
 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

ĀRKĀRTAS DOMES SĒDES  PROTOKOLS 

 

2020.gada 30.martā       Nr.6 

Aknīstē  

 

Sēde sasaukta plkst. 13.00 

 

Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Vija Dzene 

Sēdi protokolē – Kancelejas vadītāja Ināra Buiķe 

Piedalās –  

Deputāti:  

Vija Dzene, 

Skaidrīte Pudāne, 

Sandra Vārslavāne,  

Normunds Zariņš,  

Santa Curikova 

 

Nepiedalās: Jānis Vanags, Inārs Čāmāns, Viktors Žukovskis, Ēriks Serafinovičs 

(attaisnojoša iemesla dēļ) 
 

Pašvaldības darbinieki: J.Gavars – izpilddirektors, 

L.Deksne – Sociālā dienesta vadītāja, 

A.Aldiņa – juriskonsulte, 

L.Prande – sabiedrisko attiecību speciāliste 

         

Domes priekšsēdētāja V.Dzene aicina balsot par sēdes darba kārtību ar 2 

jautājumiem. 

Deputātiem iebildumu, papildinājumu nav. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, S.Pudāne, 

S.Vārslavāne, S.Curikova); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 2 jautājumiem. 

 

 

DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu. 

2. Par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu ārkārtējās situācijas sakarā ar Covid-19 

izplatību laikā. 
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1.# 

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu 

 

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta trešā daļa nosaka, ka 

„Nekustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī — ne vēlāk kā 31.martā, 

15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī — vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada 

summas”.  

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un pamatojoties uz likuma „Par 

valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar 

Covid-19 izplatību” 4.pantu: „Pašvaldībām 2020.gadā ir tiesības noteikt citus 

nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā „Par nekustamā 

īpašuma nodokli” noteiktajiem”,  

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

S.Vārslavāne, S.Curikova); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Noteikt nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus par nekustamo īpašumu 

vai tā daļu Aknīstes novada administratīvajā teritorijā 2020.taksācijas gadā: 

1) līdz 31.05.2020. – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas; 

2) līdz 31.07.2020. – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas; 

3) līdz 31.10.2020. – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas; 

4) līdz 15.12.2020. – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas. 

 

 

2.# 

Par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu ārkārtējās situācijas sakarā ar Covid-

19 izplatību laikā 

 

Pamatojoties uz  2020.gada 20.martā pieņemto grozījumu Sociālo pakalpojumu 

un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 37.punktu, kas nosaka, ka laikā, kamēr 

visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās 

situācijas beigām (tātad, šobrīd līdz 2020.gada 31.maijam), pašvaldībai ir jāpiešķir 

ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas 

pamatvajadzības, likuma 35.panta otrajā daļā noteiktais pabalsts krīzes situācijā 

(turpmāk – pabalsts), kas tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

Par krīzes situāciju šajā gadījumā uzskatāma situācija, kurā ģimene (persona) ar 

Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu” 1.punktu izsludinātajā ārkārtējā situācijā no ģimenes (personas) gribas 

neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības 

un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība. 

Pašvaldība piešķir ģimenei (personai) pabalstu, pamatojoties uz ārkārtējo 

situāciju, ja ģimene (persona) atbilst, piemēram, kādam no šādiem kritērijiem: 

1) ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, 

persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, 

bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz 

uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas 

– pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, u.c.); 

2) ģimenei (personai) ir radušies papildu izdevumi, ko tā pati nespēj segt, 

atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no COVID-19 skartajām 

valstīm/šobrīd jebkuras citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi 

iztērēti papildu mājoklim, viesnīcai, transportam u.c.); 

3) ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas 

līdzekļu. 

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 65.panta “Apsvērumi, pieņemot 

lēmumu par administratīvā akta izdošanu un nosakot tā saturu” trešo daļu, ja 



piemērojamā tiesību normā noteikts, ka administratīvais akts izdodams, bet nav noteikts 

tā konkrētais saturs (satura izvēles administratīvais akts), iestāde izdod šo aktu, 

ievērojot piemērojamā tiesību normā noteiktos ietvarus, un šajos ietvaros, 

pamatodamās uz lietderības apsvērumiem, nosaka administratīvā akta saturu. 

Sociālajam dienestam, lai pieņemtu lēmumu par pabalsta piešķiršanu, ir jāievāc 

pierādījumi, kas apliecina personas apgalvojumus par atbilstību pabalsta saņemšanai, 

un jāveic lietderības apsvērumi.  Atbilstoši Sociālo pakalpojumu nu sociālās palīdzības 

likuma 35.panta otrajā daļā noteiktajam, pašvaldība ir tiesīga piešķirt ģimenei 

(personai) pabalstu krīzes situācijā, neizvērtējot ienākumus. Attiecīgi, pašvaldība ir 

tiesīga īstenot arī dažādus atbalsta pasākumus, izvērtējot pašvaldības iedzīvotāju 

vajadzības konkrētajā ārkārtējā situācijā. 

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta 

otro daļu, 2020.gada 20.marta Grozījumu Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likumā,  

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

S.Vārslavāne, S.Curikova); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Noteikt pabalsta krīzes situācijā apmēru ārkārtējās situācijas sakarā ar COVID-

19 izplatību laikā vienai personai jeb vienam ģimenes loceklim 64,00 EUR (sešdesmit 

četri euro un 00 centi) mēnesī triju mēnešu periodā. 


