
 
 

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 27.jūnijā       Nr.8 

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.Vendele – galvenā grāmatvede, 

    J.Gavars – izpilddirektors, 

    A.Aldiņa – juriskonsulte, 

    L.Prande – sabiedrisko attiecību speciāliste, 

    L.Līduma – projektu koordinatore, 

    I.Cālīte – telpiskās attīstības plānotāja 

Uzaicināti: SIA “Aknīstes Pakalpojumi” valdes loceklis L.Pakalns, 

  SIA “JuN” valdes priekšsēdētājs J.Narels 

 

     

Domes priekšsēdētāja V.Dzene aicina balsot par sēdes darba kārtību ar 38 

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 38 jautājumiem. 

 

DARBA KĀRTĪBA 

Izpilddirektora ziņojums. 

1. Par līdzekļu piešķiršanu pašvaldībai piederošo dzīvokļu Augšzemes ielā 36, 

dz.Nr.2 un Nr.8, Aknīstē, logu nomaiņai. 

mailto:akniste@akniste.lv


2. Par līdzekļu piešķiršanu Aknīstes vidusskolas jauniešu deju kolektīvam apavu 

iegādei. 

3. Par aizņēmumu Valsts kasē projekta “Pašvaldības grants ceļu pārbūve Aknīstes 

novada Asares pagasta Ancenē”. 

4. Par aizņēmumu Valsts kasē projekta “Pašvaldības grants ceļa Gārsene – 

Jaunmuiža – Irbes posma pārbūve Aknīstes novada Gārsenes pagastā”. 

5. Par aizņēmumu Valsts kasē projekta “Pašvaldības grants ceļa Gārsene – Bajāri 

posma pārbūve Aknīstes novada Gārsenes pagastā”. 

6. Par ēdināšanas pakalpojumu PII “Bitīte” augustā. 

7. Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu. 

8. Par Aknīstes novada pašvaldības 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. 

9. Par daļēju siltuma padeves atslēgšanu daudzdzīvokļu mājai “Rīti”, Ancenē 

Asares pagastā, Aknīstes novadā.  

10. Par nekustamā īpašuma Upes ielā 3A, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanas 

izsoles rezultātiem. 

11. Par atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības domes priekšsēdētājai V.Dzenei. 

12. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam “Dīķi”, Gārsenes 

pagastā, Aknīstes novadā, kadastra apzīmējums 5662 003 0006, apstiprināšanu. 

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 nomas līguma izbeigšanu. 

19. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma Fizkultūras ielā 7B, 

Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56050010151, sadalīšanai.  

20. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam “Vītoliņi”, Asares 

pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56440060019, apstiprināšanu.  

21. Par nekustamā īpašuma “Avotiņi”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, 

sadalīšanu.  

22. Par nekustamā īpašuma “Imantas”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, 

sadalīšanu.  

23. Par nekustamā īpašuma (zemes gabala) Amatnieku ielā 6, Aknīstē, kadastra 

Nr.56050010293, reģistrēšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai.  

24. Par dzīvojamās mājas Augšzemes ielā 33, Aknīstē, nodošanu iedzīvotāju 

apsaimniekošanā.  

25. Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu. 

26. Par pabalsta piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu. 

27. Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu. 

28. Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu. 

29. Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu. 

30. Par atteikumu apbedīšanas pabalsta piešķiršanai. 

31. Par pabalsta piešķiršanu operācijas gadījumā. 

32. Par pabalsta piešķiršanu atsevišķu situāciju risināšanai. 

33. Par pabalsta piešķiršanu sakarā ar atbrīvošanu no brīvības atņemšanas vietas. 

34. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu. 

35. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu. 

36. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

37. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

38. Par izslēgšanu no dzīvokļu reģistra. 
 



Izpilddirektora ziņojums 

 Pašvaldības izpilddirektors J.Gavars ziņo: 

• no pašvaldības ir aizsūtīta vēstule Zemkopības ministrijai un Ministru 

kabinetam par sausuma izraisīto ārkārtas situāciju novadā; 

• tika apsekoti Aknīstes vidusskolas bēniņi, būs atzinums par konstatēto; 

• ir sākusies pašvaldības ceļu pārbūves projektu īstenošana; 

• asfaltēšanas un bruģēšanas darbi notiek pie PII “Bitīte”; 

• ~ 80% apmērā ir veikti horizontālie apzīmējumi uz ielām; 

• izsludināts iepirkums bērnu ēdināšanai no 1.septembra; 

• notiek gatavošanās Dziesmu un deju svētkiem; 

• norit “cīņa” ar latvāņiem 

V.Dzene informē, ka uz novada svētkiem būs poļu delegācija 5 personu sastāvā. 

S.Pudāne jautā par SIA “Gārsenes pils” dibināšanu. 

 V.Dzene atbild, ka juriskonsulte A.Aldiņa gatavos lēmuma projektu uz nākošo 

sēdi. 

 S.Pudāne jautā, vai kāds ir apsekojis Velna alu. 

 Izpilddirektors J.Gavars atbild, ka nav bijis, bet tiks izpļauta taciņa un pielikta 

plāksnīte ar informāciju, kā uz to var nokļūt. 

 S.Pudāne ierosina ne tikai pielikt informāciju, bet pamēģināt nokļūt uz Velna 

alu. 

 Turpinājumā SIA “JuN” valdes priekšsēdētājs J.Narels informē par projekta 

“Radošā rezidence Debesjums” realizēšanas gaitu būvniecības jomā.   

 

1.# 

Par līdzekļu piešķiršanu pašvaldībai piederošo dzīvokļu Augšzemes ielā 36, 

dz.Nr.2 un Nr.8, Aknīstē, logu nomaiņai 

Pamatojoties uz Ministra kabineta 28.09.2010. noteikumiem Nr.907 
“Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un 

energoefektivitātes minimālajam prasībām,” Dzīvokļa īpašuma likuma 10., 11.pantu, 

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 14.panta trešo un piekto daļu,   

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 1632,56 EUR pašvaldībai piederošo dzīvokļu Augšzemes 

ielā 36, dz.Nr.2 un Nr.8, Aknīstē, logu nomaiņai no pašvaldības līdzekļiem 

neparedzētiem izdevumiem. 

 

2.# 

Par līdzekļu piešķiršanu Aknīstes vidusskolas jauniešu deju kolektīvam apavu 

iegādei 

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

15.panta pirmās daļas 5.punktu, Finanšu komitejas 20.06.2018. 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: 

Piešķirt līdzekļus 1028,50 EUR apmērā Aknīstes vidusskolai apavu iegādei 

jauniešu deju kolektīvam no pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem. 

 

3.# 

Par aizņēmumu Valsts kasē projekta “Pašvaldības grants ceļu pārbūve Aknīstes 

novada Asares pagasta Ancenē” realizēšanai 



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

15.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.panta 

pirmās daļas 7.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 20.06.2018. 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 85573,83 EUR  Valsts kasē uz 20 gadiem ELFLA finansēta 

projekta “Pašvaldības grants ceļu pārbūve Aknīstes novada Asares pagasta Ancenē” 

realizēšanai, paredzot aizņēmumu izņemt 2 gados un atmaksu sākt no 2019.gada 

janvāra. Aizņēmuma atmaksu nodrošināt ar pašvaldības budžetu. 

 

4.# 

Par aizņēmumu Valsts kasē projekta “Pašvaldības grants ceļa Gārsene – 

Jaunmuiža – Irbes posma pārbūve Aknīstes novada Gārsenes pagastā” 

realizēšanai 

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

15.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.panta 

pirmās daļas 7.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 20.06.2018. 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 228145,44 EUR  Valsts kasē uz 20 gadiem ELFLA finansēta 

projekta “Pašvaldības grants ceļa Gārsene – Jaunmuiža – Irbes pārbūve Aknīstes 

novada Gārsenes pagastā” realizēšanai, paredzot aizņēmumu izņemt 2 gados un 

atmaksu sākt no 2019.gada janvāra. Aizņēmuma atmaksu nodrošināt ar pašvaldības 

budžetu. 

 

5.# 

Par aizņēmumu Valsts kasē projekta “Pašvaldības grants ceļa Gārsene – Bajāri 

posma pārbūve Aknīstes novada Gārsenes pagastā” realizēšanai 

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

15.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.panta 

pirmās daļas 7.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 20.06.2018. 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 138457,97 EUR  Valsts kasē uz 20 gadiem ELFLA projekta 

“Pašvaldības grants ceļa Gārsene – Bajāri pārbūve Aknīstes novada Gārsenes pagastā” 

realizēšanai, paredzot aizņēmumu izņemt 2 gados un atmaksu sākt no 2019.gada 

janvāra. Aizņēmuma atmaksu nodrošināt ar pašvaldības budžetu. 

 

6.# 

Par ēdināšanas pakalpojumu PII “Bitīte” augustā 



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

Aknīstes novada domes 21.10.2009. saistošo noteikumu Nr.14 “Par pašvaldības 

pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli” 

3.11.apakšpunktu, Finanšu komitejas 20.06.2018. 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 50% apmērā laika posmā no 01.08.2018. līdz 

31.08.2018. PII “Bitīte” audzēkņiem no līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem. 

2. Piešķirt brīvpusdienas 100% apmērā daudzbērnu ģimeņu bērniem (3 un vairāk 

bērni) laika posmā no 01.08.2018. līdz 31.08.2018., kuri apmeklē PII “Bitīte”, 

neņemot vērā deklarēto dzīvesvietu, no līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem. 

 

7.# 

Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu 

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

41.panta pirmās daļas 4.punktu, Latvijas Republikas Civillikuma 1895.pantu, Ministru 

kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto 

grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu: “Prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību 

normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda 

piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī 

samazina izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus 

no uzkrājuma samazinājuma”, Finanšu komitejas 20.06.2018. 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 SIA “Aknīstes Pakalpojumi” dzēst īrnieka /Vārds, uzvārds/ (miris), 

/personas kods/, parādu EUR 13,14 par dzīvokļa īri. 

2. Atļaut Aknīstes novada pašvaldības grāmatvedībai norakstīt /Vārds, uzvārds/ 

(mirusi), /personas kods/, parādu EUR 8,81 par sociālās aprūpes 

pakalpojumiem. 

3. Atļaut Aknīstes novada pašvaldības grāmatvedībai norakstīt /Vārds, uzvārds/ 

(miris), /personas kods/, parādu EUR 37,85, /Vārds, uzvārds/ (mirusi), 

/personas kods/, parādu EUR 13,89 par zemes nomu. 

 

8.# 

Par Aknīstes novada pašvaldības 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

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

72.pantu, Finanšu komitejas 20.06.2018. 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. Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības 2017.gada publisko pārskatu. 

2. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistei L.Prandei publicēt gada pārskatu 

novada mājas lapā www.akniste.lv un nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai. 

 

9.# 

Par daļēju siltuma padeves atslēgšanu daudzdzīvokļu mājai “Rīti”, Ancenē, 

Asares pagastā, Aknīstes novadā 

http://www.akniste.lv/


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

otro daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, Finanšu komitejas 20.06.2018. 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: 

Uzdot Asares pagasta vadītājai E.Jasānei organizēt daļēju siltuma padeves 

atslēgšanu 2018./2019.gada apkures sezonā daudzdzīvokļu mājai “Rīti”, Ancenē, 

Asares pagastā, Aknīstes novadā. 

 

10.# 

Par nekustamā īpašuma Upes ielā 3A, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanas 

izsoles rezultātiem 

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

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

34.panta otro daļu, ņemot vērā Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas 

komisijas 12.06.2018. izsoles rezultātus, Finanšu komitejas 20.06.2018. 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. Apstiprināt 2018.gada 12.jūnija izsoles rezultātus: noteikt /Vārds, uzvārds/, 

/personas kods/, par pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala 0,9550 ha platībā 

Upes ielā 3A, Aknīstē, Aknīstes novadā, izsoles uzvarētāju, kura ir nosolījusi 

augstāko cenu, kas sastāda EUR 2211,00 (Divi tūkstoši divi simti vienpadsmit 

euro 00 centi). 

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

līgumu izsoles uzvarētājam. 

 

11.# 

Par atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības domes priekšsēdētājai V.Dzenei 

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, 11.1 punktu, Finanšu komitejas 20.06.2018. 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. Piešķirt atvaļinājumu Aknīstes novada pašvaldības domes priekšsēdētājai 

Vijai Dzenei – 2 kalendāra nedēļas un papildatvaļinājumu (9 darba dienas) 

no 02.07.2018. līdz 27.07.2018. 

2. Domes priekšsēdētāju Viju Dzeni atvaļinājuma laikā aizvietos domes 

priekšsēdētājas vietnieks Jānis Vanags. 

3. Noteikt domes priekšsēdētājas vietniekam J.Vanagam amata algu 

aizvietošanas laikā 80% apmērā no Domes priekšsēdētājai noteiktās amata 

algas. 

 

12.# 

Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam “Dīķi”, Gārsenes 

pagastā, Aknīstes novadā, kadastra apzīmējums 5662 003 0006, apstiprināšanu 

Zemes ierīcības projekts „Dīķi”, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 5662 003 0006 sadalīšanai izstrādāts, pamatojoties uz 

Aknīstes novada domes 28.02.2018. lēmumu Nr.72 protokols Nr.4,30.# „Par zemes 



ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Dīķi”, Gārsenes 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, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, 

Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 

2.9., 14.punktu, Ministru kabineta 27.12.2012. noteikumiem Nr.1019 “Zemes 

kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”, Finanšu komitejas 20.06.2018. 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. Apstiprināt Aknīstes novada Gārsenes pagasta nekustamā īpašuma “Dīķi” (kad. 

apz. 5662 003 0006) zemes ierīcības projektu un piekrist zemesgabala 

sadalīšanai četrās daļās saskaņā ar SIA „LL Projekti” (sertificēts zemes ierīcības 

darbu veicējs Sandris Madžuls, sertifikāts BA Nr.468) izstrādāto zemes 

ierīcības projektu.  

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

• 1.projektētā zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 5662 

003 0385) – 2,9 hektāri, 

• 2.projektētā zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 5662 

003 0386) – 0,4 hektāri; 

• 3.projektētā zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 5662 

003 0387) – 1,6 hektāri; 

• 4.projektētā zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 5662 

003 0388) – 2,4 hektāri. 

3. Projektētajai zemes vienībai Nr.1, kadastra apzīmējums 5662 003 0385, platība 

2,9 ha, saglabāt adresi: „Dīķi”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā.  

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

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

5. Noteikt jaunizveidotajam gabalam Nr.2, kadastra apzīmējums 5662 003 0386, 

0,4 ha platībā, nosaukumu: „Ceļš”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā. 

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

1101 - Zeme zem koplietošanas ceļiem - ielām, šosejām, tuneļiem, tiltiem, 

estakādēm u.c.  

7. Noteikt jaunizveidotajam gabalam Nr.3, kadastra apzīmējums 5662 003 0387, 

1,6 ha platībā, nosaukumu: „Upmalas”, Gārsenes 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 Nr.4, kadastra apzīmējums 5662 003 0388, 

2,4 ha platībā, nosaukumu: „Ceļmalas”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā. 

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

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

11. Piekļuve jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.1, Nr.3 un Nr.4 tiks nodrošināta pa 

projektēto reālservitūtu.  

12. Piekļuve zemes vienībai Nr.2 tiks nodrošināta pa esošu pašvaldības autoceļa 

Gārsene-Jaunāmuiža-Irbes nobrauktuvi. 

13. Apstiprināt noteiktos apgrūtinājumus zemes ierīcības projektā projektējamajām 

zemes vienībām.  



14. Zemesgrāmatās reģistrēt visus precizētos apgrūtinājumus saskaņā ar šo zemes 

ierīcības projektu.  

15. Izstrādājot zemes ierīcības projektu, pamatojoties uz Aknīstes novada Gārsenes 

pagasta teritorijas plānojumu un Aizsargjoslu likumu, var tikt precizēti 

apgrūtinājumi zemes īpašumam „Dīķi”, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads. 

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

spēkā stāšanās dienas. 

 

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 13.06.2018. 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 0,0600 ha platībā, kadastra Nr.56050010717, 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 13.06.2018. 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 2,0 

ha platībā, kadastra Nr.56620010094, Gārsenes pagastā, 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 13.06.2018. 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 zemes gabala 0,1 ha platībā, 

kadastra Nr.56620030147, Gārsenes pagastā, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 5 

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

ir lauksaimniecība. 



 

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 13.06.2018. 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 

0,0450 ha platībā, kadastra Nr.56050010262, Aknīstē, un noslēgt zemes nomas līgumu 

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

sakņu dārziem. 

 

 

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: 

Iznomāt /ZS nosaukums, reģ.Nr./, pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu 4,8 ha 

platībā, kadastra Nr.56620010093, Gārsenes pagastā, un noslēgt zemes nomas līgumu 

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

darbība ir lauksaimniecība. 

 

18.# 

Par pašvaldības zemes nomas līguma izbeigšanu 

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”, Tautsaimniecības komitejas 13.06.2018. 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: 

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

pašvaldības zemes nomu 0,08 ha platībā, kadastra Nr.56440050263, Asares pagastā, 

Aknīstes novadā. 

 

 

19.# 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma Fizkultūras ielā 7B, 

Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56050010151, sadalīšanai 

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta 20.06.2006. 

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

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Tautsaimniecības komitejas 

13.06.2018. lēmumu,   



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. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu pašvaldības nekustamā īpašuma 

Fizkultūras ielā 7B, kadastra Nr.56050010151, Aknīstē, Aknīstes novadā, 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.56050010151 – 3,8883 ha platībā, 

sadalīšanai. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus. (pielikumā) 

3. Zemes ierīcības projektu divos eksemplāros iesniegt apstiprināšanai Aknīstes 

novada pašvaldībā. 

 

PIELIKUMS  

Zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumi 

nekustamajam īpašumam Fizkultūras  iela 7B, 

Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr. 56050010151  

zemes vienību apzīmējums Nr.56050010151  

 

1. Prasības izstrādātājam:  

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

sertificēta zemes ierīcības darbu veikšanai. 

2. Projekta izstrādes mērķis: Zemes gabala sadale, nodrošinot piekļūšanas 

iespēju katrai projektētajai zemes vienībai atbilstoši Ministru kabineta 

2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi”  III daļai. 

3. Projekta grafiskā daļa: 

 3.3.1. Projekta risinājums kopplānā uz zemes robežu plāna M 1: 1000, uzrādot:  

 3.3.1.1. jaunizveidojamo zemes gabalu robežas;  

 3.3.1.2. jaunizveidojamo zemes gabalu platības; 

 3.3.1.3. jaunizveidojamo nekustamo īpašumu apgrūtinājumu saraksts, norādot 

apgrūtinājumu   veidu un platību, saskaņā ar Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju 

teritorijas plānojuma 2006-2018.gadiem grozījumiem, kuri apstiprināti ar 

Aknīstes novada domes 21.10.2009.lēmumu (sēdes protokols Nr.9,11.#)  

 3.3.1.4. atkāpes no normām, ja tādas ir, un to pamatojums. 

Zemes ierīcības projekta grafisko daļu izstrādā digitālā vektordatu formā 

(*.dwg,*.dgn vai *shp datņu formātā) Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā 

LKS-92 ar projektam nepieciešamo detalizācijas pakāpi. 

4. Nekustamā īpašuma veidošanas nosacījumi. 

4.1.Atļautā izmantošana zemes gabalos pēc nekustamā īpašuma sadales 

atbilstoši Ministru kabineta 20.06.2006.  noteikumiem Nr.496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustam īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”.  

4.2.Aprobežojumi atbilstoši Aizsargjoslu likumam. 

5. Projekta saskaņošana un apstiprināšanas kārtība. 

 Pirms projekta iesniegšanas projektu saskaņo ar nekustamā īpašuma Fizkultūras 

iela7 B, Kad.Nr.56050010151, īpašnieku. 

6. Prasības projekta noformēšanai. 

 Projektu noformē atbilstoši Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumiem Nr.505 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.   

 

20.# 



Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam “Vītoliņi”, Asares 

pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56440060019, apstiprināšanu 

Pamatojoties uz 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, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas 

sistēmas noteikumi” 2.9., 14.punktu, Ministru kabineta 27.12.2012. noteikumiem 

Nr.1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”, Tautsaimniecības komitejas 

13.06.2018. 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. Apstiprināt Aknīstes novada Asares pagasta nekustamā īpašuma “Vītoliņi” 

(kad. apz. 5644 006 0019) zemes ierīcības projektu un piekrist zemesgabala 

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

LV445403028111, izstrādāto zemes ierīcības projektu.  

2. Ar zemes ierīcības projektu tiek projektētas trīs zemes vienības:  

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

006 0071) – 1,2 hektāri, 

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

006 0073) – 4,5 hektāri;  

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

006 0079) – 8,3 hektāri. 

3. Projektētajai zemes vienībai Nr.1, kadastra apzīmējums 5644 006 0071, platība 

1,0 ha, saglabāt adresi: „Vītoliņi”, Asares pagastā, Aknīstes novadā.  

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

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

5. Noteikt jaunizveidotajam gabalam Nr.2, kadastra apzīmējums 5644 006 0073, 

platība 4,5 ha, nosaukumu: „Mazvītoli”, Asares pagastā, Aknīstes novadā. 

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

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

7. Noteikt jaunizveidotajam gabalam Nr.3, kadastra apzīmējums 5644 006 0079, 

platība 8,3 ha, nosaukumu: „Vītolāres”, Asares pagastā, Aknīstes novadā. 

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

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

9. Piekļuve jaunizveidotajām zemes vienībām Nr.1, Nr.2 un Nr.3 tiks nodrošināta 

pa ceļa servitūtam paredzētu teritoriju, ja nav citu piekļuves iespēju.  

10. Apstiprināt noteiktos apgrūtinājumus zemes ierīcības projektā projektējamajām 

zemes vienībām.  

11. Zemesgrāmatā reģistrēt visus precizētos apgrūtinājumus saskaņā ar šo zemes 

ierīcības projektu.  

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

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

spēkā stāšanās dienas. 

 

21.# 

Par nekustamā īpašuma “Avotiņi”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, 

sadalīšanu 

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta 20.06.2006. 

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



īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Tautsaimniecības komitejas 

13.06.2018. 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 īpašuma “Avotiņi”, īpašuma Kadastra 

Nr.56250040066, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kas sastāv no trīs zemes 

vienībām ar kopējo platību -5.6 ha: 

Z.V.ar kadastra apzīmējumu 56250040067 - 0.7 ha, nosaukums „Avotiņi”, 

Z.V.ar kadastra apzīmējumu 56250040068 - 3.9 ha, nosaukums „Avotiņi” 

            Z.V.ar kadastra apzīmējumu 56250040066 - 1.0 ha, nosaukums „Skanstes” 

2. Nekustamā īpašuma sadalīšanai  nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības 

projektu. 

3. Atdalītajai zemes vienībai kadastra apzīmējumu 56250040066 - 1.0 ha platībā 

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

darbība ir lauksaimniecība. 

4. Paliekošajām zemes vienībām noteikt zemes lietošanas mērķi 0101- zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

22.# 

Par nekustamā īpašuma “Imantas”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, 

sadalīšanu 

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

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

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

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

teritorijas plānojumiem”, Tautsaimniecības komitejas 13.06.2018. 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 “Imantas”, īpašuma kadastra numurs 5662 

002 0034, zemes gabalu  ar kadastra apzīmējumu 5662 002 0115 5,1 ha platībā. 

1.1. Atdalītajam zemes gabalam  ar kadastra apzīmējumu 5662 002 0115 

piešķirt nosaukumu “Dzeguzes”, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads. 

1.2. Atdalītajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. (kods 0201). 

2. Zemes gabala atdalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu. 

 

 

23.# 

Par nekustamā īpašuma (zemes gabala) Amatnieku ielā 6, Aknīstē, kadastra 

Nr.56050010293, reģistrēšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai 

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

21.panta pirmās daļas 17.punktu, Tautsaimniecības komitejas 13.06.2018. 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 (zemes gabals) 

0,2967 ha platībā, kadastra Nr.56050010293, atsavināšanu pašvaldības mantas 

atsavināšanas ierosinājumu reģistrā. 

 

24.# 



Par dzīvojamās mājas Augšzemes ielā 33, 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, 

Tautsaimniecības komitejas 13.06.2018. 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. Nodot dzīvojamās mājas Augšzemes ielā 33, Aknīstē, pārvaldīšanas tiesības 

īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai. 

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

nodošanas – pieņemšanas dokumentus. 

 

25.# 

Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu 

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

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

uzvārds/ 2018.gada 19.jūnija iesniegumā Nr.398 izteikto lūgumu par deklarētās dzīves 

vietas ziņu anulēšanu  /Vārds, uzvārds/,   

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. Anulēt ziņas par /Vārds, uzvārds/ deklarēto dzīves vietu /dzīvesvieta/. 

2. Anulēt ziņas par /Vārds, uzvārds/ deklarēto dzīves vietu /dzīvesvieta/. 

 

26.# 

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, 13.06.2018. 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. 

 

27.# 

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, 13.06.2018. 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. 

 

28.# 

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, 13.06.2018. 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. 

 

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, 13.06.2018. 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 300,00 apmērā. 

 

30.# 

Par atteikumu apbedīšanas pabalsta piešķiršanai 

Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 21.10.2009. Saistošajiem 

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

neizvērtējot to materiālo stāvokli” 3.6.2.apakšpunktu, 13.06.2018. Sociālās, izglītības, 

kultūras un sporta komitejas lēmumu,   

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

S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 2 

(S.Pudāne, J.Vanags), Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Atteikt /Vārds, uzvārds/ piešķirt apbedīšanas pabalstu. 

 

31.# 

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, 13.06.2018. 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 200,00 apmērā. 

 

32.# 

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, 13.06.2018. 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 28,46 apmērā. 

33.# 

Par pabalsta piešķiršanu sakarā ar atbrīvošanu no brīvības atņemšanas vietas 



Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 21.10.2009. Saistošajiem 

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

neizvērtējot to materiālo stāvokli” 3.3.apakšpunktu, 13.06.2018. 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 50,00 apmērā sakarā ar atbrīvošanu no 

brīvības atņemšanas vietas. 

 

34.# 

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”, 13.06.2018. 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 31.12.2018., kas noslēgts 

ar /Vārds, uzvārds/ par dzīvokli Augšzemes ielā 4 – 1, Aknīstē, Aknīstes novadā. 

 

 

35.# 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu 

Pamatojoties uz /Vārds, uzvārds/ iesniegumu, 13.06.2018. 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 “Spodras” – 10, Ancenē, 

Asares pagastā, Aknīstes novadā, kas noslēgts ar /Vārds, uzvārds/, ar 01.06.2018. 

 

 

36.# 

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”, 13.06.2018. 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” – 10, Ancenē, Asares 

pagastā, Aknīstes novadā, slēdzot līgumu uz laiku līdz 30.09.2018. 

 

37.# 

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”, 13.06.2018. 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 Augšzemes ielā 4 – 5, Aknīstē, 

Aknīstes novadā, slēdzot līgumu uz laiku līdz 30.09.2018. 

 

38.# 

Par izslēgšanu no dzīvokļu reģistra 

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

pirmās daļas 4.punktu, /Vārds, uzvārds/ iesniegumu, 13.06.2018. 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: 

Izslēgt /Vārds, uzvārds/ no Aknīstes novada pašvaldības reģistra Nr.1 

“Pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu izīrēšana”. 

 

 
 


