
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

AKNĪSTES NOVADS 

AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA 

AKNĪSTES NOVADA DOME 

 Reģ. Nr.90000026441,  

Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208,  

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

 

SĒDES  PROTOKOLS 

2018.gada 25.aprīlī       Nr.6 

Aknīstē  

 

Sēde sasaukta plkst. 13.00 

Sēde sākta plkst. 13.00 

 

DARBA KĀRTĪBA 

Izpilddirektora ziņojums. 

1. Par SIA ”Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” 2017.gada pārskata 

apstiprināšanu. 

2. Par ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifu apstiprināšanu Aknīstes novadā. 

3. Par siltā ūdens piegādes pārtraukšanu Aknīstes novada Asares pagasta Ancenes 

daudzdzīvokļu mājām. 

4. Par amata vienības “santehniķis” Asares pagasta pārvaldē izslēgšanu no amatu 

saraksta. 

5. Par pašvaldības budžeta izpildi 2018.gada 1.ceturksnī. 

6. Par saistošo noteikumu Nr.8/2018 “Grozījumi Aknīstes novada domes 

21.02.2018. saistošajos noteikumos Nr.4/2018 „Aknīstes novada pašvaldības 

pamatbudžeta plāns 2018.gadam” apstiprināšanu. 

7. Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu pedagogu pieredzes apmaiņas 

braucienam uz Ukrainu. 
8. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam “Vārkavieši”, Asares 

pagastā, Aknīstes novadā, apstiprināšanu. 
9. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Dainas”, Aknīstes 

pagastā, Aknīstes novadā, (z.v. ar kadastra apzīmējumu 56250070045) 

apstiprināšanu, īpašuma nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanu. 
10. Par PII “Bitīte” darbību vasarā. 
11. Par Aknīstes novada pašvaldības prioritāro projektu noteikšanu 2018.gadā. 
12. Par ēdināšanas pakalpojumu cenas noteikšanu Aknīstes novada izglītības 

iestādēs. 
13. Grāmatvedības ziņojuma par Aknīstes novada pašvaldības nemateriālo 

ieguldījumu, pamatlīdzekļu un nepabeigtās būvniecības gada inventarizācijas 

veikšanu apstiprināšana. 
14. Par Aknīstes novada pašvaldības 2017.gada finanšu pārskata apstiprināšanu. 
15. Par struktūrvienības “Aknīstes novada pašvaldības policija” izveidošanu. 
16. Par Aknīstes novada pašvaldības Enerģētikas Rīcības plāna 2018.-2025.gadam 

apstiprināšanu. 

mailto:akniste@akniste.lv


17. Par grozījumiem 2015.gada 25.februāra Aknīstes novada pašvaldības Komisijas 

darījumiem ar lauksaimniecības zemi nolikumā. 
18. Par Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma un 

sastāva apstiprināšanu. 

19. Par atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības izpilddirektoram. 

20. Par pašvaldības zemes nomu. 

21. Par pašvaldības zemes nomu. 

22. Par pašvaldības zemes nomu. 

23. Par pašvaldības zemes nomu. 

24. Par pašvaldības zemes nomu. 

25. Par pašvaldības zemes nomu. 

26. Par zemes nomas līguma izbeigšanu. 

27. Par nekustamā īpašuma (zemes gabala), kadastra Nr.56050010509, nodošanu 

atsavināšanai. 

28. Par nekustamā īpašuma (zemes gabala), kadastra Nr.56050010543, nodošanu 

atsavināšanai. 

29. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam “Buiķi”, Aknīstes 

pagasts, Aknīstes novads, kadastra Nr.56250050112, apstiprināšanu, īpašuma 

nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu. 

30. Par nekustamā īpašuma “Veczemnieki”, īpašuma kadastra Nr.56250040080, 

Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanu. 

31. Par nekustamā īpašuma “Strazdiņi”, īpašuma kadastra Nr.56250080004, 

Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanu. 

32. Par adreses likvidēšanu un jauna zemes lietošanas mērķa noteikšanu. 

33. Par nekustamo īpašumu lietošanas mērķu noteikšanu. 

34. Par dzīvojamās mājas Augšzemes ielā 22, Aknīstē, nodošanu iedzīvotāju 

apsaimniekošanā. 

35. Par telpu nomas līguma pagarināšanu V.E. 

36. Par pašvaldības nekustamā īpašuma (dzīvokļa) “Arāji”- 2, Gārsenē, Gārsenes 

pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

37. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Susējas skola”, Aknīstes pagastā, Aknīstes 

novadā, atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

38. Par pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala Upes iela 3A, Aknīstē, Aknīstes 

novadā, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 
39. Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu. 

40. Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu. 

41. Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu. 

42. Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu. 

43. Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu. 

44. Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu. 

45. Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu. 

46. Par pabalsta piešķiršanu operācijas gadījumā. 

47. Par pabalsta piešķiršanu operācijas gadījumā. 

48. Par pabalsta piešķiršanu operācijas gadījumā. 

49. Par pabalsta piešķiršanu operācijas gadījumā. 

50. Par pabalsta piešķiršanu operācijas gadījumā. 

51. Par pabalsta piešķiršanu atsevišķu situāciju risināšanai. 

52. Par pabalsta piešķiršanu atsevišķu situāciju risināšanai. 

53. Par brīvpusdienu piešķiršanu 100% apmērā. 

54. Par brīvpusdienu piešķiršanu 100% apmērā. 

55. Par piešķirto brīvpusdienu apmaksas izbeigšanu. 

56. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu. 

57. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 



58. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

59. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

60. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu. 

61. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošanu. 

62. Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas 

pieredzes apmaiņas braucienam uz Baltkrieviju. 

 

Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Vija Dzene. 

Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Ināra Buiķe. 

Piedalās –  

Deputāti:  

Vija Dzene, 

Jānis Vanags, 

Inārs Čāmāns, 

Santa Curikova, 

Aija Kurkliete, 

Normunds Zariņš, 

Skaidrīte Pudāne,  

Viktors Žukovskis, 

Sandra Vārslavāne 

 

Pašvaldības darbinieki: I.Kancāne – finansiste, 

    S.Jaujeniece – galvenā grāmatvede, 

    E.Jasāne – Asares pagasta pārvaldes vadītāja, 

    J.Bondars – Gārsenes pagasta pārvaldes vadītājs, 

    J.Gavars – izpilddirektors, 

    A.Aldiņa – juriskonsulte, 

    L.Prande – sabiedrisko attiecību speciāliste 

      

 

Domes priekšsēdētāja V.Dzene aicina balsot par sēdes darba kārtību ar 62 

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 62 jautājumiem. 
 

Izpilddirektora ziņojums 

 Pašvaldības izpilddirektors J.Gavars ziņo: 

• Darbu uzsākusi un daudzas lietas jau sakārtojusi pašvaldības policijas 

inspektore.  

• Pamazām norit sakopšanas darbi gan pilsētā, gan pagastos. 

• Pēc pilsētas teritorijas apsekošanas tika konstatēts, ka atsevišķas sagruvušās 

ēkas iespējams nojaukt. 

• 21.martā tika piešķirts kredīts asfaltēšanas darbiem pie izglītības iestādēm. 

• Tuvākajā laikā Aknīstē notiks horizontālo apzīmējumu atjaunošana, jo tas 

paredzēts garantijas laikā. 

• Asarē tika veikts divu dzīvokļu remonts, par ko J.Gavars izsaka pateicību 

pārvaldes vadītājai E.Jasānei.  
 



V.Dzene informē, ka ir saņemts apstiprinājums no Lauku atbalsta dienesta par 

piešķirto finansējumu 3 pašvaldības ceļu – 14.CRBP – Censoņi, Asare – Vilkupīte, 

Dienvidi – Grantsbedres – pārbūvei. Pārējie projekta iesniegumi vēl ir izvērtēšanā. 

J.Vanags jautā par pašvaldības ceļu stāvokli. 

Izpilddirektors J.Gavars atbild, ka ceļi tiek greiderēti, planēti. ~ 80% 

pašvaldības ceļu jau ir nogreiderēti.  

 

1.# 

Par SIA „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” 2017.gada pārskata 

apstiprināšanu 

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 

pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 

1.punktu, ņemot vērā izmaiņas uzņēmuma ienākuma deklarācijā, 

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

S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, 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. Atcelt Aknīstes novada domes sēdes 28.03.2018. lēmumu Nr.103 “Par SIA 

“Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” 2017.gada pārskata 

apstiprināšanu” (prot.Nr.5, 3.#). 

2. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes veselības un sociālās 

aprūpes centrs”, reģistrācijas Nr. 40003331306, gada pārskatu par 2017.gadu. 
 

2.# 

Par ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa apstiprināšanu Aknīstes novadā 

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

c)apakšpunktu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.pantu, Ministru kabineta 

2009.gada 27.oktobra noteikumu Nr.1227 “Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko 

pakalpojumu veidiem” 9.punktu, 2016.gada 14.janvāra Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijas padomes lēmuma Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

tarifa aprēķināšanas metodika”, Aknīstes novada domes noteikumiem “Ūdensapgādes 

un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” (apstipr.29.03.2017., 

prot.Nr.7, 3.#), 18.04.2018. Finanšu komitejas lēmumu, 

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: 

1. Apstiprināt Aknīstes novadā ūdensapgādes pakalpojumu tarifu (bez pievienotās 

vērtības nodokļa) - 0,98 euro par 1m3 patērētā aukstā dzeramā ūdens. 

2. Apstiprināt Aknīstes novadā kanalizācijas pakalpojumu tarifu (bez pievienotās 

vērtības nodokļa) – 1,16 euro par 1m3 notekūdeņu. 

3. Noteikt, ka lēmuma 1. un 2. punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2018.gada 

1.jūlijā. 

4. Uzdot SIA “Aknīstes Pakalpojumi” valdes loceklim Laimonim Pakalnam 

informēt ūdenssaimniecības pakalpojumu saņēmējus par tarifa izmaiņām. 
 

3.# 

Par siltā ūdens piegādes pārtraukšanu Aknīstes novada Asares pagasta Ancenes 

daudzdzīvokļu mājām 

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

11.04.2018. Tautsaimniecības komitejas lēmumu, 18.04.2018. Finanšu komitejas 

lēmumu, 



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: 

1. Pārtraukt siltā ūdens piegādi Ancenes daudzdzīvokļu mājām, Asares pagastā, 

Aknīstes novadā, no 01.05.2018. 

2. Uzdot Asares pagasta pārvaldes vadītājai E.Jasānei informēt iedzīvotājus par 

pieņemto lēmumu. 

 

4.# 

Par amata vienības “santehniķis” Asares pagasta pārvaldē izslēgšanu no amatu 

saraksta 

Pamatojoties uz Aknīstes novada domes sēdes 25.10.2017. lēmumu “Par 

pakalpojuma līguma slēgšanu ar SIA “Aknīstes Pakalpojumi”, 18.04.2018. Finanšu 

komitejas lēmumu, 

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: 

Izslēgt no Asares pagasta pārvaldes amatu saraksta amatu “santehniķis” (1 

slodze) ar 01.06.2018. 
 

5.# 

Par pašvaldības budžeta izpildi 2018.gada 1.ceturksnī 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likumu „Par pašvaldību 

budžetiem”, 18.04.2018. Finanšu komitejas lēmumu, 

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 Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta 2018.gada janvāra  - 

marta ieņēmumus – 650218,19 EUR un izdevumus – 524317,38 EUR; speciālā 

budžeta ieņēmumus – 34678,25 EUR un izdevumus – 14059,37 EUR. 

 

6.# 

Par saistošo noteikumu Nr.8/2018 “Grozījumi Aknīstes novada domes 

21.02.2018. saistošajos noteikumos Nr.4/2018 “Aknīstes novada pašvaldības 

pamatbudžeta plāns 2018.gadam” apstiprināšanu 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likumu „Par pašvaldību 

budžetiem”, 

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: 

1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.8/2018 

„Grozījumi Aknīstes novada domes 21.02.2018. saistošajos noteikumos 

Nr.4/2018 „Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2018.gadam””.  

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. 8/2018 

„Grozījumi Aknīstes novada domes 21.02.2018. saistošajos noteikumos Nr.4/2018 

„Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2018.gadam”” 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu,  

21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un 

 likumu „Par pašvaldību budžetiem”, likumu “Par valsts budžetu 2018.gadam”, 

Likumu par budžetu un finanšu vadību 

 

Izdarīt Aknīstes novada domes 21.02.2018. saistošajos noteikumos Nr.8/2018 

„Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2018.gadam” šādus grozījumus: 

Ieņēmumos: 

Klasifikācijas 

kods 
Nosaukums 

Apstiprinātais 

gada plāns 

(EUR) 

Grozījumi 

EUR 

Precizētais 

gada plāns 

  I KOPĀ IEŅĒMUMI  2 51 47 86 10572.00 2 52 53 58.00 

  II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi 1 54 35 76 10572.00 1 55 41 48.00 

  IV Nenodokļu ieņēmumi 3 08 00 3048.00 3 38 48.00 

08.3.9.0. Pārējie ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi 

no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas)                                                                                                                   

0 3048.00 30 48.00 

  V Transfertu ieņēmumi  91 46 72 7524.00 92 21 96.00 

18.6.3.0 Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas 

izdevumu transferti  ārvalstu finanšu 

palīdzības projektu īstenošanai no valsts 

budžeta iestādēm                                                                 

8 89 45 7524.00 9 64 69.00 

18.6.3.0.5 Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai"                                                                                                                                        

6 19 1724.00 23 43.00 

18.6.3.0.7 Projekts Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai                                                                                                                                      

0 5454.00 54 54.00 

18.6.3.0.9 ESF projekts Par apmācībām un supervīzijām                                                                                                                                                               0 346.00 3 46.00 

  IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai 

DEFICĪTS (–) 

2 51 47 86 10572.00 2 52 53 58.00 

 

Izdevumos: 

Klasifikācijas 

kods 
Nosaukums 

Apstiprinātais 

gada plāns 

(EUR) 

Grozījumi 

EUR 

Gada plāns ar 

grozījumiem 

EUR 

  VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 

FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM  

2 73 58 86 7524.00 2 74 34 10 

09.110    Pirmsskolas izglītība                                                                                                   29 93 29 7524.00 30 68 53 

  VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 

EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM  

2 73 58 86 7524.00 2 74 34 10 

1000 Atlīdzība                                                                                                                                                                                                1 49 86 87 7524.00 1 50 62 11 

1100     Atalgojums                                                                                                                                                                                               1 20 77 44 6065.00 1 21 38 09 

1110     Mēneša amatalga                                                                                                                                                                                          1 16 92 90 6065.00 1 17 53 55 

1119 Pārējo darbinieku mēneša amatalga                                                                                                                                                                        1 16 70 57 6065.00 1 17 31 22 

1200     Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, sociāla rakstura 

pabalsti un kompensācijas                                                                                               

29 09 43 1459.00 29 24 02 

1210     Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas                                                                                                                                           

29 07 63 1459.00 29 22 22 

1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas                                                                                                                                           

29 07 63 1459.00 29 22 22 

  IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai 

DEFICĪTS (–) 

-2 73 58 86 -7524.00 -2 74 34 10 

 



7.# 

Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu pedagogu pieredzes apmaiņas 

braucienam uz Ukrainu 

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

15.panta pirmās daļas 4.punktu, 18.04.2018. Finanšu komitejas lēmumu, 

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: 

Piešķirt komandējuma naudu 30% apmērā 4 personām (73,50 EUR x 4 = 

294,00 EUR) pedagogu pieredzes apmaiņas braucienam uz Ukrainu 30.04. – 

06.05.2018. no pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem. 
 

8.# 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

“Vārkavieši”, Asares pagastā, Aknīstes novadā, kadastra apzīmējums 

56440040109 

Zemes ierīcības projekts „Vārkavieši”, Asares pagasts, Aknīstes novads zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 5644 004 0109 sadalīšanai izstrādāts, pamatojoties uz 

Aknīstes novada domes 28.02.2018. lēmumu Nr.73 protokols Nr.4,31.# „Par zemes 

ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Vārkavieši”, Asares pagastā, Aknīstes 

novadā, sadalīšanai”.  

Zemes ierīcības projekts, izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 05.08.2016. 

noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām un zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumiem. 

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 5., 8. un 9.pantu, Ministru kabineta 

05.08.2016. noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. un 

28. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība” 16.1., 23.2.2., 14.11. punktu, „Par pašvaldībām” 21.pantu, Ministru 

kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9., 

14.punktu, 2012.gada 27.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1019 “Zemes 

kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”, 18.04.2018. Finanšu komitejas lēmumu, 

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: 

1. Apstiprināt Aknīstes novada Asares pagasta nekustamā īpašuma “Vārkavieši” 

(kad. apz. 5644 004 0109) zemes ierīcības projektu un piekrist zemesgabala 

sadalīšanai četrās daļās, saskaņā ar SIA „GEO Mērniecība”, reģistrācijas Nr. 

LV445403028111, izstrādāto zemes ierīcības projektu. 

2. Ar zemes ierīcības projektu tiek projektētas četras zemes vienības; 

• 1.projektētā zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 5644 

004 0356) – 0,2 hektāri, 

• 2.projektētā zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 5644 

004 0357) – 0,4 hektāri; 

• 3.projektētā zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 5644 

004 0358) – 21,1 hektāri; 

• 4.projektētā zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 5644 

004 0359) – 5,0 hektāri; 

3. Paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 kadastra apzīmējums 5644 004 

0356, platība 0,2 ha platībā saglabāt adresi: „Vārkavieši” Asares pagastā, 

Aknīstes novadā.  

4. Noteikt jaunizveidotajam gabalam Nr.1 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 



0601 – individuālo māju apbūve. 

5.  Noteikt jaunizveidotajam gabalam Nr.2 kadastra apzīmējums 5644 004 0357, 

platība 0,4 ha platībā, nosaukumu: „Vārkavas” Asares pagastā, Aknīstes 

novadā. 

6. Noteikt jaunizveidotajam gabalam Nr.2 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 

0601 – individuālo māju apbūve. 

7. Noteikt jaunizveidotajam gabalam Nr.3 kadastra apzīmējums 5644 004 0358, 

platība 21,1 ha platībā, nosaukumu: „Āraiši” Asares pagastā, Aknīstes novadā. 

8. Noteikt jaunizveidotajam gabalam Nr.3 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 

0101 –Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

9. Noteikt jaunizveidotajam gabalam ar kadastra apzīmējumu 5644 004 0359 un 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5644 004 0110 piešķirams nosaukums 

"Mežmaļi”, Asares pagasts, Aknīstes novads 

10. Noteikt jaunizveidotajam gabalam Nr.4 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: – 

0201 – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

11. Piekļuve jaunizveidotajām zemes vienībām Nr.1, Nr.2 un Nr.4 tiks nodrošināta 

pa projektēto ceļa servitūtu, zemes vienībai Nr.3 piekļuves iespēja tiks 

nodrošināta pa autoceļa Vilkupe – Bebrene esošo nobrauktuvi. 

12. Apstiprināt noteiktos apgrūtinājumus zemes ierīcības projektā projektējamajām 

zemes vienībām. 

13. Zemesgrāmatās reģistrēt visus precizētos apgrūtinājumus saskaņā ar šo zemes 

ierīcības projektu. 

14. Zemes vienību platības pēc kadastrālās uzmērīšanas var tikt precizētas. 

15. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, viena mēneša laikā no tā 

spēkā stāšanās dienas. 
 

9.# 

Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Dainas”, Aknīstes 

pagastā, Aknīstes novadā, ( z.v. ar kadastra apzīmējumu 56250070045 ) 

apstiprināšanu, īpašuma nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanu 

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, 20.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.marta lēmumu Nr.142, 42# (prot.Nr.5) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi”  un 

projekta izstrādātāja SIA” GEO Mērniecība”   sertificēta zemes ierīcības darbu veicēja 

Edgara Kauranena  2018.gada 17.aprīļa iesniegumu Nr.03-2018 (saņemts Aknīstes 

novada pašvaldībā 2018.gada 17.aprīlī, reģ.Nr.1-7/255), 18.04.2018. Finanšu komitejas 

lēmumu, 

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: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Dainas, Aknīstes 

pagasts, Aknīstes nov. (z.v. kadastra apzīmējums 56250070045); 

2.  Paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 

56250070253, apt.  platība 9.0 ha, saglabāt nosaukumu Dainas, Aknīstes pagasts,  

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 56250070254, apt. 

platība 10.0 ha, piešķirt nosaukumu „Daināres”, Aknīstes pagasts,  Aknīstes 



novads, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 0101- zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

4. 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. 

 

10.# 

Par PII “Bitīte” darbību vasarā 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 

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: 

1. Pārtraukt audzēkņu uzņemšanu Aknīstes pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte” 

uz darbinieku atvaļinājuma un telpu remonta laiku no 2018.gada 2.jūlija līdz 

31.jūlijam. 

2. Atsākt audzēkņu uzņemšanu PII „Bitīte” ar 2018.gada 1.augustu. 

 

11.# 

Par Aknīstes novada pašvaldības prioritāro projektu noteikšanu 2018.gadā 

Pamatojoties uz likuma „Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.panta 1.daļas 

10.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6.punktu, Aknīstes novada 

pašvaldības investīciju plānu 2018.-2020.gadam (apstiprināts 28.03.2018.  (prot.Nr.5, 

10.#), 

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: 

1. Noteikt projektu „Radžupes ielas mikrorajona iekšpagalmu atjaunošana” par 

prioritāru 2018.gadā. 

2. Noteikt projektu „Daudzfunkcionāla publiska laukuma būvniecība Aknīstē” par 

prioritāru 2018.gadā. 
 

12.# 

Par ēdināšanas pakalpojumu cenas noteikšanu Aknīstes novada izglītības iestādēs 

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

g)apakšpunktu, Vispārējās izglītības likuma 10.panta trešās daļas 3.punktu, Ministru 

kabineta 28.12.2010. noteikumu Nr.1206 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto 

valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu 

ēdināšanai” 3.punktu,18.04.2018. Finanšu komitejas lēmumu, 

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: 
Noteikt šādas ēdināšanas pakalpojuma cenas vienai dienai Aknīstes novada 

izglītības iestādēs: 

• bērniem no 1 līdz 2 gadu vecumam – EUR 1,73; 

• bērniem no 3 līdz 6 gadu vecumam – EUR 1,93; 

• 1. – 4.klases skolēniem – EUR 1,56; 

• 5. – 12.klases skolēniem – EUR 1,65. 



13.# 

Grāmatvedības ziņojuma par Aknīstes novada pašvaldības nemateriālo 

ieguldījumu, pamatlīdzekļu un nepabeigtās celtniecības gada inventarizācijas 

veikšanu apstiprināšana 

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”, 18.04.2018. Finanšu komitejas lēmumu, 

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: 

1. Apstiprināt grāmatvedības ziņojumu par Aknīstes novada pašvaldības 

nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu, nepabeigtās celtniecības un ilgtermiņa 

ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves gada inventarizācijas veikšanu.  

2. Uzdot finansistei I.Kancānei veikt nepieciešamos grāmatojumus 2017.gadā 

saskaņā ar veikto inventarizāciju aktiem. 

 

14.# 

Par Aknīstes novada pašvaldības 2017.gada finanšu pārskata apstiprināšanu 

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

18.04.2018. Finanšu komitejas lēmumu, 

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 Aknīstes novada pašvaldības 2017.gada finanšu pārskatu. 
 

15.# 

Par struktūrvienības “Aknīstes novada pašvaldības policija” izveidošanu 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 12.punktu, 

21.panta pirmās daļas 8.punktu, likuma „Par policiju” 19.panta pirmo daļu, 

18.04.2018. Finanšu komitejas lēmumu, 

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: 

Izveidot Aknīstes novada pašvaldības  administrācijas struktūrvienību  

“Aknīstes novada pašvaldības policija”, adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes 

novads, LV-5208. 

 

16.# 

Par Aknīstes novada pašvaldības Enerģētikas Rīcības plāna 2018.-2025.gadam 

apstiprināšanu 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1. un 3.punktu,  

Aknīstes novada domes 28.05.2014. lēmumu Nr.17 (prot. Nr.7)  „Par Aknīstes novada 

attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu”, 18.04.2018. Finanšu 

komitejas lēmumu, 

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 Aknīstes novada  pašvaldības Enerģētikas Rīcības plānu 2018. - 

2025.gadam, kas izstrādāts projekta „Baltijas enerģētikas teritorijas – plānošanas 

perspektīvas” ETS Baltijas jūras reģiona programmas 2014-2020 ietvaros. 
 



17.# 

Par grozījumiem 2015.gada 25.februāra Aknīstes novada pašvaldības Komisijas 

darījumiem ar lauksaimniecības zemi nolikumā 

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

61.panta trešo daļu, likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.1pantu, 

18.04.2018. Finanšu komitejas lēmumu, 

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: 

1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2015.gada 25.februāra Aknīstes novada 

pašvaldības  Komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemi nolikumā šādus 

grozījumus: 
1.1. Papildināt nolikumu ar 4.5.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“4.5. pārbauda likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 281.panta 

pirmās daļas 1.punkta c) apakšpunktā un 2.punkta b) apakšpunktā minētā 

rakstveida apliecinājuma par zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā 

darbībā izpildi.”; 

1.2. Svītrot nolikuma 6. un 7.punktu. 

PIELIKUMS 

APSTIPRINĀTS 

Aknīstes novada domes sēdē 

2015.gada 25.februārī (prot. Nr.3, 13.#) 

 

Aknīstes novada pašvaldības 

Komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemi  

NOLIKUMS 
Izdots saskaņā ar 

likuma „Par pašvaldībām" 61.panta trešo daļu, 

likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.1.pantu 

 

Grozījumi 25.04.2018. (prot. Nr.6, 17.#) 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Aknīstes novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemi komisija 

(turpmāk – Komisija) ir Aknīstes novada domes izveidota pastāvīga komisija, 

kuras kompetencē ietilpst Aknīstes novada pašvaldības teritorijā ar 

lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzība atbilstoši likuma 

„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” nosacījumiem. 

2. Komisijas mērķis - tiesiskuma uzraudzība un lēmumu pieņemšana darījumos ar 

lauksaimniecības zemi Aknīstes novada administratīvajā teritorijā. 

3. Komisija savā darbībā ievēro likumu „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, 

likumu „Par pašvaldībām”, kā arī citus spēkā esošos Latvijas Republikas 

normatīvos aktus, Aknīstes novada domes (turpmāk tekstā – Dome) lēmumus, 

rīkojumus un šo nolikumu.  

 

II. Komisijas kompetence un kārtība, kādā komisija izskata iesniegumus par 

darījumiem ar lauksaimniecības zemi un pieņem lēmumu par piekrišanu vai 

par atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā 

4. Komisija: 

4.1. izvērtē saņemtos personu iesniegumus par lauksaimniecības zemes 

iegūšanu īpašumā; 



4.2. pārbauda iesniedzēja atbilstību likuma „Par zemes privatizāciju lauku 

apvidos” 28. panta pirmās daļas nosacījumiem; 

4.3. pārbauda vai lauksaimniecības zeme ir iegādājamās zemes dominējošā 

zemes lietošanas kategorija atbilstoši Ministru kabineta noteiktajiem 

attiecīgajiem kritērijiem dominējošās zemes lietošanas kategorijas 

noteikšanai darījumos ar lauksaimniecības zemi; 

4.4. pārbauda personas iesniegumā ietverto informāciju un Valsts zemes 

dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas vai 

Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas informāciju par personas 

īpašumā esošu lauksaimniecības zemi uz iesnieguma iesniegšanas dienu; 

4.5. pārbauda likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 281.panta 

pirmās daļas 1.punkta c) apakšpunktā un 2.punkta b) apakšpunktā minētā 

rakstveida apliecinājuma par zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā 

darbībā izpildi. (Grozījumi 25.04.2018.) 

5. Komisija izvērtē personas, kura vēlas iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi, 

iesniegumā iekļautās informācijas un pievienoto dokumentu vai to atvasinājumu 

atbilstību Ministru kabineta noteiktajam informācijas apjomam un dokumentu 

veidiem, kā arī likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.1 panta pirmās 

daļas nosacījumiem. 

6. Svītrots. (Grozījumi 25.04.2018.) 

7. Svītrots. (Grozījumi 25.04.2018.) 

8. Ja personas iesniegumā zemes turpmākais izmantošanas mērķis ir norādīts zemes 

dzīļu izmantošana, Komisija izvērtē tā atbilstību novada pašvaldības teritorijas 

plānojumam vai lokālplānojumam un pārbauda personas iesniegumam pievienotās 

Valsts zemes dienesta izziņas datus par iegādājamās lauksaimniecības zemes 

kvalitatīvo novērtējumu ballēs atbilstību likuma „Par zemes privatizāciju lauku 

apvidos” 30.1 panta otrās daļas 3.punkta nosacījumiem. 

9. Komisija, Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, pieņem lēmumu par 

piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā vai par atteikumu 

lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā atbilstoši likuma „Par zemes 

privatizāciju lauku apvidos” 30.1 panta otrās daļas, Ministru kabineta noteikumu un 

Nolikuma nosacījumiem. 

10. Ja kādai no uzaicinātajām personām, kas ir ieradusies uz Komisijas sēdi, paredzams 

nelabvēlīgs Komisijas lēmums, Komisija sēdes dienā informē par to attiecīgo 

personu un sniedz lēmuma pamatojumu, kā arī lūdz attiecīgo personu izteikt tās 

viedokli un argumentus. 

11. Par katru Komisijas sēdi tiek sastādīts protokols. 

12. Komisijas lēmumi, kas noformēti izziņu veidā, ietver administratīvā akta 

sastāvdaļas, tos paraksta Komisijas priekšsēdētājs vai viņa vietnieks. 

13. Lēmumu par atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā darījuma pusēm 

ir tiesības pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 

III. Komisijas tiesības un pienākumi 

14. Komisijai ir šādas tiesības un pienākumi: 

14.1. vērsties pie Valsts zemes dienesta struktūrvienībām, Lauku atbalsta 

dienesta struktūrvienībām, Valsts ieņēmumu dienesta, kā arī citiem valsts 

informācijas sistēmu turētājiem, lai iegūtu nepieciešamo informāciju 

Komisijas lēmumu pieņemšanai; 

14.2. uzaicināt uz Komisijas sēdi tā pagasta pašvaldības pārstāvi, kuras 

administratīvajā teritorijā atrodas atsavināmā zeme, uzaicināt piedalīties 

Komisijas sēdē ekspertus vai citu institūciju speciālistus, lai iegūtu 

informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai; 



14.3. pieprasīt iesniedzējam 3 darbdienu laikā novērst konstatētās 

neprecizitātes iesniegtajā informācijā vai iesniegt iztrūkstošos 

dokumentus un uzaicināt uz Komisijas sēdi iesniedzēju un citas personas; 

14.4. paziņot Komisijas locekļiem, ieinteresēto zemes pircēju pārstāvim, un 

uzaicinātajām personām par sēdes laiku 5 darbdienas pirms sēdes datuma. 

Ja šīs personas uz sēdi nav ieradušās, Komisija izskatāmo jautājumu 

izlemj bez viņu klātbūtnes; 

14.5. mēneša laikā, izņemot pirmpirkuma tiesīgajām personām, rakstveidā 

paziņot lēmumus par piekrišanu vai atteikumu lauksaimniecības zemes 

iegūšanai īpašumā ieinteresētajiem zemes pircējiem. Lēmumu izsniedz 

iesniedzējam, nosūtot lēmumu pa pastu ierakstītā vēstulē vai izsniedzot 

iesniedzējam pret parakstu par lēmuma saņemšanu. 

15. Komisija Domei sniedz pārskatu par savu darbību ne retāk kā vienu reizi gadā. 

Pārskats par Komisijas darbību tiek iesniegts arī pēc Domes, Domes priekšsēdētāja 

vai viņa vietnieka pieprasījuma. 

 

IV. Kārtība, kādā komisija iegūst datus no citām valsts informācijas sistēmām 

16. Komisija lēmuma par piekrišanu vai atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai 

īpašumā pieņemšanai nepieciešamos datus iegūst Ministru kabineta noteikumos un 

citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Komisija uz pieprasījuma pamata bez 

maksas iegūst datus no šādām valsts informācijas sistēmām: 

16.1. Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmas; 

16.2. Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmas vai Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas; 

16.3. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas; 

16.4. Nodokļu informācijas sistēmas 

17. Lauku atbalsta dienests bez maksas sniedz Komisijai Lauku reģistra datus 

Nolikuma 7.punktā minētās informācijas pārbaudei. 

18. Valsts zemes dienests sniedz Komisijai nepieciešamos datus normatīvajos aktos par 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanu un izsniegšanu 

noteiktajā kārtībā. 

19. Komisija nepieciešamos datus no Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra saņem 

atbilstoši savstarpēji noslēgtajai vienošanās starp Latvijas Republikas Uzņēmumu 

reģistru un Aknīstes novada pašvaldību. 

20. Komisija nepieciešamos datus no Valsts ieņēmumu dienesta saņem, izmantojot 

Valsts ieņēmumu dienesta publiskojamās datu bāzes datus un uz pieprasījuma 

pamata. 

 

V.Komisijas sastāvs 

21. Komisijas skaitlisko un vārdisko sastāvu apstiprina Dome, uz savas darbības 

pilnvaru laiku. 

22. Komisijas sastāvā ir 5 komisijas locekļi. 

23. Komisijas darbu organizē un vada Komisijas priekšsēdētājs, kuru amatā ievēl no 

Komisijas locekļus vidus, bet viņa prombūtnes laikā - Komisijas priekšsēdētāja 

vietnieks, ko ievēl no Komisijas locekļu vidus. 

24. Komisija no sava vidus ievēl Komisijas sekretāru. 

 

VI. Komisijas lēmumu pieņemšana un darba organizācija 

25. Komisiju vada, darbu organizē un sēdes sasauc Komisijas priekšsēdētājs, bet viņa 

prombūtnes laikā – Komisijas priekšsēdētāja vietnieks. 

26. Komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no Komisijas locekļu 

skaita, to starpā priekšsēdētājs vai viņa vietnieks. 



27. Lēmumus Komisija pieņem ar balsu vairākumu no kopējā Komisijas locekļu skaita 

sēdē. Balsīm vienādi daloties, izšķir priekšsēdētāja (vietnieka) balss. 

28. Komisijas priekšsēdētājs: 

28.1. plāno, organizē un vada Komisijas darbu atbilstoši spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem un Nolikumam; 

28.2. sagatavo jautājumus izskatīšanai Komisijas sēdē; 

28.3. nosaka Komisijas sēžu, sanāksmju vietu, laiku un darba kārtību; 

28.4. sasauc un vada Komisijas sēdes, sanāksmes; 

28.5. paraksta Komisijas sēžu, sanāksmju protokolus, kā arī citus Komisijas 

dokumentus; 

28.6. sadala Komisijas locekļu pienākumus, kontrolē un novērtē pienākumu 

izpildi; 

28.7. iesniedz Domei priekšlikumus, paskaidrojumus un ieteikumus 

jautājumos, kas ietilpst Komisijas kompetencē; 

28.8. atbild par visu Komisijas rīcībā nodoto un esošo materiālo vērtību un 

dokumentācijas saglabāšanu; 

28.9. koordinē Komisijas sadarbību ar Aknīstes novada pašvaldības iestādēm, 

struktūrvienībām un citām iestādēm un organizācijām; 

28.10. organizē Komisijas pieņemto lēmumu izpildes kontroli; 

29. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks pilda Komisijas priekšsēdētāja pienākumus viņa 

uzdevumā vai prombūtnes laikā. 

30. Komisijas locekļi: 

30.1. veic darbu Komisijā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un 

Nolikumam; 

30.2. piedalās Komisijas sēdēs; 

30.3. paraksta sēžu protokolus; 

30.4. pieņem individuālu lēmumu izmantot tiesības pievienot protokolam savu 

atsevišķo viedokli; 

30.5. pilda Komisijas priekšsēdētāja uzliktos pienākumus un norādījumus; 

31. Komisijas sekretārs: 

31.1. pilda Komisijas priekšsēdētāja uzliktos pienākumus un norādījumus; 

31.2. sagatavo Komisijas sēžu darba kārtību un saskaņo to ar Komisijas 

priekšsēdētāju; 

31.3. organizatoriski un tehniski sagatavo Komisijas sēdes; 

31.4. izstrādā dokumentu projektus; 

31.5. veic Komisijas kontaktpersonas funkcijas; 

31.6. protokolē Komisijas sēdes procesa gaitu; 

31.7. nodrošina Komisijas saraksti; 

31.8. noformē Komisijā pieņemtos lēmumus; 

31.9. paraksta Komisijas sēžu protokolus; 

31.10. kārto Komisijas lietvedību, nodrošina dokumentu noformēšanu, 

glabāšanu un nodošanu Domes arhīvā; 

31.11. uzskaita Komisijas locekļu līdzdalību Komisijas sēdēs un iesniedz darba 

laika uzskaites tabulu par apmeklējumiem Domes grāmatvedībā; 

31.12. veic citus uzdevumus Komisijas sekmīga darba nodrošināšanai. 

32. Komisijas sekretāra prombūtnes laikā viņa pienākumus veic no Komisijas sēdē 

klātesošo Komisijas locekļu vidus ievēlēts Komisijas loceklis. 

33. Komisijas priekšsēdētājs, locekļi vai sekretārs var pārtraukt darbību Komisijā, 

iesniedzot iesniegumu Domē par savu pienākumu pildīšanas izbeigšanu. 

34. Ja Komisijas loceklis bez attaisnojoša iemesla nav apmeklējis 3 (trīs) Komisijas 

sēdes pēc kārtas vai sistemātiski nepilda Komisijas locekļa pienākumus, tad 

Komisijas priekšsēdētājs ir tiesīgs ierosināt Domei izslēgt Komisijas locekli no 



Komisijas sastāva. Komisijas priekšsēdētāju, locekli vai sekretāru var atsaukt ar 

Domes lēmumu. 

35. Ievēlot citu personu atsaukto vai darbību izbeigušo Komisijas locekļu vai atsaukta 

vai darbību izbeiguša Komisijas priekšsēdētāja vai sekretāra vietā, Dome apstiprina 

Komisijas sastāva izmaiņas. 

36. Komisijas priekšsēdētājs, locekļi un sekretārs saņem atalgojumu par piedalīšanos 

Komisijas sēdēs un citu ar Komisijas darbu saistīto pienākumu veikšanu Aknīstes 

novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu 

un darbinieku atlīdzības nolikumā noteiktajā kārtībā un apmērā. 

37. Komisijas sēdi pēc nepieciešamības sasauc Komisijas priekšsēdētājs, nosakot sēdes 

norises vietu, laiku un darba kārtību. 

38. Komisijas sekretārs, saņemot materiālus izskatīšanai Komisijas sēdē, sastāda darba 

kārtību, iesniedz to apstiprināšanai Komisijas priekšsēdētājam un pēc Komisijas 

priekšsēdētāja norādījumiem paziņo Komisijas locekļiem par nākamo Komisijas 

sēdi. Paziņojums par kārtējās sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību ne vēlāk kā 

3 darba dienas pirms kārtējās sēdes nosūtāms Komisijas locekļiem. 

39. Komisijas sēdē jautājumi tiek izskatīti atbilstoši sagatavotajai darba kārtībai. 

40. Par katru Komisijas sēdi sastāda protokolu, kuru paraksta visi klātesošie Komisijas 

locekļi. katram Komisijas loceklim ir tiesības pievienot protokolam savu atsevišķo 

viedokli. Komisiju sēžu protokoli pastāvīgi glabājas Domē. 

 

VII. Komisijas darbības nodrošinājums 

41. Komisijas darbība tiek finansēta no valsts budžeta līdzekļiem, kurus Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija iedala Aknīstes novada pašvaldībai, 

ņemot vērā attiecīgi pēdējo trīs gadu vidējo darījumu skaitu ar lauksaimniecības 

zemi novadā. 

42. Komisijas sekretariāta funkcijas pilda, un komisijas darbību materiāltehniski 

nodrošina Dome. 

 

VIII. Noslēguma jautājumi 

43. Komisijas nolikumu apstiprina Dome. 

44. Nolikumā neatrunātajos jautājumos Komisija savā darbībā pamatojas uz spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

 

Aknīstes novada domes priekšsēdētāja      V.Dzene 

 

18.# 

Par Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma un 

sastāva apstiprināšanu 

Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma (turpmāk – Likums) 

11.panta pirmās daļas 2.punktā noteikts, ka pašvaldības domes uzdevums ir apstiprināt 

sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu un  sastāvu. 

Likuma 11.panta ceturtās daļas 1.punkts nosaka: Ja pašvaldības domes 

priekšsēdētājs ir iecelts par sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas 

priekšsēdētāju, viņš nodrošina, ka sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām, 

juridiskajām un fiziskajām personām tiek izstrādāts, ar Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienestu saskaņots un katras pašvaldības domei apstiprināšanai iesniegts 

sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 26.septembra noteikumu Nr. 582 

“Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” 



(turpmāk – Noteikumi) 10.1. apakšpunktam, civilās aizsardzības komisija izstrādā 

komisijas nolikumu. 

Atbilstoši Likuma 11.panta devītajai daļai, ja sadarbības teritoriju veido 

vairākas pašvaldības, tad sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas 

priekšsēdētājs ir pēc iedzīvotāju skaita lielākās pašvaldības domes priekšsēdētājs vai 

arī tas pašvaldības domes priekšsēdētājs, kuru ar vienkāršu balsu vairākumu ir 

ievēlējuši pārējo pašvaldību domju priekšsēdētāji, bet viņa vietnieki ir pārējo 

pašvaldību domju priekšsēdētāji un šā likuma 10.panta pirmās daļas 6.punktā minētā 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersona. 

Noteikumu 9.punkts paredz, ka komisija ar vienkāršu balsu vairākumu nosaka 

to komisijas priekšsēdētāja vietnieku, kurš komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā 

pilda komisijas priekšsēdētāja pienākumus.   

2017.gada 15.novembrī notika Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās 

aizsardzības komisijas sēde, kurā par komisijas priekšsēdētāju tika ievēlēts Jēkabpils 

pilsētas domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis, bet par komisijas priekšsēdētāja 

vietnieku, kurš komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā pilda komisijas 

priekšsēdētāja pienākumus ievēlēts Krustpils novada domes priekšsēdētājs Kārlis 

Pabērzs.   

   Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktu, 

21.panta pirmās daļas 27.punktu,  41.panta pirmās daļas 2.punktu, 61.pantu, Civilās 

aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 11.panta pirmās daļas 2.punktu, 

ceturtās daļas 1. un 2.punktu, devīto daļu, Ministru kabineta 2017.gada 26.septembra 

noteikumu Nr.582 „Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 

komisijām” 5., 6., 7.punktu, 

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: 

1. Apstiprināt Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas 

nolikumu (pielikumā).   

2. Apstiprināt Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju šādā 

sastāvā:   

2.1. Komisijas priekšsēdētājs: Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Raivis 

Ragainis; 

2.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieki: 

2.2.1. Krustpils novada domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs (komisijas 

priekšsēdētāja prombūtnes laikā pilda komisijas priekšsēdētāja 

pienākumus); 

2.2.2. Salas novada domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe; 

2.2.3. Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Aivars Vanags; 

2.2.4. Viesītes novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks; 

2.2.5. Pļaviņu novada domes priekšsēdētājs Aigars Lukss; 

2.2.6. Aknīstes novada domes priekšsēdētāja Vija Dzene; 

2.2.7. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona 

brigādes Jēkabpils daļas komandieris Dzintars Cvilikovskis;   

2.3. Komisijas locekļi: 

2.3.1. Valsts policijas Zemgales reģiona Jēkabpils iecirkņa priekšnieks 

Zigmunds Januševskis;   

2.3.2. AS “Sadales tīkli” Ziemeļaustrumu reģiona Jēkabpils nodaļas 

vadītājs Andris Dilbeks;   

2.3.3. Zemessardzes 56.kājinieku bataljona komandieris Vents Kodors; 

2.3.4. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta  Zemgales reģiona 

brigādes Jēkabpils daļas Aknīstes posteņa komandieris Ivars Osma. 

https://likumi.lv/ta/id/282333-civilas-aizsardzibas-un-katastrofas-parvaldisanas-likums#p10


2.4. Komisijas sekretārs: Jēkabpils pilsētas pašvaldības Civilās aizsardzības 

inženieris Andris Štolceris. 

3. Atzīt par spēku zaudējušu Jēkabpils pilsētas domes 2014.gada 7.marta lēmumu, 

ar kuru apstiprināts Jēkabpils pilsētas, Krustpils, Jēkabpils, Salas un Viesītes 

novadu apvienotās civilās aizsardzības komisijas nolikums.  

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

izpilddirektoram. 

PIELIKUMS 

Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas 

nolikums 
Izdots saskaņā ar  

Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma  

11.panta pirmās daļas 2.punktu 

 

I. Vispārīgais jautājums 

1. Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija (turpmāk – 

komisija) ir koordinējoša un konsultatīva institūcija, kuras sadarbības teritorija 

ir Jēkabpils pilsēta, Jēkabpils novads, Aknīstes novads, Krustpils novads, Salas 

novads, Pļaviņu novads un Viesītes novads.    

 

II. Komisijas locekļu sastāvs 

2. Komisijas sastāvs: 

2.1. komisijas priekšsēdētājs – Raivis Ragainis (Jēkabpils pilsēta); 

2.2. komisijas priekšsēdētaja vietnieks, kurš komisijas priekšsēdētāja 

prombūtnes laikā pilda  komisijas priekšsēdētāja pienākumus – Kārlis 

Pabērzs (Krustpils novads); 

2.3. komisijas loceklis – Irēna Sproģe (Salas novads); 

2.4. komisijas loceklis – Aivars Vanags (Jēkabpils novads); 

2.5. komisijas loceklis – Alfons Žuks (Viesītes novads); 

2.6. komisijas loceklis – Aigars Lukss (Pļaviņu pilsēta); 

2.7. komisijas loceklis – Vija Dzene (Aknīstes pilsēta); 

2.8. komisijas loceklis – Dzintars Cvilikovskis (Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienests); 

2.9. komisijas loceklis – Zigmunds Januševskis (Valsts policija); 

2.10. komisijas loceklis – Andris Dilbeks (AS “Sadales tīkls”); 

2.11. komisijas loceklis – Vents Kodors (Zemessardze); 

2.12. komisijas loceklis – Ivars Osma (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienests). 

 

III. Komisijas uzdevumi, tiesības un pienākumi  

3. Komisijas uzdevumi un tiesības ir noteiktas Ministru kabineta 2017.gada 

26.septembra noteikumos Nr.582 „Noteikumi par pašvaldību sadarbības 

teritorijas civilās aizsardzības komisijām”.   

4. Komisijai ir pienākums:   

4.1. ierosināt komisijas priekšsēdētājam sasaukt komisiju apdraudējumos vai 

pasākumos, kuros attiecīgās institūcijas amatpersona ir reaģēšanas un seku 

likvidēšanas darbu vadītājs; 

4.2. ierosināt komisijas priekšsēdētājam sasaukt komisiju, ja izskatāmais 

jautājums skar attiecīgās institūcijas kompetenci un ir saistīts ar katastrofu 

pārvaldīšanu, katastrofu pārvaldīšanas koordinēšanu vai civilo aizsardzību; 

4.3. sniegt priekšlikumus komisijas nolikuma papildināšanai, precizēšanai, 

nepieciešamības gadījumā veikt izmaiņas komisijas locekļu sastāvā; 



4.4. piedalīties sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna izstrādē, 

papildināšanā vai precizēšanā; 

4.5. informēt komisiju par katastrofas draudiem, katastrofas iespējamo attīstību, 

kā arī par situāciju katastrofas vietā; 

4.6. nodrošināt komisiju ar visaptverošu informāciju par veiktajiem 

pasākumiem apdraudējuma pārvarēšanā; 

4.7. ierosināt komisijai pieprasīt no valsts materiālajām rezervēm tehnisko 

palīdzību un resursus katastrofu radīto seku pārvarēšanai un likvidēšanai; 

4.8. piedalīties pasākumos, lai novērstu un mazinātu katastrofas draudus, 

apzinātu katastrofas iespējamību, piedalītos katastrofas pārvaldīšanas, 

likvidēšanas un atjaunošanas darbos; 

4.9. piedalīties ekspertu grupās, preses konferencēs, kā arī vietēja, reģionāla un 

valsts mēroga civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācībās. 

5. Komisijas loceklim ir tiesības  pieprasīt viņa atsevišķā viedokļa iekļaušanu 

komisijas sēdes protokolā. 

 

6. Komisijas apziņošanas kārtība 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs pieņem 

lēmumu par komisijas 

apziņošanu (mob. tālruņa 

nr.20288055, e-pasts: 

raivis.ragainis@jekabpils.lv) 

Komisijas sekretārs veic 

apziņošanu zvanot/sūtot SMS 

komisijas locekļiem (mob. 

tālruņa nr.29562282, e-pasts: 

andris.stolceris@jekabpils.lv) 

Jēkabpils novada pašvaldības  

vadītājs(mob. tālruņa nr.29204384), 

e-pasts: 

aivars.vanags@jekabpilsnovads.lv; 

novads@jekabpilsnovads.lv 

Salas  novada pašvaldības  

vadītāja(mob. tālruņa nr.26465250), 

e-pasts: salaspadome@inbox.lv; 

salaspag@salas.lv  

Viesītes novada pašvaldības  

vadītājs(mob. tālruņa nr.26308473, 

e-pasts: alfons.zuks@viesite.lv; 

dome@viesīte.lv 

Komisijas priekšsēdētāja 

vietnieks (mob. tālruņa 

nr. 29478621), e-pasts: 

karlis.paberzs@krustpils; 

novads@krustpils.lv 

VUGD pārstāvis (mob. tālruņa 

nr.29176506), e-pasts: 

dzintars.cvilikovskis@vugd.gov.lv 

 

Aknīste novada domes 

priekšsēdētāja(mob. tālruņa 

nr.29205425), e-pasts: 

vija.dzene@akniste.lv; 

akniste@akniste.lv 

VP pārstāvis (mob. tālruņa 

nr.25488605, e-pasts: 

zigmuds.janusevskis@zemgale.vp.

gov.lv  

AS “Sadales tīlks” pārstāvis (mob. 

tālruņa nr. 29126538, e-pasts: 

andris.dilbeks@latvenergo.lv;  

 

ZS pārstāvis (mob. tālruņa 

nr.26400260, e-pasts: 

vents.kodors@mil.lv    

 

mailto:raivis.ragainis@jekabpils.lv
mailto:aivars.vanags@jekabpilsnovads.lv
mailto:salaspadome@inbox.lv
mailto:salaspag@salas.lv
mailto:alfons.zuks@viesite.lv
mailto:karlis.paberzs@krustpils;%20novads@krustpils.lv
mailto:karlis.paberzs@krustpils;%20novads@krustpils.lv
mailto:dzintars.cvilikovskis@vugd.gov.lv
mailto:vija.dzene@akniste.lv
mailto:zigmuds.janusevskis@zemgale.vp.gov.lv
mailto:zigmuds.janusevskis@zemgale.vp.gov.lv
mailto:andris.dilbeks@latvenergo.lv
mailto:56bn@lf.mil.lv


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības  

komisijas priekšsēdētājs                                                R.Ragainis

  

19.# 

Par atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības izpilddirektoram 

Pamatojoties uz Darba likuma 149.panta pirmo, otro daļu, Valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta pirmo daļu, Aknīstes 

novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 

67.punktu, J.Gavara iesniegumu, 

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

S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – 1 (J.Vanags); 

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Piešķirt Aknīstes novada pašvaldības izpilddirektoram Jānim Gavaram 

atvaļinājuma daļu no 07.05.2018. līdz 14.05.2018. – 1 kalendāra nedēļu par laika 

periodu no 01.09.2016. līdz 31.08.2017. 

 

20.# 

Par pašvaldības zemes nomu 

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

Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas 

zemes nomu”, Aknīstes novada domes 27.08.2014. saistošajiem noteikumiem 

Nr.18/2014 “Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas 

apmēru Aknīstes novadā”, 11.04.2018. Tautsaimniecības komitejas lēmumu, 

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: 

Apziņošanas kārtība tiek pārbaudīta vismaz divas reizes gadā 

!!! Gadījumos, ja nav sakaru, vai arī jebkādu apstākļu dēļ nav 

iespējams veikt apziņošanu komisijas pulcēšanās vieta ir: Brīvības 

iela 120, Jēkabpils 

Ziņas piemērs: 

“Notiek apziņošanas kārtības pārbaude. Lūdzu nosūtiet apstiprinājumu 

par ziņas saņemšanu uz tālr.nr.20000000 norādot vārdu un uzvārdu” 

 

“Tiek organizēta Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 

komisijas sēde 2018.gada 1.janvārī, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, 

konferenču zālē. Lūdzu nosūtiet apstiprinājumu par ierašanos vai arī 

informāciju par neierašanos uz tālr.nr.20000000 norādot vārdu un 

uzvārdu” 

Pļaviņu pilsēta domes prieksēdētājs 

(mob. tālruņa nr.20149135), e-

pasts: aigars.lukss@plavinas.lv; 

dome@plavinas.lv  

VUGD pārstāvis (mob. tālruņa 

nr.27896497), e-pasts: 

ivars.osma@vugd.gov.lv 

 

mailto:aigars.lukss@plavinas.lv
mailto:dome@plavinas.lv
mailto:ivars.osma@vugd.gov.lv


Iznomāt /Vārds, uzvārds/, /dzīvesvieta/, pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu 3,6 

ha platībā, kadastra Nr.56620010105, Gārsenes pagastā, un noslēgt zemes nomas 

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

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

21.# 

Par pašvaldības zemes nomu 

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

Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas 

zemes nomu”, Aknīstes novada domes 27.08.2014. saistošajiem noteikumiem 

Nr.18/2014 “Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas 

apmēru Aknīstes novadā”, 11.04.2018. Tautsaimniecības komitejas lēmumu, 

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: 

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

platībā, kadastra Nr.56620010095, Gārsenes pagastā, un noslēgt zemes nomas līgumu 

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

darbība ir lauksaimniecība. 

 

22.# 

Par pašvaldības zemes nomu 

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

Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas 

zemes nomu”, Aknīstes novada domes 27.08.2014. saistošajiem noteikumiem 

Nr.18/2014 “Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas 

apmēru Aknīstes novadā”, 11.04.2018. Tautsaimniecības komitejas lēmumu, 

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: 

Iznomāt /Vārds, uzvārds/, /dzīvesvieta/, pašvaldības zemes gabalu 0,06 ha 

platībā, kadastra Nr.56620030305, Gārsenes pagastā, un noslēgt zemes nomas līgumu 

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

darbība ir lauksaimniecība. 

 

23.# 

Par pašvaldības zemes nomu 

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

Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas 

zemes nomu”, Aknīstes novada domes 27.08.2014. saistošajiem noteikumiem 

Nr.18/2014 “Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas 

apmēru Aknīstes novadā”, 11.04.2018. Tautsaimniecības komitejas lēmumu, 

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: 

Iznomāt /Vārds, uzvārds/, /dzīvesvieta/, pašvaldības zemes gabalu 1890 m2 

platībā, kadastra Nr.56050010383, Avotu ielā 24a, Aknīstē, un noslēgt zemes nomas 

līgumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0502 – pagaidu atļautā zemes 

izmantošana sakņu dārziem. 

 

24.# 

Par pašvaldības zemes nomu 



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

Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas 

zemes nomu”, Aknīstes novada domes 27.08.2014. saistošajiem noteikumiem 

Nr.18/2014 “Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas 

apmēru Aknīstes novadā”, 11.04.2018. Tautsaimniecības komitejas lēmumu, 

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: 

Iznomāt /Vārds, uzvārds/, /dzīvesvieta/, pašvaldības zemes gabalu 492,05 m2 

platībā, kadastra Nr.56050010383, Avotu ielā 24, Aknīstē, un noslēgt zemes nomas 

līgumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0502 – pagaidu atļautā zemes 

izmantošana sakņu dārziem. 

 

25.# 

Par pašvaldības zemes nomu 

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

Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas 

zemes nomu”, Aknīstes novada domes 27.08.2014. saistošajiem noteikumiem 

Nr.18/2014 “Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas 

apmēru Aknīstes novadā”, 11.04.2018. Tautsaimniecības komitejas lēmumu, 

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: 

Iznomāt /Vārds, uzvārds/, /dzīvesvieta/, pašvaldības zemes gabalu 0,3 ha 

platībā, kadastra Nr.56250040255, Aknīstes pagastā, un noslēgt zemes nomas līgumu 

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

darbība ir lauksaimniecība. 

 

26.# 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

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

11.04.2018. Tautsaimniecības komitejas lēmumu, 

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: 

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

pašvaldības zemes gabala 0,06 ha platībā, kadastra Nr.56620030348, nomu. 

 

27.# 

Par nekustamā īpašuma (zemes gabala), kadastra Nr.56050010509, nodošanu 

atsavināšanai 

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

21.panta pirmās daļas 17.punktu, personas iesniegumu, 11.04.2018. Tautsaimniecības 

komitejas lēmumu, 

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: 

1. Uzsākt Aknīstes novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma (zemes 

gabala) 0,2629 ha platībā, kadastra Nr.56050010509, atsavināšanas procesu, 

iekļaujot to pašvaldības mantas atsavināšanas ierosinājumu reģistrā.  

2. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai veikt nekustamo īpašumu 

atsavināšanas procesa organizēšanu. 

 



28.# 

Par nekustamā īpašuma (zemes gabala), kadastra Nr.56050010543, nodošanu 

atsavināšanai 

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

21.panta pirmās daļas 17.punktu, personas iesniegumu, 11.04.2018. Tautsaimniecības 

komitejas lēmumu, 

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: 

1. Uzsākt Aknīstes novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma (zemes 

gabala), ½ domājamā daļa no 0,1549 ha, kadastra Nr.56050010543, 

atsavināšanas procesu, iekļaujot to pašvaldības mantas atsavināšanas 

ierosinājumu reģistrā.  

2. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai veikt nekustamo īpašumu 

atsavināšanas procesa organizēšanu. 

 

29.# 

Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam “Buiķi”, Aknīstes 

pagasts, Aknīstes novads, kadastra Nr.56250050112, apstiprināšanu, īpašuma 

nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu 

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, 20.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.februāra lēmumu Nr.66, 24.# (prot.Nr.4) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi”  un 

projekta izstrādātāja SIA ”GEO Mērniecība”   sertificēta zemes ierīcības darbu veicēja 

Sandra Madžuļa  2018.gada 2.aprīļa iesniegumu Nr.086-2017(saņemts Aknīstes 

novada pašvaldībā 2018.gada 3.aprīlī, reģ.Nr.1-7/255), 11.04.2018. Tautsaimniecības 

komitejas lēmumu, 

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: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Buiķi”, 

Aknīstes pagasts, Aknīstes novads (z.v. kadastra apzīmējums 56250050112). 

2. Paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 

56250050153, apt.  platība 3.3 ha, saglabāt nosaukumu “Buiķi”, 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 56250050154, 

apt. platība 2.0 ha, piešķirt nosaukumu „Platspīļi”, noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – 0303 – dīķsaimniecība.  

4. Jaunizveidotajām zemes vienībām pēc zemes pamatvienības sadalīšanas būs 

šādas aizsargjoslas un apgrūtinājumi:  

4.1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5625 005 0112 projektētajai 

zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5625 0050153: 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. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5625 005 0112 projektētajai 

zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5625 0050154: 7311041000 

- ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā 



arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas 

aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs. 

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. 

 

30.# 

Par nekustamā īpašuma “Veczemnieki”, īpašuma kadastra Nr.56250040080,  

Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanu 

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija 

noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 11.04.2018. 

Tautsaimniecības komitejas lēmumu, 

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: 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Veczemnieki”, īpašuma kadastra 

Nr.56250040080, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kas sastāv no divām 

zemes vienībām ar kopējo platību 24,6 ha: 

1.1. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 56250040081 - 3,0 ha platībā, 

jauns nosaukums “Vecmežzemnieki”; 

1.2. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 56250040080 - 21,6 ha platībā, 

nosaukums “Veczemnieki”. 

2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56250040081 - 3,0 ha 

platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0201 – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

3. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56250040080 - 21,6 ha 

platībā noteikt zemes lietošanas mērķi - 0101 – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

4. Nekustamā īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības 

projektu. 

 

31.# 

Par nekustamā īpašuma “Strazdiņi”, īpašuma kadastra Nr.56250080004,  

Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanu 

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija 

noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 11.04.2018. 

Tautsaimniecības komitejas lēmumu, 

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: 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Strazdiņi”, īpašuma kadastra 

Nr.56250080004, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kas sastāv no astoņām 

zemes vienībām ar kopējo platību 32,6 ha: 



1.1. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 56250080004 - 7,5 ha platībā, 

jauns nosaukums “Pērles”; 

1.2. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 56250040006 – 12,6 ha platībā, 

nosaukums “Strazdiņi”; 

1.3. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 56250080046 – 5,2 ha platībā, 

jauns nosaukums “Bebri”; 

1.4. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 56250040182 – 0,5 ha platībā, 

jauns nosaukums “Lielais stūris”; 

1.5. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 56250040183 – 0,2 ha platībā, 

jauns nosaukums “Mazais stūris”; 

1.6. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 56250040152 – 0,5 ha platībā, 

nosaukums “Skanstes”; 

1.7. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 56250040170 – 2,2 ha platībā, 

jauns nosaukums “Piekalnes”; 

1.8. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 56250040153 – 3,9 ha platībā, 

jauns nosaukums “Ceļmalas”. 

2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56250040006 – 12,6 ha 

platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0201 – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

3. Pārējām atdalītajām zemes vienībām noteikt zemes lietošanas mērķi 0101 – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

4. Nekustamā īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības 

projektu. 

 

32.# 

Par adreses likvidēšanu un jauna zemes lietošanas mērķa noteikšanu 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 

„Adresācijas noteikumi”, 11.04.2018. Tautsaimniecības komitejas lēmumu, 

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: 

1. Likvidēt adresi Kalna iela 1, Aknīste, Aknīstes novads, nekustamajam 

īpašumam ar kadastra Nr.56050010334. 

2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56050010334 noteikt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi 1001 – Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve. 

3. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam. 

 

33.# 

Par nekustamo īpašumu lietošanas mērķu noteikšanu 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 11.04.2018. Tautsaimniecības komitejas 

lēmumu, 

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: 

1. Noteikt jaunus zemes lietošanas mērķus Aknīstes novada pašvaldības valdījumā 

esošajām zemes vienībām: 

1.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56050010509 – 0502 – pagaidu 

atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem; 

1.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56050010559 – 0502 – pagaidu 

atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem; 



1.3. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56050010553 – 0502 – pagaidu 

atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem; 

1.4. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56250070170 – 0101 – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

34.# 

Par dzīvojamās mājas Augšzemes ielā 22, Aknīstē, nodošanu iedzīvotāju 

apsaimniekošanā 

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

likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.pantu, 

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: 

1. Nodot dzīvojamās mājas Augšzemes ielā 22, Aknīstē, pārvaldīšanas tiesības 

īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai. 

2. Uzdot SIA "Aknīstes pakalpojumi" valdes loceklim L.Pakalnam sagatavot ēkas 

nodošanas – pieņemšanas dokumentus. 

 

35.# 

Par telpu nomas līguma pagarināšanu V.E. 

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

21.panta pirmās daļas 14.punkta b)apakšpunktu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija 

noteikumu Nr.515 “Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, 

nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 

9.punktu, 11.04.2018. Tautsaimniecības komitejas lēmumu, 

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: 

Slēgt līgumu ar /Vārds, uzvārds/, /dzīvesvieta/, par telpu nomu 126,6 m2 

platībā Gārsenes pilī, adrese: “Labieši”, Gārsene, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, 

līdz 2021.gada 30.aprīlim. Nomas maksa – 50,00 EUR mēnesī. 

 

36.# 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma (dzīvokļa) “Arāji”- 2, Gārsenē, Gārsenes 

pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu 

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

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, ņemot vērā 

Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 16.04.2018. izsoles 

rezultātus, 

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: 

1. Apstiprināt 2018.gada 16.aprīļa izsoles rezultātus: noteikt /Vārds, uzvārds, 

personas kods/, par nekustamā īpašuma “Arāji”- 2, Gārsenē, Gārsenes pagastā, 

Aknīstes novadā, izsoles uzvarētāju, kurš ir nosolījis augstāko cenu, kas sastāda 

EUR 1410,00 (Viens tūkstotis četri simti desmit euro 00 centi). 

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

līgumu izsoles uzvarētājam. 

 

37.# 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Susējas skola”, Aknīstes pagastā, Aknīstes 

novadā, atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu 



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

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, ņemot vērā 

Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 17.04.2018. izsoles 

rezultātus, 

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: 

1. Apstiprināt 2018.gada 17.aprīļa izsoles rezultātus: noteikt /Vārds, uzvārds, 

personas kods/, par nekustamā īpašuma “Susējas skola”, Aknīstes pagastā, 

Aknīstes novadā, izsoles uzvarētāju, kurš ir nosolījis augstāko cenu, kas sastāda 

EUR 6950,00 (Seši tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro 00 centi). 

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

līgumu izsoles uzvarētājam. 

 

38.# 

Par pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala Upes iela 3A, Aknīstē, Aknīstes 

novadā, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

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

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

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

8.panta otro, sesto, septīto daļu, 9.panta otro daļu, 10.pantu, 13.pantu, Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās 

daļas 2.punktu, Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā 

atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, 18.04.2018. Finanšu komitejas 

lēmumu, 

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: 

1. Atsavināt nekustamo īpašumu Upes iela 3A, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra 

Nr.56050010181, kas sastāv no zemes gabala 0,9550 ha platībā.  

2. Noteikt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena  ir EUR 2161,00 (Divi 

tūkstoši viens simts sešdesmit viens euro 00 centi). 

3. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana izsolē ar augšupejošu soli.  

4. Apstiprināt Aknīstes novada domes izsoles noteikumus Nr.4/2018 „Par 

Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala Upes ielā 3A, 

Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56050010181, atsavināšanu”.  

5. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt izsoli. 

 

39.# 

Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu 

Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 21.10.2009. Saistošajiem 

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

neizvērtējot to materiālo stāvokli” 3.6.5.apakšpunktu, 11.04.2018. SIKS komitejas 

lēmumu, 

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: 

Piešķirt /Vārds, uzvārds/ apbedīšanas pabalstu EUR 75,00 apmērā. 

 

40.# 

Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu 



Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 21.10.2009. Saistošajiem 

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

neizvērtējot to materiālo stāvokli” 3.6.5.apakšpunktu, 11.04.2018. SIKS komitejas 

lēmumu, 

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: 

Piešķirt /Vārds, uzvārds/ apbedīšanas pabalstu EUR 75,00 apmērā. 

 

41.# 

Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu 

Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 21.10.2009. Saistošajiem 

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

neizvērtējot to materiālo stāvokli” 3.6.5.apakšpunktu, 11.04.2018. SIKS komitejas 

lēmumu, 

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: 

Piešķirt /Vārds, uzvārds/ apbedīšanas pabalstu EUR 75,00 apmērā. 

 

42.# 

Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu 

Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 21.10.2009. Saistošajiem 

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

neizvērtējot to materiālo stāvokli” 3.6.5.apakšpunktu, 11.04.2018. SIKS komitejas 

lēmumu, 

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

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

balsojumā nepiedalās – 1 (S.Pudāne), pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu 

valsts pašvaldību amatpersonu darbībā” paredzētos lēmumu pieņemšanas 

ierobežojumus),  Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Piešķirt /Vārds, uzvārds/ apbedīšanas pabalstu EUR 75,00 apmērā. 

 

43.# 

Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu 

Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 21.10.2009. Saistošajiem 

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

neizvērtējot to materiālo stāvokli” 3.6.5.apakšpunktu, 11.04.2018. SIKS komitejas 

lēmumu, 

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: 

Piešķirt /Vārds, uzvārds/ apbedīšanas pabalstu EUR 75,00 apmērā. 

 

44.# 

Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu 

Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 21.10.2009. Saistošajiem 

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

neizvērtējot to materiālo stāvokli” 3.6.5.apakšpunktu, 11.04.2018. SIKS komitejas 

lēmumu, 

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: 



Piešķirt /Vārds, uzvārds/ apbedīšanas pabalstu EUR 75,00 apmērā. 

 

45.# 

Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu 

Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 21.10.2009. Saistošajiem 

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

neizvērtējot to materiālo stāvokli” 3.6.5.apakšpunktu, 11.04.2018. SIKS komitejas 

lēmumu, 

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: 

Piešķirt /Vārds, uzvārds/ apbedīšanas pabalstu EUR 75,00 apmērā. 

 

46.# 

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, 11.04.2018. SIKS komitejas 

lēmumu, 

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: 

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

 

47.# 

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, 11.04.2018. SIKS komitejas 

lēmumu, 

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: 

Piešķirt /Vārds, uzvārds/ pabalstu operācijas gadījumā EUR 15,65 apmērā. 

 

48.# 

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, 11.04.2018. SIKS komitejas 

lēmumu, 

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: 

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

 

49.# 

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, 11.04.2018. SIKS komitejas 

lēmumu, 



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: 

Piešķirt /Vārds, uzvārds/ pabalstu operācijas gadījumā EUR 81,00 apmērā. 

 

50.# 

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, 11.04.2018. SIKS komitejas 

lēmumu, 

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: 

Piešķirt /Vārds, uzvārds/ pabalstu operācijas gadījumā EUR 184,03 apmērā. 

 

51.# 

Par pabalsta piešķiršanu atsevišķu situāciju risināšanai 

Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 21.10.2009. Saistošajiem 

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

neizvērtējot to materiālo stāvokli” 3.13.apakšpunktu, 11.04.2018. SIKS komitejas 

lēmumu, 

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: 

Piešķirt /Vārds, uzvārds/ pabalstu atsevišķas situācijas risināšanai EUR 29,00 

apmērā. 

 

52.# 

Par pabalsta piešķiršanu atsevišķu situāciju risināšanai 

Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 21.10.2009. Saistošajiem 

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

neizvērtējot to materiālo stāvokli” 3.13.apakšpunktu, 11.04.2018. SIKS komitejas 

lēmumu, 

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: 

Piešķirt /Vārds, uzvārds/ pabalstu atsevišķas situācijas risināšanai EUR 10,00 

apmērā. 

 

53.# 

Par brīvpusdienu piešķiršanu 100% apmērā 

Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 21.10.2009. Saistošajiem 

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

neizvērtējot to materiālo stāvokli” 3.12.apakšpunktu, 11.04.2018. SIKS komitejas 

lēmumu, 

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: 

Segt ēdināšanas izdevumus 100 % apmērā (EUR 1,77 dienā) laika posmā no 

apmeklējuma uzsākšanas līdz 31.05.2018. PII “Bitīte” 3 – 6 g.v. audzēknim /Vārds, 

uzvārds/.  



54.# 

Par brīvpusdienu piešķiršanu 100% apmērā 

Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 21.10.2009. Saistošajiem 

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

neizvērtējot to materiālo stāvokli” 3.12.apakšpunktu, 11.04.2018. SIKS komitejas 

lēmumu, 

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: 

Segt ēdināšanas izdevumus 100 % apmērā (EUR 1,57 dienā) laika posmā no 

apmeklējuma uzsākšanas līdz 31.05.2018. PII “Bitīte” 1 – 2 g.v. audzēknei /Vārds, 

uzvārds/. 

 

55.# 

Par piešķirto brīvpusdienu apmaksas izbeigšanu 

Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 21.10.2009. Saistošajiem 

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

neizvērtējot to materiālo stāvokli” 3.12.apakšpunktu, 11.04.2018. SIKS komitejas 

lēmumu, 

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: 

Izbeigt 50 % apmērā piešķirto brīvpusdienu apmaksu Aknīstes vidusskolas 

9.klases skolniecei /Vārds, uzvārds/ ar 03.04.2018. 

 

56.# 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu 

Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 22.12.2015. Saistošajiem 

noteikumiem Nr.31/2015 „Par Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 3.4.apakšpunktu, 11.04.2018. SIKS komitejas lēmumu, 

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: 

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

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

 

57.# 

Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 22.12.2015. Saistošajiem 

noteikumiem Nr.31/2015 „Par Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 3.4.apakšpunktu, 11.04.2018. SIKS komitejas lēmumu, 

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: 

Piešķirt /Vārds, uzvārds/ dzīvojamo platību Augšzemes ielā 55 -1, Aknīstē, 

Aknīstes novadā, un slēgt dzīvojamo telpu īres līgumu uz 3 mēnešiem. 

 

58.# 

Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 22.12.2015. Saistošajiem 

noteikumiem Nr.31/2015 „Par Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 3.4.apakšpunktu, 11.04.2018. SIKS komitejas lēmumu, 



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: 

Piešķirt /Vārds, uzvārds/ dzīvojamo platību Augšzemes ielā 28 -8, Aknīstē, 

Aknīstes novadā, un slēgt dzīvojamo telpu īres līgumu uz 3 mēnešiem. 

 

59.# 

Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 22.12.2015. Saistošajiem 

noteikumiem Nr.31/2015 „Par Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 3.4.apakšpunktu, 11.04.2018. SIKS komitejas lēmumu, 

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: 

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

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

ar kārtas Nr.128. 

 

60.# 

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu 

Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 27.04.2016. Saistošajiem 

noteikumiem Nr.15/2016 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Aknīstes novadā” 2., 

3.punktu, 11.04.2018. SIKS komitejas lēmumu, 

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: 

Noteikt dzīvoklim “Spodras”- 17, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā, 

sociālā dzīvokļa statusu. 

 

61.# 

Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošanu 

 

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: 

Atlikt jautājuma izskatīšanu uz Tautsaimniecības komiteja sēdi.  

 

62.# 

Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas 

pieredzes apmaiņas braucienam uz Baltkrieviju 

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

15.panta pirmās daļas 4.punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, A.Kurkliete, 

S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – 2 (J.Vanags, S.Pudāne); 

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Piešķirt līdzekļus 122,10 EUR – dalības maksai un komandējuma naudai 30% 

apmērā Dzimtsarakstu nodaļas vadītājai pieredzes apmaiņas braucienam uz 

Baltkrieviju no 11.06. līdz 14.06.2018. no pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem 

izdevumiem. 

 


