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
2016.gada 22.jūnijā
Aknīstē

Nr.9

Sēde sasaukta plkst. 10.00
Sēde sākta plkst. 10.00
DARBA KĀRTĪBA
Izpilddirektora ziņojums.
1. Par pašvaldības budžeta izpildi maijā. (V.Dzene)
2. Par saistošo noteikumu Nr.19/2016 „Grozījumi Aknīstes novada domes
25.02.2015. saistošajos noteikumos Nr.6/2015 „Aknīstes novada pašvaldības
pamatbudžeta plāns 2016.gadam”” apstiprināšanu. (V.Dzene)
3. Par saistošo noteikumu Nr.20/2016 „Grozījumi Aknīstes novada domes
25.03.2015. saistošajos noteikumos Nr.7/2015 „Aknīstes novada pašvaldības
speciālā budžeta plāns 2016.gadam”” apstiprināšanu. (V.Dzene)
4. Par Aknīstes novada pašvaldības 2015.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
5. Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu. (V.Dzene)
6. Par noteikumu “Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma
atsavināšanas process un atsavināšanas procesa finansēšana Aknīstes novada
pašvaldībā” apstiprināšanu. (V.Dzene)
7. Par Aknīstes novada domes 27.04.2016. saistošo noteikumu Nr.15/2016
“Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Aknīstes novadā” precizēšanu. (V.Dzene)
8. Par papildatvaļinājuma piešķiršanas kārtību Aknīstes novada pašvaldības
amatpersonām (darbiniekiem). (V.Dzene)
9. Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa) Pasta ielā 5 – 4, Aknīstē, Aknīstes novadā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu. (V.Dzene)
10. Par nekustamā īpašuma “Vizbules”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā,
atsavināšanu un nosacītās summas apstiprināšanu. (V.Dzene)
11. Par nekustamā īpašuma “Minerālmēslu noliktava”, Gārsenes pagastā, Aknīstes
novadā, atsavināšanu un nosacītās summas apstiprināšanu. (V.Dzene)
12. Par nekustamo īpašumu (dzīvokļu) “Navicki”- 5 un “Navicki”- 6, Aknīstes
pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanas izsoles rezultātiem. (V.Dzene)
13. Par ekspertīzi Aknīstes vidusskolas sporta stadionam. (V.Dzene)
14. Par pašvaldības zemes nomu. (A.Ielejs)
15. Par zemes vienību apvienošanu. (A.Ielejs)
16. Par nekustamā īpašuma “Ozolaines”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā,
sadalīšanu. (A.Ielejs)
17. Par nekustamā īpašuma “Lupīnas”, Asares pagastā, Aknīstes novadā,
sadalīšanu. (A.Ielejs)

18. Par zemes ierīcības projektu “Sporti”, Asares pagastā, Aknīstes novadā.
(A.Ielejs)
19. Par zemes ierīcības projektu “Liepkalni”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā.
(A.Ielejs)
20. Par pašvaldības materiālo pabalstu piešķiršanu. (S.Pudāne)
21. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā. (S.Pudāne)
22. Par atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības domes priekšsēdētājai. (A.Ielejs)
Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Vija Dzene.
Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Ināra Buiķe.
Piedalās –
Deputāti:
Vija Dzene,
Skaidrīte Pudāne,
Andris Zībergs,
Guntars Geida,
Aivars Ielejs,
Ināra Lunģe,
Valentīna Čāmāne,
Jānis Vanags,
Aija Voitiške
Pašvaldības darbinieki:

J.Gavars – izpilddirektors,
M.Nastaja – finansiste,
L.Valaine – juriskonsulte,
L.Prande – sabiedrisko attiecību speciāliste,
J.Bondars – Gārsenes pagasta pārvaldes vadītājs

Domes priekšsēdētāja Vija Dzene ierosina balsot par sēdes darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, I.Lunģe,
A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne, J.Vanags); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 22 jautājumiem.
Izpilddirektora ziņojums
1. SIA “BORG” pabeiguši Gārsenes pils zāles remontu.
2. Tika veikta Skolas ielas rekonstrukcijas defektu novēršana.
3. Ancenē tika veikts kapu vārtu remonts, Asarē – gan kapu vārtu, gan kapličas
remonts.
4. Biedrībā “Lauku partnerība Sēlija” atklātajam konkursam tika iesniegti 4
projekti.
5. Aizvadīti pārnovadu svētki “Sēlija rotā!”. Atsauksmes ir labas par svētku
organizāciju.

1.#
Par pašvaldības budžeta izpildi maijā
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likumu „Par pašvaldību
budžetiem”, 15.06.2016.Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta 2016.gada janvāramaija ieņēmumus – EUR 1015063,67 un izdevumus – EUR 820694,05; speciālā
budžeta ieņēmumus – EUR 53885,50 un izdevumus – EUR 30768,47.
2.#
Par saistošo noteikumu Nr.19/2016 „Grozījumi Aknīstes novada domes
03.02.2016. saistošajos noteikumos Nr.5/2016 „Aknīstes novada pašvaldības
pamatbudžeta plāns 2016.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 2016.gadam”, likumu „Par
budžetu un finanšu vadību”, 15.06.2016.Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.19/2016
„Grozījumi Aknīstes novada domes 03.02.2016. saistošajos noteikumos
Nr.5/2016 „Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2016.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.
PIELIKUMS
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 19/2016
„Grozījumi Aknīstes novada domes 03.02.2016. saistošajos noteikumos Nr.5/2016
„Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2016.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 03.02.2016. saistošajos noteikumos Nr.5/2016
„Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2016.gadam” šādus grozījumus:
Ieņēmumos:
Klasifikācijas
kods

Nosaukums
I KOPĀ IEŅĒMUMI

17.0.0.0
17.2.0.0

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts
budžeta daļēji finansētām atvasinātām
publiskām personām un no budžeta
nefinansētām iestādēm
17.2.0.0 Pašvaldību saņemtie transferti no valsts
budžeta daļēji finansētām atvasinātām
publiskām personām un no budžeta
nefinansētām iestādēm
17.2.0.0.
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta
daļēji finansētām atvasinātām publiskām
personām un no budžeta nefinansētām iestādēm
VI Budžeta iestāžu ieņēmumi

Gada
Izmainītais
plāna
gada plāns
izmaiņas
(EUR)
(EUR)
2 24 73 45
58 00 2 25 31 45
0
25 00
25 00
0
25 00
25 00
Apstiprinātais
gada plāns
(EUR)

0

25 00

25 00

0

25 00

25 00

7 80 29

33 00

8 13 29

BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI
Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta
iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu
sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi
21.4.9.0 Citi iepriekš neklasificētie maksas
pakalpojumi un pašu ieņēmumi
21.4.9.9.
Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi
21.0.0.0
21.4.0.0

7 80 29
14 19

33 00
33 00

8 13 29
47 19

14 19

33 00

47 19

14 19

33 00

47 19

Izdevumos:
Klasifikācijas
kods

01.110
08.230

1000
1100
1110
1119
1150
1150
1200

1210
1210
2000
2100
2120
2121
2200
2210
2219
2220
2221
2222
2230

2233
2239

2240

2243

Nosaukums
VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI
FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM
Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas
Kultūras centri, nami, klubi
VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI
EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM
Atlīdzība
Atalgojums
Mēneša amatalga
Pārējo darbinieku mēneša amatalga
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās
attiecības regulējošu dokumentu pamata
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās
attiecības regulējošu dokumentu pamata
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti
un kompensācijas
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas
Preces un pakalpojumi
Komandējumi un dienesta braucieni
Ārvalstu komandējumi un dienesta braucieni
Dienas nauda
Pakalpojumi
Pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumi
Pārējie sakaru pakalpojumi
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem
Izdevumi par apkuri
Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju
Iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības
un veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie
pakalpojumi
Izdevumi par transporta pakalpojumiem
Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar
iestādes darbības nodrošināšanu saistītie
pakalpojumi
Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas
pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu
kapitālo remontu)
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts,

Apstiprinātais
gada plāns
(EUR)
2 29 94 69
31 51 22
20 19 96
2 29 94 69

Gada
Izmainītais
plāna
gada plāns
izmaiņas
(EUR)
(EUR)
1 27 00 2 31 21 69
69 00
58 00
1 27 00

32 20 22
20 77 96
2 31 21 69

1 23 80 20
40 00
1 24 20 20
1 00 15 38
32 37
1 00 47 75
96 59 45
2 37
96 61 82
96 59 45
2 37
96 61 82
3 40 93
30 00
3 70 93
3 40 93
23 64 82

23 64 82
23 64 82

30 00
7 63

3 70 93
23 72 45

7 63
7 63

23 72 45
23 72 45

53 72 51
76 93
54 49 44
15 47
3 15
18 62
6 71
3 15
9 86
5 00
3 15
8 15
34 21 29
57 36
34 78 65
63 60
2 00
65 60
63 60
2 00
65 60
11 44 03
-1 35
11 42 68
4 70 90
1 00
4 71 90
67 80
-2 35
65 45
9 89 66
17 20
10 06 86

2 35 00
6 91 15

5 96 96

82 24

4 41
12 79

16 51

16 51

2 39 41
7 03 94

6 13 47

98 75

2270
2278
2300

2310
2311
2312
2314
2350
2350
2360
2361
5000
5200
5230
5238
5239
5250
5250
7000
7200
7210
7240
7245

tehniskā apkalpošana
Citi pakalpojumi
Iestādes iekšējo kolektīvo pasākumu
organizēšanas izdevumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece,
biroja preces un inventārs, ko neuzskaita
kodā 5000
Biroja preces un inventārs
Biroja preces
Inventārs
Izdevumi par precēm iestādes administratīvās
darbības nodrošināšanai
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas
materiāli
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas
materiāli
Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo
personu uzturēšana
Mīkstais inventārs
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi
Pārējie pamatlīdzekļi
Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika
Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi
Kapitālais remonts un rekonstrukcija
Kapitālais remonts un rekonstrukcija
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu
transferti
Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu
transferti
Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu
transferti citām pašvaldībām
Pašvaldības budžeta uzturēšanas izdevumu
transferts uz valsts budžetu
Atmaksa valsts budžetam

4 29 68
3 34 13
19 09 46

23 00
23 00
16 42

4 52 68
3 57 13
19 25 88

5 08 54
1 20 62
2 69 02
1 18 90

8 43
7 76
-9 33
10 00

5 16 97
1 28 38
2 59 69
1 28 90

5 49 44

3 45

5 52 89

5 49 44

3 45

3 88 08

4 54

5 52 89
3 92 62

33 58
4 54
38 12
13 77 43
9 87
13 87 30
13 77 43
9 87
13 87 30
2 73 51
9 66
2 83 17
42 63
2 24
44 87
1 12 28
7 42
1 19 70
11 03 92
21
11 04 13
11 03 92
21
11 04 13
17 20 02
20
17 20 22
6 67 90

20

6 68 10

6 37 90

0

6 37 90

0

20

20

0

20

3.#
Par saistošo noteikumu Nr.20/2016 „Grozījumi Aknīstes novada domes
24.02.2016. saistošajos noteikumos Nr.6/2016 „Aknīstes novada pašvaldības
speciālā budžeta plāns 2016.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 2016.gadam”, likumu „Par
budžetu un finanšu vadību”, 15.06.2016.Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.20/2016
„Grozījumi Aknīstes novada domes 24.02.2016. saistošajos noteikumos
Nr.6/2016 „Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns
2016.gadam””.
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
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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. 20/2016
„Grozījumi Aknīstes novada domes 24.02.2016. saistošajos noteikumos Nr.6/2016
„Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2016.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 24.02.2016. saistošajos noteikumos Nr.6/2016
„Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2016.gadam” šādus grozījumus:
Izdevumos:
Klasifikācijas
kods

2000
2200
2220
2224

2230

2239

2240

2242
2246
2247
2300

2310
2312
2350
2350
7000
7100
7180
71800

Nosaukums
VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI
FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM
VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI
EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Izdevumi par komunālajiem
pakalpojumiem
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
Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas
pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu
kapitālo remontu)
Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
Ceļu un ielu kārtējais remonts
Apdrošināšanas izdevumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece,
biroja preces un inventārs, ko neuzskaita
kodā 5000
Biroja preces un inventārs
Inventārs
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas
materiāli
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas
materiāli
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu
transferti
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu
transferti
Aizņēmumu atmaksa un līzinga
maksājumi
Aizņēmumu atmaksa un līzinga maksājumi

Gada
Precizētais
Grozījumi
plāns
gada plāns
(EUR)
(EUR)
(EUR)
18 00 88
0
18 00 88
18 00 88
12 72 48
9 81 02
0
0

1 67 79

1 27 14

8 09 08

0
-1 12 79
-83 10
1 10
1 10

-1 10

-1 10

-83 10

24 54
-20 00
7 84 04
-62 79
50
-31
2 81 46
-29 69

11 59 69
8 97 92
1 10
1 10

1 66 69

1 26 04

7 25 98

4 54
7 21 25
19
2 51 77

30 46
30 46
1 46 00

31
-30 00

30 77
30 77
1 16 00

1 46 00

-30 00

1 16 00

0

31

18 00 88

1 12 79

0

1 12 79
0

1 12 79
0

1 12 79

1 12 79
1 12 79
1 12 79
1 12 79

4.#
Par Aknīstes novada pašvaldības 2015.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
72.pantu, 15.06.2016.Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības 2015.gada publisko pārskatu.
2. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistei L.Prandei publicēt gada pārskatu
novada mājas lapā www.akniste.lv un nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.
5.#
Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu,
15.06.2016.Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt līdz 4000,00 EUR mauriņa traktora un piekabes iegādei Gārsenes
pagasta pārvaldei no dabas resursu nodokļa.
2. Piešķirt 1380,80 EUR Asares pagasta pārvaldei atdzelžotavas remontam no
dabas resursu nodokļa.
3. Piešķirt līdz 13 300,00 EUR gaisvadu līnijas pārbūvei uz kabeļlīniju Skolas un
Radžupes ielā, Aknīstē, Aknīstes novadā, no dabas resursu nodokļa.
4. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 2361,13 EUR projekta “Gārsenes pils
ēkas vērtību izpēte” īstenošanai no nesadalītajiem budžeta līdzekļiem.
5. Piešķirt līdzekļus 100,00 EUR SIA “Ziņas TV” projekta “Lai dzīvo bērni!”
2016.gada filmai par drošību no nesadalītajiem budžeta līdzekļiem.
6.#
Par noteikumu “Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma
atsavināšanas process un atsavināšanas procesa finansēšana Aknīstes novada
pašvaldībā” apstiprināšanu
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
41.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109
“Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, 15.06.2016.Finanšu
komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt noteikumus “Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma
atsavināšanas process un atsavināšanas procesa finansēšana Aknīstes novada
pašvaldībā”.
PIELIKUMS
NOTEIKUMI
„Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un
atsavināšanas procesa finansēšana Aknīstes novada pašvaldībā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 17.punktu,
01.02.2011. Ministru kabinetu noteikumu Nr.109
"Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta" 38.punktu
I Vispārīgie noteikumi
1. Aknīstes novada pašvaldības 2016.gada 25.maija noteikumi „Kārtība, kādā notiek
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā
iegūto līdzekļu izlietošana Aknīstes novada pašvaldībā”, (turpmāk – Noteikumi),
nosaka kārtību, kādā notiek Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma
atsavināšanas process, kuru ierosinājušas Publisko personu mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtajā daļā norādītās personas, kā arī nosaka atsavināšanas
procesa finansēšanas kārtību un kārtību, kādā tiek atlīdzināti izdevumi personām,
kuras, pamatojoties uz pašvaldības izdotu pilnvaru, veikušas nekustamā īpašuma
kadastrālo uzmērīšanu un nostiprinājušas to zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
II Atsavināšanas ierosinājuma iesniegšana, reģistrācija un izskatīšana
2. Atsavināšanas ierosinājumu likumā norādītās tiesīgās personas var iesniegt
Aknīstes novada pašvaldības pagasta pārvaldēs, kuras administratīvajā teritorijā
atrodas attiecīgais atsavināmais nekustamais īpašums, (turpmāk – Pārvalde), vai
Aknīstes novada pašvaldības administrācijā (turpmāk – Administrācija).
3. Atsavināšanas ierosinātājs, iesniedzot nekustamā īpašuma atsavināšanas
ierosinājumu, apņemas segt visus ar nekustamā īpašuma atsavināšanu saistītos
izdevumus.
4. Personas atsavināšanas ierosinājumu reģistrē attiecīgā iestāde, kurā tiek iesniegts
atsavināšanas ierosinājums.
5. Saņemot atsavināšanas ierosinājumu Administrācija vai Pārvalde pārliecinās vai:
5.1. iesniegtajā ierosinājumā ir ietverta 2011.gada 01.februāra Ministru kabineta
noteikumos Nr. 109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”,
turpmāk – MK noteikumi, norādītā informācija;
5.2. atsavināšanas ierosinājumam ir pievienoti MK noteikumos norādītie
dokumenti, kas pierāda personas tiesības iegūt nekustamo īpašumu.
6. Atsavināšanas ierosinājuma izskatīšanas termiņam tiek piemērotas Administratīvā
procesa likuma normas.
7. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka atsavināšanas ierosinājumā nav iekļauta visa
informācija un nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, ierosinātājam tiek
pieprasīta papildus informācija un iztrūkstošie dokumenti.
8. Ja ierosinājums un tam pievienotie dokumenti atbilst normatīvo aktu prasībām,
atsavināšanas iesniegumu izskata un atzinumu par atļauju atsavināt nekustamo
īpašumu (zemi) sniedz Tautsaimniecības komiteja un atzinumu par atļauju
atsavināt nekustamo īpašumu (dzīvokli) sniedz Sociālā, izglītības, kultūras un
sporta komiteja.
9. Lēmumu par nekustamā īpašuma atsavināšanu pieņem Aknīstes novada dome.
10. Ja atsavināmais nekustamais īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda, Pašvaldības mantas atsavināšanas komisija pēc domes lēmuma par
nekustamā īpašuma atsavināšanu, organizē nekustamā īpašuma kadastrālo
uzmērīšanu un veic darbības nekustamā īpašuma reģistrācijai zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda.
11. Uz atsavināšanas ierosinātāja rakstveida iesnieguma pamata pašvaldība var
pilnvarot atsavināšanas ierosinātāju pašvaldības vārdā organizēt nekustamā
īpašuma kadastrālo uzmērīšanu. Šajā gadījumā izdevumus par nekustamā īpašuma
kadastrālo uzmērīšanu sedz atsavināšanas ierosinātājs.

12. Pašvaldības mantas atsavināšanas komisija, pēc domes lēmuma par nekustamā
īpašuma atsavināšanu saņemšanas, reģistrē Mantas atsavināšanas ierosinājumu
reģistrā rindas kārtībā atsavināšanai paredzētos nekustamos īpašumus. Mantas
atsavināšanas ierosinājumu reģistrā netiek reģistrēti tie atsavināšanas gadījumi,
kad atsavināšanas ierosinātājs uz pilnvaras pamata reģistrē īpašumu
zemesgrāmatā.
13. Pēc lēmuma par nekustamā īpašuma atsavināšanu pieņemšanas, ierosinājums tiek
nodots tālākai virzībai Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijai, kura organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (īpašuma tiesību
nostiprināšana, zemesgrāmatu apliecības saņemšana, nekustamā īpašuma
novērtēšana, pieaicinot vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus).
14. Nosakot atsavināmā nekustamā īpašuma nosacīto cenu, Pašvaldības mantas
atsavināšanas komisija, nosacītajā cenā iekļauj:
14.1. nekustamā īpašuma noteikto novērtējuma summu;
14.2. izdevumus par nekustamā īpašuma uzmērīšanu, zemes robežu plāna
izgatavošanu;
14.3. izdevumus par kadastra izziņas saņemšanu un par nekustamā īpašuma
reģistrāciju
zemesgrāmatā;
14.4. izdevumus par nekustamā īpašuma novērtēšanu.
15. Nosacītajā cenā netiek iekļauti atsavināšanas ierosinātāja izdevumi par nekustamā
īpašuma kadastrālo uzmērīšanu, ja ierosinātājs kadastrālo uzmērīšanu ir veicis
privatizācijas procesa gaitā vai pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības
izsniegto pilnvaru.
16. Pašvaldības mantas atsavināšanas komisija iesniedz domei apstiprināšanai
nosacīto cenu pēc tās noteikšanas.
17. Dome, pieņemot lēmumu par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu,
nosaka maksāšanas līdzekļus par nekustamo īpašumu.
18. Viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas tiek sagatavots pirkuma
līgums ar atsavināšanas ierosinātāju.
19. Saņemot no atsavināšanas ierosinātāja atteikumu atsavināt attiecīgo nekustamo
īpašumu, atsavināšanas ierosinātājam tiek nosūtīts rēķins par atsavināšanas
izdevumu segšanu, kas ir apmaksājams viena mēneša laikā no tā izsūtīšanas
dienas.
III Atsavināšanas procesa finansēšana
20. Ar atsavināšanu saistītos izdevumus sedz no Aknīstes novada pašvaldības budžeta
līdzekļiem.
21. Pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas rezultātā iegūtos līdzekļus,
atsavināšanas ierosinātājs ieskaita Aknīstes novada pašvaldības kontā.
IV Noslēguma noteikums
22. Noteikumi stājas spēkā 2016.gada 1.jūlijā.
Priekšsēdētāja

V.Dzene

7.#
Par Aknīstes novada domes 27.04.2016. saistošo noteikumu Nr.15/2016 „Sociālo
dzīvokļu izīrēšanas kārtība Aknīstes novadā” precizēšanu
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 2016.gadam”, likumu „Par
budžetu un finanšu vadību”, 15.06.2016.Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt Aknīstes novada domes 27.04.2016. apstiprinātos saistošos
noteikumus Nr.15/2016 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Aknīstes
novadā”.
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.
APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē
2016.gada 27.aprīlī (protokols Nr.6, 15.#)
PRECIZĒTI
Aknīstes novada domes sēdē
2016.gada 22.jūnijā (protokols Nr.9, 7.#)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.15/2016
“Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Aknīstes novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro daļu,
likuma "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām"
3.panta otro daļu, 5.panta ceturto daļu, 6.pantu, 8.pantu,
9.panta ceturto daļu, 10.panta otro daļu un 12.pantu,
I. Vispārīgais jautājums
1. Aknīstes novada domes 2016.gada 27.aprīļa saistošie noteikumi Nr.15/2016
“Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Aknīstes novadā” (turpmāk – noteikumi)
nosaka sociālo dzīvokļu un sociālo dzīvojamo māju tiesisko statusu, to
uzturēšanas, apsaimniekošanas, un uzskaites kārtību, personu loku, kuras ir
tiesīgas īrēt sociālos dzīvokļus, kā arī kārtību, kādā Aknīstes novada
pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot sociālos
dzīvokļus Aknīstes novadā deklarētām personām.
II. Sociālā dzīvokļa un sociālās dzīvojamās mājas statusa noteikšana
2. Sociālā dzīvokļa statusu nosaka, kā arī šo statusu atceļ Dome.
3. Sociālā dzīvokļa statusu var noteikt:
3.1. Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošam neizīrētam dzīvoklim vai
dzīvojamai telpai;
3.2. Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošam izīrētam dzīvoklim vai
dzīvojamai telpai, ja tajā dzīvo maznodrošinātas (trūcīgas) vai sociāli
mazaizsargātas personas (ģimene), ja tās rakstveidā izteikušas vēlēšanos
izbeigt līdzšinējo dzīvojamās telpas īres līgumu un noslēgt jaunu- sociālā
dzīvokļa īres līgumu un to rīcībā esošā dzīvokļa platība nepārsniedz:
3.2.1. dzīvoklim, kurā dzīvo vairākas personas, - līdz 27 m2 uz pirmo
personu un 15 m2 uz katru nākamo personu;
3.2.2. vienistabas dzīvoklim, kurā dzīvo viena persona, - līdz 35 m2 .
4. Sociālās dzīvojamās mājas statusu nosaka, kā arī šo statusu atceļ Dome.

5. Sociālo dzīvojamo māju statusu var noteikt šim nolūkam celtām vai
pārveidotām Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošām dzīvojamām
mājām.
III. Ģimenes (personas), kurām ir tiesības īrēt dzīvokli sociālā mājā vai sociālo
dzīvokli
6. Tiesības īrēt sociālo dzīvokli ir Aknīstes novadā deklarētai trūcīgai vai
maznodrošinātai ģimenei (personai) vai sociāli mazaizsargātai personai
(ģimenei), ja tā iepriekš ir noslēgusi pastāvīgu dzīvojamās telpas īres līgumu
un faktiski dzīvo norādītajā adresē un tā izteikusi vēlēšanos izbeigt iepriekšējo
īres līgumu un noslēgt jaunu – sociālā dzīvokļa īres līgumu;
7. Ģimene (persona) ir trūcīga, ja tā par tādu tiek atzīta saskaņā ar Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu un Ministru kabineta 2010.gada
30.marta noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”. Ģimene (persona) atzīstama par
maznodrošinātu, ja tā par tādu tiek atzīta, pamatojoties uz Aknīstes novada
pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.24/2015 „Kārtība, kādā ģimene vai
atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Aknīstes novadā”,
kas apstiprināti Domes sēdē 2015.gada 28.oktobrī.
IV. Pieteikuma un citu dokumentu iesniegšanas kārtība
8. Ģimene (persona), kura vēlas īrēt sociālo dzīvokli, iesniedz:
8.1.
iesniegumu, ko parakstījuši visi pilngadīgie ģimenes locekļi, kuri
pretendē uz palīdzību;
8.2.
ģimene, kurā visi ģimenes locekļi ir pensionāri vai personas ar
invaliditāti, - jāuzrāda pensionāra vai invaliditāti apliecinošs
dokuments;
8.3.
politiski represētā persona - jāuzrāda represētās personas apliecība;
8.4.
persona (ģimene), kura audzina bērnu ar invaliditāti, - jāuzrāda bērna
invaliditāti apliecinošs dokuments;
8.5.
īrnieks iesniegumam klāt pievieno dzīvojamās telpas apsaimniekotāja
sagatavoto rēķinu par īri un saņemtajiem komunālajiem
pakalpojumiem par pēdējiem 3 mēnešiem un īrnieka veikto maksājumu
apliecinošos dokumentus.
9. Personas (ģimenes) iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, kas apliecina
tiesības saņemt palīdzību - īrēt sociālo dzīvokli, reģistrē Aknīstes novada
pašvaldībā.
10. Persona (ģimene), kura iesniegusi visus šo noteikumu 9.punktā minētos
dokumentus un atzīta par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, tiek reģistrēta Aknīstes
novada palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā.
11. Nosakot sociālo dzīvokļu izīrēšanas secību, jāņem vērā pieteikuma
iesniegšanas laiks, kā arī personas (ģimenes) nodrošinātība ar dzīvokli.
V. Sociālā dzīvokļa izīrēšana un apsaimniekošana
12. Lēmumu par sociālā dzīvokļa izīrēšanu vai atteikumu izīrēt sociālo dzīvokli
personai (ģimenei) pieņem Aknīstes novada pašvaldības Sociālais dienests
(turpmāk – Sociālais dienests). Dome pieņem lēmumu par sociālā dzīvokļa
īres līguma nepagarināšanu un personas (ģimenes) izslēgšanu no dzīvokļu
jautājuma risināšanas reģistra, ja persona (ģimene) ir zaudējusi tiesības īrēt
sociālo dzīvokli.
13. Personai (ģimenei), kura īrē pašvaldības īpašumā esošu dzīvokli, ir izteikusi
vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli un ir rakstveidā izteikusi vēlēšanos izbeigt
līdzšinējo dzīvojamās telpas īres līgumu un noslēgt jaunu - sociālā dzīvokļa
īres līgumu, to izīrē, ja:
13.1. Dome ir pieņēmusi lēmumu par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu

minētajam dzīvoklim;
Sociālais dienests ir pieņēmis lēmumu par sociālā dzīvokļa izīrēšanu
minētajai personai (ģimenei);
13.3. līdzšinējais dzīvojamās telpas īres līgums ar īrnieku tiek izbeigts;
13.4. ar īrnieku noslēdz sociālā dzīvokļa īres līgumu.
14. Sociālā dzīvokļa īres līgums tiek noslēgts uz laiku ne ilgāku par sešiem
mēnešiem.
15. Sociālā dzīvokļa īres līgumu slēdz starp īrnieku un Sociālo dienestu.
16. Tiesības uz sociālajam dzīvoklim paredzētajiem atvieglojumiem šī dzīvokļa
īrnieks iegūst tikai pēc sociālā dzīvokļa īres līguma noslēgšanas.
17. Mēnesi pirms sociālā dzīvokļa īres līguma beigām sociālā dzīvokļa īrnieka
pienākums ir iesniegt Sociālajam dienestam šo noteikumu 9.punktā norādītos
dokumentus, lai lemtu par sociālā īres līguma pagarināšanu.
18. Ja pēc sešiem mēnešiem persona (ģimene) nav zaudējusi tiesības īrēt sociālo
dzīvokli, sociālā dzīvokļa īres līgums tiek pagarināts saskaņā ar Sociālā
dienesta lēmumu.
19. Sociālā dzīvokļa īres līgumu neatjauno, ja persona (ģimene) ir zaudējusi
tiesības īrēt sociālo dzīvokli.
20. Sociālā dzīvokļa īres līgums tiek izbeigts likuma "Par sociālajiem dzīvokļiem
un sociālajām dzīvojamām mājām” 14.pantā minētajos gadījumos.
21. Ja persona (ģimene) zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvokli un izteikusi
vēlēšanos īrēt līdz šim īrēto dzīvokli, Dome atceļ dzīvoklim sociālā dzīvokļa
statusu un lemj par jauna dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu ar mājas
apsaimniekotāju likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā.
22. Dzīvojamās mājas apsaimniekotājam, kurā atrodas sociālais dzīvoklis, ir
pienākums piedalīties sociālā dzīvokļa telpu apskatē, labierīcību pārbaudīšanā
un ierīču funkcionēšanas pārbaudē, un jāsastāda par to apsekošanas akts.
23. Sociālais dienests kontrolē īrnieku veikto apmaksu par īri un komunālajiem
pakalpojumiem.
24. Sociālā dzīvokļa īrniekam ir pienākums norēķināties par sociālā dzīvokļa īri
un par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem šajos noteikumos
noteiktajā kārtībā un apmēros.
13.2.

VI. Sociālā dzīvokļa īres un komunālo pakalpojumu maksa
25. Sociālā dzīvokļa īrnieks apmaksā:
25.1. 50% no īres maksas, kas noteikta attiecīgās kategorijas pašvaldības
dzīvokļiem;
25.2. 50% no komunālo pakalpojumu maksājumiem (atkritumu
apsaimniekošana, kanalizācija, aukstā un siltā ūdens padeve, maksa par
siltumu);
25.3. 100% par izlietoto elektroenerģiju un gāzi, saskaņā ar skaitītāja
rādītājiem;
25.4. 100% par telekomunikāciju pakalpojumiem (telefons, internets,
virszemes televīzija) un satelīttelevīziju.
26. Sociālā dzīvokļa īrnieks apmaksā 25.punktā norādītos maksājumus,
apmaksājot dzīvokļa apsaimniekotāja un komunālo pakalpojumu sniedzēja
piestādīto rēķinu.
27. Maksas starpību par īres maksas un komunālo pakalpojumu maksājumiem
sedz no pašvaldības sociālā budžeta līdzekļiem, pārskaitot to attiecīgi sociālā
dzīvokļa apsaimniekotājam vai komunālo pakalpojumu sniedzējiem.
VII. Lēmuma apstrīdēšana kārtība
28. Šajos noteikumos Domes pieņemtos lēmumus persona (ģimene) var apstrīdēt
Domes administratīvo aktu strīdu izskatīšanas komisijā Administratīvā
procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētāja

V.Dzene

8.#
Par papildatvaļinājumu piešķiršanas kārtību Aknīstes novada pašvaldības
amatpersonām (darbiniekiem)
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
42.panta pirmo un devīto daļu, 15.06.2016.Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Noteikt pašvaldības amatpersonām (darbiniekiem), kas ieņem algotu amatu
pašvaldībā, apmaksāta papildatvaļinājuma piešķiršanas kritērijus, tiem atbilstoša
papildatvaļinājuma dienu skaitu un papildatvaļinājuma piešķiršanas kārtību Aknīstes
novada pašvaldības darbinieku arodbiedrības pirmorganizācijas darba koplīgumā
noteiktajos ietvaros, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus.
9.#
Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa) Pasta ielā 5-4, Aknīstē, Aknīstes novadā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 19.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
34.panta otro daļu, 15.06.2016.Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2016.gada 13.jūnija izsoles par Aknīstes novada pašvaldības
īpašumā esošā dzīvokļa Pasta ielā 5-4, Aknīstes novadā, atsavināšanu
rezultātus:
1.1. noteikt V.Č. par nekustamā īpašuma (dzīvokļa) Pasta ielā 5-4, Aknīstē,
Aknīstes novadā, kadastra Nr. 56059000022, platība 43,4 m², izsoles
uzvarētāju, kurš ir nosolījis augstāko cenu, kas sastāda EUR 1191,19
(viens tūkstotis viens simts deviņdesmit viens euro 19 centi).
2. Uzdot Aknīstes novada pašvaldības juriskonsultei L.Valainei sagatavot
pirkuma līgumu izsoles uzvarētājam.
10.#
Par nekustamā īpašuma "Vizbules", Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā
atsavināšanu un nosacītās summas apstiprināšanu
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu,
4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo daļu, 9.panta otro daļu, 37.panta pirmās
daļas 4.punktu, Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 "Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta" 38.punktu, 15.06.2016.Finanšu komitejas
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut A.M. atsavināt Aknīstes novada pašvaldības nekustamo īpašumu
(zemes gabalu) "Vizbules", Aknīstes pagasts, Aknīstes novads, Kadastra Nr.
5625 009 0077, platībā 2,3 ha.
2. Noteikt, ka Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana par brīvu
cenu.
3. Apstiprināt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR 2655,57
(divi tūkstoši seši simti piecdesmit pieci euro 57 centi).
4. Uzdot pašvaldības juriskonsultei L.Valainei sagatavot nekustamā īpašuma
pirkuma līgumu.
11.#
Par neksutamā īpašuma "Minerālmēslu noliktava", Gārsenes pagastā, Aknīstes
novadā, atsavināšanu un nosacītās summas apstiprināšanu
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu,
4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo daļu, 9.panta otro daļu, 37.panta pirmās
daļas 4.punktu, Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 "Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta" 38.punktu, 15.06.2016.Finanšu komitejas
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut G.G. atsavināt Aknīstes novada pašvaldības nekustamo īpašumu (zemes
gabalu) "Minerālmēslu noliktava", Gārsenes pagasts, Aknīstes novads,
Kadastra Nr. 5662 003 0195, platībā 0,795 ha.
2. Noteikt, ka Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana par brīvu
cenu.
3. Apstiprināt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR 1655,57
(viens tūkstotis seši simti piecdesmit pieci euro 57 centi).
4. Uzdot pašvaldības juriskonsultei L.Valainei sagatavot nekustamā īpašuma
pirkuma līgumu.
12.#
Par nekustamo īpašumu (dzīvokļu) “Navicki” – 5 un “Navicki” – 6, Aknīstes
pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanas izsoles rezultātiem
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 9.panta otro daļu, 10.pantu, 13.pantu,
32.panta pirmo daļu, ņemot vērā 13.06.2016. Pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijas lēmumu Nr.8, 15.06.2016.Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Atzīt izsoli par Aknīstes pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu “Navicki” – 5 un
“Navicki” - 6, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanu par nenotikušu.
13.#
Par ekspertīzi Aknīstes vidusskolas sporta stadionam
V.Dzene
Pamatojoties uz 15.06.2016.Finanšu komitejas lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Neveikt ekspertīzi Aknīstes vidusskolas sporta stadionam.
14.#
Par pašvaldības zemes nomu
A.Ielejs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu”, Aknīstes novada domes 27.08.2014. saistošajiem
noteikumiem Nr.18/2014 “Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru Aknīstes novadā”, 08.06.2016. Tautsaimniecības komitejas
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt ar V.J., /dzīvesvieta/, noslēgto zemes nomas līgumu par pašvaldības
zemes nomu 1,5 ha platībā, kadastra Nr.56620020075, Gārsenes pagastā,
Aknīstes novadā.
2. Iznomāt N.D., /dzīvesvieta/, pašvaldības zemes gabalu 0,5 ha platībā, kadastra
Nr.56050010606, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes
lietošanas mērķis 0501 – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem.
3. Iznomāt R.Š., /dzīvesvieta/, pašvaldības zemes gabalu 2,0 ha platībā, kadastra
Nr.56250040316, pašvaldības zemes gabalu 0,4179 ha platībā, kadastra
Nr.56250040318, pašvaldības zemes gabala daļu 0,2680 ha platībā, kadastra
Nr.56050010444, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes
lietošanas mērķi: 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, 0501 – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem.
4. Iznomāt B.P., /dzīvesvieta/, pašvaldības zemes gabalu 0,1154 ha platībā, Upes
ielā 5, Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra Nr. 56050010131, un noslēgt
zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0501 - pagaidu
atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem.
5. Iznomāt SIA „TELE 2”, reģ.Nr. LV40003272854, daļu zemes gabala 0,012 ha
platībā, kadastra Nr. 5662 003 0183 - 0,012 ha. Zemes lietošanas mērķis –
1201 - ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem
naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem
saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve.
15.#
Par zemes vienību apvienošanu
A.Ielejs
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta ceturto
daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā Īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 16.1.punktu, Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punkta 2.apakšpunktu,
Aknīstes novada domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.5 “Par teritorijas
plānojumiem”, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr.698 “Adresācijas
noteikumi”, 08.06.2016. Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

1. Apvienot zemes vienību 1,5 ha platībā, kadastra Nr.56440050071, un zemes
vienību 1,9 ha platībā, kadastra Nr.56440050072, Asares pagastā, Aknīstes
novadā, izveidojot jaunu zemes vienību ar kopējo zemes platību 3,4 ha.
Jaunizveidoto zemes vienību reģistrēt īpašuma kadastra reģistrā ar kadastra
Nr.56440050071, piešķirot nosaukumu “Puķītes”. Uzmērot zemes vienību
dabā, platība var tikt precizēta.
2. Atzīt izveidoto zemes vienību 3,4 ha platībā par Aknīstes novada pašvaldībai
piekritīgo zemi.
3. Izveidotajai zemes vienībai 3,4 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi –
0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
4. Likvidēt nosaukumu zemes vienībai “Videnieki”, Asares pagastā, Aknīstes
novadā, ar kadastra apzīmējumu 56440050072.
5. Izveidotajai zemes vienībai piešķirt adresi: “Puķītes”, Asares pagasts, Aknīstes
novads, LV-5210.
16.#
Par nekustamā īpašuma “Ozolaines”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā,
sadalīšanu
A.Ielejs
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā Īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 2.pielikumu, Ministru kabineta 30.03.2013. noteikumu Nr.240 “Vispārīgie
teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 12.punktu, Aknīstes
novada domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.5 “Par teritorijas
plānojumiem”, 08.06.2016. Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Ozolaines”, īpašuma kadastra
Nr.56620030352, zemes gabalu 3,22 ha platībā ar kadastra numuru
56620030313.
1.1.Atdalītajam zemes gabalam piešķirt jaunu nosaukumu “Kroņi”.
1.2.Atdalītajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – 0101 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
2. Zemes gabala atdalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.
17.#
Par nekustamā īpašuma “Lupīnas”, Asares pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanu
A.Ielejs
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā Īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 2.pielikumu, Aknīstes novada domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem
Nr.5 “Par teritorijas plānojumiem”, 08.06.2016. Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Lupīnas”, īpašuma kadastra
Nr.56440050195, zemes gabalu 1,4 ha platībā ar kadastra numuru
56440050201.
1.1.Atdalītajam zemes gabalam piešķirt jaunu nosaukumu “Lācīši”.

1.2.Atdalītajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – 0101 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
2. Zemes gabala atdalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.
18.#
Par zemes ierīcības projektu “Sporti”, Asares pagastā, Aknīstes novadā
A.Ielejs
Ar Aknīstes novada domes 2016.gada 24.februāra lēmumu „Par zemes
ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Sporti”, kadastra Nr.
5644 005 0196, sadalīšanai divās zemes vienībās” (protokols Nr. 3,10.#) atļauts
izstrādāt zemes ierīcības projektu atbilstoši izsniegtajiem nosacījumiem.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 12.04.2011.
noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām un zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumiem.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 12.04.2011.
noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30., 31.punktu,
Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 16.1., 23.2.2., 14.11.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
53.panta 1.punkta b)apakšpunktu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698
„Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9., 14.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt Aknīstes novada domes 27.04.2016. sēdes (prot. Nr.6, 27.#) lēmumu
“Par zemes ierīcības projekta “Sporti”, Asares pagastā, Aknīstes novadā,
apstiprināšanu”.
2. Apstiprināt Aknīstes novada Asares pagasta nekustamā īpašuma “Sporti” (kad.
apz. 5644 005 0196) zemes ierīcības projektu un piekrist zemesgabala
sadalīšanai, saskaņā ar SIA "GEO Mērniecība", reģistrācijas Nr.
45403028111, izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.
3. Atstāt nekustamā īpašuma “Sporti” jaunizveidotajam gabalam Nr.1 - 3,1 ha
platībā adresi: „Sporti”, Asares pagastā, Aknīstes novadā.
4. Noteikt jaunizveidotajam gabalam Nr.1 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
5. Atdalīt no nekustamā īpašuma "Sporti" Asares pagastā, zemes gabalu 6.0 ha
platībā (Nr.2 zemes ierīcības projektā), izveidojot jaunu īpašumu un piešķirot
nosaukumu „Silaines”, Asares pagastā, Aknīstes novadā.
6. Noteikt nekustamajam īpašumam "Silaines" nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
7. Apstiprināt
noteiktos
apgrūtinājumus
zemes
ierīcības
projektā
projektējamajām zemes vienībām.
8. Zemesgrāmatā reģistrēt visus precizētos apgrūtinājumus saskaņā ar šo zemes
ierīcības projektu.
9. Zemes vienību platība pēc kadastrālās uzmērīšanas var tikt precizēta.
10. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
19.#
Par zemes ierīcības projektu “Liepkalni”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā
A.Ielejs
Ar Aknīstes novada domes 2016.gada 24.februāra lēmumu „Par zemes

ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Liepkalni”, kadastra Nr.
5662 003 0113, sadalīšanai divās zemes vienībās” (protokols Nr. 3,11#) atļauts
izstrādāt zemes ierīcības projektu atbilstoši izsniegtajiem nosacījumiem.
Zemes ierīcības projekts, izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 12.04.2011.
noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām un zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumiem.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 12.04.2011.
noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30., 31.punktu,
Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 16.1., 23.2.2., 14.11.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
53.panta 1.punkta b)apakšpunktu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698
„Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9., 14.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt Aknīstes novada domes 27.04.2016. sēdes (prot. Nr.6, 26.#) lēmumu
“Par zemes ierīcības projekta “Liepkalni”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā,
apstiprināšanu”.
2. Apstiprināt Aknīstes novada Gārsenes pagasta nekustamā īpašuma “
Liepkalni” (kad. apz. 5662 003 0113) zemes ierīcības projektu un piekrist
zemesgabala sadalīšanai, saskaņā ar SIA "GEO Mērniecība", reģistrācijas Nr.
45403028111, izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.
3. Atstāt nekustamā īpašuma “Liepkalni” jaunizveidotajam gabalam Nr.1 - 1,3 ha
platībā, atstājama adrese: „Liepkalni”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā.
4. Noteikt jaunizveidotajam gabalam Nr.1 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
5. Atdalīt no nekustamā īpašuma "Liepkalni", Gārsenes pagastā, zemes gabalu
3.5 ha platībā (Nr.2 zemes ierīcības projektā), izveidojot jaunu īpašumu un
piešķirot nosaukumu „Lejkalni” Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā.
6. Noteikt nekustamajam īpašumam "Lejkalni" nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi: 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
7. Apstiprināt
noteiktos
apgrūtinājumus
zemes
ierīcības
projektā
projektējamajām zemes vienībām.
8. Zemesgrāmatā reģistrēt visus precizētos apgrūtinājumus saskaņā ar šo zemes
ierīcības projektu.
9. Zemes vienību platība pēc kadastrālās uzmērīšanas var tikt precizēta.
10. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
20.#
Par pašvaldības materiālo pabalstu piešķiršanu
S.Pudāne
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Aknīstes novada pašvaldības 21.10.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Par
pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo
stāvokli”, 08.06.2016.Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt 1 personai apbedīšanas pabalstu. Kopā EUR 75,00.
2. Piešķirt 1 personai pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu. Kopā EUR
150,00.

3. Piešķirt brīvpusdienas 100% apmērā no 01.06.2016. līdz 30.06.2016. – 3
novada izglītības iestādes bērniem.
21.#
Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā
S.Pudāne
Pamatojoties uz likumu „Par dzīvojamo telpu īri”, likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6., 13, 14.pantu un Aknīstes novada domes
22.12.2015. Saistošajiem noteikumiem Nr.31 „Par Aknīstes novada pašvaldības
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu un 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 08.06.2016.Sociālās, izglītības,
kultūras un sporta komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt S.S. par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā un
reģistrēt reģistrā Nr.1 “Pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu izīrēšana” ar
kārtas Nr.109.
2. Atzīt A.T.par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā un
reģistrēt reģistrā Nr.1 “Pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu izīrēšana” ar
kārtas Nr.110. Piešķirt A.T. dzīvojamo platību “Spodrās’ 17, Ancenē,
Asares pagastā, dzīvojamo telpu īres līgumu slēdzot uz 1 gadu.
3. Atzīt R.T.par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā un
reģistrēt reģistrā Nr.1 “Pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu izīrēšana” ar
kārtas Nr.111. Piešķirt R.T. dzīvojamo platību Augšzemes ielā 34-8,
Aknīstē, dzīvojamo telpu īres līgumu slēdzot uz 6 mēnešiem.
4. Pagarināt dzīvojamo telpu īres līgumu par dzīvokli Skolas ielā 16-5,
Aknīstē, kurš noslēgts ar I.L., uz 1 gadu.
5. Izslēgt no Aknīstes novada pašvaldības reģistra Nr.1 “Pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu izīrēšana” 4 personas.
22.#
Par atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības domes priekšsēdētājai
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, 11.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (S.Pudāne, J.Vanags, I.Lunģe, A.Voitiške,
A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, balsojumā
nepiedalās – 2 (V.Dzene, A.Ielejs, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu
valsts pašvaldību amatpersonu darbībā” paredzētos lēmumu pieņemšanas
ierobežojumus), Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Aknīstes novada domes priekšsēdētājai Vijai Dzenei atvaļinājumu – 2
kalendāra nedēļas no 11.07.2016. līdz 24.07.2016. par nostrādāto laika periodu
no 01.07.2014. līdz 30.06.2015., un papildatvaļinājumu no 25.07.2016. līdz
04.08.2016. (ieskaitot) – 9 darba dienas, t.sk., 4 darba dienas par kaitīgiem
darba apstākļiem (darbs ar datoru), 5 darba dienas par nostrādātajiem gadiem.
2. V.Dzeni atvaļinājuma laikā aizvietos domes priekšsēdētāja neatbrīvotais
vietnieks Aivars Ielejs.
3. A.Ielejam domes priekšsēdētājas aizvietošanas laikā no 11.07.2016. līdz
04.08.2016. noteikt darba algu 80% apmērā no domes priekšsēdētājas amata
algas.

