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 27.maijā
Aknīstē

Nr.8

Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēde sākta plkst. 13.00
DARBA KĀRTĪBA
Izpilddirektora ziņojums. (J.Gavars)
1. Par pašvaldības budžeta izpildi aprīlī. (S.Jaujeniece)
2. Par saistošo noteikumu Nr.12/2015 „Grozījumi Aknīstes novada domes 25.02.2015.
saistošajos noteikumos Nr.6/2015 „Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns
2015.gadam”” apstiprināšanu. (S.Jaujeniece)
3. Par saistošo noteikumu Nr.13/2015 „Grozījumi Aknīstes novada domes 25.03.2015.
saistošajos noteikumos Nr.7/2015 „Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns
2015.gadam”” apstiprināšanu. (S.Jaujeniece)
4. Par līgumu slēgšanu un noslēgto līgumu apstiprināšanu. (A.Ielejs)
5. Par Aknīstes novada pašvaldības 2014.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
(S.Jaujeniece)
6. Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu. (A.Ielejs)
7. Par pašvaldības automašīnas Ford Transit, reģ.Nr. ER7447, atsavināšanu. (L.Valaine)
8. Par Aknīstes novadpētniecības muzeja vadītājas O.Vabeļas iesniegumu. (A.Ielejs)
9. Par ūdens un kanalizācijas tarifu noteikšanu Asares pagasta iedzīvotājiem. (L.Valaine)
10. Par Aknīstes novada sakoptības konkursa nolikuma apstiprināšanu. (A.Ielejs)
11. Par pašvaldības zemes nomu. (A.Ielejs)
12. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. (A.Ielejs)
13. Par zemes vienību precizēšanu. (A.Ielejs)
14. Par medību tiesību nomas līgumu. (A.Ielejs)
15. Par Aknīstes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu nomas tiesību izsoles
rezultātu apstiprināšanu. (L.Valaine)
16. Par PII „Bitīte” slēgšanu vasaras periodā. (A.Ielejs)
17. Par atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības izpilddirektoram. (A.Ielejs)
18. Par pašvaldības materiālo pabalstu piešķiršanu. (S.Pudāne)
19. Par dzīvokļu īres līgumu izbeigšanu. (S.Pudāne)
20. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā. (S.Pudāne)

21. Par saistošo noteikumu Nr.14/2015 „Grozījumi Aknīstes novada domes 26.08.2009.
saistošajos noteikumos Nr.4 „Par sociālo aprūpi mājās Aknīstes novada pašvaldības
iedzīvotājiem”” apstiprināšanu. (L.Valaine)
22. Par Aknīstes novada domes sēdes 25.03.2015. lēmuma „Par pašvaldības budžeta līdzekļu
piešķiršanu” (prot. Nr.5, 8.#) precizēšanu. (L.Valaine)
23. Par aprūpes mājās pakalpojumu 2.līmeņa apmaksas apmēra samazinājumu. (L.Valaine)
Informatīvi jautājumi.
Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Vija Dzene.
Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Ināra Buiķe.
Piedalās –
Deputāti:
Andris Zībergs,
Aivars Ielejs,
Ināra Lunģe,
Aija Voitiške,
Skaidrīte Pudāne,
Guntars Geida,
Jānis Vanags
Nepiedalās: V.Dzene (atvaļinājumā), V.Čāmāne (attaisnojoša iemesla dēļ)
Pašvaldības darbinieki:
J.Gavars – izpilddirektors,
L.Valaine – juriskonsulte,
S.Jaujeniece – galvenā grāmatvede,
L.Prande – sabiedrisko attiecību speciāliste
Domes priekšsēdētāja V.Dzene ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut papildus 2
jautājumus:
 Par projekta „Samsung Skola nākotnei” darba grupas prēmēšanu.
 Par Aknīstes Bērnu un jauniešu centra direktores E.Ķiķēnas iesniegumu.
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (S.Pudāne, J.Vanags, A.Ielejs, A.Zībergs, G.Geida,
A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību, iekļaujot sēdes darba kārtībā papildus jautājumus:
24. Par projekta „Samsung Skola nākotnei” darba grupas prēmēšanu.
25. Par Aknīstes Bērnu un jauniešu centra direktores E.Ķiķēnas iesniegumu.

Izpilddirektora informācija
ZIŅO: J.Gavars – izpilddirektors.
1. 11.maija naktī notika ielaušanās pašvaldības ēkā, tika mēģināts uzlauzt bankomātu, kā arī
bojāts izpilddirektora kabineta aprīkojums. Ir uzsākts kriminālprocess.
2. Ir pieņemti daži strādnieki zāles pļaušanai.
3. Notiek ielu greiderēšanas darbi, notiek sarunas ar SIA „8 CBR” par defektu novēršanu
projekta „Augšzemes un Skolas ielu (t.sk.tilts pār Dienvidsusēju) rekonstrukcija Aknīstes
pilsētā, 1.kārta” ietvaros.
4. Skolēni brauc ekskursijās mācību gada beigās. Bija problēmas ar transportu, tāpēc tika
izmantoti Viesītes transporta pakalpojumi.
5. Atbilde no Finanšu ministrijas par aizdevumu Aknīstes vidusskolas darbmācības ēkas
remontam būs zināma 3.jūnijā.

6. Atbilde par aizdevumu Gārsenes kultūras nama remontam būs zināma jūlijā.
Aknīstes novada dome VIENOJAS:
Pieņemt informāciju zināšanai.
1.#
Par pašvaldības budžeta izpildi aprīlī
S.Jaujeniece
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likumu „Par pašvaldību
budžetiem”,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (A.Ielejs, S.Pudāne, 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 – aprīļa ieņēmumus
– EUR 744885,66 un izdevumus – EUR 859886,42; speciālā budžeta ieņēmumus – EUR
42095,57 un izdevumus – EUR 15379,98.
2.#
Par saistošo noteikumu Nr.12/2015 „Grozījumi Aknīstes novada domes 25.02.2015.
saistošajos noteikumos Nr.6/2015 „Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns
2015.gadam”” apstiprināšanu
S.Jaujeniece
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 – 7 deputāti (A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida,
A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.12/2015 „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.

3.#
Par saistošo noteikumu Nr.13/2015 „Grozījumi Aknīstes novada domes 25.03.2015.
saistošajos noteikumos Nr.7/2015 „Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns
2015.gadam”” apstiprināšanu
S.Jaujeniece
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 – 7 deputāti (A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida,
A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.13/2015 „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.
4.#
Par līgumu slēgšanu un noslēgto līgumu apstiprināšanu
A.Ielejs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida,
A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 15.04.2015. līgumu Nr.48 ar IK „AGAO”, reģ. Nr.45402020214, juridiskā
adrese: Līvānu iela 17, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, par apbedīšanas pakalpojumu
sniegšanu. Līgumcena EUR 400,00.
2. Apstiprināt 10.04.2015. līgumu Nr.50 ar SIA „Erante”, reģ. Nr.47103001440, juridiskā
adrese: Saieta laukums 2, Madona, par skolēnu dienasgrāmatu izgatavošanu. Līgumcena
100 dienasgrāmatām – EUR 177,00.
3. Apstiprināt 22.04.2015. līgumu Nr.51 ar A.B., adrese: „Akācijas 2”- 15, Gārsenes pagasts,
Aknīstes novads, LV-5218, par muzikālo nodrošinājumu ballē Aknīstes estrādē
25.04.2015. Līguma summa EUR 350,00.
4. Apstiprināt 22.04.2015. līgumu Nr.52 ar A.B., adrese: „Akācijas 2”- 15, Gārsenes pagasts,
Aknīstes novads, LV-5218, par apskaņošanas veikšanu Aknīstes amatierteātra pirmizrādei
Aknīstes vidusskolā 24.04.2015. Līguma summa EUR 60,00.
5. Apstiprināt 29.04.2015. licences līgumu Nr.53 ar biedrību „AKKA/LAA”, reģ.
Nr.40008043690, juridiskā adrese: Čaka iela 97, Rīga, LV-1011, par tiesībām izmantot
autora darbu teātra izrādēs publiskā izpildījumā (Asares amatierteātra iestudējums –
A.Banka „Meitiņa”). Līgumcena EUR 15,00 par katru iestudējuma izrādīšanas reizi.
6. Apstiprināt 05.05.2015. līgumu Nr.55 ar VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas
centrs”, reģ. Nr.40003011203, juridiskā adrese: Ērgļu iela 7, Rīga, LV-1012, par
sadarbību Eiropas Savienības fonda projekta „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu
attīstība lauku reģionos” īstenošanā ar mērķi nodrošināt kvalitatīva un ātra interneta, datu
pārraides un citu elektronisko sakaru pakalpojumus Aknīstes novada Gārsenes un Asares
pagastā.
7. Apstiprināt 18.05.2015. līgumu Nr.56 ar IK „Valters P”, reģ. Nr.45402020549, juridiskā
adrese: Parka iela 6B, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, par katlu mājas sienas remontu
Saltupes ielā 9, Aknīstē. Līgumcena EUR 3000,83.
8. Apstiprināt 13.05.2015. vienošanos ar AS „Sadales tīkls”, reģ. Nr.40003857687, par
elektroietaišu būvprojekta izstrādi elektrotīkla pieslēgumam Ancenē, Asares pagastā,
Aknīstes novadā. Prognozējamā summa EUR 536,00.
5.#
Par Aknīstes novada pašvaldības 2014.gada finanšu pārskata apstiprināšanu
S.Jaujeniece
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida,
A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības 2014.gada finanšu pārskatu.
6.#
Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu
A.Ielejs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida,
A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

1. Apmaksāt Asares pagasta pārvaldei SIA „Mazurs” rēķinu Nr.18/05/15-49 EUR 130,83
apmērā par fidroforu skalošanu un dezinfekciju Asarē un Ancenē no dabas resursu
nodokļa.
2. Piešķirt līdzekļus EUR 400,00 apmērā Gārsenes pagasta pārvaldei ugunsdzēsības ūdens
baseina iežogojuma atjaunošanai no dabas resursu nodokļa.
7.#
Par pašvaldības automašīnas Ford Transit, reģ.Nr.ER7447, atsavināšanu
L.Valaine
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Latvijas
Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 1.panta 7.punktu, 3.panta
pirmās daļas 2.punktu, 4.panta pirmo un otro daļu, 6.panta otro daļu, 7.pantu, 32.pantu ceturto
daļu, 37.panta pirmās daļas 1.punktu, 18.02.2015. transportlīdzekļu vērtības noteikšanas
protokolu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags, A.Zībergs, 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, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.
2. Apstiprināt automašīnas FORD TRANSIT nosacīto pārdošanas cenu – EUR 420,00
(četri simti divdesmit euro 00 centi).
3. Sludinājumu par automašīnas pārdošanu par brīvu cenu publicēt laikrakstā „Aknīstes
Novada Vēstis” un Aknīstes novada pašvaldības mājaslapā, nosakot, ka pieteikums par
automašīnas pirkšanu iesniedzams Aknīstes novada pašvaldībā Skolas ielā 7, Aknīstē,
Aknīstes novadā 5 (piecu) darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā un
mājaslapā.
4. Ja piecu darba dienu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki pircēji,
rīkojama izsole Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.
5. Apstiprināt automašīnas FORD TRANSIT izsoles noteikumus (izsoles noteikumi –
pielikumā).
6. Uzdot Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt
automašīnas FORD TRANSIT izsoli atbilstoši apstiprinātajiem izsoles noteikumiem,
izskatīt un apstiprināt izsoles rezultātus.
7. Uzdot juriskonsultei L.Valainei 7 (septiņu) dienu laikā pēc pirkuma vai izsoles rezultātu
apstiprināšanas sagatavot pirkuma līgumu.
PIELIKUMS
Aknīstes novada domes
IZSOLES NOTEIKUMI Nr.4/2015
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 27.jūnijā plkst. 11.00
4. Izsoles komisija
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 420,00 (četri simti divdesmit 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 (euro).
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 42,00 (četrdesmit
divi 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. 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.
12. Visa izsolē nosolītā cena (tai skaitā drošības nauda) tiek uzskatīta par kustamā īpašuma
pirkuma maksu.
13. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta kustamā īpašuma pirkuma maksā.
14. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai piedalītos izsolē, kustamā īpašuma
pirkšanai jāiesniedz Aknīstes novada pašvaldībā šādi dokumenti:
14.1. 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).
14.2. 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).
15. 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.
16. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.
17. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku sarakstā. Izsolē var piedalīties, ja
pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekšnoteikumi.
18. 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.
19. Aknīstes novada pašvaldības Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu
eksemplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms izsoles sākšanās apliecina, ka ir
iepazinies ar izsoles noteikumiem.
20. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
21. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt kustamo īpašumu. Uzziņas pa tālr.28685224.
22. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam izpaust jebkādas ziņas par
reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.
23. 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.
24. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ierodas ne mazāk kā divi dalībnieki,
kuri reģistrēti noteiktajā kārtībā.
25. 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.
26. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus apstiprināt gatavību piedalīties
izsolē.
27. 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.
28. 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.
29. 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.
30. Pircējs, kas nosolījis pēdējo augstāko cenu, izsoles vietā nekavējoties ar savu parakstu
protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
31. 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.
32. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs kustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar
parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.
33. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kurš nosolījis kustamo īpašumu,
saņem rēķinu samaksas veikšanai.
34. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēgšanai.
35. 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.

36. Izsoles dalībniekiem, kas pārtraukuši solīšanu izsoles gaitā, drošības nauda tiek atmaksāta
nedēļas laikā pēc izsoles, bet reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.
37. Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies uz izsoli, drošības nauda un
reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.
38. 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.
39. Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles apstiprina Aknīstes novada
pašvaldības mantas atsavināšanas komisija.
40. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada pašvaldībā pēc tam, kad saņemts bankas
dokuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto kustamo īpašumu.
41. 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.
42. Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods, atkāpšanās no līguma u.tml.) par tā
nepildīšanu.
43. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem Aknīstes novada pašvaldības mantas
atsavināšanas komisija. Sūdzības par izsoles komisijas darbību iesniedzamas Aknīstes
novada pašvaldībā.
44. 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 12.jūnija līdz 2015.gada 19.jūnijam
darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 12.00 un
no 12.30 līdz 14.30. Tālrunis uzziņām: 22029315.
8.#
Par Aknīstes novadpētniecības muzeja vadītājas O.Vabeļas iesniegumu
A.Ielejs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags, A.Zībergs, A.Voitiške,
I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – 1 (G.Geida), Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Noraidīt Aknīstes novadpētniecības muzeja vadītājas O.Vabeļas prasību par slodzes
palielināšanu.
atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags, G.Geida, I.Lunģe);
PRET – 1 (A.Zībergs); ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās – 1 (A.Voitiške, pildot likumā
„Par interešu konflikta novēršanu pašvaldību amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu
pieņemšanas ierobežojumus), Aknīstes novada dome NOLEMJ:
2. Uzdot deputātei A.Voitiškei noskaidrot, cik izmaksātu muzeja lietu aprakstu
veikšana.
9.#
Par ūdens un kanalizācijas tarifu noteikšanu Asares pagasta iedzīvotājiem
L.Valaine
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta c)
apakšpunktu,
atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida,
A.Voitiške); PRET – nav; ATTURAS – 1 (I.Lunģe), Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt Aknīstes novada domes sēdes 05.07.2012. lēmumu „Par dzeramā ūdens un
kanalizācijas tarifu Asares pagastā” (prot. Nr.10, 5.#).

2. Noteikt dzeramā ūdens m 3 cenu Asares pagastā patērētājiem, kuriem ir uzstādīts ūdens
skaitītājs – 1,65 EUR/m 3 (bez PVN).
3. Noteikt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas tīkla izmantošanas cenu – 2,00
EUR/m3 (bez PVN).
4. Noteikt dzeramā ūdens un notekūdeņu patēriņa normu vienam iedzīvotājam - 6 m3
mēnesī.
5. Noteikt ūdens izmantošanas patēriņa normu no pašvaldības ūdensvada lopu
dzirdināšanai:
 par 1govi –1,5 m3;
 par 1 jaunlopu – 1,2 m3;
 par 1cūku, aitu vai kazu – 0,3 m3.
6. Ja ir ūdens skaitītājs, par patērēto ūdeni maksā pēc skaitītāja rādījuma.
7. Uzdot Asares pagasta pārvaldes vadītājam K.Tētam brīdināt Asares pagasta iedzīvotājus
par ūdens tarifa maiņu ar 01.07.2015.
8. Veikt ūdens, kanalizācijas uzskaiti atsevišķi Asares pagastam.
10.#
Par Aknīstes novada sakoptības konkursa nolikuma apstiprināšanu
A.Ielejs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida,
A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Aknīstes novada sakoptības konkursa nolikumu.
PIELIKUMS

Aknīstes novada
Sakoptības konkursa nolikums
1. Konkursa mērķis:
Veicināt Aknīstes novada pašvaldības teritoriju labiekārtošanu,
sakopšanu un noskaidrot sakoptākās vietas.
2. Konkursa organizators: Aknīstes novada pašvaldība
3. Konkursa dalībnieki:
2015.gadā – individuālās mājas un iestādes, organizācijas uzņēmumi;
2016.gadā – lauku saimniecības un lauku mājas;
2017.gadā – daudzdzīvokļu mājas un zemnieku saimniecības
4. Vērtēšana:
4.1.
vērtēšanu veic komisija 5 cilvēku sastāvā;
4.2.
komisijas sastāvu nosaka pašvaldības izpilddirektors;
4.3.
komisija veic objektu apsekošanu no 15.jūnija līdz 1.jūlijam
4.4. apsekošanas laiku un maršrutu, saskaņojot ar pagastu pārvalžu vadītājiem un
saimniecības daļas vadītāju, nosaka komisija;
4.5. komisija izvērtē un sadala vietas katras grupas ietvaros. Katrs komisijas loceklis
par katru vērtēšanas kritēriju piešķir no 0 līdz 10 punktiem;
4.6. uzvarētāju nosaka, summējot katra komisijas locekļa piešķirtos punktus. Ja ir
vienāds punktu skaits, tad uzvarētāju nosaka balsojot.
4.7. Komisijas locekļiem ir tiesības piešķirt savu simpātiju balvu.
5. Pieteikties konkursam līdz 14.jūnijam:
5.1.
individuāli;
5.2.
jebkura persona, saskaņojot ar konkursa dalībnieku.
6. Vērtēšanas kritēriji:
1.grupa – individuālās mājas laukos
1) mājas apkārtnes un apkārtējās vides sakoptība,

2)
3)
4)
5)
6)

stādījumu sakoptība;
atpūtas vietu iekārtojums;
sadzīves ēku stāvoklis;
māju nosaukuma noformējums un saimniecības vizītkarte;
piebraucamo ceļu sakoptība.

1)
2)
3)
4)
5)

2.grupa – individuālās mājas pilsētā
mājas apkārtnes sakoptība;
dekoratīvo augu, puķu, augļu koku, ogulāju un sakņu dārza stāvoklis;
atpūtas vietu iekārtojums;
ēku stāvoklis;
piebraucamo ceļu sakoptība;

1)
2)
3)
4)
5)
6)

3.grupa – daudzdzīvokļu mājas
mājas apkārtnes sakoptība;
labiekārtošanas elementi (soliņi, celiņi, atpūtas laukumi u.c.);
mājas ieejas un kāpņu telpu sakoptība, fasāde un balkonu noformējums;
zāliena, puķu, koku un krūmu stādījumu sakoptība;
bērnu rotaļu laukumi;
mājas vizītkarte.

1)
2)
3)
4)
5)

4.grupa - iestādes, organizācijas, uzņēmumi, veikali, kafejnīcas u.c.
apkārtējās vides, piegulošās teritorijas sakoptība;
vizītkarte un reklāma;
fasādes un citu ēkas elementu noformējums;
vides pieejamība (P, velonovietne, piebraucamie ceļi u.c.);
veiksmīgs projekts, jaunbūve, paplašināšanās u.c.

1)
2)
3)
4)
5)

5.grupa – zemnieku saimniecības
apkārtējās vides, piegulošās teritorijas sakoptība;
zemnieku saimniecības vizītkarte;
fasādes un citu ēkas elementu noformējums;
piebraucamo ceļu sakoptība;
veiksmīgs projekts, jaunbūve, paplašināšanās u.c.

7. Apbalvošana notiks novada svētku pasākumā.
Domes priekšsēdētājas vietnieks

A.Ielejs

11.#
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 – 7 deputāti (A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida,
A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt E.Ž., /dzīvesvieta/, zemes gabalu 1,4 ha platībā, kadastra Nr.56250040204,
zemes gabalu 19,0 ha platībā, kadastra Nr.5625004028, zemes gabalu 0,3 ha platībā,
kadastra Nr.56250040241, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes
lietošanas mērķis - lauksaimniecības vajadzībām.

2. Iznomāt V.P., /dzīvesvieta/, daļu no zemes gabala 0,06 ha platībā, kadastra
Nr.56050010567 un zemes gabalu 0,1034 ha platībā, kadastra Nr.56050010559, un
noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mērķis - sakņu dārza
vajadzībām.
3. Ar 2016.gadu izbeigt nomas līgumu par zemes gabala, kadastra Nr.56250040299 – 0,5 ha
platībā, nomu.
4. Iznomāt M.J., /dzīvesvieta/, daļu no zemes gabala 0,3349 ha platībā, kadastra
Nr.56050010360, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas
mērķis - sakņu dārza vajadzībām.
5. Iznomāt A.J., /dzīvesvieta/, zemes gabalu 0,1200 ha platībā, kadastra Nr.56050010331 un
noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mērķis – individuālo
dzīvojamo māju apbūve.
6. Iznomāt D.O.Š., /dzīvesvieta/, zemes gabalu 3,0 ha platībā, kadastra Nr.56250010056, un
noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mērķis - lauksaimniecības
vajadzībām.
7. Iznomāt I.A., /dzīvesvieta/, zemes gabalu 0,3109 ha platībā, kadastra Nr.56620020085, un
noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mērķis - lauksaimniecības
vajadzībām.
8. Iznomāt V.P., /dzīvesvieta/, daļu no zemes gabala 7,5 ha platībā, kadastra
Nr.56250050068, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem. Zemes lietošanas mērķis
- lauksaimniecības vajadzībām.
9. Iznomāt A.G., /dzīvesvieta/, zemes gabalu 6485 m2 platībā, kadastra Nr.56050010429,
zemes gabalu 1100 m2 platībā, kadastra Nr.56050010021, un noslēgt zemes nomas
līgumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mērķis - lauksaimniecības vajadzībām.
10. Iznomāt S.P., /dzīvesvieta/, zemes gabalu 2,2 ha platībā, kadastra Nr.56620020116, un
noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mērķis - lauksaimniecības
vajadzībām.
12.#
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
A.Ielejs
Pamatojoties uz 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 – 7 deputāti (A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida,
A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Nekustamā īpašuma, adrese: Zaļā iela 11B, Aknīste, Aknīstes novads, zemes gabalam ar
kadastra apzīmējums Nr.56050010422 mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz 1002 –
Noliktavu apbūve.
13.#
Par zemes vienību precizēšanu
A.Ielejs
Pamatojoties uz Ministru kabineta 10.04.2012. noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta
reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 132.1.apakšpunktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida,
A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienību platības Aknīstes
novada teritorijā atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas telpiskajiem
datiem:

Nr.
p.k.
1.

Zemes vienības
kadastra apzīmējums
5625 004 0186

2.

5625 004 0287

3.

5625 007 0165

4.

5625 007 0170

5.

5625 009 0052

6.

5644 004 0165

7.

5644 004 0221

8.

5644 004 0276

9.

5644 004 0278

10.

5644 004 0328

11.

5644 004 0335

12.

5662 001 0055

13.

5662 002 0085

14.

5662 002 0143

15.

5662 003 0120

16.

5662 003 0127

17.

5662 003 0142

18.

5662 003 0167

19.

5662 003 0180

20.

5662 003 0213

21.

5662 003 0245

22.

5662 003 0318

23.

5662 003 0319

24.

5662 003 0321

Īpašuma nosaukums, adrese
„Madaras”, Aknīstes pagasts,
Aknīstes novads
„Skārdupīte-Ūdenāni”, Aknīstes
pagasts, Aknīstes novads
„Lazdas-Krustceļi”, Aknīstes pagasts,
Aknīstes novads
„Pagasta zeme/Šautuve”, Aknīstes
pagasts, Aknīstes novads
„Vēveri”, Aknīstes pagasts, Aknīstes
novads
„Bez adreses”, Asares pagasts,
Aknīstes novads
„Bez adreses”, Asares pagasts,
Aknīstes novads
„Liepas”, Asares pagasts, Aknīstes
novads
„Klimaņi”, Asares pagasts, Aknīstes
novads
„Bez adreses”, Asares pagasts,
Aknīstes novads
„Bez adreses”, Asares pagasts,
Aknīstes novads
„Maztrieči”, Gārsenes pagasts,
Aknīstes novads
„Tauriņi”, Gārsenes pagasts, Aknīstes
novads
„Rāviņi”, Gārsenes pagasts, Aknīstes
novads
„Bez adreses”, Gārsenes pagasts,
Aknīstes novads
„Druvas”, Gārsenes pagasts, Aknīstes
novads
„Bez adreses”, Gārsenes pagasts,
Aknīstes novads
„Jasmīni”, Gārsenes pagasts,
Aknīstes novads
„Uzvaras”, Gārsenes pagasts,
Aknīstes novads
„Cūku ferma Raiņi”, Gārsenes
pagasts, Aknīstes novads
„Veronikas”, Gārsenes pagasts,
Aknīstes novads
„Bez adreses”, Gārsenes pagasts,
Aknīstes novads
„Bez adreses”, Gārsenes pagasts,
Aknīstes novads
„Bez adreses”, Gārsenes pagasts,
Aknīstes novads

Grafiskā
platība (ha)
0,4294
0,0701
0,1589
0,4682
1,8489
0,5713
0,3386
0,2488
0,5868
0,1847
0,1054
1,2676
0,3109
0,1567
23,8389
0,7593
1,1647
0,1476
0,8391
0,7699
2,8537
2,0094
2,0583
0,677

25.

5662 003 0322

26.

5662 003 0367

27.

5662 004 0056

28.

5662 005 0018

29.

5662 005 0052

30.

5662 005 0067

31.

5662 002 0158

„Bez adreses”, Gārsenes pagasts,
Aknīstes novads
„Bez adreses”, Gārsenes pagasts,
Aknīstes novads
„Vārnas-Jaunstiebriņi-Robežas”,
Gārsenes pagasts, Aknīstes novads
„Bez adreses”, Gārsenes pagasts,
Aknīstes novads
„Dimanti 6”, Gārsenes pagasts,
Aknīstes novads
„Āboliņi”, Gārsenes pagasts,
Aknīstes novads
„Bez adreses”, Gārsenes pagasts,
Aknīstes novads

0,7431
0,4254
0,4976
3,3691
7,3147
0,5743
0,3352

14.#
Par medību tiesību nomas līgumu
A.Ielejs
Pamatojoties uz Ministru kabineta 01.08.2014. noteikumu Nr.421 „Medību noteikumi”
13.un 14.pantu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida,
A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Slēgt medību tiesību nomas līgumu ar biedrību „Asare”, reģ. Nr.40008178674, par
medību lietošanas tiesībām uz pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu „Pļaviņas” 15,1 ha platībā,
kadastra Nr.5644 006 0066, uz 1 gadu.
15.#
Par Aknīstes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu nomas tiesību izsoles
rezultātu apstiprināšanu
L.Valaine
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 9.panta otro daļu, 10.pantu, 13.pantu, Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu,
5.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” 19.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida,
A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības 2015.gada 27.aprīļa Mantas atsavināšanas
komisijas izsoles rezultātus:
1.1. noteikt P.V., personas kods, par Aknīstes novada Asares pagasta nekustamā
īpašuma „Ilzītes”, kadastra Nr.5644 005 0224, izsoles uzvarētāju, kurš ir nosolījis
augstāko nomas maksu par nekustamā īpašuma nomu, kas sastāda EUR 30,00
(trīsdesmit euro 00 centi) gadā;
1.2. noteikt G.G., personas kods, par Aknīstes novada Asares pagasta nekustamā
īpašuma „Piekrastes”, kadastra Nr.5644 004 0271, izsoles uzvarētāju, kurš ir
nosolījis augstāko nomas maksu par nekustamā īpašuma nomu, kas sastāda EUR
75,00 (septiņdesmit pieci euro 00 centi) gadā.
2. Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības 2015.gada 26.maija Mantas atsavināšanas
komisijas izsoles rezultātus:
2.1. noteikt A.P., personas kods, par Aknīstes novada Asares pagasta nekustamā
īpašuma „Pļaviņas”, kadastra Nr.5644 006 0066, izsoles uzvarētāju, kurš ir

nosolījis augstāko nomas maksu par nekustamā īpašuma nomu, kas sastāda EUR
1400,00 (viens tūkstotis četri simti euro 00 centi) gadā;
3. Uzdot Aknīstes novada pašvaldības juriskonsultei L.Valainei sagatavot zemes nomas
līgumus izsoles uzvarētājiem.
16.#
Par PII „Bitīte” slēgšanu vasaras periodā
A.Ielejs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida,
A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Pārtraukt darbību Aknīstes pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte” uz darbinieku
atvaļinājuma un telpu remonta laiku ar 2015.gada 1.jūliju līdz 31.augustam.
2. Atsākt audzēkņu uzņemšanu PII „Bitīte” ar 2015.gada 1.septembri.
17.#
Par atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības izpilddirektoram
A.Ielejs
Pamatojoties uz Darba likuma 149.panta pirmo, otro daļu, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta pirmo daļu, Aknīstes novada pašvaldības
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 67.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida,
A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Aknīstes novada pašvaldības izpilddirektoram Jānim Gavaram atvaļinājuma daļu
– 1 kalendāra nedēļu par nostrādāto laika posmu no 01.09.2014. līdz 31.08.2015., no
29.06.2015. līdz 05.07.2015.
2. J.Gavaru atvaļinājuma laikā aizvietos Aknīstes saimniecības daļas vadītājs Normunds
Zariņš.
3. Par aizvietošanu N.Zariņam noteikt piemaksu 30% apmērā no viņa darba algas.
18.#
Par pašvaldības 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 – 7 deputāti (A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida,
A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt 5 personām apbedīšanas pabalstus. Kopā EUR 375,00.
2. Piešķirt 1 personai pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu EUR 150,00.
(Personu saraksts – Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas protokolā)
19.#
Par dzīvokļu īres līgumu izbeigšanu
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 – 7 deputāti (A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida,
A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Izbeigt dzīvojamo telpu „Kraujas 1” - 8, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, īres līgumu
ar L.V.
20.#
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 – 7 deputāti (A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida,
A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Izīrēt K.Ž. dzīvokli Augšzemes ielā 55 – 5, Aknīstē, Aknīstes novadā, slēdzot īres līgumu
uz 3 mēnešiem.
2. Izīrēt Z.F. dzīvojamo platību (1 istabu) „Spodras” - 18, Asares pagastā, Aknīstes novadā.
3. Izīrēt S.S.dzīvokli Dzirnavu ielā 12 – 1, Aknīstē, Aknīstes novadā, slēdzot īres līgumu uz
3 mēnešiem.
4. Izīrēt A.I. dzīvokli „Kraujas 1” – 8, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā.
5. Izīrēt I.L. dzīvokli Skolas ielā 16 – 5, Aknīstē, Aknīstes novadā, slēdzot īres līgumu uz 1
gadu.
21.#
Par saistošo noteikumu Nr.14/2015 „Grozījumi Aknīstes novada domes 26.08.2009.
saistošajos noteikumos Nr.4 „Par sociālo aprūpi mājās Aknīstes novada pašvaldības
iedzīvotājiem”” apstiprināšanu
L.Valaine
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, 41.panta
pirmās daļas 1.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida,
A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr. 14/2015 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 26.08.2015. saistošajos noteikumos Nr.4 „Par sociālo aprūpi
mājās Aknīstes novada pašvaldības iedzīvotājiem””.
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. Saistošie noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēšanas Aknīstes novada domes informatīvajā izdevumā
„Aknīstes Novada Vēstis”.
3. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības mājas lapā
www.akniste.lv, nodrošināt to pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs.

PIELIKUMS
Aknīstes novada domes 2015.gada 27.maijā saistošajiem noteikumiem Nr.14/2015
„Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.4
„Par sociālo aprūpi mājās Aknīstes novada pašvaldības iedzīvotājiem””
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts
3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Norādāmā informācija
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 43.panta
trešajai daļai dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus
par sociālo palīdzību savā administratīvajā teritorijā.
Atbilstoši likuma „Par sociālo drošību” 11.pantu un
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3., 9.,
18., 20., 22.pantu, sociālo palīdzību ir pilntiesīgas iegūt
personas, kuras atbilst šo pantu noteikumiem un kuras
nav spējīgas nodrošināt sevi pašu spēkiem, tādēļ no tā
izriet, ka pašvaldībai ir pienākums nodrošināt šādām
personām iespēju saņemt atbilstošo sociālo palīdzību.
Izvērtējot Aknīstes novada domes 2009.gada
26.augusta saistošos noteikumus Nr.4 „Par sociālo aprūpi
mājās Aknīstes novada pašvaldības iedzīvotājiem”, tika
secināts, ka daži no punktiem ir nepilnīgi un dažos
punktos ir jāpārvērtē aprūpes līmeņu sadale, papildinot to
ar 3.aprūpes līmeņa ieviešanu un sakarā ar to veikt
dažādus, tāpēc domei ir jāpieņem atbilstoši grozījumi
saistošajos noteikumos.
Ar saistošo noteikumu grozījumiem tiks panākta
taisnīgāka sociālās palīdzības sniegšana.
Nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu.
Nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā.
Nav attiecināms.
Nav attiecināms.

Domes priekšsēdētājas vietnieks

A.Ielejs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.14/2015
„Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.4
„Par sociālo aprūpi mājās Aknīstes novada pašvaldības iedzīvotājiem””
Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3., 9., 18., 20., 22., 23.pantu, 17.panta pirmo daļu,
likuma „Par sociālo drošību” 11.pantu,
likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
Ministru kabineta 21.04.2008. noteikumiem Nr.288
„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”

1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.4 „Par
sociālo aprūpi mājās Aknīstes novada pašvaldības iedzīvotājiem” šādus grozījumus:
1.1. Grozīt 4.1.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„Aprūpe mājās var būt pastāvīga (1. un 2.līmenis) vai īslaicīga (3.līmenis)”;
1.2. Papildināt 4.1.1.apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā:
„1.aprūpes līmenis (1 reize nedēļā 16 stundas mēnesī) ietver sekojošus
pakalpojumus”;
1.3. Grozīt 4.1.2.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„2.aprūpes līmenis (2 reizes nedēļā 24 stundas mēnesī) ietver 1.aprūpes līmeņa
pakalpojumus un papildus pēc nepieciešamības sekojošus pakalpojumus:
- krāsns kurināšana;
- personiskā aprūpe: mazgāšanās (vanna/duša, pirts);
- palīdzība ēdiena gatavošanā”;
1.4. Papildināt 4.1.punktu ar 4.1.3.apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā:
„4.1.3. 3.aprūpes līmenis (īslaicīga 3 reizes nedēļā 36 stundas mēnesī) tiek
piešķirts līdz 2 kalendāra mēnešiem, tas ietver 1. un 2.līmeņa aprūpes
pakalpojumus.”
1.5. Izslēgt 4.2.punktu;
1.6. Izslēgt 4.3.punktu;
1.7. Izslēgt 4.4.punktu;
1.8. Izslēgt 4.5.punktu;
1.9. Papildināt 4.nodaļu ar 4.6., 4.7. un 4.8.punktiem šādā redakcijā:
„4.6. Sociālās aprūpes mājās pakalpojums ir maksas pakalpojums. 1 stundas
apmaksa par pakalpojumu ir vienāda ar valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi
attiecīgajā kalendārajā gadā.”
„4.7. Persona, kurai ir likumīgi apgādnieki, 1 stundas apmaksa par pakalpojumu ir
vienāda ar valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi attiecīgajā kalendārajā gadā,
reizinot ar koeficientu 1,2.”
„4.8. Gadījumos, kad persona nespēj veikt samaksu par sociālās aprūpes mājās
pakalpojumu, to veic viņa apgādnieki vai radinieki saskaņā ar Latvijas Republikas
Civillikumu.”
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētājas vietnieks

A.Ielejs

22.#
Par Aknīstes novada domes sēdes 25.03.2015. lēmuma „Par pašvaldības budžeta līdzekļu
piešķiršanu” (prot. Nr.5, 8.#) precizēšanu
L.Valaine
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, Aknīstes
novada pašvaldības investīciju plānu 2015.-2017.gadam (precizēts un apstiprināts 25.03.2015.,
prot.Nr.5, 9.#),
atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags, G.Geida, A.Voitiške,
I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – 1 (A.Zībergs), Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Papildināt Aknīstes novada domes 25.03.2015. lēmumu „Par pašvaldības budžeta līdzekļu
piešķiršanu” (prot. Nr.5, 8.#) ar 6.punktu šādā redakcijā:

„Noteikt projektu „Gārsenes kultūras nama iekštelpu renovācija, atjaunošana pa kārtām”
par prioritāru 2015.gadā.”
23.#
Par aprūpes mājās pakalpojumu 2.līmeņa apmaksas apmēra samazinājumu
L.Valaine
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida,
A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Noteikt aprūpes mājās 2.līmeņa pakalpojumam 1 reizi nedēļā apmaksas samazinājumu par 50 %.
24.#
Par projekta „Samsung Skola nākotnei” darba grupas prēmēšanu
A.Ielejs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 15.panta pirmās
daļas 4.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida,
A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Piešķirt līdzekļus EUR 400,00 apmērā Aknīstes vidusskolai datortehnikas iegādei par dalību
projektā „Samsung Skola nākotnei” no kultūras budžeta līdzekļiem.
25.#
Par Aknīstes Bērnu un jauniešu centra direktores E.Ķiķēnas iesniegumu
A.Ielejs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 15.panta pirmās
daļas 4.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida,
A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt naudas balvas EUR 75,00 apmērā Jēkabpils mākslas skolas Aknīstes filiāles
audzēknēm L.K., L.D.D., A.G. par 2.vietu starptautiskajā bērnu mākslas darbu
konkursā Slovēnijā „Manas tautas etnoloģiskais apģērbs un dejas” un skolotājai Evai
Jočai no kultūras budžeta līdzekļiem (kopsumma EUR 300,00).
2. Uzdot pašvaldības juriskonsultei L.Valainei izstrādāt grozījumus nolikumā „Par
naudas balvu piešķiršanu Aknīstes novada iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem,
vispārizglītojošo skolu skolēniem un pedagogiem”.

