
 
 

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 26.septembrī       Nr.12 

Aknīstē  

 

Sēde sasaukta plkst. 13.00 

Sēde sākta plkst. 14.00 

 

Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Vija Dzene 

Sēdi protokolē – lietvedības un personāla pārzine Sintija Venediktova-Goba 

Piedalās –  

Deputāti:  

Vija Dzene, 

Inārs Čāmāns, 

Aija Kurkliete, 

Normunds Zariņš, 

Sandra Vārslavāne, 

Viktors Žukovskis, 

Jānis Vanags, 

 Skaidrīte Pudāne,  

Santa Curikova. 
 

Pašvaldības darbinieki: L.Prande – sabiedrisko attiecību speciāliste, 

    A.Aldiņa – jurioskonsulte, 

    I.Vendele – galvenā grāmatvede. 

         

Galvenā grāmatvede I.Vendele ierosina izslēgt no darba kārtības 5 jautājumu, 

sakarā ar to, ka uz šo brīdi nav vēl zināma precīza summa – Par aizņēmumu Valsts kasē 

projekta “Inovācijas – svaiga domāšana pilsētā” realizēšanai.  

Deputātiem iebildumu nav. 

V.Dzene aicina balsot par sēdes darba kārtību ar 31 jautājumu. 

Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, A.Kurkliete, 

S.Vārslavāne, I.Čāmāns, V.Žukovskis, J.Vanags, S.Pudāne, S.Curikova); PRET – nav; 

ATTURAS – nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 31 jautājumu. 

 

DARBA KĀRTĪBA 

1. Par Aknīstes novada pašvaldības izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu 

izmaksām savstarpējiem norēķiniem.  

2. Par telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam 

Aknīstes vidusskolā. 

3. Par projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Aknīstes 

novadā” vadības grupu un projekta īstenošanas darba grupu.  

mailto:akniste@akniste.lv
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4. Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu 

sarakstā.  

5. Par aizņēmumu Valsts kasē projekta „Improvement of efficiency and 

availability of local public security services in cross border regions of Latvia 

and Lithuania, Safe borderlands” realizēšanai. 

6. Par nolikuma “Iedzīvotāju godināšana Aknīstes novadā Latvijas valsts 

simtgades svētku Latvijas Republikas proklamēšanas dienā 18.novembrī” 

apstiprināšanu.  

7. Par izvirzīšanu apbalvošanai Zemgales plānošanas reģiona uzņēmēju 

godināšanas pasākumā “Gada uzņēmējs Zemgalē 2018”. 

8. Par saistošo noteikumu Nr.11/2018 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes 

novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli” precizēšanu. 

9. Par saistošo noteikumu Nr.13/2018 „Par Gārsenes pils atzīšanu par stratēģiski 

svarīgu objektu Aknīstes novadā” precizēšanu. 

10. Par pašvaldības zemes nomas līguma izbeigšanu. 

11. Par pašvaldības zemes nomas līguma izbeigšanu. 

12. Par pašvaldības zemes nomu. 

13. Par pašvaldības zemes nomu. 

14. Par pašvaldības zemes nomu. 

15. Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu. 

16. Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu. 

17. Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu. 

18. Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu. 

19. Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu. 

20. Par nekustamā īpašuma “Ozolnieki”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, 

sadalīšanu. 

21. Par zemes īpašuma Augšzemes iela 66, Aknīstē, Aknīstes novadā, daļu 

atsavināšanu un maiņu pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai.  

22. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

23. Par personas izslēgšanu no reģistra Nr.1 “Pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu 

izīrēšana”. 

24. Par personas izslēgšanu no reģistra Nr.1 “Pašvaldībai piederošu dzīvojamo 

telpu izīrēšana”. 

25. Par īres līguma pagarināšanu. 

26. Par īres līguma pagarināšanu. 

27. Par īres līguma pagarināšanu. 

28. Par īres līguma izbeigšanu. 

29. Par pabalsta piešķiršanu operācijas gadījumā. 

30. Par pabalsta piešķiršanu operācijas gadījumā. 

31. Par brīvpusdienu piešķiršanu 50% apmērā Aknīstes vidusskolā. 
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1.# 

Par Aknīstes novada pašvaldības izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu 

izmaksām savstarpējiem norēķiniem 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta 

g)apakšpunktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 4.punktu , Ministru kabineta 

28.06.2016. noteikumu Nr.418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie 

norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 4., 9., 10.punktu, Finanšu 

komitejas 19.09.2018. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, A.Kurkliete, 

S.Vārslavāne, I.Čāmāns, V.Žukovskis, J.Vanags, S.Pudāne, S.Curikova); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksas uz vienu 

audzēkni no 01.09.2018.: 

Aknīstes vidusskola – 72,20 EUR; 

Pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” – 200,89 EUR 

 

 

 

Aknīstes novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes 

pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem 2018.gadā (pēc 2017.gada naudas plūsmas) no 01.09.2018. 
 

Kods 

 

Izdevumu pozīcija 

 

Aknīstes 

vidusskola 

Pirmsskolas 

izglītības 

iestāde “Bitīte” 

  (EUR) (EUR) 

1100 Atalgojums 79680 140664 

1200 Darba devēja VSAOI 18855 33215 

2100 Komandējumi un dienesta 

braucieni 

183 10 

2200 Pakalpojumi 58096 50042 

2300 Krājumi, materiāli, 

energoresursi, preces un 

inventārs 

18193 7493 

 Uzturēšanas izdevumi KOPĀ 175007 231424 

 Audzēkņu skaits uz 2018.gada 

1.septembri 

202 96 

 Izmaksas uz 1 audzēkni 

mēnesī 

72,20 200,89 

 

Sagatavoja finansiste: I.Kancāne 
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2.# 

Par telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam 

Aknīstes vidusskolā 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) 

apakšpunktu, Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr.97 “Publiskas personas 

mantas iznomāšanas noteikumi” 4.1.punktu, Finanšu komitejas 19.09.2018. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, A.Kurkliete, 

S.Vārslavāne, I.Čāmāns, V.Žukovskis, J.Vanags, S.Pudāne, S.Curikova); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Noteikt nomas maksu 20,00 EUR mēnesī par neapdzīvojamām telpām Skolas 

ielā 19, Aknīstē, Aknīstes novadā, ar kopējo platību 173,9 m2, būves kadastra 

Nr.56050010442, slēdzot līgumu ar SIA “Kalniņā”, reģ.Nr.40203105785, 

Aknīstes novada pašvaldības rīkotā iepirkuma “Ēdināšanas pakalpojumu 

sniegšana Aknīstes novada mācību iestādēs” ietvaros. 

2. Noteikt nomas līguma darbības termiņu atbilstoši iepirkuma darbības 

termiņiem.  

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Aknīstes novada pašvaldības 

izpilddirektoram.  
 

3.# 

Par projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Aknīstes 

novadā” vadības grupu un projekta īstenošanas darba grupu 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 

Ministru kabineta 17.05.2016.noteikumiem Nr.310 „Darbības programmas „Izaugsme 

un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības 

veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās 

atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma „Kompleksi 

veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” un 9.2.4.2. pasākuma 

„Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” 

īstenošanas noteikumi”, Aknīstes novada domes 21.09.2016. lēmumu (prot.Nr.12, 1.#) 

„Par projektu „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Aknīstes 

novadā”, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 21.12.2016. lēmumu Nr.39-2-60/7782 

„Par projekta iesnieguma Nr.9.2.4.2./16/I/055 apstiprināšanu ar nosacījumu”, Finanšu 

komitejas 19.09.2018. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, A.Kurkliete, 

S.Vārslavāne, I.Čāmāns, V.Žukovskis, J.Vanags, S.Pudāne, S.Curikova); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi 

Aknīstes novadā” vadības grupu sekojošā sastāvā: 

1.1. Projekta vadītājs – Līga Līduma; 

1.2. Projekta asistents – Santa Šmite; 

1.3. Projekta grāmatvedis – Ingrīda Vendele; 

1.4. Projekta iepirkumu speciālists – Lāsma Prande. 

2. Apstiprināt projekta īstenošanas darba grupu sekojošā sastāvā: 

2.1. Koordinators komunikācijai ar skolēniem – Aija Voitiške; 

2.2. Koordinators komunikācijai ar senioriem, lauku, trūcīgajiem, 

maznodrošinātajiem iedzīvotājiem – Skaidrīte Medvecka; 

2.3. koordinators sporta aktivitāšu rīkošanai – Aiga Andruškeviča. 

3. Noteikt darba algas likmes stundā sekojošā apmērā: 

3.1. projekta vadītājs – pamatdarba stundas likmes apmērā – 4,41 EUR; 

3.2. asistents – 3,96 EUR; 

3.3. grāmatvedis – 3,64 EUR; 
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3.4. iepirkumu speciālists – 3,64 EUR; 

3.5. koordinators komunikācijai ar skolēniem – 3,64 EUR; 

3.6. koordinators komunikācijai ar senioriem, lauku, trūcīgajiem, 

maznodrošinātajiem iedzīvotājiem – 3,64 EUR; 

3.7. koordinators sporta aktivitāšu rīkošanai – pamatdarba stundas likmes apmērā 

– 3,59 EUR. 

 

4.# 

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, Finanšu komitejas 19.09.2018. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, A.Kurkliete, 

S.Vārslavāne, I.Čāmāns, V.Žukovskis, J.Vanags, S.Pudāne, S.Curikova); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Papildināt PII “Bitīte” amatu sarakstu ar 2 amata vienībām – pirmsskolas 

izglītības skolotājs; 1 amata vienību – skolotāja palīgs. 

2. Veikt grozījumus Aknīstes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu 

sarakstā sakarā ar pedagogu minimālās algas paaugstināšanu no 01.09.2018.: 

Aknīstes vidusskola 
Amata nosaukums 

 

Amata alga par 1 slodzi 

(euro) 

Sociālais pedagogs 710.00 
  

PII Bitīte 

Amata nosaukums 

 

Amata alga par 1 slodzi 

(euro) 

Pirmsskolas izglītības skolotājs 710.00 

Pirmsskolas izglītības skolotājs 

(5-6 gad.b.) 

710.00 

Pirmsskolas izglītības mūzikas 

skolotājs 

710.00 

Interešu izglītības skolotājs 710.00 

Logopēds 710.00 

Sporta skolotājs 710.00 

Aknīstes Bērnu un jauniešu centrs 

Amata nosaukums 

 

Amata alga par 1 slodzi 

(euro) 

Interešu izglītības skolotājs 710.00 
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5.# 

Par aizņēmumu Valsts kasē projekta “Improvement of efficiency and availability 

of local public security services in cross border regions of Latvia and Lithuania, 

Safe borderlands” realizēšanai 

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

15.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa 

"Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu vadības likums”, Ministru kabineta 

10.03.2015. noteikumu Nr.124 „Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa 

"Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu finansēto projektu finanšu kontroles 

veikšanas kārtība”, Finanšu komitejas 19.09.2018. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, A.Kurkliete, 

S.Vārslavāne, I.Čāmāns, V.Žukovskis, J.Vanags, S.Pudāne, S.Curikova); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Ņemt aizņēmumu 47 361,66 EUR Valsts kasē uz 10 gadiem projekta 

„Improvement of efficiency and availability of local public security services in cross 

border regions of Latvia and Lithuania, Safe borderlands” (Vietējo sabiedrisko drošības 

pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā) 

realizēšanai, paredzot aizņēmumu izņemt 2 gados un atmaksu sākt no 2020.gada 

janvāra. Aizņēmuma atmaksu nodrošināt ar pašvaldības budžetu. 

 

 

 

6.# 

Par nolikuma “Iedzīvotāju godināšana Aknīstes novadā Latvijas valsts 

simtgades svētku Latvijas Republikas proklamēšanas dienā 18.novembrī” 

apstiprināšanu 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, A.Kurkliete, 

S.Vārslavāne, I.Čāmāns, V.Žukovskis, J.Vanags, S.Pudāne, S.Curikova); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt nolikumu “Iedzīvotāju godināšana Aknīstes novadā Latvijas valsts 

simtgades svētku Latvijas Republikas proklamēšanas dienā 18.novembrī”. 

 

 

PIELIKUMS   

   
NOLIKUMS  

Iedzīvotāju godināšana Aknīstes novadā Latvijas valsts simtgades svētku  

 Latvijas Republikas proklamēšanas dienā 18.novembrī 

1. Organizētājs  

1.1. Aknīstes novada dome. Latvijas simtgades svētku pasākumā  apbalvos 100 

personas.  

1.2. Pašvaldības apbalvojums – Atzinības raksts Latvijas Republikas proklamēšanas 

dienā un piemiņas balva var tikt piešķirta jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, kura 

šī Nolikuma noteiktajā kārtībā ieteikta apbalvojuma saņemšanai un par kuras 

apbalvošanu komisija pieņēmusi lēmumu. 
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2. Mērķi 

2.1. apzināt un izvērtēt cilvēku ieguldīto darbu, sagaidot Latvijas simtgadi; 

2.2. stimulēt ikvienu piedalīties Aknīstes novada tālākajā attīstībā; 

2.3. atbalstīt jaunu, progresīvu ideju realizēšanu; 

2.4. godināt labākos sava aroda, amata, radošā darba veicējus; 

2.5. godināt Aknīstes novada attīstības un pozitīvā tēla veidotājus. 

 

3. Nominācija - “Par ieguldījumu novada attīstībā” 

 Atzinības rakstu un piemiņas balvu pasniedz, lai izteiktu atzinību fiziskām un 

juridiskām personām par personīgu, nesavtīgu ieguldījumu un nozīmīgiem 

sasniegumiem novada attīstībā, sagaidot Latvijas simtgadi, kas ietver: 

3.1. pilsonisko aktivitāti; 

3.2. novada tradīciju radīšanu un kopšanu; 

3.3. ieguldījumu novada izpētē un apzināšanā; 

3.4. novada kultūrvides kopšanu; 

3.5. jaunu darbavietu radīšanu; 

3.6. ieguldījumu novada attīstībā; 

3.7. novada tēla veidošanu; 

3.8. profesionālo meistarību; 

3.9. ilggadīgu un panākumiem vainagotu darbu Aknīstes novadā; 

3.10. sabiedrisko, kultūras, izglītības, medicīnas un citu nozaru darbinieku, sportistu un 

treneru ieguldījumu Aknīstes novada popularizēšanā Latvijā un ārvalstīs; 

3.11. mūža ieguldījumu un īpašus nopelnus novadā; 

3.12. varonību ekstremālās situācijās. 

4. Pretendentu pieteikšana un vērtēšana 

4.1. Konkursa ietvaros tiesības izvirzīt pretendentus ir ikvienam novada iedzīvotājam, 

organizācijai, darba kolektīvam, komersantam, biedrībai, iestādei, iesniedzot 

pieteikum anketu (pieteikuma anketa ir pieejama Aknīstes novada domē, Aknīstes 

novada mājas lapā www.akniste.lv, www.Facebook.com, Asares, Gārsenes pagasta 

pārvaldēs vai sūtot e-pastu akniste@akniste.lv līdz šī gada 15.oktobrim. 

4.2. Pieteikumā norāda: 

4.2.1. nomināciju, kurā pretendents tiek nominēts, un pamatojumu par 

panākumiem un ieguldījumu novada attīstībā, sagaidot Latvijas simtgadi; 

4.2.2. pieteicēju: 

4.2.2.1. fiziska persona - vārds, uzvārds, kontaktinformācija; 

4.2.2.2. juridiska persona - nosaukums, kontaktinformācija; 

4.2.2.3. pieteicēju paraksti - ar vārda un uzvārda atšifrējumu. 

4.5. Pieteikumu izvērtēšana: 

4.5.1. Pieteikumu atbilstību nolikumam izvērtē un nominācijai kandidātus 

apstiprina Aknīstes novada domes apstiprināta komisija. 

4.5.2. Komisijas sastāvā: 

  Vija Dzene – domes priekšsēdētāja, 

  Aija Kurkliete – deputāte, 

  Aija Voitiške – Aknīstes vidusskolas direktore, 

  Kristiana Kalniete – kultūras darba vadītāja, 

  Lāsma Prande –  sabiedrisko attiecību speciāliste. 

http://www.akniste.lv/
http://www.facebook.com/
mailto:akniste@akniste.lv
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4.5.3. Ja kādam no komisijas locekļiem rodas interešu konflikts, attiecīgais vērtētājs 

nedrīkst piedalīties lēmuma pieņemšanā par konkrēto personu. 

4.5.5. Aknīstes novada pašvaldība informē apbalvošanai izvirzītos pretendentus par 

apbalvošanu vismaz divas nedēļas iepriekš, izsūtot ielūgumus. 

 

5. Nomināciju godināšana 

5.1. Apbalvojumu pasniegs valsts simtgadei par godu organizētajā Aknīstes novada 

svētku pasākumā 17.novembrī. 

 

6. Apbalvojums 

6.1. Atzinības raksts, 

6.2. piemiņas balva “Par ieguldījumu novada attīstībā”,  

6.3. ziedi. 

 

 

 

7.# 

Par izvirzīšanu apbalvošanai Zemgales plānošanas reģiona uzņēmēju 

godināšanas pasākumā “Gada uzņēmējs Zemgalē 2018” 

Pamatojoties uz 21.08.2018. ZPRAP sēdē apstiprināto Zemgales plānošanas 

reģiona uzņēmēju godināšanas pasākuma “Gada uzņēmējs Zemgalē 2018” nolikumu, 

Finanšu komitejas 19.09.2018. lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, A.Kurkliete, 

S.Vārslavāne, I.Čāmāns, V.Žukovskis, J.Vanags, S.Pudāne, S.Curikova); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Izvirzīt apbalvošanai Zemgales plānošanas reģiona uzņēmēju godināšanas 

pasākumā “Gada uzņēmējs Zemgalē 2018” Aknīstes novada Gārsenes pagasta 

uzņēmēju Egonu Tunķeli. 

 

 

 

 

8.# 

Par saistošo noteikumu Nr.11/2018 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes 

novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli” precizēšanu 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 

41.panta pirmās daļas 1.punktu, Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 

12.09.2018. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, A.Kurkliete, 

S.Vārslavāne, I.Čāmāns, V.Žukovskis, J.Vanags, S.Pudāne, S.Curikova); PRET – nav; 

ATTURAS – nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Precizēt 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”. 
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3. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības mājas lapā 

www.akniste.lv, nodrošināt to pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu 

pārvaldēs. 

 

                    PIELIKUMS 

 

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 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 izziņu par atbrīvošanos no ieslodzījuma vietas 

(uzrādot oriģinālu) un iesniegumu par pabalsta piešķiršanu sakarā ar 

atbrīvošanu no brīvības atņemšanas vietas, viena mēneša laikā no atbrīvošanas 

dienas. 

V. Bērna piedzimšanas pabalsts 
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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 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 viena mēneša laikā no 

miršanas apliecības 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 25 euro 

apmērā personām, kuru pamata dzīvesvieta ir deklarēta Aknīstes novada 

teritorijā, ja bērns uzsāk mācības pirmajā klasē Aknīstes novada pašvaldības 

teritorijā esošajā mācību iestādē.  

22. Sarakstu par skolēniem, kuri uzsāk mācības 1.klasē, Sociālajā dienestā iesniedz 

mācību iestādes direktors. 

IX. Vienreizējs pabalsts politiski represētām personām 

23. 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 

24. Materiālo pabalstu līdz 200 euro, ņemot vērā darījumu apliecinošos 

dokumentos norādīto summu,  piešķir vienu reizi gadā onkoloģisko saslimšanu 

ārstēšanās gadījumā personām, kuras savu pamata dzīvesvietu deklarējušas 

Aknīstes novada teritorijā. 
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25. Materiālais pabalsts jāpieprasa līdz kalendārā gada beigām, uzrādot onkologa 

slēdzienu un ārstēšanai izlietoto naudas līdzekļu darījumu apliecinošus 

dokumentu oriģinālus. 

XI. Pabalsts operācijas gadījumā 

26. Pabalstu operācijas gadījumā piešķir vienu reizi gadā personām, kuras savu 

pamata dzīvesvietu deklarējušas Aknīstes novada teritorijā. 

27. Pabalstu piešķir, ņemot vērā darījumu apliecinošos dokumentos norādīto 

summu, bet ne vairāk kā 200 euro gadā vienai personai. 

28. Materiālais pabalsts jāpieprasa līdz kalendārā gada beigām, uzrādot ārstēšanai 

izlietoto naudas līdzekļu darījumu apliecinošus dokumentu oriģinālus. 

XII. Ēdināšanas maksas atvieglojumi 

29. Ēdināšanas maksas atvieglojumi: 

29.1. brīvpusdienas 50% apmērā Aknīstes vidusskolas 5. līdz 12.klašu 

skolēniem, kuri ēd kompleksās pusdienas skolā, neņemot vērā skolēna 

deklarēto dzīvesvietu; 

29.2. 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.  

29.3. Piešķir brīvpusdienas 100% apmērā visiem Aknīstes novada 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem, neņemot vērā 

deklarēto dzīvesvietu.  

30.  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-5208.  

35. Novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā 

Jelgavas tiesu namā (Jelgavā, Atmodas ielā 19, LV-3007) likumā noteiktajā 

kārtībā.  

Noslēguma jautājums 

36. 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 to materiālo stāvokli.”  

 
 

 

Domes priekšsēdētāja      V.Dzene 
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9.# 

Par saistošo noteikumu Nr.13/2018 „Par Gārsenes pils atzīšanu par stratēģiski 

svarīgu objektu Aknīstes novadā” precizēšanu 

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

41.panta pirmās daļas 1.punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, A.Kurkliete, 

S.Vārslavāne, I.Čāmāns, V.Žukovskis, J.Vanags, S.Pudāne, S.Curikova); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Precizēt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.13/2018 „Par 

Gārsenes pils atzīšanu par stratēģiski svarīgu objektu Aknīstes novadā”. 

2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.  

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

4. Publicēt saistošos noteikumus pašvaldības mājas lapā internetā, nodrošināt to 

pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs. 

 

                    PIELIKUMS 

 

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  

 

Šie saistošie noteikumi nosaka, ka Gārsenes pils ir stratēģiski svarīgs 

nekustamais īpašums Aknīstes novada administratīvās teritorijas attīstībai. 
 

 

 

Domes priekšsēdētāja       V.Dzene 

 

 

 

 

10.# 

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 12.09.2018. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, A.Kurkliete, 

S.Vārslavāne, I.Čāmāns, V.Žukovskis, J.Vanags, S.Pudāne, S.Curikova); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Izbeigt  ar /Vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese/, noslēgto zemes nomas līgumu 

par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala daļas 2,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 

56250040117, nomu.  
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11.# 

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 12.09.2018. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, A.Kurkliete, 

S.Vārslavāne, I.Čāmāns, V.Žukovskis, J.Vanags, S.Pudāne, S.Curikova); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Izbeigt  ar /Vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese/, noslēgto zemes nomas līgumu 

par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala 350 m2 platībā, kadastra Nr.56050010145, 

nomu no 2019.gada 1.janvāra.  

 

12.# 

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 12.09.2018. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, A.Kurkliete, 

S.Vārslavāne, I.Čāmāns, V.Žukovskis, J.Vanags, S.Pudāne, S.Curikova); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

 Iznomāt z/s „Dadzīši”, reģ.Nr.LV45401016813, pašvaldībai piekrītošo zemes 

gabalu 0,2 ha platībā,  kadastra Nr.56620050079, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 

10 gadiem. Zemes  lietošanas mērķis 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība lauksaimniecība. 

13.# 

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 12.09.2018. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, A.Kurkliete, 

S.Vārslavāne, I.Čāmāns, V.Žukovskis, J.Vanags, S.Pudāne, S.Curikova); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

 Iznomāt /Vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese/, pašvaldībai piekrītošo zemes 

gabalu 2,8 ha platībā,  kadastra Nr.56620030126, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 

10 gadiem. Zemes  lietošanas mērķis 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība lauksaimniecība.  

14.# 

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 12.09.2018. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, A.Kurkliete, 

S.Vārslavāne, I.Čāmāns, V.Žukovskis, J.Vanags, S.Pudāne, S.Curikova); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

 Iznomāt /Vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese/, pašvaldībai piekrītošā zemes 

gabala daļu ar  kadastra apzīmējumu 56250040117 – 2,7 ha platībā. Noslēgt zemes 

nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes  lietošanas mērķis 0101- zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība lauksaimniecība.  
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15.# 

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 12.09.2018. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, A.Kurkliete, 

S.Vārslavāne, I.Čāmāns, V.Žukovskis, J.Vanags, S.Pudāne, S.Curikova); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

 Pagarināt noslēgto zemes nomas līgumu ar /Vārds, uzvārds, dzīvesvietas 

adrese/, par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala daļu ar kadastra apzīmējumu 

56050010374 – 0,07 ha platībā, uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0502 – pagaidu 

atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem. 

 

16.# 

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 12.09.2018. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, A.Kurkliete, 

S.Vārslavāne, I.Čāmāns, V.Žukovskis, J.Vanags, S.Pudāne, S.Curikova); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

 Pagarināt noslēgto zemes nomas līgumu ar /Vārds, uzvārds, dzīvesvietas 

adrese/, par pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 56250060064 

– 0,5 ha platībā, uz 10 gadiem. Zemes  lietošanas mērķis 0101- zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība lauksaimniecība. 

 

17.# 

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 12.09.2018. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, A.Kurkliete, 

S.Vārslavāne, I.Čāmāns, V.Žukovskis, J.Vanags, S.Pudāne, S.Curikova); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

 Pagarināt noslēgto zemes nomas līgumu ar /Vārds, uzvārds, dzīvesvietas 

adrese/, par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala daļu ar kadastra apzīmējumu 

56050010360 – 2,2 ha platībā, uz 10 gadiem. Zemes  lietošanas mērķis 0101- zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība. 

18.# 

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 12.09.2018. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, A.Kurkliete, 

S.Vārslavāne, I.Čāmāns, V.Žukovskis, J.Vanags, S.Pudāne, S.Curikova); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

 Pagarināt noslēgto zemes nomas līgumu ar /Vārds, uzvārds, dzīvesvietas 

adrese/,  par pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 56250050159 

– 6,0 ha platībā, uz 10 gadiem. Zemes  lietošanas mērķis 0101- zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība lauksaimniecība. 
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19.# 

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 12.09.2018. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, A.Kurkliete, 

S.Vārslavāne, I.Čāmāns, V.Žukovskis, J.Vanags, S.Pudāne, S.Curikova); PRET – nav; 

ATTURAS – nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

 Pagarināt noslēgto zemes nomas līgumu ar /Vārds, uzvārds, dzīvesvietas 

adrese/, par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala daļu ar kadastra apzīmējumu 

56050010428 – 0,5 ha platībā, uz 10 gadiem. Zemes  lietošanas mērķis 1000 – neapgūta 

ražošanas objektu apbūves zeme. 

 

 

20.# 

Par nekustamā īpašuma “Ozolnieki”, Aknīstes pagastā, 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 

12.09.2018. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, A.Kurkliete, 

S.Vārslavāne, I.Čāmāns, V.Žukovskis, J.Vanags, S.Pudāne, S.Curikova); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašuma “Ozolnieki”, īpašuma Kadastra 

Nr.56250070021, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kas sastāv no divām 

zemes vienībām ar kopējo platību – 8,2 ha: 

1.1. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 56250070021-7,3 ha tiks 

pievienota nekustamajam īpašumam ar nosaukumu „Līksnas”, Aknīstes 

pagastā, Aknīstes novadā; 

1.2. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 56250070022-0,9 ha, nosaukums 

„Ozolnieki”. 

2. Nekustamā īpašuma sadalīšanai  nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības 

projektu. 

3. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56250070021-7,3 ha platībā 

noteikt zemes lietošanas mērķi 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība. 

4. Paliekošajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi 0201- zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 
 

Pielikumā: zemes robežu plāna kopija. 

 

 

21.# 

Par zemes īpašuma Augšzemes iela 66, Aknīstē, Aknīstes novadā, daļu 

atsavināšanu un maiņu pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta otrās daļas 

6.punktu, Finanšu komitejas 19.09.2018. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, A.Kurkliete, 

S.Vārslavāne, I.Čāmāns, V.Žukovskis, J.Vanags, S.Pudāne);PRET – nav; ATTURAS 

– nav, balsojumā nepiedalās – 1 (S.Curikova), pildot likumā „Par interešu konflikta 



16 
 

novēršanu valsts pašvaldību amatpersonu darbībā” paredzētos lēmumu pieņemšanas 

ierobežojumus), 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Slēgt vienošanos /Vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese/, par daļu no zemes 

īpašuma Augšzemes iela 66, Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56050010611, 

atsavināšanu – maiņu pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai. 

 

 

22.# 

Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 17.pantu, 

18.panta pirmo daļu, 12.09.2018. Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 

lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, A.Kurkliete, 

S.Vārslavāne, I.Čāmāns, V.Žukovskis, J.Vanags, S.Pudāne, S.Curikova); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Nosūtīt /Vārds, uzvārds /, paziņojumu par piedāvājumu īrēt dzīvokli “Spodras” 

– 16, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā. 

 

 

23.# 

Par personas izslēgšanu no reģistra Nr.1 “Pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu 

izīrēšana” 

Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 4.panta 

pirmo daļu, 10.panta pirmās daļas 2.punktu, 12.09.2018. Sociālās, izglītības, kultūras 

un sporta komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, A.Kurkliete, 

S.Vārslavāne, I.Čāmāns, V.Žukovskis, J.Vanags, S.Pudāne, S.Curikova); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Izslēgt /Vārds, uzvārds /, no reģistra Nr.1 “Pašvaldībai piederošu dzīvojamo 

telpu izīrēšana”. 

 

 

24.# 

Par personas izslēgšanu no reģistra Nr.1 “Pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu 

izīrēšana” 

Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 10.panta 

pirmās daļas 4.punktu, 12.09.2018. Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 

lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, A.Kurkliete, 

S.Vārslavāne, I.Čāmāns, V.Žukovskis, J.Vanags, S.Pudāne, S.Curikova); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Izslēgt /Vārds, uzvārds /,no reģistra Nr.1 “Pašvaldībai piederošu dzīvojamo 

telpu izīrēšana”. 
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25.# 

Par īres līguma pagarināšanu 

Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 11.panta 

pirmo daļu, 19.pantu, 12.09.2018. Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 

lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, A.Kurkliete, 

S.Vārslavāne, I.Čāmāns, V.Žukovskis, J.Vanags, S.Pudāne, S.Curikova); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, kas noslēgts ar /Vārds, uzvārds /, par 

dzīvokli “Rīti”- 8, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā, uz laiku līdz 2019.gada 

28.februārim. 

 

 

26.# 

Par īres līguma pagarināšanu 

Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 11.panta 

pirmo daļu, 19.pantu, 12.09.2018. Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 

lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, A.Kurkliete, 

S.Vārslavāne, I.Čāmāns, V.Žukovskis, J.Vanags, S.Pudāne, S.Curikova); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, kas noslēgts ar /Vārds, uzvārds /,par 

dzīvokli “Spodras”- 6, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā, uz laiku līdz 

2018.gada 30.novembrim. 

 

27.# 

Par īres līguma pagarināšanu 

Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 11.panta 

pirmo daļu, 19.pantu, 12.09.2018. Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 

lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, A.Kurkliete, 

S.Vārslavāne, I.Čāmāns, V.Žukovskis, J.Vanags, S.Pudāne, S.Curikova); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz 3 mēnešiem, kas noslēgts ar SIA “ID 

SUSURS”  par dzīvokli “Spodras”- 7, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā. 

 

28.# 

Par īres līguma izbeigšanu 

Pamatojoties uz J.Šnepsta iesniegumu, 12.09.2018. Sociālās, izglītības, kultūras 

un sporta komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, A.Kurkliete, 

S.Vārslavāne, I.Čāmāns, V.Žukovskis, J.Vanags, S.Pudāne, S.Curikova); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokli “Rīti”- 13, Ancenē, Asares 

pagastā, Aknīstes novadā, kas noslēgts ar /Vārds, uzvārds /,ar 01.10.2018. 
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29.# 

Par pabalsta piešķiršanu operācijas gadījumā 

Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 21.10.2009. Saistošajiem 

noteikumiem Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, 

neizvērtējot to materiālo stāvokli” 3.91.apakšpunktu, 12.09.2018. Sociālās, izglītības, 

kultūras un sporta komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, A.Kurkliete, 

S.Vārslavāne, I.Čāmāns, V.Žukovskis, J.Vanags, S.Pudāne, S.Curikova); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Piešķirt /Vārds, uzvārds /, pabalstu EUR 200,00 apmērā operācijas gadījumā.  

 

 

30.# 

Par pabalsta piešķiršanu operācijas gadījumā 

Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 21.10.2009. Saistošajiem 

noteikumiem Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, 

neizvērtējot to materiālo stāvokli” 3.91.apakšpunktu, 12.09.2018. Sociālās, izglītības, 

kultūras un sporta komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, A.Kurkliete, 

S.Vārslavāne, I.Čāmāns, V.Žukovskis, J.Vanags, S.Pudāne, S.Curikova); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Piešķirt /Vārds, uzvārds /, pabalstu EUR 200,00 apmērā operācijas gadījumā.  

 

 

 

31.# 

Par brīvpusdienu piešķiršanu 50% apmērā Aknīstes vidusskolā 

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” 

3.10.,apakšpunktu, 12.09.2018. Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 

lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, A.Kurkliete, 

S.Vārslavāne, I.Čāmāns, V.Žukovskis, J.Vanags, S.Pudāne, S.Curikova); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Segt ēdināšanas izdevumus 50% apmērā (EUR 1,65 dienā) laika posmā no 

01.10.2018. – 31.05.2019. vienam Aknīstes vidusskolas 8.klases skolēnam.  
 


