
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

AKNĪSTES NOVADS 

AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA 

AKNĪSTES NOVADA DOME 

 Reģ. Nr.90000026441,  

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

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

 

SĒDES  PROTOKOLS 

2015.gada 26.jūnijā         Nr.9 

Aknīstē  

 

Sēde sasaukta plkst. 13.00 

Sēde sākta plkst. 13.00 

 

DARBA KĀRTĪBA 

Izpilddirektora ziņojums. (J.Gavars) 

1. Par pašvaldības budžeta izpildi maijā. (M.Nastaja) 

2. Par saistošo noteikumu Nr.15/2015 „Grozījumi Aknīstes novada domes 25.02.2015. 

saistošajos noteikumos Nr.6/2015 „Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 

2015.gadam”” apstiprināšanu. (M.Nastaja) 

3. Par grozījumiem ziedojumu un dāvinājumu budžetā. (M.Nastaja) 

4. Par noslēgto līgumu apstiprināšanu. (V.Dzene) 

5. Par Aknīstes novada pašvaldības 2014.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. (V.Dzene) 

6. Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu. (V.Dzene) 

7. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā. 

(L.Valaine) 

8. Par nekustamo īpašumu (dzīvokļu) atsavināšanu. (L.Valaine) 

9. Par SIA „Aknīstes Pakalpojumi” un SIA „Gārsenes komunālie pakalpojumi” 

reorganizācijas (apvienošanas) procesa uzsākšanu. (V.Dzene) 

10. Par SIA „Gārsenes komunālie pakalpojumi” valdes locekļa J.Bondara iecelšanu. 

(V.Dzene) 

11. Par SIA „Aknīstes Pakalpojumi” valdes locekļa A.Vītola iecelšanu. (V.Dzene) 

12. Par pašvaldības zemes nomu. (A.Ielejs) 

13. Par pašvaldības zemes gabala reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. (A.Ielejs) 

14. Par nekustamā īpašuma „Aizpori” sadalīšanu. (A.Ielejs) 

15. Par nekustamā īpašuma „Kāpostiņi” sadalīšanu. (A.Ielejs) 

16. Par zemes reformas pabeigšanu Aknīstes novada lauku apvidū. (A.Ielejs) 

17. Par dalību deinstitucionalizācijas ieviešanas projektos. (V.Dzene) 

18. Par nama Saltupes ielā 2, Aknīstē, dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai. (L.Valaine) 

19. Par grozījumiem Aknīstes novada domes 2011.gada 23.novembra Nolikumā „Par naudas 

balvu piešķiršanu Aknīstes novada iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem, 

vispārizglītojošo skolu skolēniem un pedagogiem”. (L.Valaine) 

20. Par pašvaldības materiālo pabalstu piešķiršanu. (S.Pudāne) 

mailto:akniste@akniste.lv


21. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā. (S.Pudāne) 

22. Par struktūrvienību un jaunu amata vietu izveidošanu. (V.Dzene) 

23. Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu atlaišanas pabalsta izmaksai Gārsenes 

pamatskolas darbiniekiem. (V.Dzene) 

Informatīvi jautājumi. 

  

Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Vija Dzene. 

Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Ināra Buiķe. 

Piedalās –  

Deputāti:  

Andris Zībergs, 

Aivars Ielejs, 

Ināra Lunģe, 

Aija Voitiške,  

Skaidrīte Pudāne, 

Guntars Geida, 

Jānis Vanags, 

V.Dzene,  

V.Čāmāne 

Pašvaldības darbinieki: J.Gavars – izpilddirektors, 

    L.Valaine – juriskonsulte, 

    S.Jaujeniece – galvenā grāmatvede, 

    L.Prande – sabiedrisko attiecību speciāliste, 

    M.Nastaja – finansiste  

     

 

Deputāte A.Voitiške ierosina izņemt no sēdes darba kārtības 2 jautājumus, kuri nav 

izskatīti komitejās: 

22. Par struktūrvienību un jaunu amata vietu izveidošanu.  

23. Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu atlaišanas pabalsta izmaksai Gārsenes 

pamatskolas darbiniekiem.  

 

Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags, A.Zībergs, 

G.Geida, V.Čāmāne, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada 

dome NOLEMJ: 

Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 21 jautājumu. 
 

 

Izpilddirektora informācija 

ZIŅO: J.Gavars – izpilddirektors. 

1. Aknīstes kapličas būvniecība tuvojas noslēgumam.  

2. Darbi pie Aknīstes vidusskolas darbmācības ēkas remonta vēl nav sākušies, jo SIA „Idegra”, 

kura uzvarēja iepirkumā, vēl nav bijusi. 

3. Visi dokumenti aizdevuma saņemšanai Gārsenes kultūras nama remontam ir aizsūtīti, jāgaida 

atbilde no Finanšu ministrijas. 

4. Krauju ceļa remontam iepirkuma rezultātā samazinājās plānotās izmaksas (~ 9000 EUR), bet 

Ancenes apgaismojuma ierīkošana iepirkuma rezultātā izmaksātu 16000 EUR (kopējā 

summa bija plānota 10000 EUR). 

5. Nobeigumam tuvojas Aknīstes katlu mājas sienas remontdarbi.  

6. Aknīstē strādā 3 „simtnieki”, Asarē – 1, Gārsenē – 1.  



S.Pudāne ierosina apturēt iepirkumu Ancenes apgaismojuma ierīkošanai, jo tas ir dārgāk 

nekā bija plānots, un izsludināt atkārtoti iepirkumu. Pārējiem deputātiem nav iebildumu pret 

S.Pudānes ierosinājumu. 

A.Voitiške ierosina firmai, kura veiks darbmācības ēkas remontu, samaksu veikt pēc 

paveiktā darba pa daļām. 

V.Dzene atbild, ka līgumā paredzēts samaksu veikt tad, kad viss būs padarīts. 

J.Vanags jautā, kas veiks Krauju ceļa remontu. 

L.Prande atbild, ka ceļa remontu veiks VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”. 

S.Pudāne jautā, ka uzraudzīs remontdarbus. 

V.J.Tarbuns atbild, ka darbus uzraudzīs Gārsenes pagasta pārvaldes vadītājs J.Bondars, jo 

viņš ir atbildīgs par Gārsenes pagasta ceļiem.  

 

Aknīstes novada dome VIENOJAS: 

Pieņemt informāciju zināšanai. 

 

1.# 

Par pašvaldības budžeta izpildi maijā 

V.Dzene 

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

budžetiem”, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags, A.Zībergs, 

G.Geida, V.Čāmāne, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada 

dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta 2015.gada janvāra – maija 

ieņēmumus – EUR 1167716,17 un izdevumus – EUR 1019261,48; speciālā budžeta 

ieņēmumus – EUR 51520,69 un izdevumus – EUR 17415,58. 

 

2.# 

Par saistošo noteikumu Nr.15/2015 „Grozījumi Aknīstes novada domes 25.02.2015. 

saistošajos noteikumos Nr.6/2015 „Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 

2015.gadam”” apstiprināšanu 

V.Dzene 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo, otro daļu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”,  

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags, A.Zībergs, 

G.Geida, V.Čāmāne, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada 

dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.15/2015 „Grozījumi Aknīstes novada domes 

25.02.2015. saistošajos noteikumos Nr.6/2015 „Aknīstes novada pašvaldības 

pamatbudžeta plāns 2015.gadam””. 

2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.  

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

4. Publicēt saistošos noteikumus pašvaldības mājas lapā internetā, nodrošināt to pieejamību 

novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs. 

 

3.# 

Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības 2015.gada ziedojumu un dāvinājumu 

budžetā 

V.Dzene 



Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 2.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags, A.Zībergs, 

G.Geida, V.Čāmāne, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada 

dome NOLEMJ: 

Apstiprināt grozījumus pašvaldības 2015.gada ziedojumu un dāvinājumu budžetā. 

4.# 

Par noslēgto līgumu apstiprināšanu 

V.Dzene 

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

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags, A.Zībergs, 

G.Geida, V.Čāmāne, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada 

dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt 13.05.2015. līgumu Nr.57 ar Ē.S., dzīv. Valdeķu ielā 50-3, dz.8, Rīga, par 

autordarba „Zeltītas vasaras” izpildi Asares kultūras namā 16.05.2015. Līgumcena EUR 

250,00. 

2. Apstiprināt 18.05.2015. līgumu Nr.60 ar SIA „Madonas atrakcijas”, reģ. 

Nr.45403014164, juridiskā adrese: Sila iela 2, Madona, par piepūšamo atrakciju 

„Vulkāns” piegādi un uzstādīšanu. Līgumcena EUR 280,24. 

3. Apstiprināt 15.05.2015. līgumu Nr.61 ar IK „Valters P”, reģ. Nr.45402020549, juridiskā 

adrese: Parka iela 6B, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, par dūmvada mūrēšanas 

darbiem Dzirnavu ielā 9, Aknīstē. Līgumcena EUR 170,00. 

4. Apstiprināt 20.05.2015. līgumu Nr.62 ar SIA „Vidzemes ūdens”, reģ. Nr.40103652044, 

juridiskā adrese: Rīgas iela 6-88, Ogre, par gruntsūdens monitoringa darbu veikšanu CSA 

izgāztuvēs „Kabatas”, „Bubuļi”, „Urbāni”, „Pāvulāni 1”. Līgumcena EUR 1742,40. 

5. Apstiprināt 08.06.2015. līgumu Nr.63 ar SIA „Idegra”, reģ. Nr.454030232224, juridiskā 

adrese: Raiņa iela 77, Pļaviņas, Pļaviņu novads, par Aknīstes vidusskolas darbmācības 

ēkas remontdarbu veikšanu. Līgumcena EUR 29528,59. 

6. Apstiprināt 01.06.2015. līgumu ar IK „ALENS S”, reģ. Nr.45402015976, juridiskā 

adrese: Līvānu iela 18, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, par loga maiņu Parka ielā 1, 

Aknīstē. Līgumcena EUR 222,11. 

7. Apstiprināt 10.06.2015. līgumu ar J.Z.-Z., dzīv. Dārzu ielā 7-8, Riebiņi, Riebiņu novads, 

par vokāli instrumentālo ansambļu saieta „...un atkal sadziedam Aknīstē” apskaņošanu 

Aknīstes estrādē 13.06.2015. Līgumcena EUR 500,00. 

 

5.# 

Par Aknīstes novada pašvaldības 2014.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

V.Dzene 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 72.pantu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags, A.Zībergs, 

G.Geida, V.Čāmāne, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada 

dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības 2014.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. 

 

6.# 

Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu 

http://www.akniste.lv/


V.Dzene 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 15.panta 

pirmās daļas 7.punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags, A.Zībergs, 

G.Geida, V.Čāmāne, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada 

dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt papildus līdzekļus EUR 750,00 apmērā Aknīstes katlu mājas sienas remontam no 

nesadalītajiem budžeta līdzekļiem. 

2. Piešķirt papildus līdzekļus EUR 1000,00 apmērā Aknīstes novada svētku organizēšanai 

no kultūras budžeta līdzekļiem. 

3. Piešķirt EUR 640,00 Aknīstes vidusskolai kora dalībnieku tērpu iegādei no kultūras 

budžeta līdzekļiem. 

4. Piešķirt līdzekļus līdz EUR 1400,00 Aknīstes ielu norāžu uzstādīšanai no ceļu fonda 

līdzekļiem. 

5. Piešķirt EUR 600,00 Aknīstes vidusskolai ēdamzāles remontam no Aknīstes vidusskolas 

budžeta līdzekļiem. 

6. Noraidīt biedrības „Latvijas politiski represēto apvienība” iesniegumu par atbalstu 

politiski represēto personu salidojuma organizēšanai. 

 

7.# 

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā 

L.Valaine 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamo īpašuma nodokli” 9.panta pirmo, otro daļu, 

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 18.panta pirmās daļas 

11.punktu, 20.panta 3.punktu, 26.panta pirmo daļu, trešo, ceturto daļu, Administratīvā procesa 

likuma 358.panta otro daļu, 359.panta pirmās daļas 3.punktu, 360.panta pirmo daļu, 361.panta 

pirmo daļu, 366.pantu, 367.pantu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags, A.Zībergs, 

G.Geida, V.Čāmāne, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada 

dome NOLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no: 

1.1. Ē.Z., personas kods, adrese, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parādu par 

nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma nosaukums, kadastra numurs) pamatparādu 

EUR 263,92 un nokavējuma naudu EUR 234,52, kopā EUR 498,44 (četri simti 

deviņdesmit astoņi euro 44 centi), piedziņu vēršot uz Ē.Z. kustamo mantu, naudas 

līdzekļiem vai nekustamo īpašumu; 

1.2. J.R., personas kods, adrese, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parādu par 

nekustamajiem īpašumiem: 

1)(nekustamā īpašuma nosaukums, kadastra numurs)  

2) (nekustamā īpašuma nosaukums, kadastra numurs) 

3) (nekustamā īpašuma nosaukums, kadastra numurs) pamatparādu EUR 691,90 un 

nokavējuma naudu EUR 185,82, kopā EUR 877,72 (astoņi simti septiņdesmit septiņi 

euro un 72 centi), piedziņu vēršot uz J.R. kustamo mantu, naudas līdzekļiem vai 

nekustamo īpašumu; 

  1.3. K.G., personas kods, adrese, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parādu par 

nekustamajiem īpašumiem: 

1) (nekustamā īpašuma nosaukums, kadastra numurs) 

2) (nekustamā īpašuma nosaukums, kadastra numurs), pamatparādu EUR 34,97 un 

nokavējuma naudu EUR 10,35, kopā EUR 45,32 (četrdesmit pieci euro 32 centi), piedziņu 

vēršot uz K.G. kustamo mantu, naudas līdzekļiem vai nekustamo īpašumu; 



     1.4. V.Z., personas kods, adrese, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parādu par 

nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma nosaukums, kadastra numurs), pamatparādu 

EUR 35,44 un nokavējuma naudu EUR17,30, kopā EUR 52,74 (piecdesmit divi euro un 

74 centi), piedziņu vēršot uz V.Z. kustamo mantu, naudas līdzekļiem vai nekustamo 

īpašumu; 

1.5. V.D., personas kods, adrese, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parādu par 

nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma nosaukums, kadastra numurs), pamatparādu 

EUR 1438,18 un nokavējuma naudu EUR 269,97, kopā EUR 1708,15 ( viens tūkstotis 

septiņi simti astoņi euro 15 centi), piedziņu vēršot uz V.D. kustamo mantu, naudas 

līdzekļiem vai nekustamo īpašumu; 

1.6. Z.P., personas kods, adrese, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parādu par 

nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma nosaukums, kadastra numurs), pamatparādu 

EUR 109,29 un nokavējuma naudu EUR 66,61, kopā EUR 175,90 (simt septiņdesmit 

pieci euro 90 centi), piedziņu vēršot uz Z.P. kustamo mantu, naudas līdzekļiem vai 

nekustamo īpašumu. 

2. Lēmumu nosūtīt tiesu izpildītājam izpildu darbību uzsākšanai. 

3. Par pieņemto lēmumu informēt Lēmuma 1.punktā uzskaitītos parādniekus.  

Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokolam. 

 

8.# 

Par nekustamo īpašumu (dzīvokļu) atsavināšanu 

L.Valaine 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 

5.punktu, 5.panta pirmo, piekto daļu, 8.panta otro, sesto, septīto daļu, 9.panta otro daļu, 37.panta 

pirmās daļas 4.punktu, piekto daļu, 45.panta trešo daļu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags, A.Zībergs, 

G.Geida, V.Čāmāne, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada 

dome NOLEMJ: 

1. Uzsākt Aknīstes novada pašvaldībai piekritīgo nekustamo īpašumu – dzīvokļu, atsavināšanas 

procesu: 

1.1. „Navicki” dzīvoklis Nr. 5 un dzīvoklis Nr.6, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads 

2. Veikt dzīvokļu inventarizāciju (ja nepieciešams), vērtēšanu un ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz 

Aknīstes novada pašvaldības vārda. 

3. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai veikt dokumentu sagatavošanu īpašuma 

novērtēšanai un atsavināšanai. 

 

9.# 

Par SIA „Aknīstes Pakalpojumi” un SIA „Gārsenes komunālie pakalpojumi” 

reorganizācijas (apvienošanas) procesa uzsākšanu 

V.Dzene 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Publiskas 

personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 127.pantu, Komerclikuma 

335.pantu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags, A.Zībergs, 

G.Geida, V.Čāmāne, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada 

dome NOLEMJ: 

1. Uzsākt Aknīstes novada pašvaldības SIA ,,Aknīstes pakalpojumi” (Reģ. Nr. 45403000709) 

un Aknīstes novada pašvaldības SIA ,,Gārsenes komunālie pakalpojumi” (Reģ. Nr. 



45403005369) reorganizāciju apvienošanas ceļā, pievienojot pašvaldības SIA ,,Gārsenes 

komunālie pakalpojumi” (turpmāk tekstā - Pievienojamā sabiedrība) pašvaldības SIA 

,,Aknīstes pakalpojumi” (turpmāk tekstā - Iegūstošā sabiedrība). 

2. SIA "Gārsenes komunālie pakalpojumi" (pievienojamā sabiedrība) nodod visu savu mantu 

SIA "Aknīstes pakalpojumi" (iegūstošā sabiedrība). Pēc apvienošanas procesa pievienojamās 

sabiedrības tiesības un saistības pāriet iegūstošajai sabiedrībai. 

3. Pēc apvienošanas procesa pievienojamā sabiedrība beidz pastāvēt bez likvidācijas procesa. 

4. Apstiprināt Pievienojamās sabiedrības un Iegūstošās sabiedrības reorganizācijas līgumu. 

5. Papildus lēmumā minētajiem uzdevumiem, reorganizācijā iesaistīto sabiedrību valdēm, savu 

pilnvaru ietvaros, reorganizācijas gaitā nodrošināt Komerclikuma un likumā Publiskas 

personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma noteikto dokumentu 

sagatavošanu un uzdevuma izpildi. 

6. Lēmuma izpildi kontrolēt Aknīstes novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 

10.# 

Par SIA „Gārsenes komunālie pakalpojumi” valdes locekļa J.Bondara iecelšanu 

V.Dzene 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, likuma „Par 

valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 11.pantu, 14.pantu, 48.panta pirmās 

daļas 3.punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags, A.Zībergs, 

G.Geida, V.Čāmāne, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada 

dome NOLEMJ: 

1. Par SIA „Gārsenes komunālie pakalpojumi” valdes locekli no 01.07.2015. līdz 

30.09.2015. iecelt Jāni Bondaru, personas kods. 

2. Uzdot Jānim Bondaram reģistrēt izmaiņas valdes locekļa pilnvaru termiņā Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistrā. 

11.# 

Par SIA „Aknīstes Pakalpojumi” valdes locekļa A.Vītola iecelšanu 

V.Dzene 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, likuma „Par 

valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 11.pantu, 14.pantu, 48.panta pirmās 

daļas 3.punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags, A.Zībergs, 

G.Geida, V.Čāmāne, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada 

dome NOLEMJ: 

1. Par SIA „Aknīstes Pakalpojumi” valdes locekli no 06.08.2015. līdz 05.08.2020. iecelt 

Aleksandru Vītolu, personas kods. 

2. Uzdot Aleksandram Vītolam reģistrēt izmaiņas valdes locekļa pilnvaru termiņā Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistrā. 

 

12.# 

Par pašvaldības zemes nomu 

A.Ielejs 

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”, 



atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags, A.Zībergs, 

G.Geida, V.Čāmāne, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada 

dome NOLEMJ: 

1. Iznomāt I.M., /dzīvesvieta/, pašvaldības zemes gabalu 0,06 ha platībā, kadastra Nr.5662 

003 0348, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mērķis –  

sakņu dārza vajadzībām. 

2. Iznomāt G.E., /dzīvesvieta/, pašvaldības zemes gabala daļu 1,98 ha platībā, kadastra 

Nr.5605 001 0360, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas 

mērķis –  0502 pagaidu atļautā izmantošana sakņu dārziem. 

 

13.# 

Par pašvaldības zemes gabala reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

A.Ielejs 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma „Par 

valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 

piektās daļas 1.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 8.pantu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags, A.Zībergs, 

G.Geida, V.Čāmāne, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada 

dome NOLEMJ: 

Pilnvarot G.G., personas kods, ierakstīt zemesgrāmatā uz Aknīstes novada pašvaldības 

vārda zemesgabalu „Piekrastes”, Asares pagastā, Aknīstes novadā, 6,2 ha platībā, kadastra 

Nr.5644 004 0271. 

14.# 

Par nekustamā īpašuma „Aizpori” sadalīšanu 

A.Ielejs 

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”, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags, A.Zībergs, 

G.Geida, V.Čāmāne, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada 

dome NOLEMJ: 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Aizpori”, kadastra Nr.5644 004 0113, Asares pagastā, 

Aknīstes novadā, zemes vienību 38,9 ha platībā, piešķirot nosaukumu „Ērgļi”, Asares 

pagasts, Aknīstes novads. 

2. Lūgt Valsts zemes dienestam piešķirt atdalītajai zemes vienībai jaunu kadastra numuru. 

3. Nekustamā īpašuma sadalīšanai nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu. 

4. Atdalītajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

15.# 

Par nekustamā īpašuma „Kāpostiņi” sadalīšanu 

A.Ielejs 

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem 

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

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Aknīstes novada domes 26.08.2009. saistošajiem 

noteikumiem Nr.5 „Par teritorijas plānojumiem”, 



atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags, A.Zībergs, 

G.Geida, V.Čāmāne, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada 

dome NOLEMJ: 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Kāpostiņi”, Kadastra Nr.56250050035, Aknīstes 

pagastā, Aknīstes novadā, apbūvētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

Nr.56250050035 – 1,8 ha platībā paliek nosaukums un adrese „Kāpostiņi”, Aknīstes 

pagastā, Aknīstes novadā. Jaunajai zemes vienībai ar platību 23,0 ha, zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 56250050036 – 2,4 ha un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

56250050037 – 1,2 ha piešķirt jaunu nosaukumu „Bārbeles”. 

2. Nekustamā īpašuma sadalīšanai nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu. 

3. Jaunajai zemes vienībai -23,0 ha platībā un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

56250050036 – 2,4 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101- zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Zemes vienībai Nr.562500500037 – 1,2 

ha noteikt zemes lietošanas mērķi 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība. 

4. Nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Kāpostiņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  

Nr.56250050035 – 1,8 ha noteikt zemes lietošanas mērķi 0101- zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.  

 

16.# 

Par zemes reformas pabeigšanu Aknīstes novada lauku apvidū 

A.Ielejs 

Pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta ceturto 

daļu un „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags, A.Zībergs, 

G.Geida, V.Čāmāne, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada 

dome NOLEMJ: 

1. Apliecināt, ka Aknīstes novada lauku apvidū ir pabeigts zemes reformas process. 

2. Pārskatā norādītas zemes vienības, zemes vienību platības un personas, kuras īpašuma 

tiesības nav nostiprinājušas zemesgrāmatā, bet kurām ir atjaunotas īpašuma tiesības, 

kuras noslēgušas zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas 

Hipotēku un zemes banka”, zemes vienības un to platības, uz kurām īpašuma tiesības 

saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” nostiprināmas zemesgrāmatā uz valsts un pašvaldības vārda, līdzvērtīgas 

zemes kompensācijas un rezerves zemes fondā ieskaitītās, kā arī zemes reformas laikā 

neizmantotās zemes vienības un to platības, tai skaitā informācija par publiskajiem 

ūdeņiem. Ņemot vērā zemes vienības piederības statusu, informācija 

Pārskatā (dati uz 2015.gada 13.maiju) sadalīta septiņās sadaļās: 

1) Zemes vienības ar statusu „Zeme, par kuru pieņemti zemes komisijas atzinumi par 

īpašuma tiesību atjaunošanu" – sadaļā iekļautas 13 zemes vienības ar statusu 

„Zeme, par kuru pieņemti zemes komisijas atzinumi par īpašuma tiesību 

atjaunošanu"; 

2) Zemes vienības ar statusu „Nekustamā īpašuma tiesiskais valdījums” sadaļā 

iekļautas 33 zemes vienības ar statusu „Nekustamā īpašumu tiesiskais valdījums”; 

3) Zemes vienības ar statusu „Pašvaldībai piekritīgā zeme” - sadaļā iekļautas 505 

zemes vienības ar statusu „Pašvaldībai piekritīgā zeme”; 

4) Zemes vienības ar statusus „Valstij piekritīgā zeme” - sadaļā iekļautas 41 zemes 

vienība ar statusu „Valstij piekritīgā zeme”; 

5) Zemes vienības ar statusu „Publiskie ūdeņi” - sadaļā 0 zemes vienības ar statusu 

„Publiskie ūdeņi”; 



6) Zemes vienības ar statusu „Zeme zemes reformas pabeigšanai” - sadaļā 0 zemes 

vienības ar statusu „Zeme, zemes reformas pabeigšanai”; 

7) Zemes vienības ar statusu „Rezerves zemes fonds” - sadaļā iekļautas 0 zemes 

vienības ar statusu „Rezerves zemes fonds”. 

3. Saskaņā ar Pārskatā sniegto informāciju visām zemesgrāmatā neierakstītām zemes 

vienībām ir noteikts to piederības vai piekritības statuss un tas atbilst pašvaldības rīcībā 

esošajiem dokumentiem. 

4. Ievērojot iepriekš minēto Aknīstes novada dome atbilstoši likuma „Par zemes reformas 

pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta ceturtajai daļai, saskaņo Pārskatu par zemi Ministru 

kabineta rīkojuma projekta par zemes reformas pabeigšanu Aknīstes novada lauku apvidū 

(Aknīstes pagastā, Gārsenes pagastā un Asares pagastā) sagatavošanai. 

 

17.# 

Par dalību deinstitucionalizācijas ieviešanas projektos 

V.Dzene 

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

budžetiem”, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags, A.Zībergs, 

G.Geida, V.Čāmāne, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada 

dome NOLEMJ: 

Piedalīties sekojošos projektos, kas saistīti ar deinstitucionalizācijas īstenošanu 2015.-

2020.gadam: 

1. Sociālo pakalpojumu kvalitātes vadības sistēmas izveide un sociālo pakalpojumu attīstība 

pieaugušajiem no sociālās atstumtības riska grupām, 

2. Bērnu un jauniešu nabadzības un sociālās atstumtības mazināšana. 

 

18.# 

Par nama Saltupes ielā 2, Aknīstē, dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai 

L.Valaine 

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

valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.pantu, 2015.gada 12.jūnija 

G.Adukonienes un I.Kaļiņinas iesniegumu Nr. 440, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags, A.Zībergs, 

G.Geida, V.Čāmāne, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada 

dome NOLEMJ: 

1. Nodot nama Saltupes ielā 2, Aknīstē, dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības īpašnieku 

savstarpēju līgumu pilnvarotai personai. 

2. Uzdot SIA „Aknīstes pakalpojumi” valdes loceklim A.Vītolam sagatavot ēkas nodošanas 

– pieņemšanas dokumentus. 

 

19.# 

Par grozījumiem Aknīstes novada domes 2011.gada 23.novembra Nolikumā „Par naudas 

balvu piešķiršanu Aknīstes novada iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem, 

vispārizglītojošo skolu skolēniem un pedagogiem” 

L.Valaine 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu, 

41.panta pirmās daļas 1.punktu, 



atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags, A.Zībergs, 

G.Geida, V.Čāmāne, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada 

dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt grozījumus Aknīstes novada domes 23.11.2011. apstiprinātajā nolikumā „Par 

naudas balvu piešķiršanu Aknīstes novada iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem, 

vispārizglītojošo skolu skolēniem un pedagogiem”. 

2. Nolikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas. 

3. Publicēt nolikumu pašvaldības mājas lapā internetā, nodrošināt to pieejamību novada 

pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs. 

PIELIKUMS 

„Grozījumi Aknīstes novada domes 2011.gada 23.novembra Nolikumā „Par naudas 

balvu piešķiršanu Aknīstes novada iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem, 

vispārizglītojošo skolu skolēniem un pedagogiem”” 

  

Izdots saskaņā ar 01.12.2009. Valsts un pašvaldību institūciju 

 amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 4.daļas 5.punktu, 

     29.10.1998. Izglītības likuma 17.panta 3.daļas 27. punktu, 

     11.05.1993. likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.pantu, 

 

1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2011.gada 23.novembra Nolikumā „Par naudas balvu 

piešķiršanu Aknīstes novada iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem, vispārizglītojošo 

skolu skolēniem un pedagogiem” šādus grozījumus: 

1.1. Grozīt Aknīstes novada domes 2011.gada 23.novembra Nolikuma "Par naudas balvu 

piešķiršanu Aknīstes novada iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem, 

vispārizglītojošo skolu skolēniem un pedagogiem" nosaukumu un izteikt to šādā 

redakcijā: 

 „Nolikums „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.”” 

1.2. Grozīt 1.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

  „Nolikums nosaka kārtību, kādā piešķir naudas balvas Aknīstes novada iestāžu un 

struktūrvienību darbiniekiem, novada izglītības iestāžu pedagogiem, novada 

vispārizglītojošo skolu, interešu izglītības iestāžu un profesionālās ievirzes izglītības 

iestāžu filiāļu novadā skolēniem par sasniegumiem mācībās, sportā un 

mākslinieciskajā pašdarbībā.” 

1.3. Grozīt 5.3.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

  „Interešu izglītības iestāžu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu filiāļu 

novadā skolēniem par sasniegumiem, pārstāvot skolu starpnovadu, reģionālās, valsts 

un starptautiskas nozīmes sporta sacensībās, un mākslinieciskās pašdarbības 

konkursos, pašvaldības budžeta ietvaros tiek pilnībā finansēta plānota ekskursija 

(transporta izmaksas, ieejas biļetes, pusdienas) 1 dienas garumā.” 

1.4. Grozīt 7.1.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

  „par naudas balvas piešķiršanu sakarā ar valsts vai pašvaldības institūcijai svarīgu 

notikumu (sasniegumu), ņemot vērā darbinieka ieguldījumu attiecīgās institūcijas 

mērķu sasniegšanā lemj komisija, kuru vada Aknīstes novada pašvaldības 

izpilddirektors. Komisijā jāiekļauj – galvenā grāmatvede, arodbiedrības valdes 

pārstāvis, iestāžu (struktūrvienību), kuru darbinieki tiek apbalvoti, vadītāji. Komisijas 

lēmumu apstiprina dome” 

1.5. Grozīt 7.2.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

  „par skolēnu un pedagogu apbalvošanu pēc skolu iesniegtajiem iesniegumiem 

lemj Sociālā, izglītības, kultūras un sporta komiteja katra mācību gada beigās. Skolām 



iesniegumi jāiesniedz Aknīstes novada pašvaldībā ne vēlāk kā līdz 10.maijam. 

Komitejas lēmumu apstiprina dome.” 

 

2. Nolikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas. 

 

 

Aknīstes novada domes priekšsēdētāja     V.Dzene 

 

20.# 

Par pašvaldības materiālo pabalstu piešķiršanu 

S.Pudāne 

Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 21.10.2009. Saistošajiem noteikumiem 

Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo 

stāvokli”, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags, A.Zībergs, 

G.Geida, V.Čāmāne, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada 

dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt 1 personai apbedīšanas pabalstus. Kopā EUR 75,00. 

2. Piešķirt brīvpusdienas 100% apmērā uz laiku no 01.06. – 30.06.2015. 3 PII „Bitīte” 

audzēkņiem. 

 

(Personu saraksts – Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas protokolā) 

 

21.# 

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā 

V.Dzene 

Pamatojoties uz likumu „Par dzīvojamo telpu īri”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 6., 14.pantu un Aknīstes novada pašvaldības 16.09.2009. Saistošajiem 

noteikumiem Nr.8 „Par Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, 

likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags, A.Zībergs, 

G.Geida, V.Čāmāne, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada 

dome NOLEMJ: 

1. Izīrēt J.S. dzīvokli „Kraujās 1”-10, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, slēdzot īres 

līgumu uz 6 mēnešiem. 

2. Izīrēt O.T. dzīvojamo platību (1 istabu) „Rīti” - 16, Asares pagastā, Aknīstes novadā, 

slēdzot īres līgumu uz 6 mēnešiem. 

3. Izīrēt S.N. dzīvokli „Kraujās 1”-3, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, slēdzot īres 

līgumu uz 12 mēnešiem. 

 


