. atlīdzināt NOMNIEKAM radušos zaudējumus, ja pārkāpti šī līguma 4.1.2. punktā minētie
nosacījumi;
4.1.4. līguma pirmstermiņa laušanas gadījumā rakstiski brīdināt NOMNIEKU vismaz sešus mēnešus
iepriekš, kā arī segt zaudējumus, kas būs saistīti ar daudzgadīgo stādījumu un apstādījumu vērtību vai
ražošanu.
4.2. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības:
4.2.1. NOMNIEKA klātbūtnē, pēc nepieciešamības, apsekot dabā iznomāto zemes vienību, lai kontrolētu
vai tā tiek izmantota atbilstoši līguma nosacījumiem;
4.2.2. prasīt nomniekam nekavējoties novērst tā darbības vai bezdarbības dēļ radīto līguma nosacījumu
pārkāpumu sekas un prasīt atlīdzināt radītos zaudējumus.
5. Nomnieka pienākumi un tiesības
5.1. NOMNIEKS apņemas:
5.1.1. ievērot noteiktos zemes vienības lietošanas tiesību aprobežojumus un apgrūtinājumus;
5.1.2. nodrošināt zemes vienību lietošanu atbilstoši līgumā noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem;
5.1.3. nepieļaut auglīgās augsnes virskārtas iznīcināšanu vai tās kvalitātes pasliktināšanu;

5.1.4. ar savu darbību neizraisīt zemes applūšanu ar notekūdeņiem, tās pārpurvošanos vai sablīvēšanos,
nepieļaut piesārņošanu ar ražošanas atkritumiem, ķīmiskajām vai radioaktīvajām vielām un novērst citus
zemi postošus procesus, pasargāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi no aizaugšanas un citiem procesiem
kas pasliktina zemes kultūrtehnisko stāvokli;
5.1.5. nepieļaut darbību, kas pasliktina citu zemes lietotāju zemes kvalitāti;
5.1.6. ievērot saimnieciskās darbības ierobežojumus noteiktās zemes vienības teritorijās;
5.1.7. kopt un uzturēt kārtībā nomas lietošanā nodoto teritoriju (ceļus, meliorācijas sistēmas,
ūdenstilpnes).
5.1.8. aizsargāt zemes vienībā esošos dabas un kultūrvēsturiskos pieminekļus, ievērot īpaši aizsargājamo
dabas objektu un to aizsargjoslu izmantošanas režīmu;
5.1.9. noteiktajos termiņos un apmērā maksāt nomas maksu un nekustamā īpašuma nodokli par zemes
vienību;
5.1.10. ar savu darbību neaizskart citu zemes vienību īpašnieku/tiesisko valdītāju un citu personu
likumīgās intereses;
5.1.11. atlīdzināt kaitējumu, kas NOMNIEKA vainas dēļ nodarīts citiem zemes vienību
īpašniekiem/tiesiskajiem valdītājiem;
5.1.12. segt visus izdevumus, kas saistīti ar līguma ierakstīšanu Zemesgrāmatā, ja līgumslēdzēji
vienojušies par līguma ierakstīšanu Zemesgrāmatā.
5.1.13. nenodot zemes vienību lietošanas tiesības trešajai personai bez IZNOMĀTĀJA rakstiskas
piekrišanas.
6. Sevišķie līguma nosacījumi
6.1. NOMNIEKAM ir pienākums par saviem līdzekļiem rekultivēt nomnieka saimnieciskās darbības dēļ
radušos karjerus un citas bojātas zemes vienības daļas, lai tās būtu derīgas izmantošanai lauksaimniecībā,
mežsaimniecībā vai citām vajadzībām. Rekultivācija izdarāma viena gada laikā pēc bojātās zemes
vienības daļas izmantošanas pabeigšanas.
6.2. Eiropas Savienības un nacionālos lauksaimniecības atbalsta maksājumus par zemes vienību, šī
līguma darbības laikā, saņem NOMNIEKS.
6.3. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un tās rezultātā radītajiem zaudējumiem , ja tas
noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību minēto apstākļu dēļ
puses informē viena otru un, ja nepieciešams, risina jautājumu par turpmāku līguma izpildes kārtību vai
izbeigšanu.
7. Grozījumu izdarīšana līgumā un strīdu izskatīšanas kārtība
7.1. Līgumā neparedzētās attiecības līgumslēdzēji regulē, pamatojoties uz LR normatīvajiem aktiem.
7.2. Ja tiek pieņemti jauni likumi vai izdarīti jauni grozījumi spēkā esošajos likumos, MK noteikumos vai
citos normatīvajos aktos, kuri ietekmē līguma izpildi, līgumslēdzējiem jāievēro tajos esošo normu
nosacījumi, bet, ja nepieciešams, nekavējoties jāizdara attiecīgi grozījumi līgumā.
7.3. Līguma nosacījumus var grozīt un līgumu pārtraukt pirms termiņa pēc abu Pušu savstarpējās
vienošanās. Grozījumi līgumā stājas spēkā pēc to noformēšanas rakstiski un abpusējas parakstīšanas.
7.4. Līgums ir saistošs līgumslēdzējiem, kā arī līgumslēdzēju tiesību pārņēmējiem. Tiesību pārņēmējiem
30 dienu laikā no tiesību pārņemšanas dienas līgums jāpārjauno uz sava vārda.
7.5. Domstarpības līguma darbības laikā risina sarunu ceļā. Ja vienošanos nevar panākt, strīds izskatāms
vispārējās jurisdikcijas tiesā tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
8. Līguma izbeigšana
8.1. IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs vienpusējā kārtā lauzt līgumu pirms termiņa, ja NOMNIEKS:
8.1.1. ir nokavējis nomas maksas termiņu vairāk nekā par 12 mēnešiem;
8.1.2. nav veicis līguma 3. un 5. nodaļā noteiktos pienākumus un viena mēneša laikā pēc IZNOMĀTĀJA
rakstiska brīdinājuma saņemšanas nav novērsis pieļauto pārkāpumu sekas;
8.1.3. likumā noteiktajā kārtībā pasludināts par bankrotējušu vai maksātnespējīgu vai ir apturēta
nomnieka saimnieciskā darbība, vai ir uzsākta tās izbeigšana citu iemeslu dēļ;
8.2. NOMNIEKAM ir tiesības vienpusējā kārtā izbeigt līgumu:
8.2.1. ja no NOMNIEKA neatkarīgu iemeslu dēļ viņš vairs nevar izmantot nomāto zemesgabalu līgumā
paredzētajiem mērķiem;
8.2.2. ja IZNOMATĀJS nepamatoti traucē NOMNIEKAM izmantot zemi līgumā paredzētajiem
mērķiem.
8.3. Pēc līguma izbeigšanās NOMNIEKS ir tiesīgs nojaukt visas viņam piederošās pagaidu būves, kā arī
demontēt ražošanas iekārtas, ja līgumslēdzēji nevienojas citādi. Viss, kas atradīsies uz zemes vienības pēc
tās nodošanas IZNOMATAJAM vai, ja nodošana nomnieka vainas dēļ nevar notikt, pēc 2 mēnešu

termiņa notecēšanas tiks uzskatīts par bezsaimnieka mantu, kuru tālāk IZNOMĀTĀJAM ir tiesības
izmantot pēc saviem ieskatiem.
9. Nobeiguma nosacījumi
9.3. Līgums sagatavots un parakstīts 2(divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Katram
līgumslēdzējam izsniegts pa vienam eksemplāram.
9.4. Katram līguma eksemplāram ir pievienots izkopējums no kadastra kartes, kas ir šī līguma
neatņemama sastāvdaļa.
IZNOMĀTĀJS
Aknīstes novada domes
priekšsēdētāja
____________________/V.Dzene/
(paraksts)

NOMNIEKS

__________________/ /
(paraksts)

Līgums, reģistrēts Aknīstes novada pašvaldības, Aknīstes pilsētas un pagasta zemes nomas reģistrā
2014.gada ___. ______________ ar Nr.__________

24.#
Par pašvaldības kustamās mantas automašīnas FORD TRANSIT atsavināšanu
L.Valaine
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 19.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas
1.punktu, 4.panta pirmo un otro daļu, 6.panta otro daļu, 10.pantu, Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā
2015.gada 23.marta pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas lēmumu Nr. 3,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs,
V.Čāmāne, G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada
dome NOLEMJ:
1. Atsavināt Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošo automašīnu FORD TRANSIT,
reģ.Nr. ER7447, pārdodot to izsolē.
2. Apstiprināt automašīnas FORD TRANSIT nosacīto cenu – EUR 330,00 (trīs simti
trīsdesmit euro 00 centi) un noteikt, ka tā ir izsoles sākumcena.
3. Apstiprināt automašīnas FORD TRANSIT izsoles noteikumus (izsoles noteikumi
pielikumā).
4. Uzdot Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai veikt automašīnas
FORD TRANSIT izsoli.
5. Sludinājumu par automašīnas FORD TRANSIT izsoli publicēt laikrakstā „Aknīstes
novada vēstis” un Aknīstes novada pašvaldības mājaslapā.
PIELIKUMS
Aknīstes novada domes
IZSOLES NOTEIKUMI Nr.2/2015
par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošas automašīnas FORD TRANSIT
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
2015.gada 20.aprīlī plkst. 11.00

komisijas priekšsēdētāja:
Liene Valaine
komisijas locekļi: Ilze Ieleja, Jānis Gavars
Sekretāre:
Ināra Buiķe
5. Izsoles priekšmets pašvaldības īpašumā esošā automašīna FORD TRANSIT, valsts Nr.
ER7447, izlaiduma gads 1995.
6. Izsoles sākumcena EUR 330,00 (trīs simti trīsdesmit euro 00 centi)
7. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt automašīnu dabā, no pirmdienas līdz
ceturtdienai no 8.00 līdz 17.00, un piektdienās no 8:00 līdz 14:30, iepriekš sazinoties ar
kontaktpersonu pa tālruni 28685224
8. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 30,00 (trīsdesmit euro 00 centi)
9. Samaksas kārtība -samaksa veicama EUR (eiro).
10. Izsoles dalībniekiem jāreģistrējas Aknīstes novada pašvaldībā, skolas ielā 7, Aknīstē,
Aknīstes novadā, laikrakstā “Aknīstes novada vēstis” un Aknīstes novada pašvaldības interneta
mājas lapā www.akniste.lv norādītajā termiņā, iepriekš samaksājot drošības naudu 10 % apmērā
no izsolāmā kustamās mantas nosacītās cenas EUR 33,00 (trīsdesmit trīs euro 00 centi) 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 pieteiksies viens pretendents, kustamais īpašums tiks pārdots vienīgajam
pretendentam, ja viņš pārsolīs izsoles sākumcenu.
12. Samaksa par objektu tiek veikta, pārskaitot naudu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas
Nr.90000026441 A/S „SEB banka” bankas kontā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 3003 7, bankas
kods UNLALV2X.
13. Visa izsolē nosolītā cena (tai skaitā drošības nauda) tiek uzskatīta par kustamā īpašuma
pirkuma maksu.
14. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta kustamā īpašuma pirkuma maksā.
15. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada
pašvaldībā līdz 2015.gada 17.aprīlim darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00,
piektdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 14.30. Tālrunis uzziņām: 28685224..
16. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai piedalītos izsolē, kustamā īpašuma pirkšanai
jāiesniedz Aknīstes novada pašvaldībā šādi dokumenti:
16.1. Fiziskām personām:
-Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo
kustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem;
-jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);
-dokuments, kas apliecina izsoles reģistrācijas maksas samaksu (uzrādot oriģinālu,
jāiesniedz kopija);
- dokuments, kas apliecina nodrošinājuma samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija).
16.2. Juridiskām personām:
-Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo
objektu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem;
-dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks) vai attiecīgās pārvaldes institūcijas
lēmums par kustamā īpašuma iegādi;
-apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) noraksts vai izraksts par pārvaldes institūciju
amatpersonu) kompetences apjomu;
- dokuments, kas apliecina izsoles reģistrācijas maksas samaksu (uzrādot oriģinālu,
jāiesniedz kopija);
- dokuments, kas apliecina nodrošinājuma samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija).
- noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juridisko personu izsolē (uzrādot pasi).
17. Ja nepieciešams, no attiecīgā valsts reģistra iestādes Aknīstes novada pašvaldības mantas
atsavināšanas komisija var pieprasīt zvērināta revidenta vai licencēta auditora atzinumu par
šīs juridiskās personas gada pārskatu.
4. Izsoles komisija

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 kustamā īpašuma atsavināšanas izsoles noteikumiem.
21. Aknīstes novada pašvaldības 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 apliecību.
23. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt kustamo īpašumu. Uzziņas pa tālr.28685224.
24. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam izpaust jebkādas ziņas par
reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.
25. Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram (protokolistam) reģistrācijas
apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka reģistrācijas kartīti, kuras
numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram.
26. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ierodas ne mazāk kā divi dalībnieki, kuri
reģistrēti noteiktajā kārtībā.
27. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem,
izsoles vadītājs izsoli atliek uz 15 minūtēm, bet pēc tam objektu piedāvā pirkt vienīgajam
izsoles dalībniekam, ja tas pārsola izsoles sākumcenu.
28. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus apstiprināt gatavību piedalīties
izsolē.
29. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Katrs šāds
solījums ir dalībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā objekta cenu par noteikto
cenas pieauguma apmēru EUR 30,00. Ja neviens no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu
nepārsola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto augstāko cenu un fiksē to ar
āmura piesitienu.
30. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena objekts ir pārdots personai, kas nosolījusi
pēdējo augstāko cenu. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši vienu un to pašu cenu,
priekšroka pirkt objektu ir dalībniekam, kurš pirmais no viņiem saņēmis izsoles dalībnieka
reģistrācijas apliecību.
31. Dalībnieks, kas nosolījis visaugstāko cenu izsolē tiek ierakstīts izsoles protokolā, kurā norāda
dalībnieka
– juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs un nosolītā cena;
- fiziskas personas: vārds, uzvārds, personas kods un nosolītā cena.
32. Pircējs, kas nosolījis pēdējo augstāko cenu, izsoles vietā nekavējoties ar savu parakstu
protokolā
apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
33. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet neparakstās protokolā, uzskatāms par atteikušos
no nosolītā objekta. Šajā gadījumā Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas
komisija ir tiesīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un viņam netiek
atmaksāta dalības maksa un drošības nauda. Tad pārsolītajam pircējam izsoles komisija
piedāvā atsavināmā kustamā īpašuma pirkšanu par viņa paša nosolīto augstāko cenu. Ja
izsolē par atsavināmo kustamo īpašumu pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vairāki
dalībnieki, izsoli nekavējoties atkārto no pirmspēdējās augstākās cenas.
34. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs kustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar
parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.
35. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kurš nosolījis kustamo īpašumu,
saņem rēķinu samaksas veikšanai.
36. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēgšanai.

37. Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī izsoles dalībnieks, kas
nosolījis augstāko cenu, 7 dienu laikā kopš izsoles nav iesniedzis komisijai bankas
dokumentus par to, ka attiecīgie norēķini ir nokārtoti, viņš zaudē tiesības uz atsavināmo
kustamo īpašumu. Izsole šajā gadījumā tiek paziņota par nenotikušu. Reģistrācijas nodeva
un drošības nauda attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāta.
38. Atkārtota izsole tiek paziņota saskaņā ar šiem noteikumiem.
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, 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 Aknīstes novada pašvaldības
mantas atsavināšanas komisija.
43. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada pašvaldībā pēc tam, kad saņemts bankas
dokuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto kustamo īpašumu.
44. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, pēc iemaksas veikšanas atsakās parakstīt
pirkšanas 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 tiek izziņota atkārtota izsole.
45. Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods, atkāpšanās no līguma u.tml.) par tā
nepildīšanu.
46. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem Aknīstes novada pašvaldības mantas
atsavināšanas komisija. Sūdzības par izsoles komisijas darbību iesniedzamas Aknīstes
novada pašvaldībā.
47. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles noteikumiem un saņemt sīkāku informāciju
par atsavināmo kustamo īpašumu Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē,
Aknīstes novadā, no 2015.gada 26.marta līdz 2015. gada 17.aprīlim darbdienās no 8.00
līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 14.30.
Tālrunis uzziņām: 22029315.
49. Izsole notiks 2015.gada 20.aprīlī plkst. 11:00, Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas
ielā 7, Aknīste, Aknīstes novadā, LV-5208.
25.#
Par Gārsenes pils apsaimniekošanas nākotnes iecerēm
J.Gavars
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs,
V.Čāmāne, G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada
dome NOLEMJ:
Ar 01.08.2015. izveidot struktūrvienību Gārsenes pils, kas nepieciešama pašvaldības
autonomo funkciju veikšanai Aknīstes novada administratīvajā teritorijā.
26.#
Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 3.punktu,
Administratīvā procesa likuma 63.pantu pirmās daļas 3.punktu, kā arī izvērtējot Andra Lielā

2015.gada 20.marta iesniegumā Nr.267 izteikto lūgumu par deklarētās dzīves vietas ziņu
anulēšanu Olitai Čerņikovai,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs,
V.Čāmāne, G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada
dome NOLEMJ:
Anulēt ziņas par O.Č. deklarēto dzīves vietu.

27.#
Par Aknīstes novada domes priekšsēdētājas vietnieces iesnieguma izskatīšanu
V.Dzene
Pamatojoties uz Aknīstes novada domes priekšsēdētājas vietnieces iesnieguma
izskatīšanu, S.Pudānes iesniegumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs,
V.Čāmāne, G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada
dome NOLEMJ:
Atbrīvot domes priekšsēdētājas vietnieci Skaidrīti Pudāni no Aknīstes novada domes
priekšsēdētājas vietnieces amata pēc pašas vēlēšanās.
28.#
Par Aknīstes novada domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20.panta pirmo un otro daļu, 19.panta piekto
un sesto daļu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs,
V.Čāmāne, G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada
dome NOLEMJ:
1. Izvirzīt kandidatūru neatbrīvotam Aknīstes novada domes priekšsēdētāja vietnieka
amatam Aivaru Ieleju.
2. Izveidot balsu skaitīšanas komisiju sekojošā sastāvā: Liene Valaine – komisijas
priekšsēdētāja,
Jānis Gavars – komisijas loceklis,
Ināra Buiķe – komisijas locekle, sekretāre
3. Noteikt 5 (piecu) minūšu pārtraukumu vēlēšanu zīmju sagatavošanai, izdalei, balsošanai,
balsu skaitīšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 40.panta pirmo daļu, 2015.gada 25.marta
balsošanas rezultātiem (balsošanas gaitas protokols Nr.1),
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs,
V.Čāmāne, G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada
dome NOLEMJ:
Ievēlēt Aivaru IELEJU, /personas kods/, par neatbrīvotu Aknīstes novada domes
priekšsēdētājas vietnieku.
29.#
Par SIA „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes locekļa I.Eiduka pilnvaru
pagarināšanu
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, likuma „Par
valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 11.pantu, 14.pantu, 48.panta pirmās
daļas 3.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs,
V.Čāmāne, G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada
dome NOLEMJ:
1. Iecelt Ivaru EIDUKU, /personas kods/, par SIA „Aknīstes veselības un sociālās
aprūpes centrs” valdes locekli līdz 25.03.2018.
2. Uzdot Ivaram Eidukam reģistrēt izmaiņas valdes locekļa pilnvaru termiņā Latvijas
Republikas Uzņēmumu reģistrā.

