
 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

SĒDES  PROTOKOLS 

2020.gada 26.februārī       Nr.4 

Aknīstē  

 

Sēde sasaukta plkst. 13.00 

 

Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Vija Dzene 

Sēdi protokolē – Kancelejas vadītāja Ināra Buiķe 

Piedalās –  

Deputāti:  

Vija Dzene, 

Viktors Žukovskis, 

Inārs Čāmāns,  

Jānis Vanags, 

Ēriks Serafinovičs, 

Sandra Vārslavāne,  

Normunds Zariņš,  

Santa Curikova 

 

Nepiedalās: Skaidrīte Pudāne 
 

Pašvaldības darbinieki: J.Gavars – izpilddirektors, 

    S.Šmite – telpiskās attīstības plānotāja, 

I.Vendele – galvenā grāmatvede, 

I.Kancāne – finansiste, 

A.Aldiņa - juriskonsulte 

         

    

Domes priekšsēdētāja V.Dzene aicina balsot par sēdes darba kārtību ar 35 

jautājumiem. 

Deputātiem iebildumu, papildinājumu nav. 

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

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

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 35 jautājumiem. 

 

DARBA KĀRTĪBA 

 

Izpilddirektora ziņojums. 

1. Par pašvaldības budžeta izpildi janvārī. 

2. Par izmaiņām Vidi degradējošu būvju un nekoptu teritoriju apzināšanas komisijas 

sastāvā. 

3. Par atzinuma sniegšanu VARAM par Viesītes novada domes darījumu. 

mailto:akniste@akniste.lv
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4. Par jauna transportlīdzekļa nomu operatīvajā līzingā Aknīstes novada pašvaldības 

vajadzībām. 

5. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

6. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

7. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

8. Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu. 

9. Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu. 

10. Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu. 

11. Par dzīvojamo telpu īres līguma izbeigšanu. 

12. Par dzīvojamo telpu īres līguma izbeigšanu. 

13. Par dzīvojamo telpu īres līguma izbeigšanu. 

14. Par atklāta projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu. 

15. Par nekustamā īpašuma “Krankaļi”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanu 

un zemes lietošanas mērķu noteikšanu. 

16. Par pašvaldības zemes nomas līguma izbeigšanu. 

17. Par pašvaldības zemes nomu. 

18. Par pašvaldības zemes nomu. 

19. Par pašvaldības zemes nomu. 

20. Par pašvaldības zemes nomu. 

21. Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu.  

22. Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu.  

23. Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu.  

24. Par nekustamā īpašuma “Āmuri”, Asares pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanu un 

nosaukuma piešķiršanu. 

25. Par nekustamā īpašuma “Stūri”, Asares pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanu un 

nosaukuma piešķiršanu. 

26. Par nekustamā īpašuma Augšzemes ielā 66a, Aknīstē, Aknīstes novadā, sadalīšanu. 

27. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamā īpašuma Augšzemes ielā 66a, 

Aknīstē, Aknīstes novadā, sadalīšanai. 

28. Par adresi “TP Ancene”, Ancene, Asares pagasts, Aknīstes novads, LV-5210”. 

29. Par adreses maiņu un piešķiršanu Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā. 

30. Par adreses maiņu un piešķiršanu Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā. 

31. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Krogs” (zeme un ēka), Gārsenes pagastā, 

Aknīstes novadā, nodošanu atsavināšanai. 

32. Par pašvaldības nekustamā īpašuma (zemes gabala), kadastra Nr.56250070201, 

Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, nodošanu atsavināšanai. 

33. Par Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Lauku iela 2D, Aknīstē, 

Aknīstes novadā, atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

34. Par Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Silmači – 1”, Aknīstes 

pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

35. Par Aknīstes novada pašvaldības dzīvokļa Miera ielā 1-11, Aknīstē, Aknīstes 

novadā, atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

 

1.# 

Par pašvaldības budžeta izpildi janvārī 

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

„Par pašvaldību budžetiem”, Finanšu komitejas 19.02.2020. lēmumu, 

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

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

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta 2020.gada janvāra 

ieņēmumus – 301063,19 EUR un izdevumus – 73606,27 EUR. 
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2.# 

Par izmaiņām Vidi degradējošu būvju un nekoptu teritoriju apzināšanas komisijas 

sastāvā 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 

Aknīstes novada domes 24.07.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.12/2019 „Par kārtību, 

kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, 

sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves Aknīstes novadā”, Aknīstes novada 

pašvaldības Vidi degradējošu ēku (būvju) un nekoptu teritoriju apzināšanas komisijas 

nolikumu, Finanšu komitejas 19.02.2020. lēmumu, 

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

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

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Izslēgt no Vidi degradējošu būvju un nekoptu teritoriju apzināšanas komisijas 

sastāva Jāni Bondaru. 

2. Papildināt Vidi degradējošu būvju un nekoptu teritoriju apzināšanas komisijas 

sastāvu, iekļaujot tajā sekojošus komisijas locekļus: pašvaldības policijas inspektori 

Iju Ašaku, izpilddirektoru Jāni Gavaru un sabiedrisko attiecību speciālisti Lāsmu 

Prandi. 
 

3.# 

Par atzinuma sniegšanu VARAM par Viesītes novada domes darījumu 

Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 06.02.2020. 

vēstuli Nr.1-132/1161 Par informācijas sniegšanu, 

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, Ē.Serafinovičs, 

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

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Atbalstīt Viesītes novada domes 19.12.2019. (prot.Nr.16) lēmumu Nr.27 “Par 

Viesītes novada pašvaldības galvojuma sniegšanu pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA 

“Viesītes komunālā pārvalde” projekta “Viesītes notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecības 

2.kārta” darbu īstenošanai”. 

 

4.# 

Par jauna transportlīdzekļa nomu operatīvajā līzingā Aknīstes novada pašvaldības 

vajadzībām 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Finanšu 

komitejas 19.02.2020. lēmumu, 

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

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

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Iegādāties operatīvajā nomā jaunu transportlīdzekli Aknīstes novada pašvaldības 

vajadzībām, slēdzot līgumu ar SIA “AddCar rental” par summu EUR 31210,80 bez PVN. 

 

5.# 

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 18.panta trešo 

daļu, Sociālās, izglītības, kultūras un sporta  komitejas 12.02.2020. lēmumu , 

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

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 palīdzības reģistrā Nr.1 “Pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu izīrēšana” ar 

kārtas Nr.143. 
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6.# 

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 18.panta trešo 

daļu, Sociālās, izglītības, kultūras un sporta  komitejas 12.02.2020. lēmumu , 

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

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 palīdzības reģistrā Nr.1 “Pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu izīrēšana” ar 

kārtas Nr.144. 

 

7.# 

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 18.panta trešo 

daļu, Sociālās, izglītības, kultūras un sporta  komitejas 12.02.2020. lēmumu , 

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

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 palīdzības reģistrā Nr.1 “Pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu izīrēšana” ar 

kārtas Nr.145. 

 

8.# 

Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu 

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, Sociālās, izglītības, 

kultūras un sporta  komitejas 12.02.2020. lēmumu, 

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

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

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz 30.04.2020., kas noslēgts ar 

/Vārds, uzvārds/ par dzīvokļa Augšzemes ielā 7 – 1, Aknīstē, īri. 

 

9.# 

Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu 

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, Sociālās, izglītības, 

kultūras un sporta  komitejas 12.02.2020. lēmumu, 

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

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

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz 30.04.2020., kas noslēgts ar 

/Vārds, uzvārds/ par dzīvokļa “Spodras”-16, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā, 

īri. 
 

10.# 

Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu 

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

„Par pašvaldību budžetiem”, Finanšu komitejas 19.02.2020. lēmumu, 

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

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

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz 30.06.2020., kas noslēgts ar 

/Vārds, uzvārds/ par dzīvokļa “Spodras”-17, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā, 

īri. 



5 
 

 

11.# 

Par dzīvojamo telpu īres līguma izbeigšanu 

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, Sociālās, izglītības, 

kultūras un sporta  komitejas 12.02.2020. lēmumu, 

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

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

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Izbeigt dzīvojamo telpu īres līgumu ar /Vārds, uzvārds/ par dzīvokli Augšzemes 

ielā 19 – 8, Aknīstē. 
 

12.# 

Par dzīvojamo telpu īres līguma izbeigšanu 

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, Sociālās, izglītības, 

kultūras un sporta  komitejas 12.02.2020. lēmumu, 

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

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

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Izbeigt dzīvojamo telpu īres līgumu ar /Vārds, uzvārds/ par dzīvokli Augšzemes 

ielā 19 – 3, Aknīstē. 
 

13.# 

Par dzīvojamo telpu īres līguma izbeigšanu 

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, Sociālās, izglītības, 

kultūras un sporta  komitejas 12.02.2020. lēmumu, 

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

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

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Izbeigt dzīvojamo telpu īres līgumu ar /Vārds, uzvārds/ par dzīvokli Krasta ielā 3 

– 1, Aknīstē. 
 

14.# 

Par atklāta projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 41.panta 

pirmās daļas 2.punktu, Sociālās, izglītības, kultūras un sporta  komitejas 12.02.2020. 

lēmumu, 

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

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

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska 

jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikumu. 
 

15.# 

Par nekustamā īpašuma “Krankaļi”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanu 

un zemes lietošanas mērķu noteikšanu 

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”, Tautsaimniecības  komitejas 

24.02.2020. lēmumu, 

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

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

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 
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1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Krankaļi”, īpašuma Kadastra Nr.56250040122, 

Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kas sastāv no zemes vienības  ar kopējo platību 

– 17.0  ha: 

1.1. atdalāmajai zemes vienībai ar  jaunu kadastra apzīmējumu   – 0.588 ha platībā 

piešķirt jaunu nosaukumu  “Dižkrankaļi”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads; 

1.2. paliekošajam zemes īpašumam ar kadastra Nr.56250040122, kas sastāvētu no 

divām zemes vienībām ar kopējo platību – 16.412 ha saglabājas adrese un 

nosaukums „Krankaļi”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads. 

2. Nekustamā īpašuma sadalīšanai ir nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu. 

3. Paliekošajai zemes vienībai kadastra Nr.56250040122 - 3.7 ha platībā noteikt zemes 

lietošanas mērķi 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. 

4. Atdalītajai zemes vienībai ar jauno kadastra apzīmējumu – 0.588 ha platībā noteikt 

zemes lietošanas mērķi 1101 - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 

joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā. 

 

Pielikumā: zemes robežu plāna kopija; 

nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādei. 

 

PIELIKUMS lēmumam Nr.56 

Zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumi 

nekustamam īpašumam „Krankaļi”, 

Aknīstes pagasts, Aknīstes novads, kadastra Nr.56250040122 
 

1. Prasības izstrādātājam:  

 Zemes ierīcības projektu (tālāk tekstā Projektu) izstrādā persona, kas ir sertificēta 

zemes ierīcības darbu veikšanai. 

2. Projekta izstrādes mērķis: Zemes gabala sadale, nodrošinot piekļūšanas iespēju 

katrai projektētajai zemes vienībai. 

3. Projekta sastāvs: atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem 

Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”  III daļai. 

4. Projekta grafiskā daļa: 

 4.1. Projekta risinājums kopplānā uz zemes robežu plāna M 1: 5000, uzrādot:  

 4.2. jaunizveidojamo zemes gabalu robežas;  

 4.3. jaunizveidojamo zemes gabalu platības: 

 4.4. jaunizveidojamo nekustamo īpašumu apgrūtinājumu saraksts, norādot 

apgrūtinājumu   veidu un platību, saskaņā ar Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas 

plānojuma 2006-2018.gadiem grozījumiem, kuri apstiprināti ar Aknīstes novada domes 

21.10.2009. lēmumu (sēdes protokols Nr.9,11.#)  

 4.5. atkāpes no normām, ja tādas ir, un to pamatojums. 

Zemes ierīcības projekta grafisko daļu izstrādā digitālā vektordatu formā 

(*.dwg,*.dgn vai *shp datņu formātā) Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 ar 

projektam nepieciešamo detalizācijas pakāpi. 

5. Nekustamā īpašuma veidošanas nosacījumi. 

 5.1. Atļautā izmantošana zemes gabalos pēc nekustamā īpašuma sadales atbilstoši 

Ministru kabineta  20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”.  

 5.2. Aprobežojumi atbilstoši Aizsargjoslu likumam. 

6. Projekta saskaņošana un apstiprināšanas kārtība. 

Pirms projekta iesniegšanas Aknīstes novada pašvaldībā, projektu saskaņo ar 

nekustamā īpašuma ”Krankaļi”, Kad.Nr.56250040122, īpašniekiem vai pilnvaroto personu. 

7. Prasības projekta noformēšanai. 
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 Projektu noformē atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem 

Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.   

 

Aknīstes novada pašvaldības  priekšsēdētāja:                                                   V.Dzene   

16.# 

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”, Tautsaimniecības  komitejas 24.02.2020. lēmumu, 

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

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

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Izbeigt noslēgto zemes nomas līgumu ar /Vārds, uzvārds/, /dzīvesvieta/ par zemes 

gabala ar kad. Nr.56050010387 – 0,76 ha platībā, nomu. 

 

17.# 

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 sēdē 27.03.2019. (prot.Nr.3, 22.#, 

lēmums Nr.91) apstiprināto zemes nomas pakalpojuma cenrādi, Tautsaimniecības  

komitejas 24.02.2020. lēmumu, 

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

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

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Iznomāt /Vārds, uzvārds/, /personas kods/, pašvaldības zemes gabalu 0,3 ha platībā 

ar kadastra apzīmējumu 56620020154. Nomas termiņš 6 gadi. Zemes lietošanas mērķis 

0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Zemes nomas 

maksa gadā ir 28 EUR atbilstoši apstiprinātajam Lauksaimniecības zemes nomas maksas 

cenrādim. 

 

18.# 

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 sēdē 27.03.2019. (prot.Nr.3, 22.#, 

lēmums Nr.91) apstiprināto zemes nomas pakalpojuma cenrādi, Tautsaimniecības  

komitejas 24.02.2020. lēmumu, 

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

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

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Iznomāt IK /Nosaukums/, /reģ.Nr./, pašvaldības zemes gabalu 4,3 ha platībā ar 

kadastra apzīmējums 56620030201. Nomas termiņš 6 gadi. Zemes lietošanas mērķis 0101 

– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Zemes nomas maksa 

gadā ir 258 EUR atbilstoši apstiprinātajam Lauksaimniecības zemes nomas maksas 

cenrādim. 

 

19.# 

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 sēdē 27.03.2019. (prot.Nr.3, 22.#, 
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lēmums Nr.91) apstiprināto zemes nomas pakalpojuma cenrādi, Tautsaimniecības  

komitejas 24.02.2020. lēmumu, 

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

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

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Iznomāt /Vārds, uzvārds/, /personas kods/, pašvaldības zemes gabalu 0,2 ha platībā 

ar kadastra apzīmējumu 56620020127 un zemes gabalu 1,3 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 56620020159. Nomas termiņš 6 gadi. Zemes lietošanas mērķis 0101 – zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Zemes nomas maksa gadā ir 90 

EUR atbilstoši apstiprinātajam Lauksaimniecības zemes nomas maksas cenrādim. 

 

20.# 

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 sēdē 27.03.2019. (prot.Nr.3, 22.#, 

lēmums Nr.91) apstiprināto zemes nomas pakalpojuma cenrādi, Tautsaimniecības  

komitejas 24.02.2020. lēmumu, 

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

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

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Iznomāt /Vārds, uzvārds/, /personas kods/, pašvaldības zemes gabala daļu 4,0 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 56620010095. Nomas termiņš 6 gadi. Zemes lietošanas 

mērķis 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Zemes 

nomas maksa gadā ir 240 EUR atbilstoši apstiprinātajam Lauksaimniecības zemes nomas 

maksas cenrādim. 

 

21.# 

Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu 

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 24.02.2020. lēmumu, 

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

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

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Pagarināt zemes nomas līgumu /Vārds, uzvārds/, /dzīvesvieta/, par pašvaldības 

zemes gabala 1,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 56440050229, nomu. Nomas termiņš - 6 

gadi. 

 

22.# 

 Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu 

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 24.02.2020. lēmumu, 

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

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

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Pagarināt zemes nomas līgumu /Vārds, uzvārds/, /dzīvesvieta/, par pašvaldības 

zemes gabala 6,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 56620010065, nomu. Nomas termiņš - 6 

gadi. 
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23.# 

Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu 

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 24.02.2020. lēmumu, 

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

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

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Pagarināt zemes nomas līgumu /Vārds, uzvārds/, /dzīvesvieta/, par pašvaldībai 

piekrītošo zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 56250040146 – 4.7405 ha  platībā, nomu. 

Noslēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem. Zemes  lietošanas mērķis 0101- zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

24.# 

Par nekustamā īpašuma “Āmuri”, Asares pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanu un 

zemes lietošanas mērķu noteikšanu 

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”, Tautsaimniecības  komitejas 

24.02.2020. lēmumu, 

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

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

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Āmuri”, īpašuma Kadastra Nr.56440020012, 

Asares pagastā, Aknīstes novadā, kas sastāv no sešām zemes vienībām ar kopējo 

platību – 64.40 ha. 

2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56440020071 – 18.8 ha, piešķirt jaunu 

nosaukumu „Nārbuļi”, Asares pagasts, Aknīstes novads. 

3. Nekustamā īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības 

projektu. 

4. Paliekošajām zemes vienībām noteikt zemes lietošanas mērķi 0101- zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

5. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56440020071 – 18.8 ha platībā 

noteikt zemes lietošanas mērķi 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir mežsaimniecība. 

 

25.# 

Par nekustamā īpašuma “Stūri”, Asares pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanu un 

zemes lietošanas mērķu noteikšanu 

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”, Tautsaimniecības  komitejas 

24.02.2020. lēmumu, 

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

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

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Stūri”, īpašuma Kadastra Nr.56440030040, 

Asares pagastā, Aknīstes novadā, kas sastāv no divpadsmit  zemes vienībām ar 

kopējo platību – 141.40 ha. 

2. Trīs atdalāmajām zemes vienībām: zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  

56440050061 – 13.5 ha, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56440050289 – 

79.5 ha, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56440050078 – 5.2 ha piešķirt 

jaunu nosaukumu „Veldrītes”, Asares pagasts, Aknīstes novads. 
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3. Nekustamā īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības 

projektu. Paliekošajām zemes vienībām noteikt zemes lietošanas mērķi 0101- zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

4. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56440050061 – 13.5 ha platībā 

noteikt zemes lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība. 

5. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56440050289 – 79.5 ha platībā 

noteikt zemes lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība. 

6. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56440050078 – 5.2 ha platībā 

noteikt zemes lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība. 

 

26.# 

Par nekustamā īpašuma Augšzemes ielā 66a,  Aknīstē, Aknīstes novadā, 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”, Tautsaimniecības  komitejas 

24.02.2020. lēmumu, 

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

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

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu Augšzemes iela 66A, īpašuma Kadastra 

Nr.56050010613, Aknīstē, Aknīstes novadā, kas sastāv no sešām zemes vienībām 

ar kopējo platību – 2.1021 ha. 

2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56050010613 – 0.6296 ha, piešķirt jaunu 

nosaukumu: Augšzemes iela 66B, Aknīste, Aknīstes novads. 

3. Nekustamā īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības 

projektu. 

4. Paliekošajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu  

560500100034 – 0.0215 ha platībā zemes lietošanas mērķis 1001 – rūpnieciskās 

ražošanas uzņēmumu apbūve,  

56050010035 – 0.1589 ha platībā zemes lietošanas mērķis 1001 – rūpnieciskās 

ražošanas uzņēmumu apbūve,  

56050010614 – 0.4737 ha platībā zemes lietošanas mērķis 1001 – rūpnieciskās 

ražošanas uzņēmumu apbūve,  

56050010616 – 0.4789 ha platībā zemes lietošanas mērķis 1001 – rūpnieciskās 

ražošanas uzņēmumu apbūve, 

56050010615 – 0.3395 ha platībā zemes lietošanas mērķis 1001 – rūpnieciskās 

ražošanas uzņēmumu apbūve. 

5. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56050010613 – 0.6296 ha 

platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu 

apbūve. 

 

27.# 

Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamā īpašuma Augšzemes iela 66a,  

Aknīstē, Aknīstes novadā, sadalīšanai 

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”, Ministru kabineta 05.08.2016. 

noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Tautsaimniecības  

komitejas 24.02.2020. lēmumu, 
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atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, Ē.Serafinovičs, 

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

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Atļaut /Vārds, uzvārds/, /dzīvesvieta/,  izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā 

īpašuma „Augšzemes iela 66A”, īpašuma kadastra Nr.56050010613, Aknīstē, 

Aknīstes novadā, sadalīšanai.  

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus.  

3. Iesniegt Aknīstes novada pašvaldībā apstiprināšanai zemes ierīcības projektu divos 

eksemplāros. 

 

Pielikumā: zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumi 

 

PIELIKUMS lēmumam Nr.68 

Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi nekustamajam īpašumam Augšzemes 

iela 66A Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr. 56050010613 

 

1. Prasības izstrādātājam: 

Zemes ierīcības projektu (tālāk tekstā Projektu) izstrādā persona, kas ir sertificēta 

zemes ierīcības darbu veikšanai. 

2. Projekta izstrādes mērķis: 

Zemes gabala sadale, nodrošinot piekļūšanas iespējas katrai projektētajai zemes 

vienībai. 

3. Projekta sastāvs: Atbilstoši Ministru kabineta 05.08.2016. noteikumu Nr.505 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” III daļai 

4. Projekta grafiskā daļa: 

4.1. Projekta risinājums kopplānā uz zemes robežu plāna M 1:5000, uzrādot: 

4.1.1. Jaunizveidojamo zemes gabalu robežas; 

4.1.2. Jaunizveidojamo zemes gabalu platības; 

4.1.3. Jaunizveidojamo nekustamo īpašumu apgrūtinājumu saraksts, norādot 

apgrūtinājumu veidu un platību, saskaņā ar Aknīstes pilsētas ar lauku 

teritoriju teritorijas plānojuma 2006-2018.gadiem grozījumiem, kuri 

apstiprināti ar Aknīstes novada domes 21.10.2009. lēmumu (sēdes 

protokols Nr.9,11.#); 

4.1.4. Atkāpes no normām, ja tādas ir, un to pamatojums. 

Zemes ierīcības projektu izstrādā digitālā veidā vektordatu formā 

(*.dwg, *.dgn, *.shp datņu formātā) Latvijas ģeodēzisko koordinātu 

sistēmā LKS-92 ar projektam nepieciešamo detalizācijas pakāpi. 

5. Nekustamā īpašuma veidošanas nosacījumi: 

5.1. atļautā izmantošana zemes gabalos pēc nekustamā īpašuma sadales atbilstoši 

Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība”; 

5.2. Aprobežojumi atbilstoši Aizsargjoslu likumam. 

6. Projekta grafisko daļu saskaņo sekojošā kārtībā: 

Pirms projekta iesniegšanas Aknīstes novada pašvaldībā, projektu saskaņo ar 

nekustamā īpašuma Augšzemes iela 66A,  Kad.Nr.56050010613, īpašnieku. 

Ar pašvaldību (apgrūtinājumu saskaņošana). 

7. Prasības projekta noformēšanai: 

Projektu noformē atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 5.augusta noteikumiem 

Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 

Projekta izstrādi un zemes ierīcības darbus finansē projekta ierosinātājs. 
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Saskaņā ar 14.09.2006. Zemes ierīcības likumu zemes ierīcības projektu sagatavo 

trīs eksemplāros, viens eksemplārs tiek iesniegts Valsts zemes dienestā, otru nodod projekta 

ierosinātājam, trešais eksemplārs glabājas novada domē. Projektu apstiprina Aknīstes 

novada dome viena mēneša laikā pēc tā saņemšanas. 

 

Aknīstes novada pašvaldības  priekšsēdētāja:                                                   V.Dzene 

 

28.# 

Par adresi “”TP Ancene”, Ancene, Asares pagasts, Aknīstes novads, LV-5210” 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 ”Adresācijas noteikumi” 30.punktu, 

Tautsaimniecības  komitejas 24.02.2020. lēmumu, 

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

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

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Likvidēt adresi: ““TP Ancene”, Ancene, Asares pagasts, Aknīstes novads, LV-

5210”, un izslēgt no Valsts adrešu reģistra.  

2. Lēmumu nosūtīt  VZD reģionālai nodaļai. 

 

29.# 

Par adreses maiņu un piešķiršanu Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr.698  „Adresācijas 

noteikumi” un saistībā ar īpašnieces Jeļenas Brokas 10.02.2020.gada iesniegumu, 

Tautsaimniecības  komitejas 24.02.2020. lēmumu, 

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

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

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt jaunu adresi zemes vienībai un  funkcionāli saistītām ēkām: 

Nr.p.

k. 

Ēkas kadastra Nr. Jaunā adrese  Saistītās zemes 

vienības kadastra 

apzīmējums 

1. 56250070179001 – skola 

56250070179002 – katlu māja 

56250070179003 – veļas māja   

Sēlijas Dzintara Muiža, 

Aknīstes pagasts, 

Aknīstes nov., LV-5208 

56250070179 

2. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam. 

 

30.# 

Par adreses maiņu un piešķiršanu Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr.698  „Adresācijas 

noteikumi” un saistībā ar īpašnieces Andreja Broka 11.02.2020 gada iesniegumu, 

Tautsaimniecības  komitejas 24.02.2020. lēmumu, 

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

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

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt jaunu adresi zemes vienībai un ēkām: 

Nr.p.

k. 

Ēkas kadastra Nr. Jaunā adrese  Saistītās zemes 

vienības kadastra 

apzīmējums 

1. 56250070173001 

dzīvojamā  māja 

Sirsniņu Rančo, Aknīstes 

pagasts, Aknīstes nov., LV-5208 

56250070173 

2. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam. 
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31.# 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Krogs” (zeme un ēka), Gārsenes pagastā, 

Aknīstes novadā, nodošanu atsavināšanai 

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

pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo 

daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, Tautsaimniecības  komitejas 24.02.2020. lēmumu, 

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

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

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošu  nekustamo 

īpašumu ”Krogs”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kas sastāv no zemes gabala 

0,2064 ha platībā, kadastra Nr.56620030264, un ēkas, kadastra 

Nr.56620030264001. 

2. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai veikt nekustamā īpašuma 

atsavināšanas procesa organizēšanu. 

 

32.# 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma (zemes gabala), kadastra Nr.56250070201, 

Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, nodošanu atsavināšanai 

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

pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo 

daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, Tautsaimniecības  komitejas 24.02.2020. lēmumu, 

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

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

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošu  nekustamo 

īpašumu, kadastra Nr.56250070201, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kas sastāv 

no zemes gabala 0,4075 ha platībā. 

2. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai veikt nekustamā īpašuma 

atsavināšanas procesa organizēšanu. 

 

33.# 

Par Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Lauku iela 2D, Aknīstē, 

Aknīstes novadā, atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās 

daļas 1.punktu, 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, 9.panta otro daļu, 

10.pantu, 13.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 

“Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, ņemot vērā 11.02.2020. 

izsoles rezultātus, 

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

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

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt 2020.gada 11.februāra izsoles rezultātus, nosakot /Vārds, uzvārds/, 

/personas kods/, par nekustamā īpašuma Lauku iela 2D, Aknīstē, Aknīstes novadā, 

kadastra Nr. 5605 001 0088, kas sastāv no zemes gabala 0,9568 ha platībā, izsoles 

uzvarētāju, kurš ir nosolījis augstāko cenu, kas sastāda EUR 2978,00 (Divi tūkstoši 

deviņi simti septiņdesmit astoņi euro 00 centi). 

2. Uzdot Aknīstes novada pašvaldības juriskonsultei A.Aldiņai sagatavot pirkuma 

līgumu izsoles uzvarētājam. 

3. Līdzekļus par nekustamā īpašuma Lauku iela 2D, Aknīstē, Aknīstes novadā, 

atsavināšanu novirzīt autostāvlaukuma ierīkošanai pie SIA “Aknīstes VSAC”. 
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34.# 

Par Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Silmači – 1”, Aknīstes 

pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās 

daļas 1.punktu, 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, 9.panta otro daļu, 

10.pantu, 13.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 

“Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, ņemot vērā 11.02.2020. 

izsoles rezultātus, 

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

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

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt 2020.gada 11.februāra izsoles rezultātus, nosakot /Vārds, uzvārds/, 

/personas kods/, par nekustamā īpašuma “Silmači – 1”, Aknīstes pagastā, Aknīstes 

novadā, kadastra Nr. 5625 007 0173, kas sastāv no zemes gabala 1,46 ha platībā un 

daudzdzīvokļu mājas 419,4 m2, izsoles uzvarētāju, kurš ir nosolījis cenu, kas sastāda 

EUR 2770,00 (Divi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit euro 00 centi). 

2. Uzdot Aknīstes novada pašvaldības juriskonsultei A.Aldiņai sagatavot pirkuma 

līgumu izsoles uzvarētājam. 

3. Līdzekļus par nekustamā īpašuma “Silmači – 1”, Aknīstes pagastā, Aknīstes 

novadā, atsavināšanu novirzīt autostāvlaukuma ierīkošanai pie SIA “Aknīstes 

VSAC”. 
 

35.# 

Par Aknīstes novada pašvaldības dzīvokļa Miera ielā 1 - 11, Aknīstē, Aknīstes 

novadā, atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās 

daļas 1.punktu, 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, 9.panta otro daļu, 

10.pantu, 13.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 

“Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, ņemot vērā 13.02.2020. 

izsoles rezultātus, 

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, Ē.Serafinovičs, 

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

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt 2020.gada 13.februāra izsoles rezultātus, nosakot /Vārds, uzvārds/, 

/personas kods/, par nekustamā īpašuma (dzīvokļa) Miera ielā 1 - 11, Aknīstē, 

Aknīstes novadā, kadastra Nr. 5605 900 0048, 34,6 m2 platībā, izsoles uzvarētāju, 

kura ir nosolījusi augstāko cenu, kas sastāda EUR 2860,00 (Divi tūkstoši astoņi 

simti sešdesmit euro 00 centi). 

2. Uzdot Aknīstes novada pašvaldības juriskonsultei A.Aldiņai sagatavot pirkuma 

līgumu izsoles uzvarētājam. 

3. Līdzekļus par nekustamā īpašuma Miera iela 1-11, Aknīstē, Aknīstes novadā, 

atsavināšanu novirzīt autostāvlaukuma ierīkošanai pie SIA “Aknīstes VSAC”. 
 


