
 
 

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 19.decembrī       Nr.15 

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,  

Aija Kurkliete 

 

Pašvaldības darbinieki: I.Vendele – galvenā grāmatvede, 

    A.Aldiņa – juriskonsulte, 

    J.Bondars – Gārsenes pagasta pārvaldes vadītājs,  

    J.Gavars – izpilddirektors, 

    L.Prande – sabiedrisko attiecību speciāliste, 

    S.Šmite – telpiskās attīstības plānotāja 

     

Domes priekšsēdētāja V.Dzene aicina balsot par sēdes darba kārtību ar 22 

jautājumiem. 

Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 22 jautājumiem. 

 

DARBA KĀRTĪBA 

Izpilddirektora ziņojums. 

1. Par skolas internāta aukles štata vienības palielināšanu. 

2. Par pašvaldības budžeta izpildi 2018.gada janvārī – novembrī. 

3. Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā. 

4. Par pašvaldības pamatlīdzekļu norakstīšanu un izslēgšanu no bilances. 

5. Par aizņēmumu Valsts kasē vieglā pasažieru transportlīdzekļa iegādei. 

6. Par nolikuma “Par Aknīstes vidusskolas skolēnu un pedagogu, Bērnu un 

jauniešu centra izglītojamo un pedagogu apbalvošanu” apstiprināšanu. 

mailto:akniste@akniste.lv


7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kraujas 1”, dz.10, Kraujas, Gārsenes 

pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanu un nosacītās summas apstiprināšanu. 

8. Par pašvaldības zemes nomu. 

9. Par pašvaldības zemes nomu. 

10. Par pašvaldības zemes nomu. 

11. Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu. 

12. Par valstij piekritīgas zemes vienības sadali un lietošanas mērķa noteikšanu. 

13. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

14. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

15. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

16. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

17. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu. 

18. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu. 

19. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu. 

20. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu. 

21. Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu. 

22. Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu. 

 

 

Izpilddirektora ziņojums 

Izpilddirektors J.Gavars ziņo: 

1) tiek nodrošināts transports skolēniem programmas “Latvijas skolas soma” 

īstenošanai; 

2) tā kā ir uzsnidzis sniegs, tad notiek sniega tīrīšanas darbi gan uz ielām, ceļiem, gan 

arī trotuāriem, kāpnēm u.c. 

 

Deputāti uzdod jautājumus J.Gavaram un S.Koniševskai. 

 

 

1.# 

Par skolas internāta aukles štata vienības palielināšanu 

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 28.11.2018. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Veikt Aknīstes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu sarakstā 

šādu grozījumu no 01.12.2018.: 

palielināt iestādes “Aknīstes vidusskola” amatu sarakstā amata vienības 

“internāta aukle” no  2 uz 2,5 slodzēm. 
 

2.# 

Par pašvaldības budžeta izpildi 2018.gada janvārī - novembrī 

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

likumu „Par pašvaldību budžetiem”, Finanšu komitejas 12.12.2018. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta 2018.gada janvāra - 

novembra ieņēmumus – 2930752,78 EUR un izdevumus – 2824061,87 EUR; speciālā 

budžeta ieņēmumus – 127960,41 EUR un izdevumus – 69390,25 EUR; ziedojumu 

ieņēmumus – 700,00 EUR un izdevumus – 912,43 EUR. 
 



3.# 

Par izmaiņām Iepirkumu komisiju sastāvā 

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

61.pantu, Finanšu komitejas 12.12.2018. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Atbrīvot Ilgu Cālīti no Iepirkumu komisijas locekļa amata ar 31.12.2018. 

2. Ievēlēt Iepirkumu komisijas sastāvā Santu Šmiti no 01.01.2019. 
 

4.# 

Par pašvaldības pamatlīdzekļu norakstīšanu un izslēgšanu no bilances 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumiem Nr.585 

„Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, likuma „Par grāmatvedību” 

III nodaļas 12.pantu, Aknīstes novada domes 20.11.2009. (prot. Nr.10, 29.#) nolikumu 

„Par Aknīstes novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites un organizācijas 

pamatprincipiem un metodiku”, Finanšu komitejas 12.12.2018. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Norakstīt un izslēgt no bilances: 

Nr. 

p.k. 

Nosaukums Struktūrvienība Mērv. Daudz. Sākotn.vērt. 

EUR 

Atl.vērt. 

EUR 

Piezīmes 

1. Projektors VIEW 

SONIC PJ658 269 

Gārsenes pils gb. 1 910.62 0.00 /PG00269 

nolietojies 

2. Faksa aparāts Gārsenes pils gb. 1 327.26 0.00 /PG00262 

nolietojies 

3. Projektors 

EPSON 2045 

Gārsenes pils gb. 1 704.32 0.00 /P120083 

nolietojies 
 

5.# 

Par aizņēmumu Valsts kasē vieglā pasažieru transportlīdzekļa iegādei 

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

Finanšu komitejas 12.12.2018. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Ņemt aizņēmumu 38700 EUR  Valsts kasē uz 8 gadiem vieglā pasažieru 

transportlīdzekļa iegādei skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai, paredzot aizņēmumu 

izņemt 2019.gadā un atmaksu sākt no 2020.gada janvāra. Aizņēmuma atmaksu 

nodrošināt ar pašvaldības budžetu. 
 

6.# 

Par nolikuma “Par Aknīstes vidusskolas skolēnu un pedagogu, Bērnu un 

jauniešu centra izglītojamo un pedagogu apbalvošanu” apstiprināšanu 

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

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 

ceturtās daļas 5.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 27.punktu, likuma “Par 

iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.pantu, Finanšu komitejas 12.12.2018. lēmumu, 

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

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

ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās – 1 (N.Zariņš), pildot likumā „Par interešu 

konflikta novēršanu valsts pašvaldību amatpersonu darbībā” paredzētos lēmumu 

pieņemšanas ierobežojumus), Aknīstes novada dome NOLEMJ: 



Apstiprināt nolikumu “Par Aknīstes vidusskolas skolēnu un pedagogu, Bērnu 

un jauniešu centra izglītojamo un pedagogu apbalvošanu”. 
 

 

NOLIKUMS 

Par Aknīstes vidusskolas skolēnu un pedagogu, Bērnu un jauniešu centra 

izglītojamo un pedagogu apbalvošanu 

Izdots saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju 

 amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas 5.punktu, 

     Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 27.punktu, 

     likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.pantu 

 

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas - Aknīstes 

vidusskolas pedagogiem un skolēniem par sasniegumiem mācību priekšmetu 

olimpiādēs, atklātajās olimpiādēs un Zinātniski pētnieciskajos darbos un balvas 

- pašvaldības organizētus godināšanas pasākumus -  Bērnu un jauniešu centra 

un Aknīstes vidusskolas pedagogiem un izglītojamiem par sasniegumiem 

mākslinieciskajā pašdarbībā, un par piedalīšanos mācību priekšmetu 

olimpiādēs, atklātajās olimpiādēs un Zinātniski pētnieciskajos darbos. 

2. Sēlijas Sporta skolas, Jēkabpils mākslas un mūzikas skolas filiāļu audzēkņu un 

pedagogu  sasniegumus novērtē attiecīgās izglītības iestādes vadītājs.  

3. Naudas balvas Aknīstes vidusskolas skolēniem un pedagogiem piešķir šim 

nolūkam pašvaldības pamatbudžetā paredzētā finansējuma apjomā - EUR 

2000,00 (iekļauti Aknīstes vidusskolas budžetā) un EUR 500,00 godināšanas 

pasākumu organizēšanai (iekļauti Aknīstes novada pašvaldības kultūras 

budžetā). 

4. Aknīstes vidusskolas skolēniem naudas balvas piešķir par sasniegumiem valsts, 

reģiona un starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs, starptautiska mēroga 

mācību priekšmetu olimpiādēs, un skolēnu zinātniski pētnieciskajos darbos 

(turpmāk – SZPD): 

  4.1. 

Sasniegtais 

rezultāts 

Naudas balvas apmērs par sasniegumiem mācību 

priekšmetu olimpiādēs, atklātajās olimpiādēs, SZPD, 

(punkti): 

Starpnovadu 

mērogā 

Reģionālā 

mērogā 

Valsts 

mērogā 

Starptautiskajā 

mērogā 

1.vieta 4 8 12 16 

2.vieta 3 7 11 15 

3.vieta 2 6 10 14 

Atzinība 1 5 9 13 

       

4.2.  naudas balvas apmēru par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, 

atklātajās olimpiādēs, SZPD un starptautiska mēroga mācību priekšmetu 

olimpiādēs aprēķina novada domes grāmatvedības nodaļā, saskaņā ar 

Aknīstes vidusskolas vadības iesniegto sarakstu. Piešķirto naudas balvu 

izmaksā novada domes kasieris. 

5. Kultūras darba vadītāja organizē godināšanas pasākumus gan mācību 

priekšmetu olimpiāžu un SZPD laureātiem un pedagogiem, gan interešu 

izglītības iestādes izglītojamiem un pedagogiem par sasniegumiem 

mākslinieciskajā pašdarbībā: 

5.1. pasākums 1-12.klases skolēniem; 

5.2. pasākums pirmsskolas vecuma bērniem līdz 7 gadiem.       

6. Par vairākiem sasniegumiem naudas balvas tiek summētas (katram dalībniekam 

atsevišķi), bet tās kopējais apmērs nedrīkst pārsniegt valstī noteikto minimālās 

algas apmēru. 



7. Naudas balvas pedagogiem par skolēnu sasniegumiem: 

Sasniegtais 

rezultāts 

Naudas balvas apmērs par sasniegumiem mācību 

priekšmetu olimpiādēs, atklātajās olimpiādēs SZPD, 

(punkti): 

Starpnovadu 

mērogā 

Reģionālā 

mērogā 

Valsts 

mērogā 

Starptautiskajā 

mērogā 

1.vieta 4 8 12 16 

2.vieta 3 7 11 15 

3.vieta 2 6 10 14 

Atzinība 1 5 9 13 

     

8. Ja pedagogs ir sagatavojis vairākus skolēnus, kuri ieguvuši godalgotas vietas, 

naudas balvas tiek summētas, bet tās kopējais apmērs nedrīkst pārsniegt valstī 

noteikto minimālās algas apmēru. 

9. Apbalvošanas kārtība ar naudas balvām: 

9.1.Katra mācību gada beigās līdz 10.maijam, Aknīstes vidusskolas direktore 

un Bērnu un Jauniešu centra direktore iesniedz iesniegumu par apbalvojamiem 

skolēniem un pedagogiem, iesniegumā norādot katra skolēna sasniegumu un 

pedagogu, kurš skolēnu (us) sagatavojis. 

10. Iesniegumus par skolēnu un pedagogu apbalvošanu izskata Sociālā, izglītības, 

kultūras un sporta komiteja un apstiprina priekšlikumus apbalvošanai. 

11. Nolikums stājas spēkā ar 19.12.2018. 

12. Atzīt par spēku zaudējušu 2011.gada 23.novembra Nolikumu “Par naudas balvu 

piešķiršanu Aknīstes novada iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem, 

vispārizglītojošo skolu skolēniem un pedagogiem”. 

 

Domes priekšsēdētāja             V.Dzene 

 

 

7.# 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kraujas” 1, dz.10, Kraujas, Gārsenes 

pagasts, Aknīstes novadā, atsavināšanu un nosacītās summas apstiprināšanu 

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 5.punktu, 5.panta pirmo, piekto daļu, 8.panta otro, sesto, septīto daļu, 

9.panta otro daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, piekto daļu, 45.panta trešo daļu, 

Finanšu komitejas 12.12.2018. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Atļaut /Vārds, uzvārds/, /personas kods/ atsavināt Aknīstes novada pašvaldībai 

piederošu nekustamo īpašumu (dzīvokli) “Kraujas” 1, dz.10, Kraujas, Gārsenes 

pagasts, Aknīstes novads, kadastra Nr.56629007915, ar kopējo platību 47,4 m2, 

474/5337 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. 

Atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena ir 2080,00 EUR (divi tūkstoši 

astoņdesmit  euro 00 centi). 

2. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu. 

3. Uzdot juriskonsultei A.Aldiņai viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās 

dienas sagatavot nekustamā īpašuma pirkuma līgumu. 

 

8.# 

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 05.12.2018. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

S.Vārslavāne, A.Kurkliete, 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.56440040200, un zemes gabalu 0,5 ha platībā, kadastra 

Nr.56440040199. Zemes  lietošanas mērķis 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība lauksaimniecība. 

 

9.# 

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 05.12.2018. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

S.Vārslavāne, A.Kurkliete, 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.56440040250. Zemes  lietošanas mērķis 0101- zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība. 

 

10.# 

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 05.12.2018. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Iznomāt /Vārds, uzvārds/, /dzīvesvieta/,  pašvaldībai piekrītošā zemes gabala ar 

kadastra apzīmējumu 56250020061 daļu 1,5 ha  platībā un noslēgt zemes nomas līgumu 

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

darbība ir lauksaimniecība. 

 

11.# 

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 05.12.2018. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

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

pašvaldībai piekrītošā zemes gabala 0,3 ha platībā un 0,4 ha platībā, kadastra 

Nr.56620010095, zemes gabala 0,5 ha platībā, kadastra Nr.56620010094, nomu. Zemes  

lietošanas mērķis 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība. 

 

12.# 

Par valstij piekritīgas zemes vienības sadali un lietošanas mērķa noteikšanu 

Pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras  16.11.2018. vēstuli Nr. 1.2.2 

– 09 /12631 (reģistrēta 16.11.2018. ar Nr.1.-7/1034), kurā teikts, ka saistībā ar Ministru 

kabineta 2008.gada 23.decembra rīkojumu Nr.867 “Par valsts robežas joslas zemes 



vienību Jēkabpils rajona Elkšņu pagastā un Aknīstes lauku teritorijā saglabāšanu valsts 

īpašumā” Iekšlietu ministrijas bilancē ir reģistrēts Latvijas valstij Latvijas Republikas 

Iekšlietu ministrijas personā piekrītošais nekustamais īpašums „Robeža”, Aknīstes 

pagastā, Aknīstes novadā, tai skaitā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

56250080087 (turpmāk – robežas zeme), kā arī pamatojoties uz Ministru kabineta 

2012.gada 11.decembra noteikumu Nr.839 „Nodrošinājuma valsts aģentūras nolikums” 

2.punktu, Nodrošinājuma valsts aģentūra  nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās 

padotībā esošo iestāžu darbību nekustamo īpašumu jomā.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas  

kārtība”, Aknīstes novada domes 26.08.2009 saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par 

teritorijas plānojumiem”, Tautsaimniecības komitejas 05.12.2018. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Atļaut sadalīt Latvijas valstij Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas personā 

piekrītošo nekustamo īpašumu „Robeža”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, 

tai skaitā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56250080087.          

2. Jaunajai atdalāmajai zemes vienībai 0,02 ha platībā zem valsts reģionālā 

autoceļa  P 74 “Siliņi - Aknīste”, kura tiks pievienota zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 56250080095, noteikt lietošanas mērķi ar kodu 1101 - zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā. 

3. Iekšlietu ministrijas valdījumā paliekošajām zemes vienībām pēc zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 56250080087 sadalīšanas 1,6 ha un 2,4 ha 

platībā, noteikt lietošanas mērķi ar kodu 0906 - Valsts aizsardzības nozīmes 

objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda 

izciešanas iestāžu apbūve.  

4. Zemes vienību platības pēc uzmērīšanas var tikt precizētas. 
                    

Pielikumā: Iekšlietu ministrijai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

56250080087 sadales shēma uz 1 lapas. 

 

13.# 

Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 

likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 6.pantu, Aknīstes novada 

pašvaldības 22.12.2015. Saistošajiem noteikumiem Nr.31/2015 „Par Aknīstes novada 

pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.4.apakšpunktu, Sociālās, 

izglītības, kultūras un sporta komitejas 04.12.2018. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

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

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

ar kārtas Nr.133. 

 

14.# 

Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 

likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 15.pantu, Aknīstes novada 

pašvaldības 22.12.2015. Saistošajiem noteikumiem Nr.31/2015 „Par Aknīstes novada 

pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.5.apakšpunktu, Sociālās, 

izglītības, kultūras un sporta komitejas 04.12.2018. lēmumu, 

https://www.kadastrs.lv/properties/2300005097?options%5Bnew_tab%5D=true&options%5Borigin%5D=property&options%5Bsource%5D%5B%5D%5Bid%5D=2300024797&options%5Bsource%5D%5B%5D%5Btype%5D=parcel
https://www.kadastrs.lv/properties/2300005097?options%5Bnew_tab%5D=true&options%5Borigin%5D=property&options%5Bsource%5D%5B%5D%5Bid%5D=2300024797&options%5Bsource%5D%5B%5D%5Btype%5D=parcel
https://www.kadastrs.lv/properties/2300005097?options%5Bnew_tab%5D=true&options%5Borigin%5D=property&options%5Bsource%5D%5B%5D%5Bid%5D=2300024797&options%5Bsource%5D%5B%5D%5Btype%5D=parcel
https://www.kadastrs.lv/properties/2300005097?options%5Bnew_tab%5D=true&options%5Borigin%5D=property&options%5Bsource%5D%5B%5D%5Bid%5D=2300024797&options%5Bsource%5D%5B%5D%5Btype%5D=parcel


atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

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

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

ar kārtas Nr.134. 

 

15.# 

Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 

likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 15.pantu, Aknīstes novada 

pašvaldības 22.12.2015. Saistošajiem noteikumiem Nr.31/2015 „Par Aknīstes novada 

pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.4.apakšpunktu, Sociālās, 

izglītības, kultūras un sporta komitejas 04.12.2018. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

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

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

ar kārtas Nr.135. 

 

16.# 

Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 

likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”, Sociālās, izglītības, kultūras un 

sporta komitejas 04.12.2018. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Piešķirt /Vārds, uzvārds/ dzīvokli “Spodras”- 16, Ancenē, Asares pagastā, 

Aknīstes novadā, slēdzot īres līgumu uz 3 mēnešiem. 

 

17.# 

Par īres līguma pagarināšanu 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 

likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, Sociālās, izglītības, kultūras un sporta 

komitejas 04.12.2018. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); 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 

28.02.2019. 

 

18.# 

Par īres līguma pagarināšanu 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 

likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, Sociālās, izglītības, kultūras un sporta 

komitejas 04.12.2018. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 



Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, kas noslēgts ar /nosaukums/ par 

dzīvokli “Spodras” – 7, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā, uz laiku līdz 

30.06.2019. 

 

19.# 

Par īres līguma pagarināšanu 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 

likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, Sociālās, izglītības, kultūras un sporta 

komitejas 04.12.2018. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

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

dzīvokli Augšzemes ielā 36 – 5, Aknīstē, Aknīstes novadā, uz laiku līdz 07.02.2019. 

 

20.# 

Par īres līguma pagarināšanu 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 

likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, Sociālās, izglītības, kultūras un sporta 

komitejas 04.12.2018. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

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

dzīvokli Augšzemes ielā 19 – 5, Aknīstē, Aknīstes novadā, uz 6 mēnešiem. 

 

21.# 

Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 3.punktu, 

Administratīvā procesa likuma 63.panta pirmās daļas 3.punktu, kā arī izvērtējot /Vārds, 

uzvārds/ 2018.gada 26.novembra iesniegumā Nr.923 izteikto lūgumu par deklarētās 

dzīves vietas ziņu anulēšanu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Anulēt ziņas par /Vārds, uzvārds/ deklarēto dzīves vietu „Rīti” dz.18, Ancene, 

Asares pagasts, Aknīstes novads. 

 

22.# 

Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 3.punktu, 

Administratīvā procesa likuma 63.panta pirmās daļas 3.punktu, kā arī izvērtējot /Vārds, 

uzvārds/ 2018.gada 26.novembra iesniegumā Nr.923 izteikto lūgumu par deklarētās 

dzīves vietas ziņu anulēšanu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Anulēt ziņas par /Vārds, uzvārds/ deklarēto dzīves vietu „Rīti” dz.4, Ancene, 

Asares pagasts, Aknīstes novads. 

 


