LATVIJAS REPUBLIKA

AKNĪSTES NOVADA DOME
Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208,
Tālrunis, fakss 65237751, e-pasts: akniste@akniste.lv

SĒDES PROTOKOLS
2018.gada 25.jūlijā
Aknīstē

Nr.9

Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēde sākta plkst. 13.00
Sēdi vada – domes priekšsēdētājas vietnieks Jānis Vanags
Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Ināra Buiķe
Piedalās –
Deputāti:
Jānis Vanags,
Inārs Čāmāns,
Santa Curikova,
Aija Kurkliete,
Normunds Zariņš,
Skaidrīte Pudāne,
Viktors Žukovskis,
Sandra Vārslavāne
Nepiedalās: Vija Dzene (atvaļinājumā)
Pašvaldības darbinieki:
I.Vendele – galvenā grāmatvede,
A.Aldiņa – juriskonsulte,
L.Prande – sabiedrisko attiecību speciāliste,
J.Bondars – Gārsenes pagasta pārvaldes vadītājs
Domes priekšsēdētājas vietnieks J.Vanags aicina balsot par sēdes darba kārtību
ar 51 jautājumu.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 51 jautājumu.
DARBA KĀRTĪBA
1. Par pašvaldības budžeta izpildi 2018.gada 2.ceturksnī.
2. Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu papildus izmaksām projekta
“Radošā rezidence “Debesjums”” īstenošanai.
3. Par saistošo noteikumu Nr.9/2018 „Grozījumi Aknīstes novada domes
21.02.2018. saistošajos noteikumos Nr.4/2018 „Aknīstes novada pašvaldības
pamatbudžeta plāns 2018.gadam”” apstiprināšanu.
4. Par saistošo noteikumu Nr.10/2018 „Grozījumi Aknīstes novada domes
28.02.2018. saistošajos noteikumos Nr.5/2018 „Aknīstes novada pašvaldības
speciālā budžeta plāns 2018.gadam”” apstiprināšanu.
5. Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu kadastrālajai uzmērīšanai
nekustamajam īpašumam Skolas ielā 19, Aknīstē.

6. Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu projekta “Inovācija – svaiga
domāšana pilsētā” īstenošanai.
7. Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu Aknīstes katoļu draudzei.
8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Aerodroms 1, Aknīstes pagastā, Aknīstes
novadā, atsavināšanas izsoles rezultātiem.
9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Silmači-1”, Aknīstes pagastā, Aknīstes
novadā, atsavināšanu.
10. Par saistošo noteikumu Nr.11/2018 “Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes
novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli” apstiprināšanu.
11. Par saistošo noteikumu Nr.12/2018 “Grozījums Aknīstes novada domes
2018.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/2018 “Par materiālo atbalstu
pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem
bērniem un audžuģimenēm Aknīstes novadā”” apstiprināšanu.
12. Par SIA “Gārsenes pils” dibināšanu.
13. Par tirgus izpētes kārtību Aknīstes novada pašvaldībā.
14. Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu
sarakstā.
15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma (dzīvokļa) Miera ielā 3 - 3, Aknīstē,
Aknīstes novadā, nodošanu atsavināšanai.
16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma (dzīvokļa) Miera ielā 3 - 5, Aknīstē,
Aknīstes novadā, nodošanu atsavināšanai.
17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma (dzīvokļa) Miera ielā 3 - 6, Aknīstē,
Aknīstes novadā, nodošanu atsavināšanai.
18. Par pašvaldības nekustamā īpašuma (dzīvokļa) Miera ielā 1 - 16, Aknīstē,
Aknīstes novadā, nodošanu atsavināšanai.
19. Par pašvaldības nekustamā īpašuma (zemes gabala), kadastra apzīmējums
56050010066, Aknīstē, Aknīstes novadā, nodošanu atsavināšanai.
20. Par adrešu piešķiršanu.
21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
„Fizkultūras iela 7B”, Aknīstē, Aknīstes novadā, ar kadastra apzīmējumu
56050010151.
22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Bajāri”,
Asares pagastā, Aknīstes novadā, ar kadastra apzīmējumu 560440060004.
23. Par pašvaldības zemes nomu.
24. Par pašvaldības zemes nomu.
25. Par pašvaldības zemes nomu.
26. Par pašvaldības zemes nomu.
27. Par pašvaldības zemes nomu.
28. Par pašvaldības zemes nomu.
29. Par pašvaldības zemes nomu.
30. Par pašvaldības zemes nomas līguma izbeigšanu.
31. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Smelteri”, Gārsenes pagastā, Aknīstes
novadā, nomas izbeigšanu.
32. Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu.
33. Par pabalsta piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu.
34. Par pabalsta piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu.
35. Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu.
36. Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu.
37. Par brīvpusdienu piešķiršanu 100% apmērā.
38. Par brīvpusdienu piešķiršanu 50% apmērā.
39. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
40. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
41. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
42. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.

43. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
44. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
45. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
46. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
47. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu.
48. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.
49. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.
50. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.
51. Par nekustamā īpašuma Lauku ielā 2C, Aknīstē, sadalīšanu.
1.#
Par pašvaldības budžeta izpildi 2018.gada 2.ceturksnī
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likumu „Par pašvaldību
budžetiem”, 18.07.2018. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta 2018.gada janvāra jūnija ieņēmumus – 1568224,47 EUR un izdevumus – 1351087,50 EUR; speciālā
budžeta ieņēmumus – 66069,00 EUR un izdevumus – 34646,29 EUR.
2.#
Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu papildus izmaksām projekta
“Radošā rezidence “Debesjums”” īstenošanai
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu,
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 18.07.2018. Finanšu
komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Piešķirt līdzekļus 12643,71 EUR papildus izmaksām projekta “Radošā
rezidence “Debesjums”” no līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem.
3.#
Par saistošo noteikumu Nr.9/2018 “Grozījumi Aknīstes novada domes
21.02.2018. saistošajos noteikumos Nr.4/2018 “Aknīstes novada pašvaldības
pamatbudžeta plāns 2018.gadam” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likumu „Par pašvaldību
budžetiem”, 18.07.2018. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.9/2018
„Grozījumi Aknīstes novada domes 21.02.2018. saistošajos noteikumos
Nr.4/2018 „Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2018.gadam””.
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
4. Publicēt saistošos noteikumus pašvaldības mājas lapā internetā, nodrošināt to
pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 9/2018
„Grozījumi Aknīstes novada domes 21.02.2018. saistošajos noteikumos Nr.4/2018
„Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2018.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”, likumu “Par valsts budžetu 2018.gadam”,
Likumu par budžetu un finanšu vadību
Izdarīt Aknīstes novada domes 21.02.2018. saistošajos noteikumos Nr.4/2018
„Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2018.gadam” šādus grozījumus:
Ieņēmumos:
Klasifikācijas
kods

Nosaukums
I KOPĀ IEŅĒMUMI

Apstiprinātais
gada plāns
(EUR)
2 52 53 58

II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi

1 55 41 48

IV Nenodokļu ieņēmumi
08.0.0.0
08.9.0.0
08.9.1.0
08.9.1.0.
17.2.0.0

17.2.0.0

17.2.0.0

18.0.0.0
18.6.0.0
18.6.2.0
18.6.2.9.

IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN
ĪPAŠUMA
Pārējie finanšu ieņēmumi

250697.00

2 77 60 55.00

115071.00

1 66 92 19.00

115071.00

14 89 19.00

113071.00
113071.00

11 30 71.00
113071.00

113071.00

113071.00

Ieņēmumi no kredītsaistību dzēšanas

113071.00

113071.00

2000.00

20 00.00

2000.00

20 00.00

2000.00

20 00.00

135263.00

1 05 74 59.00

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta
daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām
un no budžeta nefinansētām iestādēm
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta
daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām
un no budžeta nefinansētām iestādēm
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji
finansētām atvasinātām publiskām personām un no
budžeta nefinansētām iestādēm
V Transfertu ieņēmumi
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI
Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu
transperti no valsts budžeta
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
noteiktam mērķim
Pārējās mērķdotācijas pašvaldībām

18.6.3.1
18.6.3.1.0

Ceļš Dienvidi-Gransbedres

18.6.3.1.1

18.6.3.0.5

Precizētais
gada plāns

Ieņēmumi no kredītsaistību dzēšanas

Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu
transferti ārvalstu finanšu palīdzības projektu
īstenošanai no valsts budžeta iestādēm
Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai"
LEADER projektu nauda

18.6.3.0

3 38 48
0

Grozījumi
EUR

92 21 96
85 61 72

135263.00

85 61 72
30 23 65

135263.00
3586.00

99 14 35.00
99 14 35.00
30 59 51.00

95 88

3586.00

1 31 74.00

9 64 69

131677.00

22 81 46.00

23 43

5285.00

76 28.00

390.00

3 90.00

8649.00

86 49.00

Ceļš 14.CRBP-Censoņi

11962.00

1 19 62.00

18.6.3.1.2

Ceļš Asare-Vilkupīte

20656.00

2 06 56.00

18.6.3.1.3

Ceļš Tauriņi-Upītes

18473.00

1 84 73.00

18.6.3.1.4

Ceļš Gārsene-Bajāri

29749.00

2 97 49.00

18.6.3.1.5

Ceļš Gārsene-Jaunmuiža-Irbes

18000.00

1 80 00.00

18.6.3.1.6

Ceļš Ancene

18513.00

1 85 13.00

363.00

5 69 01.00

VI Budžeta iestāžu ieņēmumi
21.0.0.0
21.3.0.0
21.3.9.0
21.3.9.9.5

BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu maksas
pakalpojumiem
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem LVM
finansējums
IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai DEFICĪTS (–
)

5 65 38
5 65 38
5 61 41
2 90 50

2 52 53 58

363.00
363.00

5 69 01.00
5 65 04.00

363.00

2 94 13.00

363.00

3 63.00

250697.00

2 77 60 55.00

Izdevumos:
Klasifikācijas
kods

Nosaukums

Apstiprinātais
gada plāns
(EUR)

Grozījumi
EUR

Gada plāns
ar

grozījumiem
EUR

01.110

VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM
KATEGORIJĀM
Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas

35 96 93

2624.00

36 23 17

06.200

Teritoriju attīstība

54 23 28

127635.00

66 99 63

08.230

Kultūras centri, nami, klubi

24 83 99

32102.00

28 05 01

09.110

Pirmsskolas izglītība

30 68 53

85308.00

39 21 61

09.219

Vispārējā izglītība

57 97 38

1917.00

58 16 55

09.510

1000
1100
1110

2 74 34 10

Interešu un profesionālās ievirzes izglītība
VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM
KATEGORIJĀM
Atlīdzība
Atalgojums
Mēneša amatalga

5 86 71

5220.00

6 38 91

254806.00

2 99 82 16

5610.00

1 51 18 21

1 50 62 11
1 21 38 09
1 17 53 55

Pārējo darbinieku mēneša amatalga

1200

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

29 24 02

Komandējumi un dienesta braucieni

21 25

1210
2000
2100
2110
2112
2230
2239
2240
2241
2270

Iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni
Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi

2361
2363

Ēdināšanas izdevumi

5250
5250
7000
7200
7270

7270

57 17 21

Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi
Kapitālais remonts un rekonstrukcija
Kapitālais remonts un rekonstrukcija
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti
Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti
Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti valsts
budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām
personām, budžeta nefinansētajām iestādēm
Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta
daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām,
budžeta nefinansētajām iestādēm
IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai DEFICĪTS (–)

Domes priekšsēdētājas vietnieks

4574.00
4574.00
4574.00
1036.00
1036.00
1036.00
8123.00
417.00

15 25
10 00

3 61 89

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces
un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000
Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu
uzturēšana
Mīkstais inventārs

5200

29 22 22

Citi pakalpojumi
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi

5000

29 22 22

8 35 73

2300
2360

1 17 31 22

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)
Ēku, būvju un telpu remonts

2279

2 99 82 16

2 74 34 10

1119

1210

254806.00

3 87 50
7 53 34
1 35 80
3 61 89
21 95 67
4 34 49

417.00
417.00
37.00
37.00
1633.00
1633.00
4739.00
4739.00
1297.00
1297.00

1 21 83 83
1 17 99 29
1 17 76 96
29 34 38
29 32 58
29 32 58
57 98 44
25 42
19 42
14 17
8 36 10
3 87 87
7 69 67
1 52 13
4 09 28
4 09 28
22 08 64
4 47 46

54 49

1222.00

66 71

3 80 00

75.00

3 80 75

239073.00

47 78 22

239073.00

46 78 22

239073.00

43 86 22

239073.00

43 86 22

2000.00

19 63 33

23 87 49
22 87 49
19 95 49
19 95 49
19 43 33
11 54 02
22 84

2000.00
2000.00

11 74 02
42 84

22 84

2000.00

42 84

-2 74 34 10

-254806.00

-2 99 82 16

J.Vanags

4.#
Par saistošo noteikumu Nr.10/2018 “Grozījumi Aknīstes novada domes
28.02.2018. saistošajos noteikumos Nr.5/2018 “Aknīstes novada pašvaldības
speciālā budžeta plāns 2018.gadam” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likumu „Par pašvaldību
budžetiem”, 18.07.2018. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.10/2018
„Grozījumi Aknīstes novada domes 28.02.2018. saistošajos noteikumos
Nr.5/2018 „Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2018.gadam””.
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
4. Publicēt saistošos noteikumus pašvaldības mājas lapā internetā, nodrošināt to
pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 10/2018
„Grozījumi Aknīstes novada domes 28.02.2018. saistošajos noteikumos Nr.5/2018
„Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2018.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”, likumu “Par valsts budžetu 2018.gadam”,
Likumu par budžetu un finanšu vadību
Izdarīt Aknīstes novada domes 28.02.2018. saistošajos noteikumos Nr.5/2018
„Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2018.gadam” šādus grozījumus:
Izdevumos:
Klasifikācijas
kods

06.200

2000
2200
2200
2200

Nosaukums
VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM
KATEGORIJĀM
Teritoriju attīstība

Apstiprinātais
gada plāns
(EUR)
12 73 49

VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM
KATEGORIJĀM
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi

Grozījumi

127349

12 73 49

127349

12 73 49

127349

8 22 33

82233

8 21 53

Pakalpojumi

-253.00

8 21 53

Pakalpojumi

Precizētais
gada plāns

-253.00

8 21 53

-253.00

81900
81900
81900

2246

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)
Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana

-157.00

75075

2350

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli

157.00

157

23502

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli-rez.daļas

157.00

157

2500

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi

2230
2239
2240

2510
2515

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļ maksājumi

Domes priekšsēdētājas vietnieks

19 21

-96.00

19 19
8 02 32

-96.00
-157.00

7 52 32

80

96.00
80

1823
80075

176

96.00
80

1825

96.00

J.Vanags

176
176

5.#
Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu kadastrālajai uzmērīšanai
nekustamajam īpašumam Skolas ielā 19, Aknīstē
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu,
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 18.07.2018. Finanšu
komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Piešķirt līdzekļus 2250,38 EUR avansa maksājumam Valsts zemes dienestam
par kadastrālo uzmērīšanu nekustamajam īpašumam Skolas ielā 19, Aknīstē, no
līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem.
6.#
Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu projekta “Inovācija – svaiga
domāšana pilsētā” īstenošanai
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu,
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 18.07.2018. Finanšu
komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Piešķirt līdzekļus 2853,37 EUR projekta “Inovācija – svaiga domāšana
pilsētā” pašvaldības līdzfinansējumam no līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem.
7.#
Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu Aknīstes katoļu draudzei
Pamatojoties uz „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 15.panta
pirmās daļas 5.punktu, 18.07.2018. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Piešķirt līdzekļus 700,00 EUR Aknīstes katoļu draudzei baznīcas logu
krāsošanai – 350,00 EUR no kultūras budžeta līdzekļiem, 350,00 EUR no tūrisma
budžeta līdzekļiem.
8.#
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Aerodroms 1, Aknīstes pagastā, Aknīstes
novadā, atsavināšanas izsoles rezultātiem
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
34.panta otro daļu, ņemot vērā Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijas 10.07.2018. izsoles rezultātus, 18.07.2018. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2018.gada 10.jūlija izsoles rezultātus: noteikt /juridiskās personas
nosaukums, reģ.Nr./, par pašvaldības īpašumā esošo zemes gabalu 0,2117 ha
platībā, kadastra Nr.56250070199, un 0,2650 ha platībā, kadastra
Nr.56250070166, Aerodroms 1, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, izsoles
uzvarētāju, kura ir nosolījusi augstāko cenu, kas sastāda EUR 2923,00 (Divi
tūkstoši deviņi simti divdesmit trīs euro 00 centi).
2. Uzdot Aknīstes novada pašvaldības juriskonsultei A.Aldiņai sagatavot pirkuma
līgumu izsoles uzvarētājam.

9.#
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Silmači-1”, Aknīstes pagastā, Aknīstes
novadā, atsavināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 9.panta otro daļu, 10.pantu, 32.pantu,
ņemot vērā Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 10.07.2018.
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt 10.07.2018. izsoli “Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā
nekustamā īpašuma “Silmači-1”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā,
atsavināšanu” par nenotikušu.
2. Atkārtoti organizēt minētā nekustamā īpašuma izsoli, pazeminot nosacīto cenu
par 10%.
3. Apstiprināt grozījumus izsoles noteikumos Nr.2/2018 „Par Aknīstes novada
pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma “Silmači-1”, Aknīstes pagastā,
Aknīstes novadā, atsavināšanu”. (pielikumā)
APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē
28.02.2018. (prot. Nr.4, 2.#)
GROZĪJUMI
Aknīstes novada domes sēdē
23.05.2018. (prot. Nr.7, 11.#)
GROZĪJUMI
Aknīstes novada domes sēdē
25.07.2018. (prot. Nr.9, 9.#)
Aknīstes novada domes
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 2/2018
„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma “Silmači-1”
kadastra Nr.56250070173, Aknīstes pagastā Aknīstes novadā atsavināšanu”
1. Izsoles organizētājs Aknīstes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000026441,
adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads.
1.1. Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība.
1.2. Pārdošanas metode: trešās kārtas mutiska izsole ar augšupejošu soli.
2. Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes
novads.
3. Izsoles laiks: 2018.gada 11.septembrī plkst. 11:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija.
komisijas priekšsēdētāja: Ilze Ieleja
komisijas locekļi: Jānis Gavars, Kristaps Žubeckis , Antra Aldiņa
Sekretāre:
Ināra Buiķe
5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošais nekustamais īpašums – zeme ar
daudzdzīvokļu māju Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, zemes vienība 1,46 ha
platībā, dzīvojamās mājas platība 419,4 m2.. Nekustamā īpašuma “Silmači-1”
nosacītā cena ir EUR 2 284,00 (divi tūkstoši divi simti astoņdesmit četri euro
00 centi).
6. Nekustamā īpašuma izsoli sāk ar nekustamā īpašuma “Silmači-1”, Aknīstes
pagastā, Aknīstes novadā, izsoles objekta noteikto nosacīto cenu.

7. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt izsoles objektu dabā
darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš
sazinoties ar kontaktpersonu pa tālruni 28685224.
8. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00 (piecdesmit euro 00
centi).
9. Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā.
10. Izsoles dalībniekiem jāreģistrējas Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7,
Aknīstē, Aknīstes novadā, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada
pašvaldības interneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā termiņā, iepriekš
samaksājot drošības naudu 10 % apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma
objekta nosacītās cenas un reģistrācijas nodevu EUR 14,23 (četrpadsmit euro
23 centi). Drošības nauda un reģistrācijas nodeva uzskatāma par iesniegtu, ja
attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā.
11. Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies viens pretendents,
nekustamais īpašums tiks pārdots vienīgajam pretendentam, ja viņš pārsolīs
izsoles objekta nosacīto cenu.
12. Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bezskaidras naudas
pārskaitījumu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000026441 A/S
„SEB banka” bankas kontā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas kods
UNLALV2X, vai arī Aknīstes novada pašvaldības kasē skaidras naudas
norēķinu veidā.
13. Visa izsolē nosolītā cena (tai skaitā drošības nauda) tiek uzskatīta par nekustamā
īpašuma pirkuma maksu.
14. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta nekustamā īpašuma pirkuma
maksā.
15. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties izsolē, var pieteikties
Aknīstes novada pašvaldībā līdz 2018. gada 7.septembrim darbdienās no 8.00
līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30.
16. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai piedalītos izsolē, nekustamā
īpašuma pirkšanai jāiesniedz Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi
dokumenti:
16.1. Fiziskām personām:
− Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos
iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles
noteikumiem;
− jāuzrāda pase;
− dokuments par drošības naudas iemaksu;
− dokuments par reģistrācijas maksas samaksu.
16.2. Juridiskām personām:
− Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos
iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles
noteikumiem;
− dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks) vai attiecīgās
pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi;
− apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) kopiju vai izraksts par
pārvaldes institūciju amatpersonu) kompetences apjomu;
− kvīts par drošības naudas samaksu;
− kvīts par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;
− noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juridisko personu
izsolē (uzrādot pasi).
17. Ja nepieciešams, no attiecīgā valsts reģistra Mantas atsavināšanas komisija var
pieprasīt zvērināta revidenta vai licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās
personas gada pārskatu.
18. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.

19. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku sarakstā. Izsolē var
piedalīties, ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti
izsoles priekšnoteikumi.
20. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
− nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas
termiņš;
− nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie dokumenti;
− rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpašuma atsavināšanas
izsoles noteikumiem.
21. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu eksemplārā izsoles
dalībnieks ar savu parakstu pirms izsoles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar
izsoles noteikumiem.
22. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas numuru.
23. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo īpašumu. Uzziņas pa tālr.
28685224.
24. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam izpaust jebkādas ziņas
par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.
25. Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram (protokolistam)
reģistrācijas apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka
reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam
kārtas numuram.
26. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ierodas ne mazāk kā divi
dalībnieki, kuri reģistrēti noteiktajā kārtībā.
27. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem reģistrētajiem
dalībniekiem, izsoles vadītājs izsoli atliek uz 15 minūtēm, bet pēc tam objektu
piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam, ja tas pārsola izsoles nosacīto
cenu.
28. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus apstiprināt gatavību
piedalīties izsolē.
29. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru.
Katrs šāds solījums ir dalībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā
objekta cenu par noteikto cenas pieauguma apmēru EUR 50.00. Ja neviens no
dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepārsola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto
pēdējo nosolīto augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu.
30. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena objekts ir pārdots personai,
kas nosolījusi pēdējo augstāko cenu. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši
vienu un to pašu cenu, priekšroka pirkt objektu ir dalībniekam, kurš pirmais no
viņiem saņēmis izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību.
31. Dalībnieks, kas, nosolījis visaugstāko cenu izsolē, tiek ierakstīts izsoles
protokolā, kurā norāda dalībnieka
− juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs un nosolītā cena;
− fiziskas personas: vārds, uzvārds, personas kods un nosolītā cena.
32. Pircējs, kas, konkrētam objektam nosolījis pēdējo augstāko cenu, izsoles vietā
nekavējoties ar savu parakstu apliecina, ka protokolā norādītā cena atbilst tai,
ko viņš ir nosolījis.
33. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet neparakstās protokolā, uzskatāms
par atteikušos no nosolītā objekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija
ir tiesīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un viņam netiek
atmaksāta dalības maksa un drošības nauda. Tad Mantas atsavināšanas komisija
pēdējam pārsolītajam pircējam piedāvā atsavināmo nekustamo īpašumu par
viņa nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo nekustamo īpašumu
pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vairāki dalībnieki, izsoli nekavējoties
atkārto no pirmspēdējās augstākās cenas.

34. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks
apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.
35. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kurš nosolījis
nekustamā īpašuma objektu, saņem rēķinu samaksas veikšanai.
36. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēgšanai.
37. Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles nosacīto cenu vai arī izsoles
dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, 7 dienu laikā pēc izsoles nav iesniedzis
Mantas atsavināšanas komisijai bankas dokumentus par to, ka attiecīgie
norēķini ir nokārtoti, viņš zaudē tiesības uz atsavināmo nekustamā īpašuma
objektu. Reģistrācijas nodeva un drošības nauda attiecīgajam dalībniekam
netiek atmaksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu
nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš
solījis nākamo augstāko cenu.
38. Izsoles dalībniekiem, kas pārtraukuši solīšanu izsoles gaitā, drošības nauda tiek
atmaksāta nedēļas laikā pēc izsoles, bet reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.
39. Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies uz izsoli, drošības nauda
un reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.
40. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu par konkrētu objektu, 7 dienu
laikā kopš izsoles jāpārskaita starpība starp nosolīto cenu un iemaksāto drošības
naudu Aknīstes novada pašvaldības norēķinu kontā.
41. Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles apstiprina Mantas
atsavināšanas
komisija.
42. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome nākamajā domes sēdē pēc
tam, kad saņemts bankas dokuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par
nosolīto nekustamo īpašumu.
43. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, pēc iemaksas veikšanas
atsakās parakstīt pirkuma līgumu, kurš sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta
izsoles noteikumiem, viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. Reģistrācijas
nodeva un drošības nauda šādam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā gadījumā
atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par
savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu.
44. Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods, atkāpšanās no līguma u.tml.)
par tā nepildīšanu. Pirkuma līgums nekustamā objekta nosolītājam jāparaksta 7
(septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.
45. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem Aknīstes novada
pašvaldības Mantas atsavināšanas komisija. Sūdzības par Mantas atsavināšanas
komisijas darbību iesniedzamas Aknīstes novada domē 3 darba dienu laikā no
izsoles dienas Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208.
46. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles noteikumiem un saņemt
sīkāku informāciju par atsavināmo nekustamo īpašumu Aknīstes novada
pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2018.gada 30.jūlija līdz
2018.gada 7.septembrim darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00,
piektdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 14.30. Tālrunis uzziņām:
28685224.
47. Izsole notiks 2018.gada 11.septembrī plkst.11.00, Aknīstes novada
pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novadā, LV-5208.
10.#
Par saistošo noteikumu Nr.11/2018 “Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes
novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu,
41.panta pirmās daļas 1.punktu, 18.07.2018. Finanšu komitejas lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.11/2018 „Par
pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to
materiālo stāvokli””.
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 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.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.11/2018
„Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to
materiālo stāvokli”
Izdoti saskaņā
ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Materiālās palīdzības pabalstu mērķis ir sniegt materiālu atbalstu personām un
personu grupām, neizvērtējot to materiālo stāvokli.
2. Šie noteikumi nosaka materiālās palīdzības pabalstu izmaksas un saņemšanas
kārtību, materiālās palīdzības pabalstu veidus, pabalstu apmēru personām
(ģimenēm), kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
3. Materiālās palīdzības pabalstus piešķir Aknīstes novada pašvaldības Sociālais
dienests.
4. Pabalstus izmaksā skaidrā naudā Aknīstes novada pašvaldības kasē vai ar
pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.
II.
Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā
5. Finansiālais pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā tiek noteikts šādā apmērā:
5.1. personas 80 gadu jubilejā 80 euro apmērā;
5.2. personas 85 gadu jubilejā 85 euro apmērā;
5.3. personas 90 gadu jubilejā 90 euro apmērā;
5.4. personas 95 gadu jubilejā 95 euro apmērā;
5.5. personas 100 gadu jubilejā 150 euro apmērā.
6. Pabalstu piešķir personām, kuru pamata dzīvesvieta ir deklarēta Aknīstes
novada teritorijā.
7. Pabalstu jubilejā jāpieprasa, iesniedzot iesniegumu, ne vēlāk kā trīs mēnešu
laikā pēc tiesību rašanās uz attiecīgo pabalstu.
III. Pabalsts kāzu jubilejā
8. Piešķir 100 euro Zelta (50 gadu), Dimanta (60 gadu) un Briljanta (70 gadu)
kāzu jubilejā personām, kuru pamata dzīvesvieta ir deklarēta Aknīstes novada
teritorijā.
9. Pabalstu kāzu jubilejā jāpieprasa, iesniedzot iesniegumu un uzrādot laulību
apliecību, ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc tiesību rašanās uz attiecīgo
pabalstu.
IV.

Vienreizējs pabalsts personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas vietas
10. Vienreizējo pabalstu 50 euro apmērā piešķir personām, kuras atbrīvotas no
brīvības atņemšanas vietas pēc soda izciešanas (izņemot īslaicīgu brīvības

atņemšanu) un kuras līdz apcietināšanai savu pamata dzīvesvietu bija
deklarējušas Aknīstes novada teritorijā.
11. Pabalstu jāpieprasa, iesniedzot izziņas kopiju un iesniegumu par atbrīvošanos
no ieslodzījuma vietas (uzrādot oriģinālu), viena mēneša laikā no atbrīvošanas
dienas.
V.
Bērna piedzimšanas pabalsts
12. Bērna piedzimšanas pabalstu piešķir, ja jaundzimušā bērna pamata deklarētā
dzīvesvieta no piedzimšanas ir Aknīstes novada administratīvajā teritorijā un ja:
12.1. viena no vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir novada administratīvajā
teritorijā, pabalsta apmērs ir 75 euro;
12.2. abu vecāku deklarētā dzīvesvieta ir novada administratīvajā teritorijā,
pabalsta apmērs ir 150 euro.
13. Bērna dzimšanas pabalsts jāpieprasa, iesniedzot iesniegumu un dzimtsarakstu
nodaļas izsniegto izziņu, trīs mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.
VI. Ziemassvētku pabalsts
14. Ziemassvētku pabalstu dāvanu iegādei piešķir:
14.1. izglītojamajiem, kuri apmeklē Aknīstes novada pašvaldības mācību
iestādes;
14.2. pirmsskolas vecuma bērniem, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības
iestādi, kuru pamata dzīvesvieta ir deklarēta Aknīstes novada teritorijā;
14.3. bērniem, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpes iestādēs, kur tos ir
ievietojusi Aknīstes novada pašvaldība;
14.4. personām, kuras atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijās, kur tās ir ievietojusi Aknīstes novada pašvaldība.
15. Pabalsts Ziemassvētku dāvanu iegādei tiek izsniegts mantiskā veidā (konfekšu
paciņas).
16. Lai saņemtu pabalstu, Aknīstes novada mācību iestādes, Dzimtsarakstu nodaļa,
bāriņtiesa, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija
iesniedz pabalsta saņēmēju sarakstus Sociālajā dienestā.
VII.
Apbedīšanas pabalsts
17. Vienreizēju pabalstu apbedīšanas izdevumu segšanai piešķir Aknīstes novada
pašvaldības teritorijā deklarētā iedzīvotāja nāves gadījumā:
17.1. līdz 300 euro, ja mirusī persona nebija pensijas vai sociālā
nodrošinājuma pabalsta saņēmējs;
17.2. 75 euro, ja mirusī persona saņēma pensiju vai sociālā nodrošinājuma
pabalstu.
18. Pabalsts jāpieprasa, iesniedzot pašvaldībā iesniegumu un personas miršanas
apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu), viena mēneša laikā no miršanas izziņas
saņemšanas brīža.
19. Pabalstu var pieprasīt persona, kas apņemas bēru organizēšanu.
20. Ja mirušai personai nav piederīgo vai personas, kas uzņemas apbedīšanu,
novada pašvaldība apmaksā apbedīšanas pakalpojumus. Nepieciešamības
gadījumā - Starprajonu tiesu medicīnas ekspertīzes nodaļas pakalpojumus.
VIII.
Vienreizējs materiālais pabalsts mācību līdzekļu iegāde
21. Tiesības saņemt vienreizēju materiālo pabalstu mācību līdzekļu iegādei,
personām, kuru pamata dzīvesvieta ir deklarēta Aknīstes novada teritorijā, ja
bērns uzsāk mācības pirmajā klasē Aknīstes novada pašvaldības teritorijā
esošajā mācību iestādē.

22. Kopējais pabalsta apmērs vienam bērnam ir 65 euro (pabalsta daļu 40 euro
pārskaitot izglītības iestādei no pašvaldības budžeta un 25 euro izmaksājot
bērna vecākiem).
23. Sarakstu par skolēniem, kuri uzsāk mācības 1.klasē, Sociālajā dienestā iesniedz
mācību iestādes direktors.
IX. Vienreizējs pabalsts politiski represētām personām
24. Vienreizējo pabalstu 50 euro apmērā (uz 18.novembri) piešķir politiski
represētajām personām, kuras savu pamata dzīvesvietu deklarējušas Aknīstes
novada teritorijā, pamatojoties uz personas iesniegumu un uzrādot represētās
personas apliecību.
X.

Materiālais pabalsts onkoloģisko saslimšanu ārstēšanās gadījumā
25. Materiālo pabalstu līdz 200 euro piešķir vienu reizi gadā onkoloģisko
saslimšanu ārstēšanās gadījumā personām, kuras savu pamata dzīvesvietu
deklarējušas Aknīstes novada teritorijā.
26. Materiālais pabalsts jāpieprasa līdz kalendārā gada beigām, uzrādot onkologa
slēdzienu un ārstēšanai izlietoto naudas līdzekļu darījumu apliecinošus
dokumentu oriģinālus.
XI.
Pabalsts operācijas gadījumā
27. Pabalstu operācijas gadījumā piešķir vienu reizi gadā personām, kuras savu
pamata dzīvesvietu deklarējušas Aknīstes novada teritorijā.
28. Pabalstu piešķir, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi, bet ne vairāk kā 200 euro
gadā vienai personai.
29. Materiālais pabalsts jāpieprasa līdz kalendārā gada beigām, uzrādot ārstēšanai
izlietoto naudas līdzekļu darījumu apliecinošus dokumentu oriģinālus.

XII.
Ēdināšanas maksas atvieglojumi
30. Ēdināšanas maksas atvieglojumi:
30.1. brīvpusdienas 50% apmērā Aknīstes vidusskolas 5. līdz 12.klašu
skolēniem, kuri ēd kompleksās pusdienas skolā, neņemot vērā skolēna
deklarēto dzīvesvietu;
30.2. brīvpusdienas 100% apmērā daudzbērnu ģimeņu bērniem (3 un
vairāk bērni), kuri apmeklē Aknīstes vidusskolu un ēd kompleksās
pusdienas skolā, neņemot vērā deklarēto dzīvesvietu.
Lai saņemtu ēdināšanas maksas atvieglojumu daudzbērnu ģimene, kurā
ir bērni no 18 gadu vecuma un nav sasnieguši 24 gadu vecumu, un tie iegūst
vispārējo profesionālo vai augstāko izglītību, persona vai tās likumīgais
pārstāvis iesniedz Sociālajā dienestā izziņu par to, ka bērns mācās.
30.3. Piešķir brīvpusdienas 100% apmērā visiem Aknīstes novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem, neņemot vērā
deklarēto dzīvesvietu.
Brīvpusdienas 100% apmērā vasaras mēnešos netiek piešķirtas tiem audzēkņiem,
kuri apguvuši pirmsskolas izglītības programmu un septembrī uzsāks mācības 1.klasē.
31. Ēdināšanas maksas atvieglojumus jāpieprasa, iesniedzot iesniegumu.
XIII.
Pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai
32. Pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai (dokumentu noformēšanai vai
atjaunošanai, sociālās aprūpes pasākumu nodrošināšanai) un citu sociālo
situāciju risināšanai tiek piešķirts trūcīgām un maznodrošinātām personām,
kuras savu pamata dzīvesvietu deklarējušas Aknīstes novada teritorijā.
33. Pabalsta apmērs nepārsniedz 75 euro gadā vienai personai.

XIV.
Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
34. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Aknīstes novada domē Skolas ielā 7,
Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5237. Novada domes pieņemto lēmumu var
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Jelgavā, Atmodas
ielā 19, LV-3007) likumā noteiktajā kārtībā.
35. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu, spēku zaudē Aknīstes novada
pašvaldības 2009.gada 21.oktobra saistošie noteikumi Nr.14 “Par pašvaldības
pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot materiālo stāvokli.”

Domes priekšsēdētājas vietnieks

J.Vanags

11.#
Par saistošo noteikumu Nr.12/2018 “Grozījums Aknīstes novada domes
2018.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/2018 “Par materiālo atbalstu
pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem
bērniem un audžuģimenēm Aknīstes novadā”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu,
41.panta pirmās daļas 1.punktu, 18.07.2018. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.12/2018
„Grozījums Aknīstes novada domes 2018.gada 24.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.3/2018 “Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm
Aknīstes novadā””.
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 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.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.12/2018
„Grozījums Aknīstes novada domes 2018.gada 24.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.3 „Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem
un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Aknīstes
novadā””
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 "Audžuģimenes
noteikumi" 43.punktu, Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu Nr.857
„Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās” 27.,30.,31.,311 . punktu
1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2018.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.3 „Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Aknīstes novadā”” šādu
grozījumu:
1.1. 8.2.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
“8.2. pabalstu piešķir valstī noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalsta
apmērā”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā
kārtībā.
Domes priekšsēdētājas vietnieks

J.Vanags

12.#
Par SIA “Gārsenes pils” dibināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu,
15.panta pirmās daļas 5. un 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu,77.panta otro
daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta pirmo daļu un 88.panta pirmās daļas
3.punktu, kā arī otro un ceturto daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu un
43.panta pirmo daļu, 18.07.2018. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (J.Vanags, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 1
(S.Pudāne), Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Dibināt Aknīstes novada pašvaldības kapitālsabiedrību - sabiedrību ar
ierobežotu atbildību „Gārsenes pils”, nosakot šādu pašvaldības
kapitālsabiedrības atrašanās vietu: “Labieši”, Gārsene, Gārsenes pagasts,
Aknīstes novads.
2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.13/2018 “Par Gārsenes pils atzīšanu par
stratēģiski svarīgu objektu Aknīstes novadā.”
3. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Gārsenes pils” statūtus.
4. Noteikt, ka sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Gārsenes pils” 100 % kapitāla
daļu turētājs ir Aknīstes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000026441,
juridiskā adrese – Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV - 5208.
5. Noteikt, ka sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Gārsenes pils” pamatkapitāls ir
EUR 10 000 (desmit tūkstoši euro 00 centi), kas tiek apmaksāts ar naudas
ieguldījumu 100% apmērā.
6. Iecelt par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Gārsenes pils” valdes locekli
Daci Geidu, nosakot amata algu EUR 500.00, uz 1 gadu.
7. Pilnvarot Daci Geidu sagatavot un parakstīt pieteikumu sabiedrības ar
ierobežotu atbildību “Gārsenes pils” ierakstīšanai komercreģistrā un veikt visas
ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību reģistrēšanu saistītās darbības, tai skaitā
maksājumus likumos noteiktajos termiņos un kārtībā.
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Gārsenes pils”
STATŪTI
Tādas publiskas personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību
tipveida statūti, kurai nav padomes
APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes
25.07.2018. sēdē (prot. Nr.9, 12.#)
I. Vispārīgie jautājumi
1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gārsenes pils" (turpmāk
– sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
2.1. 47.99 Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem;
2.2. 55.10 Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās;
2.3. 68.20 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana.
3. Paziņojumus par dalībnieku sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos
dokumentus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām un sabiedrības

locekļiem nosūta pa pastu vai elektroniski uz adresēm, kuras ir paziņotas
sabiedrībai, vai nodod personīgi.
II.
Pamatkapitāls un daļa
4. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 10 000 (Desmit tūkstoši euro 00 centi).
5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 10 000 (Desmit tūkstoš) kapitāla daļās.
6. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir viens euro.
III.
Valde
7. Valdes sastāvā ir viens valdes loceklis.
8. Valdes locekli ievēlē amatā uz 1 (vienu) gadu.
9. Papildus likumā noteiktajiem ierobežojumiem par valdes locekli nedrīkst būt
šādas personas:
9.1. personas ar kriminālsodāmību;
9.2. personas, kurām nav atbilstošas izglītības specialitātē;
10. Papildus likumā noteiktajam valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku
sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
10.1. līgumu slēgšana par summu, kas lielāka par EUR 1000,00 (viens
tūkstotis euro 00 centi);
10.2. aizņēmumu ņemšanai par summu, kas lielāka par EUR 1000,00 (viens
tūkstotis euro 00 centi);
10.3. citu darījumu veikšana, kas lielāka par EUR 1000,00 (viens tūkstotis
euro 00 centi).
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Aknīstes novada pašvaldības
Domes priekšsēdētājas vietnieks

_________________________ Jānis Vanags
(paraksts, vārds, uzvārds)

Aknīste
2018. gada 27.jūlijā
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.13/2018
„ Par Gārsenes pils atzīšanu par stratēģiski svarīgu objektu Aknīstes novadā”
Izdoti saskaņā
ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta
pirmo un ceturto daļu
1. Šie saistošie noteikumi nosaka, ka Gārsenes pils ir stratēģiski svarīgu pašvaldības
īpašums pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībā:
1.1. Gārsenes pili (turpmāk- Pils) kā stratēģiski svarīgu objektu nosaka tas, ka Pils
un tās teritorijai pieguļošais bijušās Gārsenes muižas parks (t.sk. pastaigu
takas) ir nozīmīgs reģionālas nozīmes apskates, kultūras un darījumu tūrisma
galamērķis;
1.2. Pils ir nozīmīgs objekts, kas nodrošina tūristu izmitināšanu gan ikdienā, gan
reizēs, kad Aknīstes novadā notiek īpaši apmeklēti tūrisma un kultūras
pasākumi (festivāls „Sansusī”, autokrosa sacensības, velokrosa „Sēlijas pērle”
sacensības u.tml.);
1.3. Pils ir nozīmīgs neoklasicisma arhitektūras paraugs Sēlijas reģionā.
2. Stratēģiski svarīga pašvaldības īpašuma noteikšanas mērķis ir dibināt
kapitālsabiedrību - SIA “Gārsenes pils”, lai sekmētu saimniecisko darbību
pašvaldības administratīvajā teritorijā, rūpētos par tradicionālo kultūras vērtību
saglabāšanu, iedzīvotāju izmitināšanu (viesnīcu pakalpojums, telpu noma un citu

pakalpojumu sniegšana) nodrošinot atbilstošu izmaksu uzskaiti, izsekojamību,
pamatotību un kontroli pār pašvaldības līdzekļu lietderīgu izmantošanu.
3. SIA “Gārsenes pils” darbības nozares (NACE klasifikators):
3.1. 47.99 Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem;
3.2. 55.10 Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās;
3.3. 68.20 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana.
Domes priekšsēdētājas vietnieks

J.Vanags

13.#
Par tirgus izpētes kārtību Aknīstes novada pašvaldībā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
18.07.2018. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības iekšējos noteikumus “Tirgus izpētes
kārtība Aknīstes novada pašvaldībā”.
TIRGUS IZPĒTES KĀRTĪBA AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBĀ
Aknīstes novada pašvaldība nosaka kārtību, kādā pašvaldības iestādēs un
struktūrvienībās (turpmāk – Pasūtītājs) tiek veikta priekšizpēte paredzamās līgumcenas
noteikšanai zemsliekšņa iepirkumos, ja paredzamā līgumcena 12 mēnešu periodā
piegāžu un pakalpojumu līgumiem ir no EUR 700,00 līdz EUR 9999,99 bez
pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) un būvdarbu līgumiem ir no EUR
1400,00 līdz EUR 19999,99 (bez PVN) vai piegāžu un pakalpojumu līgumiem līdz
EUR 700.00 un būvdarbu līgumiem līdz EUR 1400,00, ja iepirkuma procedūru paredz
ES finansētajos projektos.
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi (turpmāk - Kārtība) nosaka kārtību, kādā tiek veikta priekšizpēte
paredzamās līgumcenas noteikšanai zemsliekšņa iepirkumos, kas veikta
saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk - PIL) Aknīstes novada
pašvaldībā pašvaldības iestādēs un pašvaldības aģentūrās (turpmāk - Pasūtītājs).
2. Kārtības mērķis ir:
2.1. noteikt vienotu pieeju tirgus izpētes veikšanas procesam un vienotas
prasības dokumentācijas noformēšanai un uzglabāšanai Aknīstes novada
pašvaldībā;
2.2. atvieglot iepirkumu organizēšanas kārtību, nodrošināt zemsliekšņa
iepirkumiem paredzēto līdzekļu efektīvu izmantošanu, iepirkumu
pārskatāmību un atklātumu, kā arī piegādātāju brīvu konkurenci,
vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
3. Kārtība ir Aknīstes novada pašvaldības izdots iekšējs normatīvs akts, kas ir
saistošs administrācijas un pašvaldības padotībā esošo iestāžu amatpersonām un
darbiniekiem.
4. Šo Kārtību attiecina gadījumos, ja piegādes līgumu vai pakalpojumu līgumu
līgumcena ir vienāda vai lielāka par 700,00 euro bez pievienotās vērtības
nodokļa (turpmāk - PVN) un, ja būvdarbu līgumu līgumcena ir vienāda vai
lielāka par 1400,00 euro bez PVN vai piegāžu un pakalpojumu līgumiem līdz
EUR 700.00 un būvdarbu līgumiem līdz EUR 1400,00, ja iepirkuma procedūru
paredz ES finansētajos projektos.
5. Uzsākot

II. Tirgus izpētes veikšana un dokumentēšana
līguma slēgšanu, Pasūtītājs nodefinē galvenās

prasības

pakalpojuma/piegādes vai būvdarbu līguma izpildei, t.i., nosaka līguma
priekšmetu, galvenās tehniskās prasības, darba apjomu, termiņu, prasības
garantijai u.c. svarīgu informāciju, kas var ietekmēt paredzamo līgumcenu.
6. Pasūtītājs apzina iespējamos pakalpojuma sniedzējus/piegādātājus vai
būvdarbu veicējus. Lai nodrošinātu pēc iespējas objektīvāku tirgus izpētes
rezultātu, jāsazinās ar vismaz diviem iespējamajiem pakalpojuma
sniedzējiem/piegādātājiem vai būvdarbu veicējiem.
7. Ja nav iespējams iegūt informāciju no vismaz diviem piegādātājiem un, ja
nepieciešamajam pakalpojumam ir īpašs raksturs un to sniedz tikai viens
pakalpojuma sniedzējs, Pasūtītājam ir jāsniedz attiecīgs pamatojums, aprakstot
šī pakalpojuma īpašo raksturu un cenu, kā arī norādot konkrētu pakalpojuma
sniedzēju vai piegādātāju.
8. Tirgus izpēte piegāžu un pakalpojumu līgumu (līdz 10000,00 euro bez PVN)
gadījumā var notikt šādos veidos:
8.1. sarakste, t.sk., izsūtot e-pastus, ar potenciālajiem piegādātājiem;
8.2. telefoniska aptauja, sniedzot piegādātājam informāciju par būtiskajiem
līguma nosacījumiem;
8.3. piegādātāju aptauja klātienē, sniedzot piegādātājam informāciju par
būtiskajiem līguma nosacījumiem;
8.4. analizējot informāciju piegādātāju/pakalpojuma sniedzēju mājas lapās;
8.5. brošūras, bukleti, katalogi u.c. veida dokumenti, kuros ir ietverti
piegādātāju piedāvājumi.
9. Ja tirgus izpēte notiek izmantojot saraksti, Pasūtītājs saglabā izsūtītās vēstules
(t.sk. e- pasta vēstules) un saņemtos piedāvājumus. Pasūtītājs rakstveidā
uzaicina sniegt informatīvu piedāvājumu par iespējamajām izmaksām,
vienlaikus norādot, kādā veidā un termiņā Pasūtītājs vēlas saņemt informatīvo
piedāvājumu. Lai piegādātāja norādītā cena būtu ticama, Pasūtītājam
nepieciešams rakstiski informēt piegādātāju par būtiskajiem līguma
nosacījumiem (piemēram, izpildes termiņiem, garantijas laiku u.c.
nosacījumiem).
10. Ja tirgus izpēte notiek apzvanot iespējamos piegādātājus/pakalpojuma
sniedzējus vai veicot piegādātāju aptauju klātienē, nepieciešams dokumentēt
notikušās sarunas. Pasūtītājs izveido jautājumu sarakstu (anketu), kurus uzdod
visiem potenciālajiem piegādātājiem/pakalpojumu sniedzējiem un sarunas laikā
pieraksta saņemtās atbildes uz katru no jautājumiem. Telefonaptaujas rezultātā
tiek reģistrēts telefona numurs un telefonsarunas laiks.
11. Ja izmantota informācija no piegādātāju mājas lapas, jāsaglabā izdruka no mājas
lapas un saite uz piegādātāja mājas lapu. Uz dokumenta jābūt redzamam
izdrukas datumam.
12. Pasūtītājs izvēlas tirgus izpētes piemērotāko veidu.
13. Dokumenti, kurus Pasūtītājs var izmantot tirgus izpētei būvdarbu līguma (līdz
20000,00 euro bez PVN), gadījumā ir:
13.1. būvobjekta tehniski ekonomiskais pamatojums;
13.2. sertificēta speciālista sagatavots darbu un materiālu kopsavilkums ar
attiecīgi noteiktu līgumcenu (ja minētais dokuments nav vecāks par 12
mēnešiem);
13.3. tehniskā projekta ekonomikas daļa (t.sk., būvobjekta kontroltāme);
13.4. būvdarbu, kuriem netiek izstrādāts tehniskais projekts - sertificēta
speciālista veikta objekta novērtējuma rezultātā sagatavots aprēķins (tāme).
14. Ņemot vērā potenciālo pakalpojuma sniedzēju/piegādātāju vai būvdarbu
veicēju sniegto informāciju, Pasūtītājs nosaka paredzamo līgumcenu bez PVN.
Līgumcenu nosaka kā plānoto kopējo samaksu par līguma izpildi, ņemot vērā
jebkurus iespējamos līguma papildinājumus, kā arī visus saistībā ar līgumu
maksājamos nodokļus, izņemot PVN.

15. Ja atbilstoši veiktajai tirgus izpētei potenciālā piegādātāja/pakalpojuma
sniedzēja vai būvdarbu veicēja piedāvājumā norādītā kopējā summa bez PVN
atbilst PIL zemsliekšņa iepirkuma procedūrai, Pasūtītājs var slēgt piegādes,
pakalpojumu vai būvdarbu līgumu bez iepirkuma procedūras piemērošanas.
16. Konkrētā piegādātāja/pakalpojuma sniedzēja vai būvdarbu veicēja izvēles
pamatojumu jānorāda tabulā, kas pievienota Kārtības pielikumā.
17. Ja atbilstoši veiktajai tirgus izpētei piegādātāja/ pakalpojuma sniedzēja vai
būvdarbu veicēja piedāvājumā norādītā kopējā summa bez PVN pārsniedz
zemsliekšņa iepirkumam noteikto līgumcenas slieksni, Pasūtītājs drīkst slēgt
līgumu pēc tam, kad iepirkumu komisija ir veikusi atbilstošu iepirkuma
procedūru.
18. Katrai tirgus izpētes procedūrai Pasūtītājs, kas to rīko, piešķir atsevišķu
identifikācijas numuru, kas ietver Pasūtītāja pilnu nosaukumu vai šā nosaukuma
saīsinājuma pirmos lielos burtus, attiecīgo gada skaitli un kārtas numuru
pieaugošā secībā, kas katra kalendārā gada ietvaros uzsākams no pirmā numura.
19. Tirgus izpēti pamatojošie dokumenti jāuzskaita un jāuzglabā atbilstoši
Pasūtītāja lietu nomenklatūrai.
20. Tirgus izpēti veic Pasūtītāja nozīmēta atbildīgā persona. Tirgus izpētes
veikšanai iestādes vadītājs ar rīkojumu var izveidot komisiju.
Domes priekšsēdētājas vietnieks

J.Vanags
1.pielikums

Zemsliekšņa iepirkuma (tirgus izpētes) veikšanas nepieciešamības
ZIŅOJUMS
Pasūtītājs
Nr. p. k.
Iepirkuma nepieciešamības apzināšanas datums
Mērķis, kādam veicams iepirkums
Paredzamā līgumcena
Iepirkuma priekšmeta apraksts (veicamo būvdarbu, preču
piegādes vai pakalpojumu uzskaitījums (apjomi))
Piedāvājuma vērtēšanas kritēriji
1.piegādātājs/
pakalpojuma
sniedzējs
vai būvdarbu
veicējs

2.piegādātājs/
Pakalpojuma
sniedzējs vai
būvdarbu
veicējs

3.piegādātājs/
Pakalpojuma
sniedzējs vai
būvdarbu
veicējs

1. piegādātāja/ pakalpojuma sniedzēja
vai būvdarbu veicēja nosaukums
2. Informācijas par piedāvājuma
saņemšanas veidu (elektroniski; pa
faksu; pa pastu)
3. Piezīmes, papildus informācija

Tirgus izpētes veicējs:
Paraksts:
Datums:
14.#
Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu
sarakstā
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu,
21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likumu, 18.07.2018. Finanšu komitejas lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Veikt grozījumu Aknīstes novada pašvaldības struktūrvienības “Gārsenes pils”
amatu sarakstā:
Amata
nosaukums

Pils
pārvaldnieks

Prof.
kods

Amatu
saime

Mēnešalgas
grupas
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amata
vienības

Amata
alga par
1 slodzi
(euro)

% algas
aprēķinam

1431 05

3

II B

8

0,5

651.00

80

15.#
Par pašvaldības nekustamā īpašuma (dzīvokļa) Miera ielā 3 – 3, Aknīstē,
Aknīstes novadā, nodošanu atsavināšanai
Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības Mājokļu politikas vadlīnijām
2015.-2020.gadam, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās
daļas 5.punktu, 18.07.2018. Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai pašvaldības īpašumā esošo dzīvokli Miera ielā 3 – 3,
Aknīstē, Aknīstes novadā, iekļaujot to pašvaldības mantas atsavināšanas
ierosinājumu reģistrā.
2. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai veikt nekustamo īpašumu
atsavināšanas procesa organizēšanu.
16.#
Par pašvaldības nekustamā īpašuma (dzīvokļa) Miera ielā 3 – 5, Aknīstē,
Aknīstes novadā, nodošanu atsavināšanai
Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības Mājokļu politikas vadlīnijām
2015.-2020.gadam, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās
daļas 5.punktu, 18.07.2018. Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai pašvaldības īpašumā esošo dzīvokli Miera ielā 3 – 5,
Aknīstē, Aknīstes novadā, iekļaujot to pašvaldības mantas atsavināšanas
ierosinājumu reģistrā.
2. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai veikt nekustamo īpašumu
atsavināšanas procesa organizēšanu.
17.#
Par pašvaldības nekustamā īpašuma (dzīvokļa) Miera ielā 3 – 6, Aknīstē,
Aknīstes novadā, nodošanu atsavināšanai
Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības Mājokļu politikas vadlīnijām
2015.-2020.gadam, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās
daļas 5.punktu, 18.07.2018. Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai pašvaldības īpašumā esošo dzīvokli Miera ielā 3 – 6,
Aknīstē, Aknīstes novadā, iekļaujot to pašvaldības mantas atsavināšanas
ierosinājumu reģistrā.
2. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai veikt nekustamo īpašumu
atsavināšanas procesa organizēšanu.
18.#
Par pašvaldības nekustamā īpašuma (dzīvokļa) Miera ielā 1 – 16, Aknīstē,
Aknīstes novadā, nodošanu atsavināšanai
Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības Mājokļu politikas vadlīnijām
2015.-2020.gadam, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās
daļas 5.punktu, 11.07.2018. SIKS komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai pašvaldības īpašumā esošo dzīvokli Miera ielā 1 – 16,
Aknīstē, Aknīstes novadā, iekļaujot to pašvaldības mantas atsavināšanas
ierosinājumu reģistrā.
2. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai veikt nekustamo īpašumu
atsavināšanas procesa organizēšanu.
19.#
Par pašvaldības nekustamā īpašuma (zemes gabala), kadastra apzīmējums
56050010066, Aknīstē, Aknīstes novadā, nodošanu atsavināšanai
Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības Mājokļu politikas vadlīnijām
2015.-2020.gadam, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās
daļas 5.punktu, 18.07.2018. Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai pašvaldības īpašumā esošo zemes gabalu 0,107 ha platībā,
kadastra apzīmējums 56050010066, Aknīstē, Aknīstes novadā, iekļaujot to
pašvaldības mantas atsavināšanas ierosinājumu reģistrā.
2. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai veikt nekustamo īpašumu
atsavināšanas procesa organizēšanu
20.#
Par adrešu piešķiršanu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr.698
„Adresācijas noteikumi”, 18.07.2018. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Piešķirt jaunas adreses ēkām:
Nr.
Ēkas kadastra Nr.
Jaunā adrese
Saistītās zemes
p.k.
vienības kadastra
apzīmējums
1.
Saimniecības ēka -šķūnis
Augšzemes iela 76 C, Aknīste, 56050010600
Aknīstes novads, LV-5208
2.
Saimniecības ēka-šķūnis
Augšzemes iela 76 D, Aknīste, 56050010613
Aknīstes novads, LV-5208
2.
Arkveida angārs -Noliktava Augšzemes iela 76 B, Aknīste, 56050010610
Aknīstes novads, LV-5208
Pielikumā: shēma.

21.#
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
“Fizkultūras iela 7B”, Aknīstē, Aknīstes novadā, ar kadastra apzīmējumu
56050010151
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu, 22.pantu, Ministru kabineta
2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi”, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība”, Aknīstes novada domes 2018. gada 28.jūnija lēmumu
Nr.1275, 19# (prot.Nr.8) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi” un projekta izstrādātāja
SIA” LL Projekti” sertificēta zemes ierīcības darbu veicēja Sandra Madžula 2018.gada
04.jūlija iesniegumu Nr.052-2018(saņemts Aknīstes novada pašvaldībā 2018.gada
4.jūlijā, reģ.Nr.1-7/514),18.07.2018. Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
balsojumā nepiedalās – 1 (A.Kurkliete), pildot likumā „Par interešu konflikta
novēršanu valsts pašvaldību amatpersonu darbībā” paredzētos lēmumu pieņemšanas
ierobežojumus), Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Fizkultūras iela
7B, Aknīste, Aknīstes nov. (z.v. kadastra apzīmējums 56050010151).
2. Paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu
56050010071 apt. platība 1.7694 ha saglabāt adresi Fizkultūras iela 7B, Aknīste,
Aknīstes novads, un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi -0502- pagaidu atļautā
izmantošana sakņu dārziem.
3. Jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 56050010072 apt.
platība 2.1189 ha piešķirt nosaukumu Fizkultūras iela 7C, Aknīste, Aknīstes
novads, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 0502- pagaidu atļautā
izmantošana sakņu dārziem.
4. Jaunizveidotajām zemes vienībām pēc zemes pamatvienības sadalīšanas būs šādas
aizsargjoslas un apgrūtinājumi:
4.1. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56050010151 projektētajai
zemes vienībai Nr.1ar kadastra apzīmējumu 56050010071:
4.1.1. 7311020105 - dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu
aizsardzības aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos;
4.1.2. 7311041000 - ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un
speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves
un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā
izmantojamās zemēs;
4.2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56050010151 projektētajai
zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 56050010072:
4.2.1. 7311020105 - dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu
aizsardzības aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos;
4.2.2. 7311041000 - ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un
speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves
un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā
izmantojamās zemēs
5. Pēc zemes robežu kadastrālās uzmērīšanas sadalīto zemes vienību platības var tikt
precizētas.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta
pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 37.punktu ,šo
lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā tiesā viena mēneša laikā no administratīvā akta

spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot iesniegumu Aknīstes novada
pašvaldībā Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes nov.
22.#
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Bajāri”,
Asares pagastā, Aknīstes novadā
Zemes ierīcības projekts „Vārkavieši”, Asares pagasts, Aknīstes novads, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 5644 006 0004 sadalīšanai izstrādāts, pamatojoties uz
Aknīstes novada domes 23.05.2018. lēmumu Nr.229 protokols Nr.7,26.# „Par zemes
ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Bajāri”, īpašuma kadastra
Nr.56440060019, Asares pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanai”.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 05.08.2016.
noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām un zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumiem.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 5., 8. un 9.pantu, Ministru kabineta
05.08.2016. noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. un
28.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, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas sistēmas noteikumi”
2.9., 14.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1019
“Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”, 18.07.2018. Tautsaimniecības komitejas
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aknīstes novada Asares pagasta nekustamā īpašuma “Bajāri” (kad.
apz. 5644 006 0004) zemes ierīcības projektu un piekrist zemesgabala sadalīšanai
četrās daļās, saskaņā ar SIA „GEO Mērniecība” sertificēts zemes ierīcības darbu
veicējs Sandris Madžuls, sertifikāts BA Nr.468., izstrādāto zemes ierīcības
projektu.
2. Ar zemes ierīcības projektu tiek projektētas trīs zemes vienības:
1) 1.projektētā zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 5644
006 0090) – 5,6 hektāri,
2) 2.projektētā zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 5644
006 0087) – 4,3 hektāri;
3) 3.projektētā zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 5644
006 0088) – 6,7 hektāri;
3. Projektētajai zemes vienībai Nr.1 kadastra apzīmējums 5644 006 0090, platība 5,6
ha piešķirt nosaukumu „Jaunbajāri” Asares pagastā, Aknīstes novadā.
4. Noteikt jaunizveidotajam gabalam Nr.1 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
0101 – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
5. Noteikt jaunizveidotajam gabalam Nr.2 kadastra apzīmējums 5644 006 0087,
platība 0,4 ha platībā, saglabāt nosaukumu un adresi: „Bajāri,” Asares pagastā,
Aknīstes novadā.
6. Noteikt jaunizveidotajam gabalam Nr.2 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
0601 – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
7. Noteikt jaunizveidotajam gabalam Nr.3 kadastra apzīmējums 5644 006 0088,
platība 6,7 ha platībā, nosaukumu: „Vecbajāri” Asares pagastā, Aknīstes novadā.
8. Noteikt jaunizveidotajam gabalam Nr.3 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
0201 – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
9. Piekļuve jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.1, tiks nodrošināta pa esošo ceļa
servitūta teritoriju.

10. Piekļuve jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.2 un Nr.3 tiks nodrošināta pa esošo
koplietošanas ceļa nobrauktuvi.
11. Apstiprināt noteiktos apgrūtinājumus zemes ierīcības projektā projektējamajām
zemes vienībām.
12. Zemesgrāmatās reģistrēt visus precizētos apgrūtinājumus saskaņā ar šo zemes
ierīcības projektu.
13. Izstrādājot zemes ierīcības projektu, pamatojoties uz Aknīstes novada Asares
pagasta teritorijas plānojumu un Aizsargjoslu likumu, var tikt precizēti
apgrūtinājumi zemes īpašumam „Bajāri”, Asares pagasts, Aknīstes novads.
14. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
23.#
Par pašvaldības zemes nomu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi”, Aknīstes novada domes 27.08.2014. saistošajiem
noteikumiem Nr.18/2014 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas
maksas apmēru Aknīstes novadā”, 18.07.2018. Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Pagarināt zemes nomas līgumu /Vārds, uzvārds, personas kods/, par daļu zemes
gabala ar kad. apzīmējumu 5662 003 0088 2.0 ha platībā. Zemes lietošanas mērķis –
0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Līguma termiņš
10 gadi.
24.#
Par pašvaldības zemes nomu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi”, Aknīstes novada domes 27.08.2014. saistošajiem
noteikumiem Nr.18/2014 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas
maksas apmēru Aknīstes novadā”, 18.07.2018. Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Pagarināt noslēgto zemes nomas līgumu ar /Vārds, uzvārds, dzīvesvieta/, par
pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu daļu ar kadastra apzīmējumu 56050010388-0.0344
ha platībā un 56050010382-0.19 ha platībā Aknīstes pilsētas teritorijā. Noslēgt zemes
nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0502 – pagaidu atļautā zemes
izmantošana sakņu dārziem.
25.#
Par pašvaldības zemes nomu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi”, Aknīstes novada domes 27.08.2014. saistošajiem
noteikumiem Nr.18/2014 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas
maksas apmēru Aknīstes novadā”, 18.07.2018. Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Iznomāt /Vārds, uzvārds, dzīvesvieta/, pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu
Aknīstes pilsētā ar kadastra apzīmējumu Nr.56050010365-0.2023ha. Noslēgt zemes
nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0502 –pagaidu atļautā zemes
izmantošana sakņu dārza vajadzībām.
26.#
Par pašvaldības zemes nomu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi”, Aknīstes novada domes 27.08.2014. saistošajiem
noteikumiem Nr.18/2014 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas
maksas apmēru Aknīstes novadā”, 18.07.2018. Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Iznomāt /Vārds, uzvārds, dzīvesvieta/, pašvaldībai piekrītošā zemes gabala daļu
Aknīstes pilsētā ar kadastra apzīmējumu Nr.56050010262-0.1ha. Noslēgt zemes
nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0502 –pagaidu atļautā zemes
izmantošana sakņu dārziem.
27.#
Par pašvaldības zemes nomu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi”, Aknīstes novada domes 27.08.2014. saistošajiem
noteikumiem Nr.18/2014 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas
maksas apmēru Aknīstes novadā”, 18.07.2018. Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Iznomāt /Vārds, uzvārds, dzīvesvieta/, pašvaldībai piekrītošā zemes gabala daļu
Aknīstes pilsētā ar kadastra apzīmējumu Nr.56050010559-1.0 ha. Noslēgt zemes
nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0101 –zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
28.#
Par pašvaldības zemes nomu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi”, Aknīstes novada domes 27.08.2014. saistošajiem
noteikumiem Nr.18/2014 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas
maksas apmēru Aknīstes novadā”, 18.07.2018. Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Iznomāt /Vārds, uzvārds, dzīvesvieta/, pašvaldībai piekrītošā zemes gabala daļu
Aknīstes pilsētā ar kadastra apzīmējumu Nr.56050010262-0.1 ha. Noslēgt zemes
nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0502 –pagaidu atļautā zemes
izmantošana sakņu dārziem.
29.#
Par pašvaldības zemes nomu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi”, Aknīstes novada domes 27.08.2014. saistošajiem

noteikumiem Nr.18/2014 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas
maksas apmēru Aknīstes novadā”, 18.07.2018. Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Iznomāt /Vārds, uzvārds, dzīvesvieta/, zemes gabala daļu ar kad.Nr. 5644 005
0262 - 0.12 ha platībā. Zemes lietošanas mērķis – 0908 Pārējo sabiedriskās nozīmes
objektu apbūve. Nomas maksa ir noteikta 1.5% no kadastrālās vērtības. Nodrošināt
piekļuvi ūdens ņemšanas vietai.
30.#
Par pašvaldības zemes nomas līguma izbeigšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi”, 18.07.2018. Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Izbeigt zemes nomas līgumu ar /Vārds, uzvārds, dzīvesvieta/, par zemes daļu
no pašvaldībai piekrītošā zemes gabala Aknīstes pilsētā ar kadastra apzīmējumu
Nr.56050010355-0.2002 ha platībā. Zemes lietošanas mērķis lietošanas mērķis 0601 –
individuālo dzīvojamo māju apbūve.
31.#
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Smelteri”, Gārsenes pagastā, Aknīstes
novadā, nomas izbeigšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi”, 18.07.2018. Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Pārtraukt īpašuma iznomāšanas tiesības /Vārds, uzvārds, personas kods/,
īpašumam „Smelteri”, nek. īp. kad.apz. 5662 003 0125.
32.#
Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 3.punktu,
Administratīvā procesa likuma 63.pantu pirmās daļas 3.punktu, kā arī izvērtējot VAS
Privatizācijas aģentūra 2018.gada 7.maija iesniegumā Nr.1.17/4089, kas saņemts
Aknīstes novada pašvaldībā 2018.gada 7.maijā un reģistrēts ar Nr.1.-7/345, izteikto
lūgumu par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu /Vārds, uzvārds/,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Anulēt ziņas par /Vārds, uzvārds/ deklarēto dzīves vietu /dzīvesvieta/.
Pielikumā: iesniedzējām un adresātam adresēts Administratīvais akts.
33.#
Par pabalsta piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu
Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 21.10.2009. Saistošajiem
noteikumiem Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem,

neizvērtējot to materiālo stāvokli” 3.4.punktu, 11.07.2018. Sociālās, izglītības, kultūras
un sporta komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, balsojumā
nepiedalās – 1 (V.Žukovskis), pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts
pašvaldību
amatpersonu
darbībā”
paredzētos
lēmumu
pieņemšanas
ierobežojumus),Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Piešķirt /Vārds, uzvārds/ pabalstu EUR 150,00 apmērā sakarā ar bērna
piedzimšanu.
34.#
Par pabalsta piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likumu „Par pašvaldību
budžetiem”, 18.07.2018. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Piešķirt /Vārds, uzvārds/ pabalstu EUR 150,00 apmērā sakarā ar bērna
piedzimšanu.
35.#
Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu
Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 21.10.2009. Saistošajiem
noteikumiem Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem,
neizvērtējot to materiālo stāvokli” 3.6.5.apakšpunktu, 11.07.2018. Sociālās, izglītības,
kultūras un sporta komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Piešķirt /Vārds, uzvārds/ apbedīšanas pabalstu EUR 75,00 apmērā.
36.#
Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu
Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 21.10.2009. Saistošajiem
noteikumiem Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem,
neizvērtējot to materiālo stāvokli” 3.6.5.apakšpunktu, 11.07.2018. Sociālās, izglītības,
kultūras un sporta komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Piešķirt /Vārds, uzvārds/ apbedīšanas pabalstu EUR 75,00 apmērā.
37.#
Par brīvpusdienu piešķiršanu 100% apmērā
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
Aknīstes novada domes 21.10.2009. saistošo noteikumu Nr.14 “Par pašvaldības
pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli”
3.11.apakšpunktu, 11.07.2018. Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Segt ēdināšanas izdevumus 100% apmērā (1,77 EUR dienā) no 01.08.2018. līdz
31.08.2018. PII “Bitīte” no 3 līdz 6 gadu veciem audzēkņiem: /Vārdi, uzvārdi/.

2. Segt ēdināšanas izdevumus 100% apmērā (1,57 EUR dienā) no 01.08.2018. līdz
31.08.2018. PII “Bitīte” no 1 līdz 2 gadu veciem audzēkņiem: /Vārdi, uzvārdi/.
38.#
Par brīvpusdienu piešķiršanu 50% apmērā
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
Aknīstes novada domes 27.06.2018. lēmumu “Par ēdināšanas pakalpojumu PII “Bitīte”
augustā, 11.07.2018. Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Segt ēdināšanas izdevumus 50% apmērā (1,77 EUR dienā) no 01.08.2018. līdz
31.08.2018. PII “Bitīte” no 3 līdz 6 gadu veciem audzēkņiem: /Vārdi, uzvārdi/.
2. Segt ēdināšanas izdevumus 50% apmērā (1,57 EUR dienā) no 01.08.2018. līdz
31.08.2018. PII “Bitīte” no 1 līdz 2 gadu veciem audzēkņiem: /Vārdi, uzvārdi/.
39.#
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 22.12.2015. Saistošajiem
noteikumiem Nr.31/2015 „Par Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā”, 11.07.2018. Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz 31.12.2018. par dzīvokli
Krasta ielā 3 – 2, Aknīstē, Aknīstes novadā.
40.#
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 22.12.2015. Saistošajiem
noteikumiem Nr.31/2015 „Par Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā”, 11.07.2018. Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz 31.01.2019., kas noslēgts
ar /Vārds, uzvārds/ par dzīvokli Radžupes ielā 5 – 9, Aknīstē, Aknīstes novadā.
41.#
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 22.12.2015. Saistošajiem
noteikumiem Nr.31/2015 „Par Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā”, 11.07.2018. Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz 31.01.2019., kas noslēgts
ar /Vārds, uzvārds/ par dzīvokli Augšzemes ielā 28 – 5, Aknīstē, Aknīstes novadā.

42.#
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 22.12.2015. Saistošajiem
noteikumiem Nr.31/2015 „Par Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā”, 11.07.2018. Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz 31.07.2019., kas noslēgts
ar /Vārds, uzvārds/ par dzīvokli “Kraujas 2”- 2, Kraujas, Gārsenes pagastā, Aknīstes
novadā.
43.#
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 22.12.2015. Saistošajiem
noteikumiem Nr.31/2015 „Par Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā”, 11.07.2018. Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz 03.01.2019., kas noslēgts
ar /Vārds, uzvārds/ par dzīvokli “Spodras”- 5, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes
novadā.
44.#
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 22.12.2015. Saistošajiem
noteikumiem Nr.31/2015 „Par Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā”, 11.07.2018. Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz 31.01.2019., kas
noslēgts ar /Vārds, uzvārds/ par dzīvokli Augšzemes ielā 28 – 3, Aknīstē, Aknīstes
novadā.
45.#
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 22.12.2015. Saistošajiem
noteikumiem Nr.31/2015 „Par Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā”, 11.07.2018. Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz 31.01.2019., kas noslēgts
ar /Vārds, uzvārds/ par dzīvokli Augšzemes ielā 55 – 5, Aknīstē, Aknīstes novadā.
46.#
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu

Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 22.12.2015. Saistošajiem
noteikumiem Nr.31/2015 „Par Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā”, 11.07.2018. Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz 24.10.2018., kas noslēgts
ar /Vārds, uzvārds/ par dzīvokli “Spodras”- 17, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes
novadā.
47.#
Par nedzīvojamās telpas nomas līguma izbeigšanu
Pamatojoties uz /Vārds, uzvārds/ iesniegumu, /Vārds, uzvārds/ iesniegumu,
11.07.2018. Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt 02.11.2015. nedzīvojamās telpas nomas līgumu Nr.3.-8/6, kas noslēgts
ar /Vārds, uzvārds/ par telpu nomu Skolas ielā 16a, Aknīstē.
2. Izbeigt 19.03.2014. nedzīvojamās telpas nomas līgumu, kas noslēgts ar /Vārds,
uzvārds/ par telpu nomu Dzirnavu ielā 5, Aknīstē.
48.#
Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
Pamatojoties uz likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”, Aknīstes
novada pašvaldības 22.12.2015. Saistošajiem noteikumiem Nr.31/2015 „Par Aknīstes
novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, 11.07.2018. Sociālās,
izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt dzīvojamo telpu īres līgumu par dzīvokli Augšzemes ielā 4 – 5, Aknīstē,
kas noslēgts ar /Vārds, uzvārds/.
2. Piešķirt /Vārds, uzvārds/ dzīvokli Augšzemes ielā 28 – 8, Aknīstē, Aknīstes
novadā, slēdzot dzīvojamo telpu īres līgumu uz laiku līdz 31.10.2018.
49.#
Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
Pamatojoties uz likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”, Aknīstes
novada pašvaldības 22.12.2015. Saistošajiem noteikumiem Nr.31/2015 „Par Aknīstes
novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, 11.07.2018. Sociālās,
izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Noraidīt /Vārds, uzvārds/ iesniegumu par īres līguma slēgšanu uz nenoteiktu
laiku par dzīvokli Augšzemes ielā 36 – 5, Aknīstē.
2. Piedāvāt /Vārds, uzvārds/ dzīvojamo platību Augšzemes ielā 4 – 5, Aknīstē.
50.#
Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
Pamatojoties uz likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 2., 6.,
7.pantu, Aknīstes novada pašvaldības 22.12.2015. Saistošajiem noteikumiem

Nr.31/2015 „Par Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā”, 11.07.2018. Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Atzīt /Vārds, uzvārds/ par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājuma
risināšanā un reģistrēt reģistrā Nr.1 “Pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu izīrēšana”
ar kārtas Nr.131.
51.#
Par nekustamā īpašuma Lauku ielā 2C, Aknīstē, sadalīšanu
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta 20.06.2006.
noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Aknīstes novada domes
26.08.2009.saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par teritorijas plānojumiem”,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Sadalīt pašvaldībai piekrītošo zemi LAUKU IELĀ 2C, Aknīstes pilsētā, ar
kadastra Nr.56050010021 divos zemes gabalos:
1.1. pirmais zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 56050010021 - 1.1 ha
platību, ar nosaukumu Lauku iela 2 C. Zemes lietošanas mērķis – 0101zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība.
1.2. otrais zemes gabals ar jaunu kadastra apzīmējumu 0.85 ha platību, piešķirot
tam jaunu nosaukumu Lauku iela 2D. Zemes lietošanas mērķis 0101- zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība.
2. Zemes gabalu platības pēc uzmērīšanas var tikt precizētas.

