
 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

SĒDES  PROTOKOLS 

2018.gada 23.maijā       Nr.7 

Aknīstē  

 

Sēde sasaukta plkst. 13.00 

Sēde sākta plkst. 13.00 

 

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, 

    I.Vendele – 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 

 

 

A.Kurkliete ierosina papildināt darba kārtību ar 2 jautājumiem, kuri tika 

izskatīti Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas ārkārtas sēdē – 1. Par 

dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu un 2. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma 

risināšanā. 

Deputātiem iebildumu nav.     

Domes priekšsēdētāja V.Dzene aicina balsot par sēdes darba kārtību ar 54 

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 54 jautājumiem. 

 

mailto:akniste@akniste.lv


DARBA KĀRTĪBA 

Izpilddirektora ziņojums. 

1. Par kanalizācijas pieslēguma izbūvi dzīvojamai mājai Skolas ielā 21, Aknīstē. 

2. Par atbalstu dalībai nometnē Aknīstes vidusskolas robotikas pulciņa 

dalībniekiem. 

3. Par atbalstu Latvijas politiski represēto personu salidojumam.  

4. Par līdzekļu piešķiršanu Aknīstes vidusskolai Lietuvas Republikas skolēnu 

ēdināšanai Eiropas dienas pasākumā. 

5. Par līdzekļu piešķiršanu Aknīstes vidusskolai T-kreklu un cepuru iegādei 

jauniešu deju kolektīvam. 

6. Par aizņēmumu Valsts kasē projekta “Pašvaldības grants ceļa Asare – Vilkupīte 

posma pārbūve Aknīstes novada Asares pagastā” realizēšanai. 

7. Par aizņēmumu Valsts kasē projekta “Pašvaldības grants ceļa Tauriņi – Upītes 

posma pārbūve Aknīstes novada Asares pagastā” realizēšanai. 

8. Par aizņēmumu Valsts kasē projekta “Pašvaldības grants ceļa Dienvidi – 

Grantsbedres pārbūve Aknīstes novada Asares pagastā” realizēšanai. 

9. Par aizņēmumu Valsts kasē projekta “Pašvaldības grants ceļa 14.CRBP – 

Censoņi posma pārbūve Aknīstes novada Aknīstes pagastā” realizēšanai. 

10. Par pašvaldības īpašumā esošo zemes gabalu Aerodroms 1, Aknīstes pagastā, 

Aknīstes novadā, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

11. Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma “Silmači-

1”, kadastra Nr.56250070173, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, 

atsavināšanu. 

12. Par valsts dzīvokļa īpašuma “Kraujas 2” – 10, Kraujās, Gārsenes pagastā, 

Aknīstes novadā, nodošanu pašvaldībai. 

13. Par pašvaldības zemes nomu. 

14. Par pašvaldības zemes nomu. 

15. Par pašvaldības zemes nomu. 

16. Par pašvaldības zemes nomu. 

17. Par pašvaldības zemes nomu. 

18. Par pašvaldības zemes nomu. 

19. Par pašvaldības nekustamā īpašuma (zeme), kadastra Nr.56050010021, 

nodošanu atsavināšanai. 

20. Par pašvaldības nekustamā īpašuma (zeme), kadastra Nr.56620030129, 

nodošanu atsavināšanai. 

21. Par pašvaldības nekustamā īpašuma (ēkas un zeme) Strādnieku ielā 2, Aknīstē, 

kadastra Nr.56050010205, nodošanu atsavināšanai. 

22. Par pašvaldības nekustamā īpašuma (zeme) Skolas ielā 34A, Aknīstē, kadastra 

Nr.56050010562, nodošanu atsavināšanai. 

23. Par pašvaldības nekustamā īpašuma (ēkas un zeme) “Augšzemes”, Aknīstes 

pagastā, kadastra Nr.56250070169, reģistrēšanu zemesgrāmatā. 

24. Par nekustamā īpašuma “Medņi”,  īpašuma kadastra Nr.56250040073, Aknīstes 

pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanu. 

25. Par nekustamā īpašuma “Pavasari”,  īpašuma kadastra Nr.56440050155, Asares 

pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanu. 

26. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Bajāri”, īpašuma 

kadastra Nr.56440060019, Asares pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanai. 

27. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu. 

28. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošanu. 

29. Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu. 

30. Par pabalsta piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu. 

31. Par pabalsta piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu. 

32. Par pabalsta piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu. 



33. Par pabalsta piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu. 

34. Par pabalsta piešķiršanu operācijas gadījumā. 

35. Par pabalsta piešķiršanu operācijas gadījumā. 

36. Par pabalsta piešķiršanu operācijas gadījumā. 

37. Par pabalsta piešķiršanu operācijas gadījumā. 

38. Par pabalsta piešķiršanu operācijas gadījumā. 

39. Par pabalsta piešķiršanu operācijas gadījumā. 

40. Par pabalsta piešķiršanu operācijas gadījumā. 

41. Par pabalsta piešķiršanu atsevišķu situāciju risināšanai. 

42. Par brīvpusdienu piešķiršanu 100% apmērā. 

43. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

44. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

45. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

46. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

47. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

48. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

49. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu. 

50. Par izmaiņām Vidi degradējošu būvju un nekoptu teritoriju apzināšanas 

komisijas sastāvā. 

51. Par naudas balvu piešķiršanu skolēniem un pedagogiem. 

52. Par ēdināšanas pakalpojumu PII “Bitīte” augustā. 

53. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu. 

54. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 
 

Izpilddirektora ziņojums 

 Pašvaldības izpilddirektors J.Gavars ziņo: 

• Darbu uzsākusi pieņemtā galvenā grāmatvede I.Vendele. 

• Notiek “cīņa” ar zāles pļaušanu. 

• Sāksies pašvaldības ceļu pārbūves projektu īstenošana. 

• Celtnieki uzsākuši darbu pie asfaltēšanas darbiem PII “Bitīte”. Ar jūniju sāksies 

asfaltēšanas darbi arī pie Aknīstes vidusskolas. 

• Tuvojas noslēgumam mācību gads un arī skolēnu pārvadājumu nodrošināšana. 

 

 V.Žukovskis jautā, ar ko noslēgts līgums par zāles pļaušanu. 

 V.Dzene atbild, ka līgums par zāles pļaušanu noslēgts ar ZS “Priedītes”. 

 V.Žukovskis jautā, cik reizes tiks pļauta zāle. 

 V.Dzene atbild, ka plānotās summas pietiek ~ 4 reizēm. 

 I.Čāmāns jautā, ko dara pašvaldībā pieņemtie darbinieki, kuri pļāva zāli. 

 Izpilddirektors J.Gavars atbild, ka pašvaldības darbinieki arī pļauj zāli katru 

dienu. Līgumā ar ZS “Priedītes” ir paredzēta tikai ceļmalu appļaušana. 

 J.Vanags izsaka viedokli, ka pļāvējiem būtu jāvienojas ar iedzīvotājiem  par 

pļaujamo platību, jo dažkārt kāda josla paliek nenopļauta. 

 

 

1.# 

Par kanalizācijas pieslēguma izbūvi dzīvojamai mājai Skolas ielā 21, Aknīstē 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.pantu,   

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

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

ATTURAS – 1 (J.Vanags), Aknīstes novada dome NOLEMJ: 



Atteikt veikt kanalizācijas pieslēguma izbūvi dzīvojamai mājai Skolas ielā 21, 

Aknīstē. 
 

(Administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 

2.# 

Par atbalstu dalībai nometnē Aknīstes vidusskolas robotikas pulciņa 

dalībniekiem 

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

15.panta pirmās daļas 4.punktu, 16.05.2018. 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 līdzekļus dalības maksai robotikas nometnē 50% apmērā 4 personām 

(100,00 EUR x 4 = 400,00 EUR) Aknīstes vidusskolas robotikas pulciņa 

dalībniekiem no pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem. 
 

3.# 

Par atbalstu Latvijas politiski represēto personu salidojumam 

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

ar to, ka Aknīstes novada represētās personas nav izteikušas vēlmi piedalīties politiski 

represēto personu salidojumā,    

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: 

Nepiešķirt līdzekļus 70 EUR dalībai politiski represēto personu salidojumā 

25.08.2018. Ikšķilē. 

 

4.# 

Par līdzekļu piešķiršanu Aknīstes vidusskolai Lietuvas Republikas skolēnu 

ēdināšanai Eiropas dienas pasākumā 

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

15.panta pirmās daļas 4.punktu, 16.05.2018. 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 līdzekļus 74,50 EUR apmērā Aknīstes vidusskolai skolēnu 

ēdināšanai Eiropas dienas pasākumā no līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem.  
 

5.# 

Par līdzekļu piešķiršanu Aknīstes vidusskolai T-kreklu un cepuru iegādei 

jauniešu deju kolektīvam 

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

15.panta pirmās daļas 4.punktu, 16.05.2018. 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 līdzekļus 193,00 EUR apmērā Aknīstes vidusskolai T-kreklu un 

cepuru iegādei jauniešu deju kolektīvam no līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem.  
 



6.# 

Par aizņēmumu Valsts kasē projekta “Pašvaldības grants ceļa Asare  – Vilkupīte 

posma pārbūve Aknīstes novada Asares pagastā” realizēšanai 

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

15.panta pirmās daļas 2.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 konkursu veidā”, Finanšu komitejas 16.05.2018. 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: 

Ņemt aizņēmumu 96650,02 EUR  Valsts kasē uz 20 gadiem projekta 

“Pašvaldības grants ceļa Asare  – Vilkupīte posma pārbūve Aknīstes novada Asares 

pagastā” realizēšanai, paredzot aizņēmuma atmaksu sākt no 2019.gada janvāra. 

Aizņēmuma atmaksu nodrošināt ar pašvaldības budžetu. 
 

7.# 

Par aizņēmumu Valsts kasē projekta “Pašvaldības grants ceļa Tauriņi – Upītes 

posma pārbūve Aknīstes novada Asares pagastā” realizēšanai 

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

15.panta pirmās daļas 2.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 konkursu veidā”, Finanšu komitejas 16.05.2018. 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: 

Ņemt aizņēmumu 85849,50 EUR  Valsts kasē uz 20 gadiem projekta 

“Pašvaldības grants ceļa Tauriņi – Upītes posma pārbūve Aknīstes novada Asares 

pagastā” realizēšanai, paredzot aizņēmuma atmaksu sākt no 2019.gada janvāra. 

Aizņēmuma atmaksu nodrošināt ar pašvaldības budžetu. 
 

8.# 

Par aizņēmumu Valsts kasē projekta “Pašvaldības grants ceļa Dienvidi – 

Grantsbedres pārbūve Aknīstes novada Asares pagastā” realizēšanai 

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

15.panta pirmās daļas 2.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 konkursu veidā”, Finanšu komitejas 16.05.2018. 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: 

Ņemt aizņēmumu 39399,93 EUR  Valsts kasē uz 20 gadiem projekta 

“Pašvaldības grants ceļa Dienvidi – Grantsbedres pārbūve Aknīstes novada Asares 

pagastā” realizēšanai, paredzot aizņēmuma atmaksu sākt no 2019.gada janvāra. 

Aizņēmuma atmaksu nodrošināt ar pašvaldības budžetu. 
 

 

 



9.# 

Par aizņēmumu Valsts kasē projekta “Pašvaldības grants ceļa 14.CRBP – 

Censoņi posma pārbūve Aknīstes novada Aknīstes pagastā” realizēšanai 

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

15.panta pirmās daļas 2.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 konkursu veidā”, Finanšu komitejas 16.05.2018. 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: 

Ņemt aizņēmumu 84022,42 EUR  Valsts kasē uz 20 gadiem projekta 

“Pašvaldības grants ceļa 14.CRBP – Censoņi pārbūve Aknīstes novada Aknīstes 

pagastā” realizēšanai, paredzot aizņēmuma atmaksu sākt no 2019.gada janvāra. 

Aizņēmuma atmaksu nodrošināt ar pašvaldības budžetu. 
 

10.# 

Par pašvaldības īpašumā esošo zemes gabalu Aerodroms 1, Aknīstes pagastā, 

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, 

9.panta otro daļu, 10.pantu, 13.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, Ministru kabineta 01.02.2011. 

noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, 

Finanšu komitejas 16.05.2018. 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 Aerodroms 1, Aknīstes pagastā, Aknīstes 

novadā, kadastra Nr. 56250070199, kopējā platībā 0,2117 ha un kadastra Nr. 

56250070166, kopējā platībā 0,2650 ha. Noteikt, ka atsavināmā nekustamā 

īpašuma nosacītā cena  ir EUR 2873,00 (divi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit 

trīs euro 00 centi). Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana izsolē 

ar augšupejošu soli.  

2. Apstiprināt Aknīstes novada domes izsoles noteikumus Nr.5/2018 „Par 

pašvaldības īpašumā esošo zemes gabalu Aerodroms 1, Aknīstes pagastā, 

Aknīstes novadā, kadastra Nr. 56250070199, 56250070166, atsavināšanu”. 

3. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt izsoli. 
 

Aknīstes novada domes  

IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 5/2018 

„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošo zemes gabalu Aerodroms 1, 

Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanu" 

 

1. Izsoles organizētājs: Aknīstes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000026441, 

adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads. 

1.1. Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība. 

1.2. Pārdošanas metode: mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

2. Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes 

novads. 



3. Izsoles laiks: 2018.gada 10.jūlijā plkst. 10:00. 

4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija: 

     komisijas priekšsēdētāja:     Ilze Ieleja 

     komisijas locekļi:                 Jānis Gavars, Kristaps Žubeckis, Antra Aldiņa                                                                                                       

     Sekretāre:                             Ināra Buiķe 

5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošs nekustamais īpašums (divi zemes 

gabali):  

Aerodroms 1, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads, kadastra Nr.56250070199 – 

0,2117 ha platībā un kadastra Nr.56250070166 – 0,2650 ha platībā. Nekustamo 

īpašumu (zemes gabalu) nosacītā cena ir EUR 2873,00 (divi tūkstoši astoņi 

simti septiņdesmit trīs euro 00 centi). 

6. Nekustamā īpašuma objekta izsoli sāk ar izsoles objekta noteikto nosacīto cenu. 

7. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt izsoles objektu dabā, 

darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš 

sazinoties ar kontaktpersonu pa tālruni 25436558. 

8. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā –  EUR 50.00 (trīsdesmit euro 00 

centi). 

9. Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā. 

10. Izsoles dalībniekiem jāreģistrējas Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, 

Aknīstē, Aknīstes novadā, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada 

pašvaldības interneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā termiņā, iepriekš 

samaksājot drošības naudu 10 % apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma 

objekta nosacītās cenas un reģistrācijas nodevu EUR 14,23 (četrpadsmit euro 

23 centi). Drošības nauda un reģistrācijas nodeva uzskatāma par iesniegtu, ja 

attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā.  

11. Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies viens pretendents, 

nekustamais īpašums tiks pārdots vienīgajam pretendentam, ja viņš pārsolīs 

izsoles objekta nosacīto cenu.  

12. Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bezskaidras naudas 

pārskaitījumu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000026441, A/S 

„SEB banka” bankas kontā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas kods 

UNLALV2X vai arī skaidras naudas norēķinu veidā, veicot maksājumu 

Aknīstes novada pašvaldības kasē. 

13. Visa izsolē nosolītā cena (tai skaitā drošības nauda) tiek uzskatīta par nekustamā 

īpašuma pirkuma maksu.  

14. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta nekustamā īpašuma pirkuma 

maksā.  

15. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties izsolē, var pieteikties 

Aknīstes novada pašvaldībā līdz 2018.gada 6. jūlijam darbdienās no 8.00 līdz 

12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30.  

16. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai piedalītos izsolē, nekustamā 

īpašuma pirkšanai jāiesniedz Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi 

dokumenti:  

16.1. Fiziskām personām:  

- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos 

iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles 

noteikumiem;  

- jāuzrāda pase;  

- dokuments par drošības naudas iemaksu;  

- dokuments par reģistrācijas maksas samaksu.  

16.2. Juridiskām personām:  

http://www.akniste.lv/


- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos 

iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles 

noteikumiem;  

- dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks) vai attiecīgās 

pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi;  

- kvīts par drošības naudas samaksu;  

- kvīts par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;  

- noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juridisko personu izsolē 

(uzrādot pasi).  

17. Ja nepieciešams, no attiecīgā valsts reģistra Mantas atsavināšanas komisija var 

pieprasīt zvērināta revidenta vai licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās 

personas gada pārskatu.  

18. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.  

19. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku sarakstā. Izsolē var 

piedalīties, ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti 

izsoles priekšnoteikumi.  

20. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:  

- nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas 

termiņš;  

- nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie dokumenti;  

- rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpašuma atsavināšanas 

izsoles noteikumiem. 

21. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu eksemplārā izsoles 

dalībnieks ar savu parakstu pirms izsoles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar 

izsoles noteikumiem.  

22. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas numuru.  

23. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo īpašumu. Uzziņas pa tālr. 

25436558.  

24. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam izpaust jebkādas ziņas 

par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.  

25. Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram (protokolistam) 

reģistrācijas apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka 

reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam 

kārtas numuram.  

26. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ierodas ne mazāk kā divi 

dalībnieki, kuri reģistrēti noteiktajā kārtībā.  

27. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem reģistrētajiem 

dalībniekiem, izsoles vadītājs izsoli atliek uz 15 minūtēm, bet pēc tam objektu 

piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam, ja tas pārsola izsoles nosacīto 

cenu.  

28. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus apstiprināt gatavību 

piedalīties izsolē.  

29. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. 

Katrs šāds solījums ir dalībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā 

objekta cenu par noteikto cenas pieauguma apmēru EUR 50.00. Ja neviens no 

dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepārsola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto 

pēdējo nosolīto augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu.  

30. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena objekts ir pārdots personai, 

kas nosolījusi pēdējo augstāko cenu. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši 

vienu un to pašu cenu, priekšroka pirkt objektu ir dalībniekam, kurš pirmais no 

viņiem saņēmis izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību.  

31. Dalībnieks, kas, nosolījis visaugstāko cenu izsolē, tiek ierakstīts izsoles 

protokolā, kurā norāda dalībnieka 



- juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs un nosolītā cena; 

- fiziskas personas: vārds, uzvārds, personas kods un nosolītā cena.  

32. Pircējs, kas, konkrētam objektam nosolījis pēdējo augstāko cenu, izsoles vietā 

nekavējoties ar savu parakstu apliecina, ka protokolā norādītā cena atbilst tai, 

ko viņš ir nosolījis.  

33. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet neparakstās protokolā, uzskatāms 

par atteikušos no nosolītā objekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija 

ir tiesīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un viņam netiek 

atmaksāta dalības maksa un drošības nauda. Tad Mantas atsavināšanas komisija 

pēdējam pārsolītājam pircējam piedāvā atsavināmo nekustamo īpašumu par 

viņa nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo nekustamo īpašumu 

pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vairāki dalībnieki, izsoli nekavējoties 

atkārto no pirmspēdējās augstākās cenas.  

34. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks 

apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.  

35. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kurš nosolījis 

nekustamā īpašuma objektu, saņem rēķinu samaksas veikšanai.  

36. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēgšanai.  

37. Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles nosacīto cenu vai arī izsoles 

dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, 7 dienu laikā pēc izsoles nav iesniedzis 

Mantas atsavināšanas komisijai bankas dokumentus par to, ka attiecīgie 

norēķini ir nokārtoti, viņš zaudē tiesības uz atsavināmo nekustamā īpašuma 

objektu. Reģistrācijas nodeva un drošības nauda attiecīgajam dalībniekam 

netiek atmaksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu 

nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš 

solījis nākamo augstāko cenu.  

38. Izsoles dalībniekiem, kas pārtraukuši solīšanu izsoles gaitā, drošības nauda tiek 

atmaksāta nedēļas laikā pēc izsoles, bet reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta. 

39. Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies uz izsoli, drošības nauda 

un reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.  

40. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu par konkrētu objektu, 7 dienu 

laikā kopš izsoles jāpārskaita starpība starp nosolīto cenu un iemaksāto drošības 

naudu Aknīstes novada pašvaldības norēķinu kontā.  

41. Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles apstiprina Mantas 

atsavināšanas komisija.  

42. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome nākamajā domes sēdē pēc 

tam, kad saņemts bankas dokuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par 

nosolīto nekustamo īpašumu.  

43. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, pēc iemaksas veikšanas 

atsakās parakstīt pirkuma līgumu, kurš sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta 

izsoles noteikumiem, viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. Reģistrācijas 

nodeva un drošības nauda šādam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā gadījumā 

atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par 

savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu.  

44. Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods, atkāpšanās no līguma u.tml.) 

par tā nepildīšanu. Pirkuma līgums nekustamā objekta nosolītājam jāparaksta 7 

(septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas domes sēdes. 

45. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem Aknīstes novada 

pašvaldības Mantas atsavināšanas komisija. Sūdzības par Mantas atsavināšanas 

komisijas darbību iesniedzamas Aknīstes novada domē 3 darba dienu laikā no 

izsoles dienas Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208.  

46. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles noteikumiem un saņemt 

sīkāku informāciju par atsavināmo nekustamo īpašumu Aknīstes novada 



pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2018.gada 29.maija līdz 

2018.gada 6.jūlijam darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, 

piektdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 14.30. Tālrunis uzziņām: 

25436558.  

47. Izsole notiks 2018.gada 10. jūlijā plkst. 10:00, Aknīstes novada pašvaldībā, 

2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novadā, LV-5208. 
 

11.# 

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

pagastā, Aknīstes novadā, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

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

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 9.panta otro daļu, 10.pantu, 32.pantu, 

Finanšu komitejas 16.05.2018. 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. Atzīt 17.04.2018. izsoli “Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā 

nekustamā īpašuma “Silmači-1”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā,  

atsavināšanu” par nenotikušu. 

2. Atkārtoti organizēt minētā nekustamā īpašuma izsoli, pazeminot nosacīto cenu 

par 10%.  

3. Apstiprināt grozījumus izsoles noteikumos Nr.2/2018 „Par Aknīstes novada 

pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma “Silmači-1”, Aknīstes pagastā, 

Aknīstes novadā, atsavināšanu”.  

 

GROZĪJUMI 

                                                                                            Aknīstes novada domes sēdē                                                                 

23.05.2018. (prot. Nr.7, 11.#) 

 

Aknīstes novada domes  

IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 2/2018 

„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma “Silmači-1” 

kadastra Nr.56250070173, Aknīstes pagastā Aknīstes novadā atsavināšanu” 

 

1. Izsoles organizētājs Aknīstes novada pašvaldība, reģ. Nr.90000026441, 

adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads. 

1.1. Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība. 

1.2. Pārdošanas metode: otrās kārtas mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

2. Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes 

novads. 

3. Izsoles laiks: 2018.gada 10. jūlijā plkst. 11:00 

4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija. 

komisijas priekšsēdētāja:     Ilze Ieleja 

     komisijas locekļi:    Jānis Gavars, Kristaps Žubeckis , Antra Aldiņa                                                                                                       

     Sekretāre:                Ināra Buiķe 

5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošais nekustamais īpašums – zeme ar 

daudzdzīvokļu māju Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, zemes vienība 1,46 ha 

platībā, dzīvojamās mājas platība 419,4 m2..  Nekustamā īpašuma “Silmači-1” 

nosacītā cena ir EUR 2 538,00 (divi tūkstoši pieci simti trīsdesmit  astoņi euro 

00 cents). 

6. Nekustamā īpašuma izsoli sāk ar nekustamā īpašuma “Silmači-1”, Aknīstes 

pagastā, Aknīstes novadā, izsoles objekta noteikto nosacīto cenu. 



7. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt izsoles objektu dabā 

darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš 

sazinoties ar kontaktpersonu pa tālruni 28685224. 

8. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00 (piecdesmit euro 00 

centi). 

9. Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā. 

10. Izsoles dalībniekiem jāreģistrējas Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, 

Aknīstē, Aknīstes novadā, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada 

pašvaldības interneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā termiņā, iepriekš 

samaksājot drošības naudu 10 % apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma 

objekta nosacītās cenas un reģistrācijas nodevu EUR 14,23 (četrpadsmit euro 

23 centi). Drošības nauda un reģistrācijas nodeva uzskatāma par iesniegtu, ja 

attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. 

11. Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies viens pretendents, 

nekustamais īpašums tiks pārdots vienīgajam pretendentam, ja viņš pārsolīs 

izsoles objekta nosacīto cenu. 

12. Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bezskaidras naudas 

pārskaitījumu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000026441 A/S 

„SEB banka” bankas kontā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas kods 

UNLALV2X, vai arī Aknīstes novada pašvaldības kasē skaidras naudas 

norēķinu veidā. 

13. Visa izsolē nosolītā cena (tai skaitā drošības nauda) tiek uzskatīta par nekustamā 

īpašuma pirkuma maksu.  

14. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta nekustamā īpašuma pirkuma 

maksā. 

15. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties izsolē, var pieteikties 

Aknīstes novada pašvaldībā līdz 2018. gada 6.jūlijam  darbdienās no 8.00 līdz 

12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30.  

16. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai piedalītos izsolē, nekustamā 

īpašuma pirkšanai jāiesniedz Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi 

dokumenti:  

16.1. Fiziskām personām:  

− Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos 

iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles 

noteikumiem;  

− jāuzrāda pase;  

− dokuments par drošības naudas iemaksu;  

− dokuments par reģistrācijas maksas samaksu.  

16.2. Juridiskām personām:  

− Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos 

iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles 

noteikumiem; 

− dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks) vai attiecīgās 

pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi;  

− apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) kopiju vai izraksts par 

pārvaldes institūciju amatpersonu) kompetences apjomu;  

− kvīts par drošības naudas samaksu;  

− kvīts par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;  

− noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juridisko personu 

izsolē (uzrādot pasi).  

http://www.akniste.lv/


17. Ja nepieciešams, no attiecīgā valsts reģistra Mantas atsavināšanas komisija var 

pieprasīt zvērināta revidenta vai licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās 

personas gada pārskatu.  

18. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.  

19. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku sarakstā. Izsolē var 

piedalīties, ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti 

izsoles priekšnoteikumi.  

20. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:  

− nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas 

termiņš;  

− nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie dokumenti;  

− rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpašuma atsavināšanas 

izsoles noteikumiem. 

21. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu eksemplārā izsoles 

dalībnieks ar savu parakstu pirms izsoles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar 

izsoles noteikumiem.  

22. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas numuru.  

23. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo īpašumu. Uzziņas pa tālr. 

28685224.  

24. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam izpaust jebkādas ziņas 

par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.  

25. Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram (protokolistam) 

reģistrācijas apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka 

reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam 

kārtas numuram.  

26. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ierodas ne mazāk kā divi 

dalībnieki, kuri reģistrēti noteiktajā kārtībā.  

27. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem reģistrētajiem 

dalībniekiem, izsoles vadītājs izsoli atliek uz 15 minūtēm, bet pēc tam objektu 

piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam, ja tas pārsola izsoles nosacīto 

cenu.  

28. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus apstiprināt gatavību 

piedalīties izsolē.  

29. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. 

Katrs šāds solījums ir dalībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā 

objekta cenu par noteikto cenas pieauguma apmēru EUR 50.00. Ja neviens no 

dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepārsola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto 

pēdējo nosolīto augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu.  

30. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena objekts ir pārdots personai, 

kas nosolījusi pēdējo augstāko cenu. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši 

vienu un to pašu cenu, priekšroka pirkt objektu ir dalībniekam, kurš pirmais no 

viņiem saņēmis izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību.  

31. Dalībnieks, kas, nosolījis visaugstāko cenu izsolē, tiek ierakstīts izsoles 

protokolā, kurā norāda dalībnieka 

− juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs un nosolītā cena; 

− fiziskas personas: vārds, uzvārds, personas kods un nosolītā cena.  

32. Pircējs, kas, konkrētam objektam nosolījis pēdējo augstāko cenu, izsoles vietā 

nekavējoties ar savu parakstu apliecina, ka protokolā norādītā cena atbilst tai, 

ko viņš ir nosolījis.  

33. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet neparakstās protokolā, uzskatāms 

par atteikušos no nosolītā objekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija 

ir tiesīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un viņam netiek 



atmaksāta dalības maksa un drošības nauda. Tad Mantas atsavināšanas komisija 

pēdējam pārsolītajam pircējam piedāvā atsavināmo nekustamo īpašumu par 

viņa nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo nekustamo īpašumu 

pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vairāki dalībnieki, izsoli nekavējoties 

atkārto no pirmspēdējās augstākās cenas.  

34. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks 

apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.  

35. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kurš nosolījis 

nekustamā īpašuma objektu, saņem rēķinu samaksas veikšanai.  

36. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēgšanai.  

37. Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles nosacīto cenu vai arī izsoles 

dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, 7 dienu laikā pēc izsoles nav iesniedzis 

Mantas atsavināšanas komisijai bankas dokumentus par to, ka attiecīgie 

norēķini ir nokārtoti, viņš zaudē tiesības uz atsavināmo nekustamā īpašuma 

objektu. Reģistrācijas nodeva un drošības nauda attiecīgajam dalībniekam 

netiek atmaksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu 

nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš 

solījis nākamo augstāko cenu.  

38. Izsoles dalībniekiem, kas pārtraukuši solīšanu izsoles gaitā, drošības nauda tiek 

atmaksāta nedēļas laikā pēc izsoles, bet reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta. 

39. Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies uz izsoli, drošības nauda 

un reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.  

40. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu par konkrētu objektu, 7 dienu 

laikā kopš izsoles jāpārskaita starpība starp nosolīto cenu un iemaksāto drošības 

naudu Aknīstes novada pašvaldības norēķinu kontā.  

41. Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles apstiprina Mantas 

atsavināšanas        komisija.  

42. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome nākamajā domes sēdē pēc 

tam, kad saņemts bankas dokuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par 

nosolīto nekustamo īpašumu.  

43. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, pēc iemaksas veikšanas 

atsakās parakstīt pirkuma līgumu, kurš sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta 

izsoles noteikumiem, viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. Reģistrācijas 

nodeva un drošības nauda šādam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā gadījumā 

atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par 

savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu.  

44. Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods, atkāpšanās no līguma u.tml.) 

par tā nepildīšanu. Pirkuma līgums nekustamā objekta nosolītājam jāparaksta 7 

(septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas. 

45. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem Aknīstes novada 

pašvaldības Mantas atsavināšanas komisija. Sūdzības par Mantas atsavināšanas 

komisijas darbību iesniedzamas Aknīstes novada domē 3 darba dienu laikā no 

izsoles dienas Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208.  

46. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles noteikumiem un saņemt 

sīkāku informāciju par atsavināmo nekustamo īpašumu Aknīstes novada 

pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2018.gada 29.maija līdz 

2018.gada 6.jūlijam darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, 

piektdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 14.30. Tālrunis uzziņām: 

28685224. 

47. Izsole notiks 2018.gada 10.jūlijā plkst.11.00, Aknīstes novada pašvaldībā, 

2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novadā, LV-5208. 
 



12.# 

Par valsts dzīvokļa īpašuma Nr.10 “Kraujas 2”, Kraujās, Gārsenes pagastā, 

Aknīstes novadā, pieņemšanu pašvaldības īpašumā 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumiem 

Nr.972 “Noteikumi par neizīrēta valsts dzīvokļa nodošanu pašvaldības īpašumā”, 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta pirmo daļu, 03.05.2018. 

Valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” vēstuli Nr.1.17./4065 “Par valsts 

dzīvokļa īpašuma Nr.10 “Kraujas 2” Kraujās, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, 

nodošanu pašvaldībai”, Finanšu komitejas 16.05.2018. lēmumu,    

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

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

(N.Zariņš), Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Pieņemt pašvaldības īpašumā valsts dzīvokļa īpašumu Nr.10 “Kraujas 2” 

Kraujās, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā. 

2. Lēmumu nosūtīt Valsts akciju sabiedrībai “Privatizācijas aģentūra.” 
 

13.# 

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”, Tautsaimniecības komitejas 09.05.2018. 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/, daļu no pašvaldībai piekrītošā zemes 

gabala 0,0700 ha platībā, kadastra Nr.56050010559, Aknīstē, un noslēgt zemes nomas 

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

izmantošana sakņu dārziem.  

 

14.# 

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”, Tautsaimniecības komitejas 09.05.2018. 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/, daļu no pašvaldībai piekrītošā zemes 

gabala 0,8500 ha platībā, kadastra Nr.56050010021, Aknīstē, un noslēgt zemes nomas 

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

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.  
 

15.# 

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”, Tautsaimniecības komitejas 09.05.2018. 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 SIA /nosaukums, /reģ.Nr./, /juridiskā adrese/, pašvaldībai piekrītošo 

zemes gabalu 1,2171 ha platībā, kadastra Nr.56250070169, Aknīstes pagastā, un 

noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 1003 – 

lauksaimnieciska rakstura apbūve. 

 

16.# 

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”, Tautsaimniecības komitejas 09.05.2018. 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/, pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu 0,7 

ha platībā, kadastra Nr.56620010054, Gārsenes pagastā, un noslēgt zemes nomas 

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

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
 

17.# 

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”, Tautsaimniecības komitejas 09.05.2018. 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: 

Atļaut /Vārds, uzvārds/, /dzīvesvieta/, pārnomāt zemes gabalu 1,5 ha platībā, 

kadastra Nr.56440050229, Asares pagastā, kurš ir iznomāts /Vārds, uzvārds/, 

/dzīvesvieta/. Zemes lietošanas mērķis 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība.   

 

18.# 

Par pašvaldības zemes nomu 

 

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 par pašvaldības zemes nomu ZS /nosaukums/, 

/reģ.Nr./, uz jūnija domes sēdi. 
 

 

 



19.# 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma (zeme), kadastra Nr.56050010021, 

nodošanu atsavināšanai 

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

21.panta pirmās daļas 17.punktu, Tautsaimniecības komitejas 09.05.2018. 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: 

Iekļaut /Vārds, uzvārds/ iesniegumu par nekustamā īpašuma 0,85 ha platībā, 

kadastra Nr.56050010021, atsavināšanu pašvaldības mantas atsavināšanas 

ierosinājumu reģistrā. 
 

20.# 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma (zeme), kadastra Nr.56620030129, 

nodošanu atsavināšanai 

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

21.panta pirmās daļas 17.punktu, Tautsaimniecības komitejas 09.05.2018. 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: 

Iekļaut /Vārds, uzvārds/ iesniegumu par nekustamā īpašuma 0,8 ha platībā, 

kadastra Nr.56620030129, atsavināšanu pašvaldības mantas atsavināšanas 

ierosinājumu reģistrā. 
 

21.# 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma (ēkas un zeme) Strādnieku ielā 2, Aknīstē, 

kadastra Nr.56050010205, nodošanu atsavināšanai 

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

21.panta pirmās daļas 17.punktu, Tautsaimniecības komitejas 09.05.2018. 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: 

Nodot atsavināšanai pašvaldības nekustamo īpašumu Strādnieku ielā 2, Aknīstē, 

Aknīstes novadā, īpašuma kadastra numurs 56050010205, kas sastāv no 2 ēkām 0,2702 

ha platībā, kadastra apzīmējums 56050010205001, 56050010205002, un zemes 0,0463 

ha platībā, kadastra apzīmējums 56050010212, un uzsākt mantas atsavināšanas 

procesu. 
 

22.# 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma (zeme) Skolas ielā 34A, Aknīstē, kadastra 

Nr.56050010562, nodošanu atsavināšanai 

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

21.panta pirmās daļas 17.punktu, Tautsaimniecības komitejas 09.05.2018. 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: 

Nodot atsavināšanai pašvaldībai piekrītošo zemi 0,4656 ha platībā Skolas ielā 

34A, Aknīstē, Aknīstes novadā, īpašuma kadastra Nr.56050010562, un uzsākt mantas 

atsavināšanas procesu. 
 



23.# 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma (ēkas un zeme) “Augšzemes”, Aknīstes 

pagastā, kadastra Nr.56250070169, reģistrēšanu zemesgrāmatā 

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

21.panta pirmās daļas 17.punktu, Tautsaimniecības komitejas 09.05.2018. 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: 

Uzsākt pašvaldībai piekrītošā apbūvētā zemes gabala 1,2171 ha platībā 

“Augšzemes”, Aknīstes pagastā, īpašuma kadastra Nr.56250070169, kas sastāv no 6 

ēkām un zemes, reģistrēšanas zemesgrāmatā procesu. 
 

24.# 

Par nekustamā īpašuma “Medņi”,  īpašuma kadastra Nr.56250040073, 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”, Tautsaimniecības komitejas 

09.05.2018. 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 “Medņi”, īpašuma kadastra 

Nr.56250040073, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kas sastāv no divām 

zemes vienībām ar kopējo platību 35,10 ha, atdalot zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 56250040073 – 19,9 ha platībām ar jaunu nosaukumu “Tilles”. 

2. Nekustamā īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības 

projektu. 

3. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56250040073 – 19,9 ha 

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

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56250070050 – 15,2 ha platībā noteikt 

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

ir lauksaimniecība. 
 

25.# 

Par nekustamā īpašuma “Pavasari”,  īpašuma kadastra Nr.56440050155, Asares 

pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanu 

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

Aknīstes novada domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.5 “Par teritorijas 

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

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība”, Tautsaimniecības komitejas 09.05.2018. 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 atdalīt no nekustamā īpašuma “Pavasari”, īpašuma kadastra 

Nr.56440050155, Asares pagastā, Aknīstes novadā, zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu 56440050156 – 6,7 ha platībā: 

1.1. atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 56440050156 piešķirt 

nosaukumu “Auces”, Asares pagasts, Aknīstes novads; 



1.2. zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi 0201 – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

2. Nekustamā īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības 

projektu. 
 

26.# 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Bajāri”, īpašuma 

kadastra Nr.56440060019, Asares pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanai 

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”, Ministru kabineta 

05.08.2016. noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 
Tautsaimniecības komitejas 09.05.2018. 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 /Vārds, uzvārds/, /dzīvesvieta/, izstrādāt zemes ierīcības projektu 

nekustamā īpašuma “Bajāri”, īpašuma kadastra Nr.56440060019, Asares 

pagastā, Aknīstes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

56440060004 – 16,6 ha platībā sadalīšanai. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta nosacījumus. (Pielikumā) 

3. Iesniegt Aknīstes novada pašvaldībā apstiprināšanai zemes ierīcības projektu 

divos eksemplāros. 
 

1.pielikums 

Aknīstes novada domes sēdes 

23.05.2018. (prot.Nr.7, 26.#) 

Lēmumam Nr.229 

 

Zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumi nekustamajam īpašumam 

„Bajāri”, Asares pagasts, Aknīstes novads, kadastra Nr. 56440060004 

1. Prasības izstrādātājam: 

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

sertificēta zemes ierīcības darbu veikšanai. 

2. Projekta izstrādes mērķis: 

Zemes gabala sadale, nodrošinot piekļūšanas iespējas katrai projektētajai zemes 

vienībai. 

3. Projekta sastāvs: Atbilstoši Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr.505 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” III daļai. 

4. Projekta grafiskā daļa: 

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

uzrādot: 

4.1.1. Jaunizveidojamo zemes gabalu robežas; 

4.1.2. Jaunizveidojamo zemes gabalu platības; 

4.1.3. Jaunizveidojamo nekustamo īpašumu apgrūtinājumu saraksts, 

norādot apgrūtinājumu veidu un platību, saskaņā ar Asares 

pagasta teritorijas plānojuma 2003-2015 grozījumiem, kuri 

apstiprināti 2007.gada 31.augustā Asares pagasta padomes sēdē 

(protokols Nr.8,7.# 2.punktā) 

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



Zemes ierīcības projektu izstrādā digitālā veidā vektordatu formā (*.dwg, 

*.dgn, *.shp datņu formātā) Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS-92 ar 

projektam nepieciešamo detalizācijas pakāpi. 

5. Nekustamā īpašuma veidošanas nosacījumi: 

5.1. Atļautā izmantošana zemes gabalos pēc nekustamā īpašuma sadales 

atbilstoši Asares pagasta teritorijas plānojumam 2003-2015.gadam. 

5.2. Aprobežojumi atbilstoši Aizsargjoslu likumam. 

5.3. Atļautā izmantošana zemes gabalos pēc nekustamā īpašuma sadales 

atbilstoši Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”. 

6. Projekta grafisko daļu saskaņo sekojošā kārtībā: 

Pirms projekta iesniegšanas Aknīstes novada pašvaldībā, projektu saskaņo ar 

nekustamā īpašuma „Bajāri”, Kad.Nr.5644 006 0004, īpašnieku. 

Ar pašvaldību (apgrūtinājumu saskaņošana). 

7. Prasības projekta noformēšanai: 

Projektu noformē atbilstoši Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumiem Nr.505 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 

Projekta izstrādi un zemes ierīcības darbus finansē projekta ierosinātājs. 

Saskaņā ar 14.09.2006. Zemes ierīcības likumu zemes ierīcības projektu 

sagatavo trīs eksemplāros, viens eksemplārs tiek iesniegts Valsts zemes dienestā, otru 

nodod projekta ierosinātājam, trešais eksemplārs glabājas novada domē. Projektu 

apstiprina Aknīstes novada dome viena mēneša laikā pēc tā saņemšanas. 

 

Domes priekšsēdētāja      V.Dzene 

 

27.# 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība”, Valsts zemes dienesta 23.04.2018. vēstuli Nr.2-04-

L/246, Tautsaimniecības komitejas 09.05.2018. 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 zemes lietošanas mērķi valsts rezerves zemes fondā iekļautajai zemes 

vienībai 0,02 ha platībā, kadastra apzīmējums 56050010070, - 0502 – pagaidu atļautā 

zemes izmantošana sakņu dārziem. 

 

28.# 

Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošanu 

Pamatojoties uz Meža likuma 2.panta piekto daļu, Meliorācijas likuma 4.pantu, 

Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.308 “Meža atjaunošanas, meža 

ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi” 15.punktu, Aknīstes novada domes 

26.08.2009. saistošo noteikumu Nr.5 “Par teritorijas plānojumiem” 2.punktu, Gārsenes 

pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020. Saistošās daļas “TERITORIJAS 

IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI” 4.5.punkta 4) daļu, 

Tautsaimniecības komitejas 09.05.2018. 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 veikt meža ieaudzēšanu  īpašuma „Skursteņkrogs”, Gārsenes pagastā 

Aknīstes novadā (īpašuma kadastra numurs 56620030137 ) zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu Nr.56620030137 - 9.7 ha platībā (t.sk. 4.8 ha 

lauksaimniecībā izmantojamā zemes) un zemes vienības kadastra apzīmējumu 

Nr.56620030138 - 7.7 ha platībā (t.sk. 4.1 ha lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes), saskaņā ar pielikumu. 

2. Noteikt, ka meža ieaudzēšanai jāsaņem tehniskie noteikumi VSIA „Zemkopības 

ministrijas nekustamie īpašumi” reģionālajā nodaļā Jēkabpils sektorā Jaunajā 

ielā 79c, Jēkabpilī, (tel.27844193, 29424536). 

3. Ievērot valsts 1 šķiras autoceļa P73 Vecumnieki – Nereta – Subate aizsargjoslu 

– 60 m no ceļa ass uz katru pusi. 

 

29.# 

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, 09.05.2018. Sociālās, izglītības, 

kultūras un sporta 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. 

 

30.# 

Par pabalsta piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu 

Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 21.10.2009. Saistošajiem 

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

neizvērtējot to materiālo stāvokli” 3.4.punktu, 09.05.2018. Sociālās, izglītības, kultūras 

un sporta 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 EUR 150,00 apmērā sakarā ar bērna 

piedzimšanu. 

 

31.# 

Par pabalsta piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu 

Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 21.10.2009. Saistošajiem 

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

neizvērtējot to materiālo stāvokli” 3.4.punktu, 09.05.2018. Sociālās, izglītības, kultūras 

un sporta 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 EUR 150,00 apmērā sakarā ar bērna 

piedzimšanu. 

 

32.# 

Par pabalsta piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu 

Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 21.10.2009. Saistošajiem 

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



neizvērtējot to materiālo stāvokli” 3.4.punktu, 21.05.2018. Sociālās, izglītības, kultūras 

un sporta 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 EUR 75,00 apmērā sakarā ar bērna 

piedzimšanu. 

 

33.# 

Par pabalsta piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu 

Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 21.10.2009. Saistošajiem 

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

neizvērtējot to materiālo stāvokli” 3.4.punktu, 21.05.2018. Sociālās, izglītības, kultūras 

un sporta 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 EUR 150,00 apmērā sakarā ar bērna 

piedzimšanu. 

 

34.# 

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, 09.05.2018. Sociālās, izglītības, 

kultūras un sporta 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 91,00 apmērā.  

35.# 

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, 09.05.2018. Sociālās, izglītības, 

kultūras un sporta 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 171,00 apmērā.  

36.# 

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, 09.05.2018. Sociālās, izglītības, 

kultūras un sporta 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. 
 



37.# 

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, 09.05.2018. Sociālās, izglītības, 

kultūras un sporta 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 161,00 apmērā. 
 

38.# 

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, 21.05.2018. Sociālās, izglītības, 

kultūras un sporta 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 115,27 apmērā. 

 

39.# 

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, 21.05.2018. Sociālās, izglītības, 

kultūras un sporta 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 141,00 apmērā. 

 

40.# 

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, 21.05.2018. Sociālās, izglītības, 

kultūras un sporta 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 71,00 apmērā. 

 

41.# 

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, 09.05.2018. Sociālās, izglītības, 

kultūras un sporta 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 14,23 

apmērā. 

 

42.# 

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, 09.05.2018. Sociālās, izglītības, 

kultūras un sporta komitejas lēmumu,    

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

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

balsojumā nepiedalās – 1 (V.Dzene), pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu 

valsts pašvaldību amatpersonu darbībā” paredzētos lēmumu pieņemšanas 

ierobežojumus),  Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

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

apmeklējuma uzsākšanas līdz 29.06.2018. PII “Bitīte” 1 – 2 g.v. 2 audzēkņiem. 

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

01.06.2018. līdz 29.06.2018. PII “Bitīte” 1 – 2 g.v. 7 audzēkņiem.  

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

01.06.2018. līdz 29.06.2018. PII “Bitīte” 3 – 6 g.v. 38 audzēkņiem. 

4. Noraidīt ēdināšanas izdevumu segšanu 100 % apmērā (EUR 1,77 dienā) laika 

posmam no 01.06.2018. līdz 29.06.2018. 3 PII “Bitīte” audzēkņiem, kuri 

31.05.2018. pabeidza obligāto apmācību. 

 

43.# 

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”, 09.05.2018. Sociālās, izglītības, kultūras un sporta 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 laiku līdz 31.10.2018., kas noslēgts 

ar /Vārds, uzvārds/ par dzīvokli “Kraujas 1”- 10, Kraujas, Gārsenes pagastā, Aknīstes 

novadā. 

 

44.# 

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” 3.2.apakšpunktu, 09.05.2018. Sociālās, izglītības, kultūras un 

sporta 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.129. 

 

45.# 

Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

Pamatojoties uz likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”, Aknīstes 

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

novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, 09.05.2018. Sociālās, 

izglītības, kultūras un sporta 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: 

Noraidīt /Vārds, uzvārds/ iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu 

Aknīstē. 

 

46.# 

Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 14.panta 

pirmās daļas 1.punktu, 09.05.2018. Sociālās, izglītības, kultūras un sporta 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 “Spodras” – 15, Ancenē, Asares 

pagastā, Aknīstes novadā. 

 

47.# 

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, 21.05.2018. Sociālās, izglītības, kultūras un 

sporta 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.130. 

 

48.# 

Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

Pamatojoties uz likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”, Aknīstes 

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

novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, 21.05.2018. Sociālās, 

izglītības, kultūras un sporta 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: 

Noraidīt /Vārds, uzvārds/ iesniegumu par divu istabu piešķiršanu 4-istabu 

dzīvoklī “Rīti” – 3, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā. 
 



49.# 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu 

Pamatojoties uz 21.05.2018. I.Rozenbergas iesniegumu, 21.05.2018. Sociālās, 

izglītības, kultūras un sporta 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 dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokli “Rīti” – 3, Ancenē, Asares 

pagastā, Aknīstes novadā, kas noslēgts ar /Vārds, uzvārds/, ar 31.05.2018. 
 

50.# 

Par izmaiņām Vidi degradējošu būvju un nekoptu teritoriju apzināšanas 

komisijas sastāvā 

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

Aknīstes novada domes 27.03.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Kārtība, kādā ar 

nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību 

apdraudošas būves”,    

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. Izslēgt no Vidi degradējošu būvju un nekoptu teritoriju apzināšanas komisijas 

sastāva Kristapu Tētu. 

2. Papildināt Vidi degradējošu būvju un nekoptu teritoriju apzināšanas komisijas 

sastāvu ar Asares pagasta pārvaldes vadītāju Evitu Jasāni. 

 

51.# 

Par naudas balvu piešķiršanu skolēniem un pedagogiem 

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

Aknīstes novada domes 23.11.2011. nolikumu „Par naudas balvu piešķiršanu Aknīstes 

novada iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem, vispārizglītojošo skolu, interešu 

izglītības iestāžu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu filiāļu novadā skolēniem 

un pedagogiem”, 21.05.2018. Sociālās, izglītības, kultūras un sporta 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. Piešķirt naudas balvas 30 Aknīstes vidusskolas skolēniem par sasniegumiem 

mācību priekšmetu olimpiādēs, valsts līmeņa konkursos, proporcionāli 

iegūtajam kopējam punktu skaitam. 

2. Piešķirt naudas balvas 17 Aknīstes vidusskolas pedagogiem par skolēnu 

sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, valsts līmeņa konkursos, 

proporcionāli iegūtajam kopējam punktu skaitam. 

3. Piešķirt pilnībā finansētu plānotu ekskursiju (transporta izmaksas, ieejas biļetes, 

pusdienas) vienas dienas garumā interešu izglītības iestāžu un profesionālās 

ievirzes izglītības iestāžu filiāļu novadā skolēniem par sasniegumiem 

konkursos, skatēs, sacensībās saskaņā ar iesniegto audzēkņu sarakstu. 

4. Piešķirt naudas balvas 5 interešu izglītības iestāžu un profesionālās ievirzes 

izglītības iestāžu filiāļu novadā pedagogiem par skolēnu audzēkņu 

sasniegumiem konkursos, skatēs, sacensībās, proporcionāli iegūtajam kopējam 

punktu skaitam. 
 

 



52.# 

Par ēdināšanas pakalpojumu PII “Bitīte” augustā 

 

 LĒMUMS NETIKA PIEŅEMTS. 

53.# 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu 

Pamatojoties uz 23.05.2018. I.Balodes iesniegumu, 23.05.2018. Sociālās, 

izglītības, kultūras un sporta 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 dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokli “Rīti” – 8, Ancenē, Asares 

pagastā, Aknīstes novadā, kas noslēgts ar /Vārds, uzvārds/, ar 31.05.2018. 
 

54.# 

Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 22.12.2015. Saistošo noteikumu 

Nr.31/2015 „Par Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

3.4.apakšpunktu, 23.05.2018. Sociālās, izglītības, kultūras un sporta 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 “Rīti” – 8, Ancenē, Asares pagastā, 

Aknīstes novadā, no 01.06.2018., slēdzot dzīvojamo telpu īres līgumu uz 3 mēnešiem. 
 

 

 


