LATVIJAS REPUBLIKA

AKNĪSTES NOVADA DOME
Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208,
Tālrunis, fakss 65237751, e-pasts: akniste@akniste.lv

SĒDES PROTOKOLS
2019.gada 27.martā
Aknīstē

Nr.3

Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēdi vada – domes priekšsēdētājas vietnieks Jānis Vanags
Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Ināra Buiķe
Piedalās –
Deputāti:
Jānis Vanags,
Inārs Čāmāns,
Sandra Vārslavāne,
Skaidrīte Pudāne,
Viktors Žukovskis,
Santa Curikova,
Aija Kurkliete
Nepiedalās: Vija Dzene, Normunds Zariņš
Pašvaldības darbinieki:
I.Vendele – galvenā grāmatvede,
A.Aldiņa – juriskonsulte,
I.Kancāne – finansiste,
J.Gavars – izpilddirektors,
L.Prande – sabiedrisko attiecību speciāliste
Piedalās:
SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes loceklis
I.Eiduks, grāmatvede V.Beļavska
Domes priekšsēdētājas vietnieks J.Vanags aicina balsot par sēdes darba kārtību
ar 39 jautājumiem.
Deputātiem nav iebildumu.
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 39 jautājumiem.
DARBA KĀRTĪBA
Izpilddirektora ziņojums.
1. SIA “Aknīstes Pakalpojumi” Gada pārskata par 2018.gadu apstiprināšana.
2. SIA “Aknīstes Pakalpojumi” revidenta iecelšana 2019.gada pārskata revīzijai
un revidenta atlīdzības noteikšana.
3. SIA “Aknīstes Pakalpojumi” valdes locekļa atlīdzības noteikšana.

4. Par SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” 2018.gada pārskata
apstiprināšanu.
5. Par SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes locekļa
atlīdzības noteikšanu.
6. Par pašvaldības budžeta izpildi februārī.
7. Par aizņēmumu Valsts kasē Radžupes ielas iekšpagalmu un ceļa atjaunošanai
Aknīstes pilsētā.
8. Par grozījumu Aknīstes novada pašvaldības institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikumā un amatu sarakstā.
9. Par bezcerīgā debitora parādu norakstīšanu.
10. Par videonovērošanas kameru uzstādīšanu Aknīstes estrādē.
11. Par saistošajiem noteikumiem Nr.5/2019 “Grozījumi Aknīstes novada domes
25.07.2018. saistošajos noteikumos Nr.11/2018 “Par pašvaldības pabalstiem
Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli”.
12. Par saistošajiem noteikumiem Nr.6/2019 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas kārtība Aknīstes novadā”.
13. Par materiālu un mazvērtīgā inventāra norakstīšanas komisijas sastāvu Gārsenes
pagasta pārvaldē.
14. Par Aknīstes novada pašvaldības funkcijas deleģējumu Jēkabpils pilsētas
pašvaldības Izglītības pārvaldei.
15. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Jēkabpils novada pašvaldību par Izglītības
pārvaldes darbības nodrošināšanu.
16. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Jēkabpils novada pašvaldību par Kultūras
pārvaldes darbības nodrošināšanu.
17. Par grozījumiem 2017.gada 2.janvāra patapinājuma līgumā Nr.23 ar SIA
“Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” par telpu nodošanu
bezatlīdzības lietošanā.
18. Par dzīvokļa Miera ielā 1 – 16, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanas izsoles
rezultātu apstiprināšanu.
19. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Augšzemes ielā 14, Aknīstē, ierakstīšanu
zemesgrāmatā.
20. Par zemes gabala atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Ancāni”, Asares pagastā,
Aknīstes novadā, un nosaukuma piešķiršanu.
21. Par zemes gabala atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Jaunupītes”, Gārsenes
pagastā, Aknīstes novadā, un nosaukuma piešķiršanu.
22. Par zemes nomas pakalpojuma maksas cenrādi lauksaimniecības zemei.
23. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Lauku iela 2C”,
Aknīstē, Aknīstes novadā (z.v. ar kadastra apzīmējumu 56050010021)
apstiprināšanu, īpašuma nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanu.
24. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Indras”, Aknīstes
pagastā, Aknīstes novadā (z.v. ar kadastra apzīmējumu 56250080065)
apstiprināšanu, īpašuma nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanu.
25. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Ūdenssaimniecība”,
zemes vienības kadastra apzīmējums 56440050262, Asares pagastā, Aknīstes
novadā, sadalīšanai.
26. Par pašvaldības zemes nomu V.Bružam.
27. Par pašvaldības zemes nomu M.Elksnim.
28. Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu A.Lisovskai

29. Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu M.Nastajai.
30. Par adresi.
31. Par siltā ūdens piegādi daudzdzīvokļu mājām “Rīti” un “Spodras”, Ancenē,
Asares pagastā, Aknīstes novadā.
32. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.
33. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.
34. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
35. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
36. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
37. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
38. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu.
39. Par projektu "Pašvaldības ceļa Nr.3-1 Aknīste-Krāces (0.000 km - 0.148 km),
Melioratoru (0.070 km - 0.728 km), Avotu (0.000 km - 1.003 km), Lauku (0.000
km -0.931 km), Girenieku (0.017 km - 0.360 km) ielu, to posmu pārbūve,
Aknīstē, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā".

1.#
SIA “Aknīstes Pakalpojumi” Gada pārskata par 2018.gadu apstiprināšana
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas
1.punktu, Finanšu komitejas 20.03.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, S.Vārslavāne,
A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi”,
reģistrācijas Nr.45403000709, Gada pārskatu par 2018.gadu.
2.#
SIA “Aknīstes Pakalpojumi” revidenta iecelšana 2019.gada pārskata revīzijai un
revidenta atlīdzības noteikšana
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas
5.punktu un 8.punktu, Finanšu komitejas 20.03.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, S.Vārslavāne,
A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Iecelt SIA “VR AUDITS”, reģ.Nr.55403038751, ko pārstāv valdes locekle
zvērināta revidente Valentīna Razujeva, licences Nr.171, par SIA “Aknīstes
Pakalpojumi”, reģ.Nr.45403000709, revidentu 2019.gada pārskata revīzijai.
2. Noteikt revidentam – SIA “VR AUDITS””, atlīdzību par SIA “Aknīstes
Pakalpojumi”, reģ.Nr.45403000709, 2019.gada revīzijas pakalpojumiem EUR
700,00 (septiņi simti euro 00 centi) apmērā, neskaitot PVN.
3. Noslēgt SIA “Aknīstes Pakalpojumi”, reģ.Nr.45403000709, valdes loceklim
L.Pakalnam līgumu par revīzijas pakalpojumiem 2019.gadā ar revidentu SIA
“VR AUDITS”.
3.#
SIA “Aknīstes Pakalpojumi” valdes locekļa atlīdzības noteikšana

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas
8.punktu, 79.panta ceturto daļu, Finanšu komitejas 20.03.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, S.Vārslavāne,
A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. No
2019.gada
1.aprīļa
noteikt
SIA „Aknīstes
Pakalpojumi”,
reģ.Nr.45403000709, valdes loceklim mēneša atlīdzību atbilstoši Centrālās
statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī
strādājošo 2018.gada vidējās darba samaksas apmēram EUR 1004,00 (viens
tūkstotis četri euro 00 centi), piemērojot koeficientu 1.2 un noapaļojot pilnos
euro - EUR 1205,00 (viens tūkstotis divi simti pieci euro 00 centi) mēnesī.
2. Šī lēmuma 1.punktā noteikto valdes locekļa atlīdzību noteikt uz visu valdes
locekļa pilnvaru termiņu ar tiesībām to pārskatīt reizi gadā pēc gada pārskata
apstiprināšanas.
4.#
SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” Gada pārskata par
2018.gadu apstiprināšana
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas
1.punktu, Finanšu komitejas 20.03.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, S.Vārslavāne,
I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav, balsojumā
nepiedalās – 1 (A.Kurkliete), pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts
pašvaldību amatpersonu darbībā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus),
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes veselības un sociālās
aprūpes centrs”, reģistrācijas Nr.40003331306, Gada pārskatu par 2018.gadu.
5.#
SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes locekļa atlīdzības
noteikšana
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas
8.punktu, 79.panta ceturto daļu, Finanšu komitejas 20.03.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, S.Vārslavāne,
I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav, balsojumā
nepiedalās – 1 (A.Kurkliete), pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts
pašvaldību amatpersonu darbībā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus),
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. No 2019.gada 1.aprīļa noteikt SIA „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes
centrs”, reģ.Nr.40003331306, valdes loceklim mēneša atlīdzību atbilstoši
Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam
valstī strādājošo 2018.gada vidējās darba samaksas apmēram EUR 1004,00
(viens tūkstotis četri euro 00 centi), piemērojot koeficientu 1 un noapaļojot
pilnos euro - EUR 1004,00 (viens tūkstotis četri euro 00 centi) mēnesī.
2. Šī lēmuma 1.punktā noteikto valdes locekļa atlīdzību noteikt uz visu valdes
locekļa pilnvaru termiņu ar tiesībām to pārskatīt reizi gadā pēc gada pārskata
apstiprināšanas.

6.#
Par pašvaldības budžeta izpildi februārī
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu,
likumu „Par pašvaldību budžetiem”, Finanšu komitejas 20.03.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, S.Vārslavāne,
A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta 2019.gada janvāra februāra ieņēmumus – 486675,12 EUR un izdevumus – 457412,66 EUR; speciālā
budžeta ieņēmumus – 24519,20 EUR un izdevumus – 26576,65 EUR.
7.#
Par aizņēmumu Valsts kasē Radžupes ielas iekšpagalmu un ceļa atjaunošanai
Aknīstes pilsētā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu,
15.panta pirmās daļas 2.punktu, Aknīstes novada domes 25.04.2018. lēmumu Nr.153
“Par Aknīstes novada pašvaldības prioritāro projektu noteikšanu 2018.gadā”,
Aknīstes novada pašvaldības Investīciju plānu 2018.-2020.gadam (apstiprināts ar
Aknīstes novada domes 28.03.2018. lēmumu Nr.110 (prot.Nr.5, 10.#)),
atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, S.Vārslavāne,
A.Kurkliete, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – 1 (I.Čāmāns); ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu 138303 EUR Valsts kasē uz 20 gadiem Radžupes ielas
iekšpagalmu un ceļa atjaunošanai Aknīstes pilsētā – kopējās būvniecības
izmaksas: 184403,76 EUR; pašvaldības līdzfinansējums 25% - 46100,76 EUR.
2. Aizņēmumu izņemt 2 gados un atmaksu sākt no 2021.gada janvāra.
3. Aizņēmuma atmaksu nodrošināt ar pašvaldības budžetu.
8.#
Par grozījumu Aknīstes novada pašvaldības institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikumā un amatu sarakstā
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu,
21.panta pirmās daļas 13.punktu, 41.panta pirmās daļas otro punktu, Valsts un
pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, Finanšu komitejas
20.03.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, S.Vārslavāne,
A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt Aknīstes novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikumā 40.punkta 40.1.apakšpunktā šādu grozījumu:
“40.1. autobusa vadītājs – 4.65 euro/h”
2. Izdarīt grozījumu Aknīstes novada pašvaldības institūciju amatpersonu un
darbinieku amatu sarakstā:
Amata
Prof.
Amatu Mēnešalgas Mēnešalgas Amata
Amata
% algas
nosaukums
kods
saime
grupas
grupa
vienības alga par aprēķinam
līmenis
1 slodzi
(euro)
Autobusa
8331 01
41
III
7
2
772.00
80
vadītājs
9.#

Par bezcerīgā debitora parādu norakstīšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
41.panta pirmās daļas 4.punktu, Civillikuma 1895.pantu, Ministru kabineta 13.02.2018.
noteikumu Nr.87 „Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187.punktu, SIA
“Aknīstes Pakalpojumi” valdes locekļa L.Pakalna iesniegumu, Finanšu komitejas
20.03.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, S.Vārslavāne,
A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Atļaut SIA “Aknīstes Pakalpojumi” dzēst (Vārds, uzvārds) (miris) parādu 28,89
EUR (divdesmit astoņi euro 89 centi) par dzīvokļa Augšzemes ielā 7 – 3, Aknīstē, īri
un parādu 301,67 EUR (trīs simti viens euro 67 centi) par dzīvokļa Augšzemes ielā 36
– 5, Aknīstē, īri.
10.#
Par videonovērošanas kameru uzstādīšanu Aknīstes estrādē
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu,
15.panta pirmās daļas 12.punktu, Finanšu komitejas 20.03.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, S.Vārslavāne,
A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt līdz 700 EUR 3 (trīs) videonovērošanas kameru iegādei un uzstādīšanai
Aknīstes estrādē no tautsaimniecības budžeta līdzekļiem.
2. Uzdot Aknīstes saimniecības daļas vadītājam N.Zariņam organizēt
videonovērošanas kameru iegādes un uzstādīšanas procesu.
11.#
Par saistošajiem noteikumiem Nr.5/2019 “Grozījumi Aknīstes novada domes
25.07.2018. saistošajos noteikumos Nr.11/2018 “Par pašvaldības pabalstiem
Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli””
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu,
41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešo daļu, Finanšu komitejas 20.03.2019.
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, S.Vārslavāne,
A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.5/2019
„Grozījumi Aknīstes novada domes 25.07.2018. saistošajos noteikumos
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”.
3. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības mājas lapā
www.akniste.lv, nodrošināt to pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu
pārvaldēs.
12.#
Par saistošajiem noteikumiem Nr.6/2019 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas kārtība Aknīstes novadā”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 11.punktu,
43.panta trešo daļu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta pirmo daļu,
ceturtās daļas 1., 2., 3. un 4.punktu, 6.panta piekto daļu, Finanšu komitejas 20.03.2019.
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, S.Vārslavāne,
A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.6/2019
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtība Aknīstes novadā”.
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. Saistošie
noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Aknīstes novada
domes informatīvajā izdevumā „Aknīstes Novada Vēstis”.
3. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības mājas lapā
www.akniste.lv, nodrošināt to pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu
pārvaldēs.
13.#
Par materiālu un mazvērtīgā inventāra norakstīšanas komisijas sastāvu
Gārsenes pagasta pārvaldē
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu,
61.pantu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, S.Vārslavāne,
A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atbrīvot Tatjanu Subatiņu, Rutu Brakovsku un Ādolfu Kravali no materiālu un
mazvērtīgā inventāra norakstīšanas komisijas locekļa amata.
2. Ievēlēt Gārsenes pagasta pārvaldes materiālu un mazvērtīgā inventāra
norakstīšanas komisijas sastāvā Stepanu Sučevanu un Egonu Tunķeli.
14.#
Par Aknīstes novada pašvaldības funkcijas deleģējumu Jēkabpils pilsētas
pašvaldības Izglītības pārvaldei
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu,
15.panta pirmās daļas 4.punktu, Finanšu komitejas 20.03.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, S.Vārslavāne,
A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Slēgt
deleģēšanas
līgumu
ar
Jēkabpils
pilsētas
pašvaldību,
reģ.Nr.90000024205, adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201, par pedagoģiski
medicīniskās komisijas darbības nodrošināšanu.
15.#
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Jēkabpils novada pašvaldību par Izglītības
pārvaldes darbības nodrošināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
21.punktu, 22.punktu, Finanšu komitejas 20.03.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, S.Vārslavāne,
A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Slēgt deleģēšanas līgumu ar Jēkabpils novada pašvaldību, reģ.Nr.90009116789,

adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202, par Izglītības pārvaldes darbības
nodrošināšanu.
16.#
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Jēkabpils novada pašvaldību par Kultūras
pārvaldes darbības nodrošināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu,
Finanšu komitejas 20.03.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, S.Vārslavāne,
A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Slēgt deleģēšanas līgumu ar Jēkabpils novada pašvaldību, reģ.Nr.90009116789,
adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202, par Kultūras pārvaldes darbības
nodrošināšanu.
17.#
Par grozījumiem 2017.gada 2.janvāra patapinājuma līgumā Nr.23 ar SIA
“Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” par telpu nodošanu bezatlīdzības
lietošanā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Finanšu komitejas 20.03.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, S.Vārslavāne,
A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Slēgt vienošanos par grozījumiem 2017.gada 2.janvāra patapinājuma līgumā
Nr.23 ar SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs”, reģ.Nr.40003331306,
adrese: Skolas iela 9, Aknīste, Aknīstes novads, par telpu nodošanu bezatlīdzības
lietošanā.
18.#
Par dzīvokļa Miera ielā 1 – 16, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanas izsoles
rezultātu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 19.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
34.panta otro daļu, ņemot vērā 12.03.2019. izsoles rezultātus, Finanšu komitejas
20.03.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, S.Vārslavāne,
A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2019.gada 12.marta izsoles rezultātus, nosakot (Vārds, uzvārds,
personas kods), par nekustamā īpašuma (dzīvokļa) Miera ielā 1 - 16, Aknīstē,
Aknīstes novadā, izsoles uzvarētāju, kurš ir nosolījis augstāko cenu, kas sastāda
EUR 3166,00 (Trīs tūkstoši viens simts sešdesmit seši euro 00 centi).
2. Uzdot Aknīstes novada pašvaldības juriskonsultei A.Aldiņai sagatavot pirkuma
līgumu izsoles uzvarētājam.
19.#
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Augšzemes ielā 14, Aknīstē, ierakstīšanu
zemesgrāmatā

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro
daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas
17.punktu, Finanšu komitejas 20.03.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, S.Vārslavāne,
A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai ierakstīt zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu Augšzemes ielā 14,
Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra apzīmējums 56050010261001.
20.#
Par zemes gabala atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Ancāni”, Asares pagastā,
Aknīstes novadā, un nosaukuma piešķiršanu
Pamatojoties uz (Vārds, uzvārds, dzīvesvieta), iesniegumu, par zemes gabala
atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu, 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”, Finanšu komitejas 20.03.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, S.Vārslavāne,
A.Kurkliete, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav, balsojumā
nepiedalās – 1 (I.Čāmāns), pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts
pašvaldību amatpersonu darbībā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus),
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā
īpašuma “Ancāni”, īpašuma Kadastra
Nr.56440050126, Asares pagastā, Aknīstes novadā, kas sastāv no divām zemes
vienībām ar kopējo platību – 30.3 ha, vienu zemes gabalu ar kadastra
apzīmējumu 56440050127 20.2 ha platībā.
2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56440050127-20,2 ha
platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101- zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība un piešķirt jaunu nosaukumu
„Didigido”.
3. Nekustamā īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības
projektu.
21.#
Par zemes gabala atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Jaunupītes”, Gārsenes
pagastā, Aknīstes novadā, un nosaukuma piešķiršanu
Sakarā ar (Vārds, uzvārds, dzīvesvieta), iesniegumu, par zemes gabala
atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu, 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”, Finanšu komitejas 20.03.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (S.Pudāne, S.Vārslavāne, A.Kurkliete,
I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav, balsojumā
nepiedalās – 1 (J.Vanags), pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts
pašvaldību amatpersonu darbībā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus),
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Jaunupītes”, īpašuma Kadastra
Nr.56620010009, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kas sastāv no sešām
zemes vienībām ar kopējo platību – 18.41 ha, vienu zemes gabalu ar kadastra
apzīmējumu 56620010106 7.1 ha platībā.

2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56620010106-7,1 ha platībā
noteikt zemes lietošanas mērķi 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība un piešķirt jaunu nosaukumu „Vecupītes”.
3. Nekustamā īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības
projektu.
22.#
Par zemes nomas pakalpojuma maksas cenrādi lauksaimniecības zemei
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi”, 2018.gada 22.oktobra sertificēta nekustamā īpašuma
vērtētāja Ivara Šapkina novērtējumu “Par vidējo lauksaimniecības zemes tirgus nomas
maksu”, Finanšu komitejas 20.03.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, S.Vārslavāne,
A.Kurkliete, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 1 (I.Čāmāns),
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes nomas pakalpojuma cenrādi:
Nr. Administratīvā vienība Mērvienība Cena (euro)
p.k.
līdz 10 ha
par ha
1. Gārsenes pagasts
ha
60
2. Aknīstes pagasts
ha
60
3. Asares pagasts
ha
50
2. Minimālā nomas maksa par lauksaimniecībā izmantojamu zemes gabalu gadā
nedrīkst būt mazāka par EUR 28 bez PVN.
3. Cenrādis stājas spēkā ar 2019.gada 1.aprīli.
4. Līdz 2019.gada 30.jūlijam izstrādāt saistošos noteikumus “Par neapbūvētu
zemesgabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību un nomas maksas apmēru
Aknīstes novadā” jaunā redakcijā.
23.#
Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Lauku iela 2C” ,
Aknīstē, Aknīstes novadā (z.v. ar kadastra apzīmējumu 56050010021)
apstiprināšanu, īpašuma nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanu
Pamatojoties uz 2006.gada 14.septembra Zemes ierīcības likuma 19.pantu,
Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi”, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Aknīstes novada domes 2019. gada 23.janvāra
lēmumu Nr.28, 19.# (prot.Nr.1) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam
īpašumam „Lauku iela 2C” un projekta izstrādātāja SIA” LL Projekti” sertificēta
zemes ierīcības darbu veicēja Edgara Kauranena 2019.gada 8.marta iesniegumu
Nr.052-2019 (saņemts Aknīstes novada pašvaldībā 2019.gada 11.martā. reģ.Nr.17/175), Finanšu komitejas 20.03.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, S.Vārslavāne,
A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Lauku iela 2C,
Aknīste, Aknīstes nov. (z.v. kadastra apzīmējums 56050010021).
2. Jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 56050010086, apt.
platība 1.0 ha, saglabāt adresi Lauku iela 2C, Aknīste, Aknīstes novads, un

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
3. Jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 56050010087 apt.
platība 0.95 ha piešķirt nosaukumu Lauku iela 2D, Aknīste, Aknīstes novads,
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 0101- zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
4. Jaunizveidotajām zemes vienībām pēc zemes pamatvienības sadalīšanas būs šādas
aizsargjoslas un apgrūtinājumi:
4.1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56050010086 projektētajai zemes
vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 56050010086:
4.1.1. 7312050601 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko
sakaru tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu
līdz 20 kilovoltiem
4.1.2. 7312050601 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko
sakaru tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu
līdz 20 kilovoltiem
5. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56050010021 projektētajai zemes
vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 56050010087:
5.1. 7312050601 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko sakaru
tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20
kilovoltiem
5.2. 7312040200- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko sakaru tīklu
gaisvadu līniju Pēc zemes robežu kadastrālās uzmērīšanas, sadalīto zemes
vienību platības var tikt precizētas.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta
pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 37.punktu ,šo
lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā tiesā viena mēneša laikā no administratīvā akta
spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot iesniegumu Aknīstes novada
pašvaldībā Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes nov.
24.#
Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Indras”, Aknīstes
pagastā, Aknīstes novadā (z.v. ar kadastra apzīmējumu 56250080065)
apstiprināšanu, īpašuma nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanu
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu un 22.pantu, Ministru kabineta
2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi”, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība”, Aknīstes novada domes 2018.gada 28.novembra
lēmumu Nr.489 (prot.Nr.14,18.#) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā
īpašumā „Indras”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanai” un projekta
izstrādātāja SIA ”GEO Mērniecība” sertificēta zemes ierīcības darbu veicēja Sandra
Madžuļa 2019.gada 15.marta iesniegumu Nr.042-2019 (saņemts Aknīstes novada
pašvaldībā 2019.gada 15.martā, reģ.Nr.1-7/191), Finanšu komitejas 20.03.2019.
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, S.Vārslavāne,
A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Indras, Aknīstes
pagasts, Aknīstes novads (z.v. kadastra apzīmējums 56250080065).

2. Paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu
56250080118 apt. platība 1.1 ha saglabāt nosaukumu Indras, Aknīstes pagasts,
Aknīstes novads; noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 0101- zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. Jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 56250080122 apt.
platība 5.2 ha piešķirt nosaukumu „Dālijas”, noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
4. Jaunizveidotajām zemes vienībām pēc zemes pamatvienības sadalīšanas būs
šādas aizsargjoslas un apgrūtinājumi:
4.1.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5625 008 0065 projektētajai
zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5625 0080118:
4.1.1. 7312030302 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts
reģionālajiem autoceļiem lauku apvidos;
4.1.2. 7312050101 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar
elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar
nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem;
4.1.3. 7315030100 - ceļa servitūta teritorija;
4.1.4. 7312050101 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar
elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar
nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem;
4.1.5. 7312050300 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar
elektrisko tīklu sadales iekārtu.
4.2.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5625 008 0065 projektētajai
zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5625 008 0122:
4.2.1. 7312030302 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts
reģionālajiem autoceļiem lauku apvidos;
4.2.2. 7312050101 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar
elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar
nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem;
4.2.3. 7315030100 - ceļa servitūta teritorija;
4.2.4. 7311041000 - ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un
speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves
un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā
izmantojamās zemēs;
4.2.5. 7311020103 - no 10 līdz 25 kilometriem garas dabiskas
ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas
teritorija lauku apvidos.
5. Pēc zemes robežu kadastrālās uzmērīšanas sadalīto zemes vienību platības var
tikt precizētas.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta
pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 37.punktu, šo
lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā tiesā viena mēneša laikā no administratīvā akta
spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot iesniegumu Aknīstes novada
pašvaldībā Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes nov.
25.#
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Ūdenssaimniecība”,
zemes vienības kadastra apzīmējums 56440050262, Asares pagastā, 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”, Tautsaimniecības komitejas
13.03.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, S.Vārslavāne,
A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma sadalīšanai,
kadastra Nr.56440050248, “Ūdenssaimniecība”, Asares pagastā, Aknīstes
novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums Nr.56440050262.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus (pielikumā).
3. Zemes ierīcības projektu divos eksemplāros iesniegt apstiprināšanai Aknīstes
novada pašvaldībā.
PIELIKUMS
Aknīstes novada domes sēdes 27.03.2019.
Lēmumam Nr.94 (prot.Nr.3, 25.#)
Zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumi
nekustamajam īpašumam „Ūdenssaimniecība”,
Asares pagasts, Aknīstes novads, kadastra apz. 56440050262
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:
4.1.1. 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 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 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 saskaņošana un apstiprināšanas kārtība.
Projekta saskaņošana notiek ar Aknīstes novada pašvaldību, kura ir
nekustamā īpašuma ”Ūdenssaimniecība”, Kad.Nr.56440050248, īpašnieks.
7. Prasības projekta noformēšanai.

Projektu noformē atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta
noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
26.#
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”, Finanšu komitejas 20.03.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, S.Vārslavāne,
A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Noslēgt zemes nomas līgumu ar (Vārds, uzvārds, dzīvesvieta), par pašvaldībai
piekrītošā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 56250050126 nomu – 1.0 ha platībā.
Zemes lietošanas mērķis 0101 - zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība
lauksaimniecība.
27.#
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 13.03.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, 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 3,3691 ha
platībā, kadastra Nr.56620050018, nomu. Zemes lietošanas mērķis 0101 - zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
28.#
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 13.03.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, S.Vārslavāne,
A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Pagarināt zemes nomas līgumu (Vārds, uzvārds, dzīvesvieta), par pašvaldības
zemes gabala 0,06 ha platībā, kadastra apzīmējums 56620030182, nomu.
29.#
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 13.03.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, S.Vārslavāne,
A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Pagarināt zemes nomas līgumu (Vārds, uzvārds, dzīvesvieta), par pašvaldības
zemes gabala 0,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 56620030284, zemes gabala 0,40 ha

platībā, kadastra apzīmējums 56620030088, zemes gabala 0,22 ha platībā, kadastra
apzīmējums 56620030183, nomu.
30.#
Par adresi
Izskatot SIA „TELE 2” saņemto iesniegumu par adreses un nosaukuma
piešķiršanu būvju īpašumam Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, pašvaldība apstiprina,
ka pie sakaru masta torņa uz zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 5662 003
0183 8001 atrodas Sakaru aparatūras platforma. Tā kā pie sakaru masta ir izveidota
sekojoša būve, ko var klasificēt atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra
noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2.8.punktam, to var uzskatīt par adresācijas
objektu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr.698
„Adresācijas noteikumi”, Tautsaimniecības komitejas 13.03.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, S.Vārslavāne,
A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Precizēt Aknīstes novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumu Nr.30 “Par
adreses un nosaukuma piešķiršanu”, izsakot to šādā redakcijā:
“Piešķirt nosaukumu un adresi būvei, kas atrodas uz sekojoša zemes gabala:
Nr.
Nosaukums
Jaunā adrese
Saistītās zemes
p.k.
vienības kadastra
apzīmējums
1.
„Bāzes stacija” Gārsene, Gārsenes
566200301838001”
pagasts, Aknīstes novads
31.#
Par siltā ūdens piegādi daudzdzīvokļu mājām “Rīti” un “Spodras”, Ancenē,
Asares pagastā, Aknīstes novadā
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Tautsaimniecības komitejas 13.03.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, S.Vārslavāne,
A.Kurkliete, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – 1 (I.Čāmāns); ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Pārtraukt siltā ūdens piegādi daudzdzīvokļu mājām “Rīti” un “Spodras”,
Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā, pēc apkures sezonas.
2. Uzdot Asares pagasta pārvaldes vadītājai E.Jasānei informēt iedzīvotājus par
pieņemto lēmumu.
32.#
Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
Pamatojoties uz Aknīstes novada domes 22.12.2015. saistošo noteikumu
Nr.31/2015 “Par Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”
3.punkta 3.4.apakšpunktu, Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 13.03.2019.
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, S.Vārslavāne,
A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Piešķirt (Vārds, uzvārds) dzīvojamo platību Augšzemes ielā 7 – 3, Aknīstē,
Aknīstes novadā, īres līgumu slēdzot uz 3 mēnešiem.

33.#
Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
Pamatojoties uz likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 6.pantu,
Aknīstes novada domes 22.12.2015. saistošo noteikumu Nr.31/2015 “Par Aknīstes
novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 3.punkta
3.5.apakšpunktu, Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 13.03.2019.
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, 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.138.

34.#
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
Izskatot (Vārds, uzvārds, dzīvesvieta), 2019.gada 14.februāra iesniegumu Nr.72
par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu, konstatēts:
1. Ar Aknīstes novada domes 2018.gada 24.janvāra lēmumu Nr.22 „Par
pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā” (Vārds, uzvārds) tika
piešķirts dzīvoklis Augšzemes ielā 55-5, Aknīstē, Aknīstes novadā.
2. SIA “Aknīstes Pakalpojumi” un (Vārds, uzvārds) 2018.gada 1.februārī noslēdza
līgumu Nr.116 par dzīvojamās telpas – dzīvokļa Augšzemes ielā 55-5, Aknīstē,
Aknīstes novadā, īri.
3. Ar Aknīstes novada domes 2018.gada 25.jūlija lēmumu Nr.339 „Par dzīvojamās
telpas īres līguma pagarināšanu” (Vārds, uzvārds) īres līgums tika pagarināts.
4. Īrniecei (Vārds, uzvārds) par dzīvojamās telpas - dzīvokļa Augšzemes ielā 555, Aknīstes novadā, īres maksas un komunālo maksājumu parāds uz
01.03.2019. ir EUR 38,16.
Saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro un trešo daļu, ja
dzīvojamās telpas īres līgums ir noslēgts uz noteiktu laiku, īrniekam, pēc līguma
termiņa izbeigšanās ir tiesības atjaunot līgumu, bet izīrētājam ir tiesības atteikt īres
līguma atjaunošanu, ja: 1) īrnieks nepilda pienākumus, kas noteikti īres līgumā; 2) īres
līgumā ir ietverta saistība atbrīvot dzīvojamo telpu pēc šā termiņa izbeigšanās.
Pamatojoties uz augstākminēto, Aknīstes novada dome ierosina SIA “Aknīstes
Pakalpojumi” pagarināt Dzīvojamās telpas īres līgumu uz 3 mēnešiem ar nosacījumu ja parāds un tekošais maksājums 3 mēnešu laikā netiks nomaksāts, īres līgums turpmāk
netiks pagarināts, un dzīvoklis būs jāatbrīvo.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu,
21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
2.pantu, 3.panta 1.punktu, 5.pantu, 11.panta pirmo daļu, 15.pantu, likuma „Par
dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu, 6.panta pirmo un otro daļu, Sociālās, izglītības,
kultūras un sporta komitejas 13.03.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, S.Vārslavāne,
A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokli Augšzemes ielā 55-5,
Aknīstē, kas noslēgts ar (Vārds, uzvārds), uz 3 (trim) mēnešiem.
35.#
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu

Izskatot (Vārds, uzvārds, dzīvesvieta) 2019.gada 26.februāra iesniegumu Nr.86
par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu, konstatēts:
1. Ar Aknīstes novada domes 2018.gada 25.aprīļa lēmumu Nr.57 „Par palīdzību
dzīvokļa jautājuma risināšanā” (Vārds, uzvārds) tika piešķirts dzīvoklis
Augšzemes ielā 55-1, Aknīstē, Aknīstes novadā.
2. SIA “Aknīstes Pakalpojumi” un (Vārds, uzvārds) 2018.gada 2.maijā ir
noslēguši līgumu Nr.121 par dzīvojamās telpas – dzīvokļa Augšzemes ielā 551, Aknīstē, Aknīstes novadā, īri.
3. Īrniecei (Vārds, uzvārds) par dzīvojamās telpas - dzīvokļa Augšzemes ielā 551, Aknīstē, Aknīstes novadā, īres maksas un komunālo maksājumu parāds uz
01.03. 2019. ir EUR 65,00.
Saskaņā ar likumu “Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro un trešo daļu, ja
dzīvojamās telpas īres līgums ir noslēgts uz noteiktu laiku, īrniekam, pēc līguma
termiņa izbeigšanās ir tiesības atjaunot līgumu, bet izīrētājam ir tiesības atteikt īres
līguma atjaunošanu, ja: 1) īrnieks nepilda pienākumus, kas noteikti īres līgumā; 2) īres
līgumā ir ietverta saistība atbrīvot dzīvojamo telpu pēc šā termiņa izbeigšanās.
Pamatojoties uz augstākminēto, Aknīstes novada dome ierosina SIA “Aknīstes
Pakalpojumi” pagarināt Dzīvojamās telpas īres līgumu uz 3 mēnešiem ar nosacījumu ja parāds un tekošais maksājums 3 mēnešu laikā netiks nomaksāts, īres līgums turpmāk
netiks pagarināts, un dzīvoklis būs jāatbrīvo.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu,
21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
2.pantu, 3.panta 1.punktu, 5.pantu, 11.panta pirmo daļu, 15.pantu, likuma „Par
dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu, 6.panta pirmo un otro daļu, Sociālās, izglītības,
kultūras un sporta komitejas 13.03.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, S.Vārslavāne,
A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokli Augšzemes ielā 55-1,
Aknīstē, kas noslēgts ar (Vārds, uzvārds), uz 3 (trim) mēnešiem.
36.#
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
Pamatojoties uz Pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu,
Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 13.03.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, S.Vārslavāne,
A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokli Augšzemes ielā 4-5,
Aknīstē, kas noslēgts ar (Vārds, uzvārds), uz 6 (sešiem) mēnešiem.
37.#
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, Sociālās, izglītības,
kultūras un sporta komitejas 13.03.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, S.Vārslavāne,
A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokli “Kraujas 1” – 8, Kraujas,
Gārsenes pagastā, kas noslēgts ar (Vārds, uzvārds), uz laiku līdz 01.10.2019.

38.#
Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu
Pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, Sociālās, izglītības,
kultūras un sporta komitejas 13.03.2019. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, S.Vārslavāne,
A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Izbeigt 23.01.2019. dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.3.-9/2 par dzīvokli “Rīti”
– 13, Ancenē, Asares pagastā, kas noslēgts ar (Vārds, uzvārds), ar 28.03.2019.
39.#
Par projektu "Pašvaldības ceļa Nr.3-1 Aknīste-Krāces (0.000 km - 0.148 km),
Melioratoru (0.070 km - 0.728 km), Avotu (0.000 km - 1.003 km), Lauku (0.000
km -0.931 km), Girenieku (0.017 km - 0.360 km) ielu, to posmu pārbūve,
Aknīstē, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā"
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu,
14.panta otrās daļas 6.punktu, Ministra kabineta 18.08.2015. noteikumiem Nr.475
„Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”” atklātu projektu
iesniegumu veidā”, Aknīstes novada pašvaldības Investīciju plānu 2018.-2020.gadam
(apstiprināts ar Aknīstes novada domes 28.03.2018. lēmumu Nr.110 (prot.Nr.5,
10.#)),
atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, S.Vārslavāne,
A.Kurkliete, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – 1 (I.Čāmāns); ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Piedalīties valsts un Eiropas Savienības atklātajā projektu iesniegumu konkursā
Lauku attīstības programmas (LAP) 2014. – 2020.gadam 7.Rīcībā
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.
2. Sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu „Pašvaldības ceļa Nr.3-1 AknīsteKrāces (0.000 km - 0.148 km), Melioratoru (0.070 km - 0.728 km), Avotu
(0.000 km - 1.003 km), Lauku (0.000 km - 0.931 km), Girenieku (0.017 km 0.360 km) ielu, to posmu pārbūve, Aknīstē, Gārsenes pagastā, Aknīstes
novadā”.
3. Apstiprināt projektu finanšu plānu:
Rādītāji
EUR
Finansējums kopā
1 116 769.2 (ar PVN)
Attiecināmās izmaksas
Publiskais finansējums (12%)
135 351.56
Pašvaldības finansējums (88%)
981 417.64
tai skaitā neattiecināmās izmaksas
136 192.17
4. Projekta īstenošanai nepieciešamos finanšu līdzekļus ņemt kā aizņēmumu no
Valsts kases.

