
 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

AKNĪSTES NOVADA DOME 
Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208, 

Tālrunis, fakss 65237751, e-pasts: akniste@akniste.lv 

 

SĒDES  PROTOKOLS 

2019.gada 22.maijā       Nr.5 

Aknīstē  

 

Sēde sasaukta plkst. 13.00 

 

Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Vija Dzene 

Sēdi protokolē – Kancelejas vadītāja Ināra Buiķe 

Piedalās –  

Deputāti:  

Vija Dzene, 

Jānis Vanags, 

Inārs Čāmāns, 

Normunds Zariņš, 

Sandra Vārslavāne 

  Skaidrīte Pudāne,  

Viktors Žukovskis, 

Santa Curikova 

  

Nepiedalās: Aija Kurkliete 

 

Pašvaldības darbinieki: I.Vendele – galvenā grāmatvede, 

    A.Aldiņa – juriskonsulte,  

    L.Prande – izpilddirektora p.i., sabiedrisko attiec.spec., 

  J.Bondars – Gārsenes pagasta pārvaldes vadītājs, Asares  

pag.pārvaldes vad.p.i. 

    I.Ašaka – pašvaldības policijas inspektore 

     

     

Domes priekšsēdētāja V.Dzene aicina balsot par sēdes darba kārtību ar 13 

jautājumiem. 

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 13 jautājumiem. 

 

DARBA KĀRTĪBA 

1. Par pašvaldības budžeta izpildi aprīlī. 
2. Par ūdensvada un kanalizācijas izbūvi dzīvojamai mājai Augšzemes ielā 4, 

Aknīstē.  

3. Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu no dabas resursu nodokļa 

līdzekļiem. 

4. Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem 

izdevumiem.  

mailto:akniste@akniste.lv


5. Par 9.3.1.1. pasākumu “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai”. 

6. Par pašvaldības zemes nomu. 

7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma (zemes gabala) “Grāmatiņas”, Gārsenes 

pagastā, Aknīstes novadā, nodošanu atsavināšanai. 

8. Par pašvaldības zemes pārnomāšanu. 

9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma (zemes gabala) “Mūri”, Gārsenes pagastā, 

Aknīstes novadā, nodošanu atsavināšanai. 

10. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

11. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

12. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

13. Par dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu. 

 

1.# 

Par pašvaldības budžeta izpildi aprīlī 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 

likumu „Par pašvaldību budžetiem”, Finanšu komitejas 15.05.2019. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta 2019.gada janvāra - 

aprīļa ieņēmumus – 1001659,90 EUR un izdevumus – 975290,72 EUR; speciālā 

budžeta ieņēmumus – 45135,89 EUR un izdevumus – 43208,21 EUR. 
 

2.# 

Par ūdensvada un kanalizācijas izbūvi dzīvojamai mājai Augšzemes ielā 4, 

Aknīstē 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 

15.panta pirmās daļas 1.punktu, Finanšu komitejas 15.05.2019. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Segt ūdensvada pievada un kanalizācijas izbūves dzīvojamai mājai 

Augšzemes ielā 4, Aknīstē, izmaksas 488,97 EUR apmērā no pašvaldības līdzekļiem 

neparedzētiem izdevumiem. 
 

3.# 

Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu no dabas resursu nodokļa 

līdzekļiem 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 

15.panta pirmās daļas 5.punktu, Finanšu komitejas 15.05.2019. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, 

S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 1 

(N.Zariņš), Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt līdzekļus 1135,00 EUR apmērā tiltiņa (laipas) izgatavošanai 

Svētavota teritorijā no dabas resursu nodokļa līdzekļiem.  

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

2. Piešķirt līdzekļus 1887,60 EUR apmērā projekta “Zivsaimnieciskās 

ekspluatācijas noteikumu izstrāde Aknīstes novada Vecmuižas un Zuju ezeram 

un apsaimniekošanas plāna izstrāde Dienvidsusējai Aknīstes novada teritorijā”  

līdzfinansēšanai no dabas resursu nodokļa līdzekļiem. 



3. Piešķirt līdzekļus 2108,21 EUR apmērā projekta “Inventāra iegāde zivju 

resursu aizsardzībai Aknīstes novada ūdenstilpēs”  līdzfinansēšanai no dabas 

resursu nodokļa līdzekļiem. 

4. Piešķirt līdzekļus 1742,40 EUR apmērā monitoringa darbu veikšanai Aknīstes 

novada rekultivētajās CSA izgāztuvēs no dabas resursu nodokļa līdzekļiem. 

5. Piešķirt līdzekļus līdz 3500,00 EUR 20 atkritumu tvertņu iegādei un līdz 

2500,00 EUR 4 biotualešu iegādei no dabas resursu nodokļa līdzekļiem. 
 

4.# 

Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem 

izdevumiem 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 

15.panta pirmās daļas 2.punktu, Finanšu komitejas 15.05.2019. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Piešķirt līdzekļus 4500,00 EUR apmērā projekta “Inovācijas – svaiga 

domāšana pilsētā” LED ekrāna būvniecības izdevumu segšanai no līdzekļiem 

neparedzētiem izdevumiem. 
 

5.# 

Par 9.3.1.1. pasākumu “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai” 

Saskaņā ar Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-

2020.gadam un Ministru kabineta noteikumu Nr.871 “Darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu 

infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai 

dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1 pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras 

attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu 

atlases kārtas īstenošanas noteikumi” nosacījumiem, Finanšu komitejas 15.05.2019. 

lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

S.Vārslavāne, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – 1 (I.Čāmāns); ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Atcelt Aknīstes novada domes 29.04.2019. lēmumu Nr.139 “Par 

deinstitucionalizācijas projektu” (prot.Nr.4, 31.#). 

2. Apstiprināt Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 2017.-

2020.gadam noteiktās adreses: Skolas iela 9a, Aknīste, Aknīstes novads, un 

“Rīti”, Ancene, Asares pagasts, Aknīstes novads, deinstitucionalizācijas 

projekta īstenošanai. 

3. Samazināt deinstitucionalizācijas plānā paredzētās dienas aprūpes centra vietu 

skaitu no 20 uz 15. 

4. Nodrošināt dienas aprūpes centra pakalpojumus 20 personām uz personu aprites 

rēķina, neradot ietekmi uz projektā paredzēto līdzfinansējumu no Eiropas 

Reģionālā attīstības fonda un Eiropas Sociālā fonda projekta 

Nr.9.2.2.1./15/I/001 “Atver sirdi Zemgalē!”. 
 

6.# 

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”, Tautsaimniecības komitejas 10.05.2019. lēmumu, 



atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Iznomāt (Vārds, uzvārds, dzīvesvieta)  pašvaldības zemes gabalu 0,4 ha platībā,  

kadastra Nr.56440050340, līgumu slēdzot uz 6 gadiem. 
 

7.# 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma (zemes gabala) “Grāmatiņas”, Gārsenes 

pagastā, Aknīstes novadā, nodošanu atsavināšanai 

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 3.punktu, 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, Tautsaimniecības komitejas 10.05.2019. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai pašvaldības īpašumā esošo zemes gabalu 2,2 ha platībā, 

kadastra Nr.56620020116, “Grāmatiņas”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, 

iekļaujot to pašvaldības mantas atsavināšanas ierosinājumu reģistrā. 

2. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai veikt nekustamā īpašuma 

atsavināšanas procesa organizēšanu. 
 

8.# 

Par pašvaldības zemes pārnomāšanu 

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”, Tautsaimniecības komitejas 10.05.2019. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, N.Zariņš, 

S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

balsojumā nepiedalās – 1 (J.Vanags), pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu 

valsts pašvaldību amatpersonu darbībā” paredzētos lēmumu pieņemšanas 

ierobežojumus), Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Atļaut pārnomāt (Vārds, uzvārds, dzīvesvieta)  pašvaldības zemes gabalu 2,91 

ha  platībā, kadastra Nr.56620030101,  kurš ir iznomāts (Vārds, uzvārds, dzīvesvieta)  

līgumu slēdzot uz 6 gadiem. Zemes  lietošanas mērķis 0101 - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
 

9.# 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma (zemes gabala) “Mūri”, Gārsenes pagastā, 

Aknīstes novadā, nodošanu atsavināšanai 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro 

daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 

17.punktu, Tautsaimniecības komitejas 10.05.2019. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

S.Vārslavāne, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – 1 (I.Čāmāns); ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu “Mūri”, 

Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, 2,3 ha platībā, kadastra Nr.56620030091. 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 



2. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai ierakstīt minēto īpašumu 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un organizēt nekustamā īpašuma 

atsavināšanas procesu. 

atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

S.Curikova); PRET – 2 (I.Čāmāns, V.Žukovskis); ATTURAS – 1 (S.Vārslavāne), 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

3. Līdzekļus par nekustamā īpašuma “Mūri”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, 

2,3 ha platībā, kadastra Nr.56620030091, atsavināšanu novirzīt Gārsenes 

pagasta pārvaldei. 
 

10.# 

Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 6.pantu, 

14.panta septītās daļas 1.punktu, Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 

08.05.2019. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Atzīt /Vārds, uzvārds/ par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājuma 

risināšanā un reģistrēt reģistrā Nr.1 “Pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu 

izīrēšana” ar kārtas Nr.140 un atzīmi, ka palīdzība sniedzama pirmām kārtām. 

2. Piešķirt /Vārds, uzvārds/ dzīvojamo platību Augšzemes ielā 7 – 4, Aknīstē, 

Aknīstes novadā, līgumu slēdzot uz 3 mēnešiem. 

 

11.# 

Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

Pamatojoties uz Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 08.05.2019. 

lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Piešķirt /Vārds, uzvārds/ dzīvojamo platību “Spodras” – 9, Ancenē, Asares 

pagastā, Aknīstes novadā, īres līgumu slēdzot uz laiku līdz 31.08.2019. 
 

12.# 

Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

Pamatojoties uz Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 08.05.2019. 

lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Piešķirt /Vārds, uzvārds/ dzīvojamo platību “Spodras” – 13, Ancenē, Asares 

pagastā, Aknīstes novadā, īres līgumu slēdzot uz laiku no 01.06.2019. līdz 30.06.2019. 
 

13.# 

Par dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu 

Pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu, 

Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 08.05.2019. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar /Vārds, uzvārds/ par dzīvokli Augšzemes 

ielā 19 – 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, uz 3 mēnešiem. 


