
 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

SĒDES  PROTOKOLS 

2021.gada 21.jūnijā       Nr.6 

Gārsenes kultūras namā 

 

Sēde sasaukta plkst. 13.00 

 

Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Vija Dzene 

Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Ināra Buiķe 

Piedalās –  

Deputāti:  

Vija Dzene, 

Sandra Vārslavāne, 

Viktors Žukovskis,  

Gatis Gusevs 

Ēriks Serafinovičs, 

Jānis Vanags,  

Skaidrīte Pudāne  

 

Nepiedalās: N.Zariņš (iemesls nav zināms), I.Čāmāns (slimības dēļ)  

  

Pašvaldības darbinieki: J.Striks, E.Jasāne, L.Prande, J.Gavars  

 

Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, 

S.Vārslavāne, G.Gusevs, V.Žukovskis, Ē. Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 51 jautājumu. 

 

DARBA KĀRTĪBA 

kārtībā: 
1. Par pašvaldības budžeta izpildi 2021.gada janvārī - maijā. 

2. Par pašvaldības pamatlīdzekļu norakstīšanu un izslēgšanu no bilances. 

3. Par atmežošanas atļaujas piešķiršanu lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

ierīkošanai nekustamajā īpašumā “Koki”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā. 

4. Par pamatkapitāla palielināšanu SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes 

centrs”. 

5. Par līdzekļu piešķiršanu un īres maksas paaugstināšanu dzīvoklim Augšzemes 

ielā 25 -2, Aknīstē, sakarā ar logu nomaiņu. 

6. Par pabalsta piešķiršanu domes priekšsēdētājai.  

7. Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu.  

8. Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu.  

9. Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu.  

10. Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu.  

mailto:akniste@akniste.lv
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11. Par atbrīvošanu no Aknīstes novada Iepirkumu komisijas sekretāres amata.  

12. Par Aknīstes novada pašvaldības kustamā īpašuma – meža cirsmas “Pagasta 

meži”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56620030198, kadastra 

apzīmējums 56620030198, 1.kvartāla 2., 4., 5., 9., 13.,15., 16., 17., 18., 19., 20., 

21., 22., 23., 24.nogabala atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu   
13. Par Aknīstes novada pašvaldības kustamā īpašuma – meža cirsmas “Pagasta 

meži”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56620030198, kadastra 

apzīmējums 56620040046, 6.kvartāla 1., 2.,3.,4.,5.,6.nogabala atsavināšanas 

izsoles rezultātu apstiprināšanu.   

14. Par Aknīstes novada pašvaldības kustamā īpašuma – meža cirsmas “Pagasta 

meži”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56620030198, kadastra 

apzīmējums 56620050080, 5.kvartāla 3., 4., 8., 10., 11., 12., 15.nogabala 

atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu.   
15. Par Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma - daudzdzīvokļu 

dzīvojamā māja ar zemes gabalu Augšzemes iela 34, Aknīstē, Aknīstes novadā 

atsavināšanas elektroniskās izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

16. Par Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes gabala “Spodriņu 

kūts”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanas izsoles rezultātu 

apstiprināšanu.   

17. Par Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes gabala “Pagasta 

zeme”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanas izsoles rezultātu 

apstiprināšanu.   
18. Par Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes gabala 

“Teiksmas”, Asares pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanas izsoles rezultātu 

apstiprināšanu. 

19. Par Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes gabala 

“Jaunsilaine”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanas izsoles 

rezultātu apstiprināšanu.   

20. Par pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes gabala “Rudzāti”, Gārsenes 

pagastā, Aknīstes novadā, pirmās kārtas elektroniskās  izsoles atzīšanu par 

nenotikušu un otrās kārtas izsoles  organizēšanu e- izsoles.ta.gov.lv vietnē. 

21. Par pašvaldības nekustamā īpašuma- divistabu dzīvokļa “Navicki”-5, Aknīstes 

pagastā, Aknīstes novadā, pirmās kārtas elektroniskās  izsoles atzīšanu par 

nenotikušu un otrās kārtas izsoles  organizēšanu e- izsoles.ta.gov.lv vietnē. 

22. Par pašvaldības nekustamā īpašuma- divistabu dzīvokļa “Navicki”-6, Aknīstes 

pagastā, Aknīstes novadā, pirmās kārtas elektroniskās  izsoles atzīšanu par 

nenotikušu un otrās kārtas izsoles  organizēšanu e- izsoles.ta.gov.lv vietnē. 

23. Par līdzekļu novirzīšanu no pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes gabala 

“Odiņi”, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanas. 

24. Datu aktualizācija par SIA “Aknīstes Pakalpojumi” apsaimniekošanā un 

pārvaldīšanā Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošajiem nekustamajiem 

īpašumiem. 

25. Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu. 

26. Par pašvaldības zemes nomu. 

27. Par pašvaldības zemes nomu. 

28. Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu. 

29. Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu. 

30. Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu. 

31. Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu. 

32. Par pašvaldības zemes vienības pārnomāšanu. 

33. Par pašvaldības zemes nomas līguma izbeigšanu. 

34. Par pašvaldības zemes nomas līguma izbeigšanu. 

35. Par pašvaldības zemes gabala nodošanu atsavināšanai. 
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36. Par pašvaldības zemes gabala nodošanu atsavināšanai. 

37. Par pašvaldības zemes gabala nodošanu atsavināšanai. 

38. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56050010094 platības precizēšanu. 

39. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

40. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

41. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

42. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

43. Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu. 

44. Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu. 

45. Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu. 

46. Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu. 

47. Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu. 

48. Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu. 

49. Par līguma slēgšanu ar SIA Tet. 

50. Par atvaļinājuma kompensācijas izmaksāšanu pašvaldības priekšsēdētājai. 

51. Par līguma slēgšanu ar SIA “Kvēle”. 
 

 

1.# 

Par pašvaldības budžeta izpildi 2021.gada janvārī - maijā 

 

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

likumu „Par pašvaldību budžetiem”, Finanšu komitejas 16.06.2021. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Vārslavāne, 

V.Žukovskis, S.Pudāne, Ē.Serafinovičs, G.Gusevs); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības budžeta 2021.gada janvāra - maija 

ieņēmumus – 1473257.31 EUR un izdevumus – 1361379.83 EUR. 
 

2.# 

Par pašvaldības pamatlīdzekļu norakstīšanu un izslēgšanu no bilances 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumiem Nr.585 

„Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, likuma „Par grāmatvedību” 

III nodaļas 12.pantu, Aknīstes novada domes 20.11.2009. (prot. Nr.10, 29.#) nolikumu 

„Par Aknīstes novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites un organizācijas 

pamatprincipiem un metodiku, Finanšu komitejas 16.06.2021. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Vārslavāne, 

V.Žukovskis, S.Pudāne, Ē.Serafinovičs, G.Gusevs); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Norakstīt un izslēgt no bilances šādus  pamatlīdzekļus: 

Nr. 

p.k. 

Nosaukums Struktūrvienī

ba 

Mērv. Daudz Sākotn.vērt. 

EUR 

Atl.vērt. 

EUR 

Piezīmes 

1. Printeris/kopētājs 

Kyocera TAS 

Kalfa 

PII Bitīte gb. 1 838.07 0.00 /P101367 

nolietojies 

ieg.24.09.2010. 

2. Mūzikas centrs 

SONY 

PII Bitīte gb. 1 220.55 0.00 /PA00917 

nolietojies 

ieg.30.06.2009. 

3. Karuselis Sēļu 

parkā 

Aknīstes BJC gb. 1 800.58 153.57 /P130047, 

salūzis, ieg. 

14.05.2013. 
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    3 1859.20 153.57  

 

3.# 

Par atmežošanas atļaujas piešķiršanu lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

ierīkošanai nekustamajā īpašumā “Koki”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā 

2021.gada 12.aprīlī saņemts iesniegums Nr.1-7/270 no SIA „Nosaukums”, 

reģ.Nr., dzīvesvieta, ar vēlmi meža zemē ierīkot lauksaimniecības zemi nekustamajā 

īpašumā “Koki”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, īpašuma kadastra 

Nr.56250010141, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 56250010092, 1.kvartāla 

2.nogabalā 1,10 ha platībā.   

Aknīstes novada pašvaldība konstatē, ka norādītais nekustamais īpašums 

saskaņā ar Aknīstes novada teritorijas plānojumu atrodas mežu un lauksamniecības 

teritorijas, saskaņā ar  Aknīstes novada pašvaldības 2020.gada 25.novembra izdotajiem 

saistošajiem noteikumiem Nr.10/2020 „Aknīstes novada teritorijas plānojuma grafiskā 

daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. Aknīstes novada teritorijas 

plānojums pieejams mājaslapā www.akniste.lv sadaļā Pašvaldība apakšsadaļā 

Dokumenti, apakšsadaļā Plānošanas dokumenti: http://www.akniste.lv/planosanas-

dokumenti/teritoriju-izmantosana. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 5.marta noteikumu Nr.118 „Kārtība, 

kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās 

ierīkošanai” 10.1.punktu, 21.04.2021. nosūtīts pieprasījums Valsts meža dienesta 

Sēlijas virsmežniecībai, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālajai 

administrācijai, Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajai vides pārvaldei ar 

lūgumu dot atzinumu par atmežojamo teritoriju. 

22.04.2021.,saņemts no Valsts meža dienesta Sēlijas virsmežniecības, 

06.05.2021. saņemts atzinums no Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides 

pārvaldes un 10.05.2021. no Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās 

administrācijas.  

19.05.2021. nosūtīts pieprasījums Valsts meža dienesta Sēlijas virsmežniecībai 

ar lūgumu aprēķināt kompensācijas apmēru meža zemes atmežošanā nekustamajā 

īpašumā „Koki” Aknīstes novada Aknīstes pagastā, īpašuma kadastra nr.56250010141, 

zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 56250010092, 1.kvartāla 2.nogabalā 1,10 ha 

platībā.   

  03.06.2021. saņemts atzinums VM6.5-3/467 no Valsts meža dienesta Sēlijas 

virsmežniecības aprēķinu saskaņā ar LR Ministru Kabineta 18.12.2012. noteikumu Nr. 

889 „Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas 

un atlīdzināšanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.889) 14.punktu, izsniedzu 

meža zemes īpašniekam atmežošanas izraisīto negatīvo seku kompensācijas aprēķinu 

sekojošā meža zemes platībā. Kopējais kompensācijas apmērs ir EUR 160,50 (viens 

simts sešdesmit euro, 50 centi). 

 

  09.06.2021. saņemts maksājuma uzdevums no SIA „Nosaukums” par veikto 

kompensācijas apmaksu. 

 

  Atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.889 

„Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un 

atlīdzināšanas kārtību” pielikuma 3.6.punktam, saskaņā ar minēto noteikumu 

17.punktu, atmežošana pieļaujama pēc kompensācijas samaksas veikšanas. Saskaņā ar 

minēto noteikumu 17.punktu, atmežošana pieļaujama pēc Aknīstes novada pašvaldības 

izdota administratīvā akta saņemšanas, un paziņojuma par koku ciršanu (ja koku ciršana 

paredzēta plantāciju mežā) reģistrēšanas Sēlijas virsmežniecības Jēkabpils mežniecībā. 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Meža likuma 41.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2013.gada 5.marta noteikumu 

Nr.118 „Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz 

atļauju tās ierīkošanai” 7.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 21.augusta noteikumiem 

Nr.562 „Noteikumi par zemes lietošanas veidu klasifikācijas kārtību un to noteikšanas 

kritērijiem”, Finanšu komitejas 16.06.2021. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Vārslavāne, 

V.Žukovskis, S.Pudāne, Ē.Serafinovičs, G.Gusevs); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Atļaut SIA /Nosaukums, reģ.Nr./, atmežot zemi nekustamajā  īpašumā “Koki”, 

Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, īpašuma kadastra Nr.56250010141, zemes 

vienībā ar kadastra apzīmējumu 56250010092, 1.kvartāla 2.nogabalā 1,10 ha 

platībā, kas nepieciešama lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai 

saskaņā ar atmežojamās meža zemes skici, šādos nogabalos: 

 Zemes vienības 

kadastra 

apzīmējums 

 Kvartāla 

numurs 

 Nogabala 

numurs 

 Apakšnogabala 

numurs 1 

 Platība, 

ha 

 Zemes 

lietošanas veids 

pēc 

atmežošanas 

 Plānotais 

nekustamā 

īpašuma 

lietošanas 

mērķis 

56250010092 1 2  1.10 l/s  

 

2. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.889 

„Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, 

aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību” 18.punktu, Aknīstes novada 

pašvaldībai informēt Valsts meža dienestu par izdoto administratīvo aktu. 

3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā 

ar Administratīvā procesa likuma 76.,77. un 78.pantu viena mēneša laikā no 

spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Zemgales rajona tiesā, Neretas ielā 39, 

Jēkabpilī.   
 

4.# 

Par pamatkapitāla palielināšanu SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes 

centrs” 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 

Komerclikuma 196.panta pirmo, trešo daļu, 198.panta pirmo daļu, Publiskas 

personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62.pantu, 63.panta 

pirmās daļas 1.punktu, Finanšu komitejas 16.06.2021. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Vārslavāne, 

V.Žukovskis, S.Pudāne, Ē.Serafinovičs, G.Gusevs); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Atcelt Aknīstes novada domes 24.03.2021. lēmumu Nr.93 “Par specializētā 

autotransporta nodošanu SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” 

(prot.Nr.3, 24.#). 

2. Nodot LEADER projektā Nr.16-05-AL24-A019.2203-000002 “Specializētā 

autotransporta iegāde Aknīstes novada vajadzībām” iegādāto transportlīdzekli 

“VW Crafter L2H2”, šasijas Nr.WV1ZZZSYZH9008782, valsts 

reģ.Nr.KR6537, SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs”, 

reģ.Nr.40003331306, īpašumā, palielinot SIA “Aknīstes veselības un sociālās 

aprūpes centrs”, reģ.Nr.40003331306, pamatkapitālu, izdarot mantisku 

ieguldījumu EUR 29600.00 (Divdesmit deviņi tūkstoši seši simti euro 00 centi) 

vērtībā. 
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3. Apstiprināt SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” pamatkapitāla 

palielināšanas noteikumus. 

4. Apstiprināt SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” statūtus jaunā 

redakcijā. 

5. Uzdot SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes loceklei 

L.Prandei reģistrēt LR Uzņēmumu reģistrā pamatkapitāla palielināšanu. 
 

5.# 

Par līdzekļu piešķiršanu un īres maksas paaugstināšanu dzīvoklim Augšzemes 

ielā 25 – 2, Aknīstē, sakarā ar logu nomaiņu 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 

Komerclikuma 196.panta pirmo, trešo daļu, 198.panta pirmo daļu, Publiskas 

personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62.pantu, 63.panta 

pirmās daļas 1.punktu, Finanšu komitejas 16.06.2021. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Vārslavāne, 

V.Žukovskis, S.Pudāne, Ē.Serafinovičs, G.Gusevs); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt līdzekļus 1084.52 EUR logu nomaiņai Augšzemes ielā 25 – 2, Aknīstē, 

Aknīstes novadā, no pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem. 

2. Sakarā ar logu nomaiņu, noteikt īres maksu pašvaldībai piederošajā 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvoklī – Augšzemes ielā 25-2, Aknīstē, kuru 

apsaimnieko pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Aknīstes Pakalpojumi” – 0,66 

euro/m², no kuriem 0,40 euro/m² ir apsaimniekošanas maksa, uz 5 gadiem. 

3. Uzdot SIA “Aknīstes Pakalpojumi” valdes loceklim L.Pakalnam brīdināt 

īrnieku par īres maksas paaugstināšanu piecu darba dienu laikā pēc lēmuma 

pieņemšanas likumā “Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā, nosūtot 

brīdinājumu īrniekam par izmaiņām īres maksas apmērā un uzaicināt īrnieku 

noslēgt vienošanos par grozījumiem īres līgumā. Brīdinājumā norādīt īres 

maksas paaugstināšanas iemeslu un finansiālo pamatojumu. 
 

6.# 

Par pabalsta piešķiršanu domes priekšsēdētājai 

Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 151.panta pirmās daļas 1.punktā un 

otrās daļas 1.,2.,3.punktā noteikts, ka “tiesības saņemt ikmēneša pabalstu divu 

minimālo mēnešalgu apmērā ir personai, kura laika posmā no 1990.gada 4.maija līdz 

2021.gada 30.jūnijam bijusi pilsētas domes, vēlētas rajona padomes, novada domes vai 

pagasta padomes: priekšsēdētājs divus sasaukumus vienā pašvaldībā”. Vija Dzene no 

1994.gada 9.jūnija līdz 2005.gada 22.martam bija Asares pagasta padomes 

priekšsēdētāja četrus pilnus sasaukumus; no 2009.gada 1.jūlija līdz 2013.gada 

18.jūnijam bija Aknīstes novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniece; no 2013.gada 

19.jūnija līdz šim – Aknīstes novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja.  

V.Dzene atbilst visiem Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 151.panta  

otrās daļas 1.,2.,3.punktā noteiktajiem kritērijiem: sasniegusi vai ne vēlāk kā piecu gadu 

laikā sasniegs vecumu, kurā personai saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām” rodas 

tiesības uz vecuma pensiju; nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto 

saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu"; nesaņem bezdarbnieka pabalstu 

saskaņā ar likumu "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam". 

 

Pamatojoties uz Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 151.pantu, Finanšu 

komitejas 16.06.2021. lēmumu, 

https://likumi.lv/ta/id/38048-par-valsts-pensijam
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atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (J.Vanags, S.Vārslavāne, V.Žukovskis, 

S.Pudāne, Ē.Serafinovičs, G.Gusevs); PRET – nav; ATTURAS – nav, balsojumā 

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

pašvaldību amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus), 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt Vijai Dzenei, personas kods …………………., ikmēneša pabalstu, 

nodrošinot kopējos ieņēmumus divu minimālo mēnešalgu apmērā, no 

01.07.2021. no līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem. 

2. Noteikt pienākumu Vijai Dzenei iesniegt Valsts sociālās apdrošināšanas 

izziņu par piešķirtās pensijas apmēru. Minētā izziņa iesniedzama katru reizi, 

kad mainās pensijas apmērs. 
 

7.# 

Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu 

 

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

15.panta pirmās daļas 5.punktu, Finanšu komitejas 16.06.2021. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, S.Vārslavāne, V.Žukovskis, 

S.Pudāne, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS – 2 (J.Vanags, G.Gusevs),  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Piešķirt līdzekļus 800.00 EUR apmērā biedrībai “Sansusī” festivāla “Sansusī” 

organizēšanai no kultūras budžeta līdzekļiem. 
 

8.# 

Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu 

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

15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Finanšu komitejas 

16.06.2021. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Vārslavāne, 

V.Žukovskis, S.Pudāne, Ē.Serafinovičs, G.Gusevs); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Piešķirt līdzekļus 70.00 EUR apmērā struktūrvienībai “Gārsenes pils” 

Gārsenes dabas taku labiekārtošanai no dabas resursu nodokļa līdzekļiem. 
 

9.# 

Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu 

 

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

15.panta pirmās daļas 6.punktu, Finanšu komitejas 16.06.2021. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (J.Vanags, S.Vārslavāne, V.Žukovskis, 

S.Pudāne, Ē.Serafinovičs, G.Gusevs); PRET – nav; ATTURAS – nav, balsojumā 

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

pašvaldību amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus), 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt līdzekļus 200.00 EUR  apmērā /Vārds, uzvārds/ dalībai Latvijas 

autokrosa sacensībās no kultūras budžeta līdzekļiem. 

2. Piešķirt līdzekļus 200.00 EUR  apmērā /Vārds, uzvārds/ dalībai Latvijas 

autokrosa sacensībās no kultūras budžeta līdzekļiem. 
 

10.# 
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Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu 

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

15.panta pirmās daļas 2.punktu, Finanšu komitejas 16.06.2021. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, S.Vārslavāne, V.Žukovskis, 

S.Pudāne, Ē.Serafinovičs, G.Gusevs); PRET – 1 (J.Vanags); ATTURAS – nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt līdzekļus 9600.00 EUR  zāles pļāvēja iegādei no dabas resursu 

nodokļa līdzekļiem. 

 

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Vārslavāne, 

V.Žukovskis, S.Pudāne, Ē.Serafinovičs, G.Gusevs); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

2. Piešķirt līdzekļus 1708.10 EUR  divu krūmgriežu iegādei no dabas resursu 

nodokļa līdzekļiem. 
 

11.# 

Par atbrīvošanu no Aknīstes novada Iepirkumu komisijas sekretāres amata 

 

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

61.pantu, Finanšu komitejas 16.06.2021. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Vārslavāne, 

V.Žukovskis, S.Pudāne, Ē.Serafinovičs, G.Gusevs); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Atbrīvot Ivetu Kancāni no Iepirkumu komisijas sekretāres amata ar 30.06.2021. 
 

12.# 

Par Aknīstes novada pašvaldības kustamā īpašuma – meža cirsmas “Pagasta 

meži”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56620030198, kadastra 

apzīmējums 56620030198, 1.kvartāla 2.,  4., 5., 9., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 

21., 22., 23., 24.nogabala atsavināšanas izsoles rezultātu 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, 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, 

ņemot vērā 09.06.2021. izsoles rezultātus, Finanšu komitejas 16.06.2021. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, S.Vārslavāne, V.Žukovskis, 

S.Pudāne, Ē.Serafinovičs, G.Gusevs); PRET – 1 (J.Vanags); ATTURAS – nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt 2021.gada 9.jūnija izsoles rezultātus, nosakot SIA /Nosaukums, 

reģ.Nr./, par kustamā īpašuma – meža cirsmas “Pagasta meži”, Gārsenes pagastā, 

Aknīstes novadā, kadastra Nr.56620030198, kadastra apzīmējums 56620030198, 

1.kvartāla 2., 4., 5., 9., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24.nogabals 

20,84 ha platībā (sanitārā cirte – retināšana), izcērtamās koksnes krāja 607,54  m3, 

izsoles uzvarētāju, kurš ir nosolījis augstāko cenu, kas sastāda EUR 14 086,00 

(četrpadsmit tūkstoši astoņdesmit seši euro 00 centi). 

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

līgumu izsoles uzvarētājam. 

3. Izsoles rezultātā iegūtos līdzekļus novirzīt Gārsenes pagasta pārvaldei stāvlaukuma 

būvniecībai pie Gārsenes kultūras nama. 
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13.# 

Par Aknīstes novada pašvaldības kustamā īpašuma – meža cirsmas “Pagasta 

meži”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56620030198, kadastra 

apzīmējums 56620040046, 6.kvartāla 1., 2., 3., 4., 5., 6.nogabala atsavināšanas 

izsoles rezultātu 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, 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, 

ņemot vērā 09.06.2021. izsoles rezultātus, Finanšu komitejas 16.06.2021. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, S.Vārslavāne, V.Žukovskis, 

S.Pudāne, Ē.Serafinovičs, G.Gusevs); PRET – 1 (J.Vanags); ATTURAS – nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt 2021.gada 9.jūnija izsoles rezultātus, nosakot SIA /Nosaukums, 

reģ.Nr./, par kustamā īpašuma - meža cirsmas “Pagasta meži”, Gārsenes 

pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56620030198, kadastra apzīmējums 

56620040046, 6.kvartāla 1., 2., 3., 4., 5., 6.nogabals 6,04 ha platībā (sanitārā 

cirte - retināšana), izcērtamās koksnes krāja 263,69  m3, izsoles uzvarētāju, kurš 

ir nosolījis augstāko cenu, kas sastāda EUR 6 883,00 (seši tūkstoši astoņi simti 

astoņdesmit trīs euro 00 centi). 

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

līgumu izsoles uzvarētājam. 

3. Izsoles rezultātā iegūtos līdzekļus novirzīt Gārsenes pagasta pārvaldei 

stāvlaukuma būvniecībai pie Gārsenes kultūras nama. 
 

14.# 

Par Aknīstes novada pašvaldības kustamā īpašuma – meža cirsmas “Pagasta 

meži”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56620030198, kadastra 

apzīmējums 56620050080, 5.kvartāla 3., 4., 8., 10., 11., 12., 15.nogabala 

atsavināšanas izsoles rezultātu 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, 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, 

ņemot vērā 09.06.2021. izsoles rezultātus, Finanšu komitejas 16.06.2021. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, S.Vārslavāne, V.Žukovskis, 

S.Pudāne, Ē.Serafinovičs, G.Gusevs); PRET – 1 (J.Vanags); ATTURAS – nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt 2021.gada 9.jūnija izsoles rezultātus, nosakot SIA /Nosaukums, 

reģ.Nr./, par kustamā īpašuma - meža cirsmas “Pagasta meži”, Gārsenes 

pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56620030198, kadastra apzīmējums 

56620050080, 5.kvartāla 3.,4.,8.,10.,11.,12.,15. nogabals 9,07 ha platībā 

(sanitārā cirte - retināšana), izcērtamās koksnes krāja 290,65  m3, izsoles 

uzvarētāju, kurš ir nosolījis augstāko cenu, kas sastāda EUR 9 803,00 (deviņi 

tūkstoši astoņi simti trīs euro 00 centi). 
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2. Uzdot Aknīstes novada pašvaldības juriskonsultei A.Aldiņai sagatavot pirkuma 

līgumu izsoles uzvarētājam. 

3. Izsoles rezultātā iegūtos līdzekļus novirzīt Gārsenes pagasta pārvaldei 

stāvlaukuma būvniecībai pie Gārsenes kultūras nama. 
 

15.# 

Par Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma- daudzdzīvokļu dzīvojamā 

māja ar zemes gabalu Augšzemes iela 34, Aknīstē, Aknīstes novadā 

atsavināšanas elektroniskās izsoles rezultātu 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, 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, 

ņemot vērā 08.06.2021. Aktu par nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē 

Nr.2279127/0/2021-AKT, Finanšu komitejas 16.06.2021. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Vārslavāne, 

V.Žukovskis, S.Pudāne, Ē.Serafinovičs, G.Gusevs); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt elektroniskās izsoles rezultātus, kas notika elektronisko izsoļu 

vietnē e-izsoles.ta.gov.lv. no 06.05.2021. plkst. 13.00 līdz 07.06.2021. 

plkst.13.00, nosakot /Vārds, uzvārds, personas kods/,  par nekustamā īpašuma 

Augšzemes iela 34, Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56050010280, kas 

sastāv no divstāvu astoņu dzīvokļu dzīvojamās mājas un vienas palīgēkas ar 

kopējo platību 281,5 m2, kā arī zemes, kadastra apzīmējums 56050010280, ar 

kopējo platību 1220 m2, izsoles uzvarētāju, kurš ir nosolījis augstāko cenu, kas 

sastāda EUR 1850,00 (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit  viens euro 00 

centi). 

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

līgumu izsoles uzvarētājam. 

3. Izsoles rezultātā iegūtos līdzekļus novirzīt daudzfunkcionāla laukuma 

būvniecībai Aknīstē. 
 

16.# 

Par Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes gabala “Spodriņu 

kūts”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanas izsoles rezultātu 

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, 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, 

ņemot vērā 08.06.2021. izsoles rezultātus, Finanšu komitejas 16.06.2021. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, S.Vārslavāne, V.Žukovskis, 

S.Pudāne, G.Gusevs); PRET – nav; ATTURAS – 1 (J.Vanags), balsojumā 

nepiedalās – 1 deputāts (Ē.Serafinovičs, pildot likumā „Par interešu konflikta 

novēršanu pašvaldību amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas 

ierobežojumus), Aknīstes novada dome NOLEMJ: 
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1. Apstiprināt 2021.gada 8.jūnija izsoles rezultātus, nosakot /Nosaukums, reģ.Nr./, 

par nekustamā īpašuma “Spodriņu kūts”, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, 

kadastra Nr.56620050065, ar kopējo platību 2,3 ha, izsoles uzvarētāju, kurš ir 

nosolījis augstāko cenu, kas sastāda EUR 4334,00 (četri tūkstoši trīs simti 

trīsdesmit četri euro 00 centi). 

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

līgumu izsoles uzvarētājam. 

3. Izsoles rezultātā iegūtos līdzekļus novirzīt daudzfunkcionāla laukuma 

būvniecībai Aknīstē. 
 

17.# 

Par Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes gabala “Pagasta 

zeme”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā atsavināšanas izsoles rezultātu 

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, 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, 

ņemot vērā 08.06.2021. izsoles rezultātus, Finanšu komitejas 16.06.2021. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, S.Vārslavāne, V.Žukovskis, 

S.Pudāne, G.Gusevs); PRET – nav; ATTURAS – 1 (J.Vanags), balsojumā 

nepiedalās – 1 deputāts (Ē.Serafinovičs, pildot likumā „Par interešu konflikta 

novēršanu pašvaldību amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas 

ierobežojumus), Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt 2021.gada 8.jūnija izsoles rezultātus, nosakot /Nosaukums, reģ.Nr./ 

par nekustamā īpašuma “Pagasta zeme”, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, 

kadastra Nr.56620050079, ar kopējo platību 0,2 ha, izsoles uzvarētāju, kurš ir 

nosolījis augstāko cenu, kas sastāda EUR 964,00 (deviņi simti sešdesmit četri 

euro 00 centi). 

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

līgumu izsoles uzvarētājam. 

3. Izsoles rezultātā iegūtos līdzekļus novirzīt daudzfunkcionāla laukuma 

būvniecībai Aknīstē. 
 

18.# 

Par Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes gabala 

“Teiksmas”, Asares pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanas izsoles rezultātu 

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, 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, 

ņemot vērā 08.06.2021. izsoles rezultātus, Finanšu komitejas 16.06.2021. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Vārslavāne, 

V.Žukovskis, S.Pudāne, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS – nav, balsojumā 

nepiedalās – 1 deputāts (G.Gusevs, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu 

pašvaldību amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus), 
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Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt 2021.gada 8.jūnija izsoles rezultātus, nosakot /Vārds, uzvārds, 

personas kods/ par nekustamā īpašuma “Teiksmas (pašvaldība)”, Asares 

pagasts, Aknīstes novads, kadastra Nr.56440040002, ar kopējo platību 1,79 ha, 

izsoles uzvarētāju, kurš ir nosolījis augstāko cenu, kas sastāda EUR 8338,00 

(astoņi tūkstoši trīs simti trīsdesmit astoņi euro 00 centi). 

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

līgumu izsoles uzvarētājam. 

3. Izsoles rezultātā iegūtos līdzekļus novirzīt Asares pagasta pārvaldei dzīvojamās 

mājas “Rīti” teritorijas labiekārtošanai. 
 

19.# 

Par Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes gabala 

“Jaunsilaine”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanas izsoles 

rezultātu 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, 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, 

ņemot vērā 08.06.2021. izsoles rezultātus, Finanšu komitejas 16.06.2021. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Vārslavāne, 

V.Žukovskis, S.Pudāne, Ē.Serafinovičs, G.Gusevs); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt 2021.gada 8.jūnija izsoles rezultātus, nosakot SIA /Nosaukums, 

reģ.Nr./ par nekustamā īpašuma “Jaunsilaine”, Gārsenes  pagasts, Aknīstes 

novads, kadastra Nr.56620010148, ar kopējo platību 3,23 ha, izsoles uzvarētāju, 

kurš ir nosolījis augstāko cenu, kas sastāda EUR 4156,00 (četri tūkstoši viens 

simts piecdesmit seši euro 00 centi). 

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

līgumu izsoles uzvarētājam. 

3. Izsoles rezultātā iegūtos līdzekļus novirzīt daudzfunkcionāla laukuma 

būvniecībai Aknīstē. 
 

20.# 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes gabala “Rudzāti”, Gārsenes 

pagastā, Aknīstes novadā, pirmās kārtas elektroniskās  izsoles atzīšanu par 

nenotikušu un otrās kārtas izsoles  organizēšanu e- izsoles.ta.gov.lv vietnē 

  Aknīstes novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums zemes gabals 

“Rudzāti”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr. 56620030297,  ar kopējo 

platību 0,5869 ha un reģistrēts Aknīstes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000607295. 

  Aknīstes novada dome 2021.gada 28.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.149 (4, 

26.#) “Par pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes gabala “Rudzāti”, Gārsenes 

pagastā, Aknīstes novadā, otrās kārtas izsoles atzīšanu par nenotikušu un izsoles 

organizēšanu izsoļu vietnē izsoles ta.gov.lv un izsoles noteikumu apstiprināšanu.” 

  No 06.05.2021. plkst. 13.00 līdz 07.06.2021. plkst.13.00 notika elektronisko 

izsoļu vietnē e-izsoles.ta.gov.lv nekustamā īpašuma “Rudzāti”, Gārsenes pagastā, 

Aknīstes novadā, kadastra Nr. 56620030297 elektroniskā izsole, uz kuru dalībai 

nepieteicās neviens pretendents. 

https://www.jurmala.lv/docs/j16/l/j160542.htm
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  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmā daļa noteic, ja 

neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu [...], izsole ar augšupejošu soli 

atzīstama par nenotikušu. 

  Mantas atsavināšanas komisija ierosina rīkot otrās kārtas izsoli e - 

izsoles.ta.gov.lv vietnē, samazinot nosacīto cenu par 5%. 

  

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 16.06.2021. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Vārslavāne, 

V.Žukovskis, S.Pudāne, Ē.Serafinovičs, G.Gusevs); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Atzīt nekustamā īpašuma “Rudzāti”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, 

kadastra Nr. 56620030297, ar kopējo platību 0,5869 ha, pirmās kārtas 

elektronisko izsoli par nenotikušu. 

2. Atsavināt nekustamo īpašumu - zemes gabalu “Rudzāti”, Gārsenes pagastā, 

Aknīstes novadā, kadastra Nr. 56620030297, ar kopējo platību 0,5869 ha, 

rīkojot otrās kārtas izsoli elektronisko izsoļu vietnē e-izsoles.ta.gov.lv. 

3. Noteikt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena  ir EUR 2433,00 (divi 

tūkstoši četri simti trīsdesmit trīs euro 00 centi). 

4. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana elektroniskajā izsolē ar 

augšupejošu soli.  

5. Apstiprināt grozījumus Aknīstes novada domes 28.04.2021. izsoles noteikumos 

Nr.10/2021 „Par Aknīstes novada pašvaldības īpašuma - zemes gabala 

“Rudzāti”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanu”. 

6. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt izsoli. 
 

21.# 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma- divistabu dzīvokļa “Navicki”-5, Aknīstes 

pagastā, Aknīstes novadā, pirmās kārtas elektroniskās  izsoles atzīšanu par 

nenotikušu un otrās kārtas izsoles  organizēšanu e- izsoles.ta.gov.lv vietnē 

  No 06.05.2021. plkst. 13.00 līdz 07.06.2021. plkst.13.00 notika elektronisko 

izsoļu vietnē e-izsoles.ta.gov.lv nekustamā īpašuma “Navicki”-5, Aknīstes pagastā, 

Aknīstes novadā, kadastra Nr.56259000004, elektroniskā izsole, uz kuru dalībai 

nepieteicās neviens pretendents. 

 

  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmā daļa noteic, ja 

neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu [...], izsole ar augšupejošu soli 

atzīstama par nenotikušu. 

  Mantas atsavināšanas komisija ierosina rīkot otrās kārtas izsoli e - 

izsoles.ta.gov.lv vietnē, samazinot nosacīto cenu par 10%, bet deputāti Finanšu 

komitejas sēdē ierosināja pazemināt cenu par 20%. 

 

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 
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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 16.06.2021. lēmumu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Vārslavāne, 

V.Žukovskis, S.Pudāne, Ē.Serafinovičs, G.Gusevs); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Atzīt nekustamā īpašuma - divistabu dzīvokļa “Navicki”-5, Aknīstes pagastā, 

Aknīstes novadā, kadastra Nr. 56259000004, ar kopējo platību 40,8 m2, kā arī 

pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 408/3501 domājamās daļas no 

dzīvojamās ēkas, kadastra apzīmējums 56250040294001, un zemes, kadastra 

apzīmējums 56250040294, pirmās kārtas elektronisko izsoli par nenotikušu.  

2. Organizēt minētā nekustamā īpašuma otrās kārtas elektronisko izsoli ar 

augšupejošu soli un noteikt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena  ir 

EUR 240.00 (divi simti četrdesmit euro 00 centi). 

3. Apstiprināt grozījumus Aknīstes novada domes 28.04.2021. izsoles noteikumos 

Nr.11/2021 „Par Aknīstes novada pašvaldības īpašuma- dzīvokļa “Navicki”-5,  

Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanu”. 

4. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt izsoli. 
 

22.# 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma- divistabu dzīvokļa “Navicki”-6, Aknīstes 

pagastā, Aknīstes novadā, pirmās kārtas elektroniskās  izsoles atzīšanu par 

nenotikušu un otrās kārtas izsoles  organizēšanu e- izsoles.ta.gov.lv vietnē 

  No 06.05.2021. plkst. 13.00 līdz 07.06.2021. plkst.13.00 notika elektronisko 

izsoļu vietnē e-izsoles.ta.gov.lv nekustamā īpašuma “Navicki”-6, Aknīstes pagastā, 

Aknīstes novadā, kadastra Nr. 56259000006 elektroniskā izsole, uz kuru dalībai 

nepieteicās neviens pretendents. 

 

  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmā daļa noteic, ja 

neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu [...], izsole ar augšupejošu soli 

atzīstama par nenotikušu. 

  Mantas atsavināšanas komisija ierosina rīkot otrās kārtas izsoli e - 

izsoles.ta.gov.lv vietnē, samazinot nosacīto cenu par 10%, bet deputāti Finanšu 

komitejas sēdē ierosināja pazemināt cenu par 20%. 

 

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 16.06.2021. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Vārslavāne, 

V.Žukovskis, S.Pudāne, Ē.Serafinovičs, G.Gusevs); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Atzīt nekustamā īpašuma - divistabu dzīvokļa “Navicki”-6, Aknīstes pagastā, 

Aknīstes novadā, kadastra Nr.56259000006, ar kopējo platību 46,2m2, kā arī pie 

dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 462/3501  domājamās daļas no 

dzīvojamās ēkas, kadastra apzīmējums 56250040294001, un zemes, kadastra 

apzīmējums 56250040294, pirmās kārtas elektronisko izsoli par nenotikušu. 
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2. Organizēt minētā nekustamā īpašuma otrās kārtas elektronisko izsoli ar 

augšupejošu soli un noteikt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena  ir 

EUR 272,00 (divi simti septiņdesmit divi euro 00 centi). 

3. Apstiprināt grozījumus Aknīstes novada domes 28.04.2021. izsoles noteikumos 

Nr.12/2021 „Par Aknīstes novada pašvaldības īpašuma- dzīvokļa “Navicki”-6,  

Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanu”. 

4. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt izsoli. 
 

23.# 

Par līdzekļu novirzīšanu no pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes gabala 

“Odiņi”, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanas 

 

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

otrās daļas 6.punktu, Finanšu komitejas 16.06.2021. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Vārslavāne, 

V.Žukovskis, S.Pudāne, Ē.Serafinovičs, G.Gusevs); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Novirzīt iegūtos 1538.00 EUR par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

(zemes gabala) “Odiņi”, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanu Asares 

pagasta pārvaldei dzīvojamās mājas “Rīti” teritorijas labiekārtošanai. 
 

24.# 

Datu aktualizācija par SIA “Aknīstes Pakalpojumi” apsaimniekošanā un 

pārvaldīšanā Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošajiem nekustamajiem 

īpašumiem 

Ņemot vērā 08.06.2021. Aktu par nekustamā īpašuma Augšzemes ielā 34, 

Aknīstē, Aknīstes novadā, pārdošanu izsolē, minētais īpašums ir izslēdzams no 

nekustamo īpašumu, ko pārvalda un apsaimnieko SIA “Aknīstes Pakalpojumi”, 

saraksta. 

No saraksta izslēdzama arī māja Augšzemes ielā 41, Aknīstē, kura netiek 

apsaimniekota, jo tajā nav pabeigti būvdarbi un tajā neviens nedzīvo. 

 

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas 

noteikumu 13.punktu, ka Aknīstes novada pašvaldība, ir Aknīstes pilsētas ar lauku 

teritoriju saistību un tiesību pārņēmēja, Finanšu komitejas 16.06.2021. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Vārslavāne, 

V.Žukovskis, S.Pudāne, Ē.Serafinovičs, G.Gusevs); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Veikt grozījumus 2004.gada 27.aprīļa Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju 

Domes sēdes protokola Nr.5 “Par nekustamā īpašuma nodošanu SIA “Aknīstes 

Pakalpojumi” pārvaldīšanā un apsaimniekošanā un SIA darbības kontroli” 1.punktā 

minētajā “Nekustamā īpašuma saraksts” 2A pielikumā un apstiprināt to jaunā redakcijā: 

Nr. 

p.k. 

Objekta nosaukums, adrese 

1. Dzīvojamā māja Skolas ielā 16, Aknīste, Aknīstes novads 

2. Dzīvojamā māja Skolas ielā 21, Aknīste, Aknīstes novads 

3. Dzīvojamā māja Dzirnavu ielā 12, Aknīste, Aknīstes novads 

4. Dzīvojamā māja Pasta ielā 1, Aknīste, Aknīstes novads 

5. Dzīvojamā māja Zaļā iela 1, Aknīste, Aknīstes novads 

6. Dzīvojamā māja Krasta ielā 3, Aknīste, Aknīstes novads 
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7. Dzīvojamā māja Augšzemes ielā 4, Aknīste, Aknīstes novads 

8. Dzīvojamā māja Augšzemes ielā 7, Aknīste, Aknīstes novads 

9. Dzīvojamā māja Augšzemes ielā 19, Aknīste, Aknīstes novads 

10. Dzīvojamā māja Augšzemes ielā 24, Aknīste, Aknīstes novads 

11. Dzīvojamā māja Augšzemes ielā 25, Aknīste, Aknīstes novads 

12. Dzīvojamā māja Augšzemes ielā 26, Aknīste, Aknīstes novads 

13. Dzīvojamā māja Augšzemes ielā 28, Aknīste, Aknīstes novads 

14. Dzīvojamā māja Augšzemes ielā 36, Aknīste, Aknīstes novads 

15. Dzīvojamā māja Augšzemes ielā 55, Aknīste, Aknīstes novads 

16. Dzīvojamā māja Radžupes ielā 4, Aknīste, Aknīstes novads 

17. Dzīvojamā māja Radžupes ielā 5, Aknīste, Aknīstes novads 

18. Siltumapgādes katlumāja, Aknīste, Aknīstes novads 

19. Inženiertehniskie tīkli, t.sk. ūdensvadi 

                                      kanalizācija 

                                      siltumtrase 

20. Dzīvojamā māja Radžupes iela 2, Aknīste, Aknīstes novads 

21. Dzīvojamā māja Skolas iela 10 (2014.gada 20.augusta pilnvara 

Nr.14/21), Aknīste, Aknīstes novads 
 

25.# 

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 2018.gada 13.februāra noteikumu Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība 

budžeta iestādēs” 187.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 16.06.2021. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Vārslavāne, 

V.Žukovskis, S.Pudāne, Ē.Serafinovičs, G.Gusevs); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Atļaut Aknīstes novada pašvaldības grāmatvedībai norakstīt bezcerīgo debitoru 

parādus par nekustamā īpašuma nodokļu parādiem, (mirušām personām):  

1.1. /Vārds, uzvārds, personas kods/,  EUR 42.67 (četrdesmit divi euro 67 

centi); 

1.2. /Vārds, uzvārds, personas kods/,  EUR 28.46 (divdesmit astoņi euro 46  

centi; 

1.3. /Vārds, uzvārds, personas kods/, EUR 93.31 (deviņdesmit trīs euro 31 

cents); 

1.4. /Vārds, uzvārds, personas kods/, EUR 65.97 (sešdesmit pieci euro 97 

centi); 

1.5. /Vārds, uzvārds, personas kods/, EUR 87.41 (astoņdesmit septiņi euro 41 

cents); 

1.6. /Vārds, uzvārds, personas kods/, EUR 91.02 (deviņdesmit viens euro 2 

centi); 

1.7. /Vārds, uzvārds, personas kods/, EUR 162.45 (viens simts sešdesmit divi 

euro 45 centi); 

1.8. /Vārds, uzvārds, personas kods/, EUR 7.98 (septiņi euro 98 centi); 

1.9. /Vārds, uzvārds, personas kods/, EUR 3.81 (trīs euro 81 cents); 



17 
 

1.10. /Vārds, uzvārds, personas kods/, EUR 263.12 (divi simti sešdesmit trīs 

euro 12 centi); 

1.11. /Vārds, uzvārds, personas kods/, EUR 33.62 (trīsdesmit trīs euro 62 

centi); 

1.12. /Vārds, uzvārds, personas kods/,  EUR 8.17 (astoņi euro 17 centi); 

1.13. /Vārds, uzvārds, personas kods/, EUR 42.02 (četrdesmit divi euro 2 

centi); 

1.14. /Vārds, uzvārds, personas kods/, EUR 13.57 (trīspadsmit euro 57 centi); 

1.15. /Vārds, uzvārds, personas kods/, EUR 67.09 (sešdesmit septiņi euro 9 

centi); 

1.16. /Vārds, uzvārds, personas kods/, EUR 23.07 (divdesmit trīs euro 7 centi); 

1.17. /Vārds, uzvārds, personas kods/, EUR 32.72 (trīsdesmit divi euro 72 

centi); 

1.18. /Vārds, uzvārds, personas kods/, EUR 31.67 (trīsdesmit viens euro 67 

centi); 

1.19. /Vārds, uzvārds, personas kods/, EUR 20.62 (divdesmit euro 62 centi); 

1.20. /Vārds, uzvārds, personas kods/, EUR 23.25 (divdesmit trīs euro 25 

centi); 

1.21. /Vārds, uzvārds, personas kods/, EUR 19.62 (deviņpadsmit euro 62 

centi); 

1.22. /Vārds, uzvārds, personas kods/, EUR 3.90 (trīs euro 90 centi); 

1.23. /Vārds, uzvārds, personas kods/, EUR 19.60 (deviņpadsmit euro 60 

centi); 

1.24. /Vārds, uzvārds, personas kods/, EUR 99.87 (deviņdesmit deviņi euro 87 

centi); 

1.25. /Vārds, uzvārds, personas kods/, EUR 337.49 (trīs simti trīsdesmit septiņi 

euro 49 centi). 

2. Atļaut Aknīstes novada pašvaldības grāmatvedībai norakstīt likvidēta 

uzņēmuma bezcerīgā debitora parādu:  

2.1. SIA /Nosaukums, reģ.Nr./,  EUR 22.40 (divdesmit divi euro 40 centi). 

3. Atļaut Aknīstes novada pašvaldības grāmatvedībai norakstīt bezcerīgo debitoru 

parādus par ūdeni, kanalizāciju (mirušām personām):  

3.1. /Vārds, uzvārds, personas kods/, EUR 55.02 (piecdesmit pieci euro 2 

centi). 

4. Lēmuma izpildes kontroli nodrošina Aknīstes novada pašvaldības 

grāmatvedība. 
 

26.# 

Par pašvaldības zemes nomu 

Aknīstes novada pašvaldība ir izskatījusi /Vārds, uzvārds, dzīvesvieta/, 

2021.gada 18.maija iesniegumu par Zemes nomas līguma noslēgšanu un zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 56440050325 Asares pagastā, platībā 0,5054 ha 

iznomāšanu uz laiku 6 gadi.  

Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:  

1) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5644 005 0325, „Brieži”, Asares 

pagastā, platībā 0,5054 ha piekrīt Aknīstes novada pašvaldībai;  

2) citi iesniegumi, pieprasījumi par zemes vienības nomu pašvaldībā nav 

saņemti.  

Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”: 

 - 28.punktā noteikts, ka “Lēmumu par neapbūvēta zemesgabala iznomāšanu 

pieņem iznomātājs”;  
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- 5.punktā noteikts, ka “Zemesgabala minimālā nomas maksa vai neapbūvēta 

zemesgabala apbūves tiesības minimālā maksa gadā ir 28 euro”.  

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 

„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi 5., 28.punktiem, 

Tautsaimniecības komitejas 14.06.2021. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Vārslavāne, 

V.Žukovskis, S.Pudāne, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS – nav, balsojumā 

nepiedalās – 1 deputāts (G.Gusevs, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu 

pašvaldību amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus), 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Noslēgt ar /Vārds, uzvārds/ Zemes nomas līgumu par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 5644 005 0325, „Brieži”, Asares pagastā, Aknīstes novadā, platībā 

0,5054 ha iznomāšanu uz laiku 6 gadi, līdz 2027.gada 31.decembrim. 

2. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu gadā 1.5% no zemes kadastrālās 

vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR apmērā. Papildus Nomas maksai 

Nomnieks maksā Iznomātājam pievienotās vērtības nodokli (PVN). 
 

27.# 

Par pašvaldības zemes nomu 

Aknīstes novada pašvaldība ir izskatījusi /Vārds, uzvārds, dzīvesvieta/, 

2021.gada 10.maija iesniegumu par Zemes nomas līguma noslēgšanu un zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 56050010285 Aknīstes pilsētā, platībā 0,1959 ha 

iznomāšanu uz laiku 6 gadi.  

Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:  

1) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5625 003 0285, Krasta iela 19A, 

Aknīstes pilsētā, platībā 0,1959 ha piekrīt Aknīstes novada pašvaldībai;  

2) citi iesniegumi, pieprasījumi par zemes vienības nomu pašvaldībā nav saņemti; 

3) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 56250010285 Krasta iela 19A, Aknīstes 

pilsētā, nav apbūvēta. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 

„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi 5., 28., 53.punktu, 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1. 

pantu, Aknīstes novada domes 2019.gada 19.jūnija saistošajiem noteikumiem 

Nr.9/2019 “Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Aknīstes 

novadā”, Tautsaimniecības komitejas 14.06.2021. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Vārslavāne, 

V.Žukovskis, S.Pudāne, Ē.Serafinovičs, G.Gusevs); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Noslēgt ar /Vārds, uzvārds/ Zemes nomas līgumu par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 5625 001 0285, Krasta ielā 19A, Aknīstes pilsētā, platībā 0,1959 

ha iznomāšanu uz laiku 6 gadi, līdz 2027.gada 31.decembrim. 

2. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no Valsts 

zemes dienesta noteiktās zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 

10.00 EUR apmērā. Papildus nomas maksai Nomnieks maksā Iznomātājam 

pievienotās vērtības nodokli (PVN). 
 

28.# 

Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu 

Aknīstes novada pašvaldība ir izskatījusi /Vārds, uzvārds, dzīvesvieta/, 

2021.gada 27.maija iesniegumu par Zemes nomas līguma pagarināšanu un, zemes 

vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 56050010092 un zemes vienības ar kadastra 
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apzīmējumu 56050010384, Aknīstes pilsētā 0.0986 ha platībā un 0.3485 ha platībā, 

nomu uz laiku 6 gadi. 

 Izskatot iesniegumu, tika konstatēts: 

1) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 56050010092  platība 0.8933 ha un 

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 56050010384  platība 0.3485 ha piekrīt Aknīstes 

novada pašvaldībai; 

2) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 56050010092 un zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 56050010384 Aknīstes pilsētā nav apbūvēta; 

3) /Vārds, uzvārds /nav nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nomas 

maksas parāda. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 

„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi 5., 28., 53.punktu, 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

6.1.pantu, Aknīstes novada domes 2019.gada 19.jūnija saistošajiem noteikumiem 

Nr.9/2019 “Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Aknīstes 

novadā”, Tautsaimniecības komitejas 14.06.2021. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Vārslavāne, 

V.Žukovskis, S.Pudāne, Ē.Serafinovičs, G.Gusevs); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Pagarināt ar /Vārds, uzvārds /noslēgto zemes nomas līgumu par zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 56050010092, platība 0.0986 ha, un zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 56050010384, platība 0.3485 ha, Aknīstes pilsētā, 

iznomāšanu uz laiku 6 gadi, līdz 2027.gada 31.decembrim, sakņu dārza 

vajadzībām. 

2. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no Valsts 

zemes dienesta noteiktās zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 

15.00 EUR apmērā. Papildus nomas maksai Nomnieks maksā Iznomātājam 

pievienotās vērtības nodokli (PVN). 
 

29.# 

Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu 

Aknīstes novada pašvaldība ir izskatījusi /Vārds, uzvārds, personas kods/, 

2021.gada 27.maija iesniegumu par Lauku apvidus zemes nomas līguma pagarināšanu 

Aknīstes novadā, uz laiku 6 gadi. 

Izskatot iesniegumu, tika konstatēts: 

1) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 56250060027, zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 56250060028, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

56250070213, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 56250070061, zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu 56250060026, zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 56250060075, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

56250030045 piekrīt Aknīstes novada pašvaldībai; 

2) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56250060027; ar kadastra apzīmējumu 

56250060028; ar kadastra apzīmējumu 56250070213; ar kadastra apzīmējumu 

56250070061; ar kadastra apzīmējumu 56250060026; ar kadastra apzīmējumu 

56250060075; ar kadastra apzīmējumu 56250030045; un ar kadastra 

apzīmējumu 56440050342, nav apbūvētas; 

3) /Vārds, uzvārds /Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas 

zemes lietošanas tiesības; 

4) uz 09.06.2021. /Vārds, uzvārds/ nav zemes nomas maksas un nekustamā 

īpašuma nodokļa maksājuma parāda. 
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Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otrajā daļā noteikts, ka “Persona, kurai 

zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos 

gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu 

“Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz 

tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 

gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. 

Ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir 

tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā”.  

Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par 

neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību” 2.punktā noteikts, ka “Lauku apvidus zemes nomas līgumu 

(turpmāk - nomas līgums) par visu pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi vai par šīs zemes 

daļu var noslēgt persona, kas ieguvusi nomas pirmtiesības saskaņā ar Valsts un 

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu (turpmāk - pirmtiesīgā persona).”  

5.punktā noteikts, ka “Lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona 

attiecīgajā vietējā pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus:  

5.1. fiziskā persona - iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja vārds, 

uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir 

sasniedzama, nomājamā zemes platība un zemes lietošanas mērķis;  

5.4. ja uz iznomājamās zemes vienības atrodas ēkas (būves), dokumentus, kas 

apliecina īpašumtiesības uz attiecīgajām ēkām (būvēm), vai līdz to nostiprināšanai 

zemesgrāmatā - vienu no likuma "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu 

zemesgrāmatās" 17. un 28.pantā minētajiem dokumentiem, vai arī pašvaldības izdotu 

izziņu par to, ka ēkas (būves) atrodas pirmtiesīgās personas lietošanā un piekrīt šīs 

personas mājsaimniecībai”;  

7.punktā noteikts, ka “Nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona 

vai nomnieks. Nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no 

zemes kadastrālās vērtības”. 

 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, Ministru kabineta 

2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus 

zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2., 5. un 

7.punktiem, Tautsaimniecības komitejas 14.06.2021. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Vārslavāne, 

V.Žukovskis, S.Pudāne, Ē.Serafinovičs, G.Gusevs); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Pagarināt ar /Vārds, uzvārds/ noslēgto Lauku apvidus zemes nomas līgumu par 

zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 56250060027 platībā 2,2 ha, ar 

kadastra apzīmējumu 56250060028 platībā 1,2 ha, ar kadastra apzīmējumu 

56250070213 platībā 8,3 ha, ar kadastra apzīmējumu 56250070061 platībā 13,8 

ha, ar kadastra apzīmējumu 56620060026 platībā 5,1 ha, ar kadastra 

apzīmējumu 56250060075 platībā 7,0 ha, ar kadastra apzīmējumu 

56250030045 platībā 21 ha Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, iznomāšanu uz 

laiku 6 gadi, zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecība (zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101). 

2. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu gadā 0,5 % apmērā no Valsts 

zemes dienesta noteiktās zemesgabala kadastrālās vērtības. Papildus nomas 

maksai Nomnieks maksā Iznomātājam pievienotās vērtības nodokli (PVN). 
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30.# 

Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu 

Aknīstes novada pašvaldība ir izskatījusi /Vārds, uzvārds, personas kods/, 

2021.gada 17.maija iesniegumu par Zemes nomas līguma pagarināšanu zemes vienības 

daļai ar kadastra apzīmējumu 56620030182, Gārsenes pagastā, 0.03 ha platībā, uz laiku 

6 gadi. 

 Izskatot iesniegumu, tika konstatēts: 

1) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 56620030182,  platība 2.29 ha, piekrīt 

Aknīstes novada pašvaldībai; 

2) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 56620030182 Gārsenes pagastā, nav 

apbūvēta; 

3) /Vārds, uzvārds /nav nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nomas maksas 

parāda. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 

„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5., 28., 53.punktu, 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

6.1.pantu, Aknīstes novada domes 2019.gada 19.jūnija saistošajiem noteikumiem 

Nr.9/2019 “Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Aknīstes 

novadā”, Tautsaimniecības komitejas 14.06.2021. lēmumu, 
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Vārslavāne, 

V.Žukovskis, S.Pudāne, Ē.Serafinovičs, G.Gusevs); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Pagarināt ar /Vārds, uzvārds /noslēgto zemes nomas līgumu par zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 56620030182, platība 0.03 ha, Gārsenes pagastā, 

iznomāšanu uz laiku 6 gadi, līdz 2027.gada 31.decembrim, sakņu dārza 

vajadzībām. 

2. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no Valsts 

zemes dienesta noteiktās zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 

7.00 EUR apmērā. Papildus nomas maksai Nomnieks maksā Iznomātājam 

pievienotās vērtības nodokli (PVN). 
 

31.# 

Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu 

Aknīstes novada pašvaldība ir izskatījusi /Vārds, uzvārds, personas kods/, 

2021.gada 31.maija iesniegumu par Zemes nomas līguma pagarināšanu par zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 56050010348 “Zaļā iela 6A”, Aknīstē, Aknīstes 

novadā, 0.1341 ha platībā, nomu uz laiku 6 gadi. 

 Izskatot iesniegumu, tika konstatēts: 

1) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 56050010348 „Zaļā iela 6A”, Aknīstes 

pilsētā, platībā 0.1341 ha, piekrīt Aknīstes novada pašvaldībai; 

2) ar /Vārds, uzvārds /30.06.2011. noslēgtais Zemes nomas līgums izbeidzas 

2021.gada 30.maijā; 

3) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 56050010348 „Zaļā iela 6A”, Aknīstē, 

nav apbūvēta; 

4) /Vārds, uzvārds /nav nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nomas maksas 

parāda. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 

„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5., 28., 53.punktu, 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

6.1.pantu, Aknīstes novada domes 2019.gada 19.jūnija saistošajiem noteikumiem 

Nr.9/2019 “Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Aknīstes 

novadā”, Tautsaimniecības komitejas 14.06.2021. lēmumu,  
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atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Vārslavāne, 

V.Žukovskis, S.Pudāne, Ē.Serafinovičs, G.Gusevs); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Pagarināt ar /Vārds, uzvārds /noslēgto zemes nomas līgumu par zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 56050010348 “Zaļā iela 6A”, Aknīstē, platībā 0,1341 

ha, iznomāšanu uz laiku 6 gadi, līdz 2027.gada 31.decembrim. 

2. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no Valsts 

zemes dienesta noteiktās zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 

15.00 EUR apmērā. Papildus nomas maksai Nomnieks maksā Iznomātājam 

pievienotās vērtības nodokli (PVN). 
 

32.# 

Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

Izskatījuši /Vārds, uzvārds, dzīvesvieta/, 2021.gada 12.maijā saņemto 

iesniegumu par pašvaldības zemes vienības pārnomāšanu un /Vārds, uzvārds, 

dzīvesvieta/, 12.05.2021. iesniegumu par atļauju pārnomāšanai, pamatojoties uz 

Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes 

nomas un apbūves tiesības noteikumi”, Tautsaimniecības komitejas 14.06.2021. 

lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Vārslavāne, 

V.Žukovskis, S.Pudāne, Ē.Serafinovičs, G.Gusevs); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Atļaut pārnomāt /Vārds, uzvārds, personas kods/, zemes gabalu ar 

kad.Nr.56620030095  1.5 ha platībā, kurš ir iznomāts /Vārds, uzvārds/.  Zemes 

lietošanas mērķis – 0101 - Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. Nomas līguma termiņš ir 6 gadi. 
 

33.# 

Par pašvaldības zemes nomas līguma izbeigšanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, Tautsaimniecības komitejas 

14.06.2021. lēmumu, 
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Vārslavāne, 

V.Žukovskis, S.Pudāne, Ē.Serafinovičs, G.Gusevs); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Izbeigt ar /Vārds, uzvārds /noslēgto zemes nomas līgumu par zemes gabala 18,5 

ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5644 005 0285, Asares pagastā, 

Aknīstes novadā, nomu, ar 2021.gada 31.augustu. 
 

34.# 

Par pašvaldības zemes nomas līguma izbeigšanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, Tautsaimniecības komitejas 

14.06.2021. lēmumu, 
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atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Vārslavāne, 

V.Žukovskis, S.Pudāne, Ē.Serafinovičs, G.Gusevs); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Izbeigt zemes nomas līgumu ar /Vārds, uzvārds, personas kods/ uz pašvaldībai 

piekrītošo zemes gabala daļu Aknīstes pilsētā ar kadastra apzīmējumu 56050010435 - 

0.2 ha platībā un uz pašvaldībai piekrītošo zemes gabala daļu ar kadastra apzīmējumu 

56050010431 - 0.5 ha platībā. 
 

35.# 

Par pašvaldības zemes gabala nodošanu atsavināšanai 

Aknīstes novada pašvaldība ir izskatījusi /Vārds, uzvārds, dzīvesvieta/, 

2021.gada 10.maija iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

56050010285 Krasta iela 19A, Aknīstes pilsētā, 0.1959 ha platībā, nodošanu 

atsavināšanai. Izskatot iesniegumu, tika konstatēts: 

1) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 56050010285, Aknīstes pilsētā, 0.1959 

ha  kopplatībā piekrīt Aknīstes novada pašvaldībai; 

2) zemes gabals 2021.gadā nav iznomāts. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

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

21.panta trešo daļu, 4.panta ceturtās daļas 8.punktu 5.panta pirmo  daļu, 8.panta otro 

daļu,10.panta otro daļu, 44.panta pirmo daļu, Tautsaimniecības komitejas 14.06.2021. 

lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Vārslavāne, 

V.Žukovskis, S.Pudāne, Ē.Serafinovičs, G.Gusevs); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56050010285, Krasta 

iela 19A, Aknīstes pilsētā, 0.1959 ha platībā. 

2. Zemes gabala platība pēc uzmērīšanas var tikt precizēta. 

3. Uzdot  pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai uzsākt zemes atsavināšanas 

procedūru. 
 

36.# 

Par pašvaldības zemes gabala nodošanu atsavināšanai 

 Aknīstes novada pašvaldība ir izskatījusi /Vārds, uzvārds, dzīvesvieta/, 

2021.gada 20.maija iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

56050010131 Aknīstes pilsētā, 0.1154 ha platībā, nodošanu atsavināšanai. Izskatot 

iesniegumu, tika konstatēts: 

1) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 56050010131, Aknīstes pilsētā, 0.1154 

ha  kopplatībā piekrīt Aknīstes novada pašvaldībai; 

2) zemes gabals 2021.gadā ir iznomāts /Vārds, uzvārds/. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

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

21.panta trešo daļu, 4.panta ceturtās daļas 8.punktu 5.panta pirmo  daļu, 8.panta otro 

daļu,10.panta otro daļu, 44.panta pirmo daļu, Tautsaimniecības komitejas 14.06.2021. 

lēmumu, 
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Vārslavāne, 

V.Žukovskis, S.Pudāne, Ē.Serafinovičs, G.Gusevs); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 
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1. Nodot atsavināšanai zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56050010131, 

Upes iela 5, Aknīstes pilsētā,   0.1154 ha platībā. 

2. Zemes gabala platība pēc uzmērīšanas var tikt precizēta. 

3. Uzdot  pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai uzsākt zemes atsavināšanas 

procedūru. 
 

37.# 

Par pašvaldības zemes gabala nodošanu atsavināšanai 

 Aknīstes novada pašvaldība ir izskatījusi SIA /Nosaukums, juridiskā adrese/, 

2021.gada 27.maija iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

56250030042 Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, 5.8 ha platībā nodošanu 

atsavināšanai. Izskatot iesniegumu, tika konstatēts: 

1) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 56250030042, Aknīstes pagastā, 

Aknīstes novadā, 5.8 ha  kopplatībā piekrīt Aknīstes novada pašvaldībai; 

2) zemes gabals 2021.gadā ir iznomāts SIA /Nosaukums/. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

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

21.panta trešo daļu, 4.panta ceturtās daļas 8.punktu 5.panta pirmo  daļu, 8.panta otro 

daļu,10.panta otro daļu, 44.panta pirmo daļu, Tautsaimniecības komitejas 14.06.2021. 

lēmumu, 
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Vārslavāne, 

V.Žukovskis, S.Pudāne, Ē.Serafinovičs, G.Gusevs); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56250030042, 

Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, 5.8 ha platībā. 

2. Zemes gabala platība pēc uzmērīšanas var tikt precizēta. 

3. Uzdot  pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai uzsākt zemes atsavināšanas 

procedūru. 
 

38.# 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56050010094 platības precizēšanu 

Aknīstes novada pašvaldība ir saņēmusi Valsts zemes dienesta 2021.gada 

4.jūnija vēstuli par kadastra datu aktualizāciju sakarā ar nekustamā īpašuma Lauku ielā 

33A  Aknīstē, sadalīšanu. Veicot nekustamā īpašuma sadalīšanu un zemes vienību 

platību salīdzināšanu, Kadastra informācijas sistēmas teksta un telpiskajos datos 

konstatētas platību atšķirības zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56050010094. 

Valsts zemes dienests lūdz precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

56050010094 platību. 

 

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

Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1019 „Zemes kadastrālās 

uzmērīšanas noteikumi” 188.2.1.apakšpunktu, Tautsaimniecības komitejas 

14.06.2021. lēmumu, 
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Vārslavāne, 

V.Žukovskis, S.Pudāne, Ē.Serafinovičs, G.Gusevs); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Precizēt nekustamā īpašuma Lauku iela 33 B, Aknīstes pilsētā, Aknīstes novadā, 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56050010094 kadastrālajā uzmērīšanā 

precizēto zemes platību no 0.2618 ha uz 0.2749 ha, pēc klāt pievienotās skices. 
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39.# 

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.pantu, 

Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 09.06.2021. lēmumu, 
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Vārslavāne, 

V.Žukovskis, S.Pudāne, Ē.Serafinovičs, G.Gusevs); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Piešķirt /Vārds, uzvārds/ dzīvojamo platību “Tempļi”- 4, Asares pagastā, 

Aknīstes novadā, dzīvojamo telpu īres līgumu slēdzot uz laiku līdz 30.09.2021.  
 

40.# 

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

 

Pamatojoties uz Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 09.06.2021. 

lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Vārslavāne, 

V.Žukovskis, S.Pudāne, Ē.Serafinovičs, G.Gusevs); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Izīrēt /Vārds, uzvārds/ dzīvokli “Rīti”- 13, Asares pagastā, Aknīstes novadā, 

uz laiku līdz 10.08.2021. pēc priekšapmaksas saņemšanas.  
 

41.# 

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

 

Pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 16.panta trešo daļu, Sociālās, 

izglītības, kultūras un sporta komitejas 09.06.2021. lēmumu, 
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Vārslavāne, 

V.Žukovskis, S.Pudāne, Ē.Serafinovičs, G.Gusevs); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar /Vārds, uzvārds/ par dzīvokli Pasta ielā 

1 – 2, Aknīstē, Aknīstes novadā, uz laiku līdz 30.09.2021.  
 

42.# 

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

 

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6.panta 

trešo daļu, 15.pantu, Aknīstes novada pašvaldības 22.12.2015. saistošo noteikumu 

Nr.31/2015 “Par Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma 

risināšanā” 3.punkta 3.4.apakšpunktu, Sociālās, izglītības, kultūras un sporta 

komitejas 09.06.2021. lēmumu, 
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Vārslavāne, 

V.Žukovskis, S.Pudāne, Ē.Serafinovičs, G.Gusevs); 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.164. 
 

43.# 

Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu 
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Pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likumu, Sociālās, izglītības, kultūras un 

sporta komitejas 09.06.2021. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Vārslavāne, 

V.Žukovskis, S.Pudāne, Ē.Serafinovičs, G.Gusevs); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz 31.08.2021., kas noslēgts 

ar /Vārds, uzvārds/ par dzīvokli “Spodras”- 12, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes 

novadā. 
 

44.# 

Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu 

 

Pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likumu, Sociālās, izglītības, kultūras un 

sporta komitejas 09.06.2021. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Vārslavāne, 

V.Žukovskis, S.Pudāne, Ē.Serafinovičs, G.Gusevs); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz 31.08.2021., kas noslēgts 

ar /Vārds, uzvārds/ par dzīvokli “Spodras”- 16, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes 

novadā. 
 

45.# 

Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu 

 

Pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likumu, Sociālās, izglītības, kultūras un 

sporta komitejas 09.06.2021. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Vārslavāne, 

V.Žukovskis, S.Pudāne, Ē.Serafinovičs, G.Gusevs); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz 31.07.2022., kas noslēgts 

ar /Vārds, uzvārds/ par dzīvokli “Kraujas 2”- 2, Kraujas, Gārsenes pagastā, Aknīstes 

novadā. 
 

46.# 

Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu 

 

Pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likumu, Sociālās, izglītības, kultūras un 

sporta komitejas 09.06.2021. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Vārslavāne, 

V.Žukovskis, S.Pudāne, Ē.Serafinovičs, G.Gusevs); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz 31.08.2021., kas noslēgts 

ar /Vārds, uzvārds/ par dzīvokli “Spodras”- 4, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes 

novadā. 
 

47.# 

Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu 
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Pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likumu, Sociālās, izglītības, kultūras un 

sporta komitejas 09.06.2021. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Vārslavāne, 

V.Žukovskis, S.Pudāne, Ē.Serafinovičs, G.Gusevs); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz 31.09.2021., kas noslēgts 

ar /Vārds, uzvārds/ par dzīvokli “Spodras”- 9, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes 

novadā. 
 

48.# 

Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu 

 

Pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likumu, Sociālās, izglītības, kultūras un 

sporta komitejas 09.06.2021. lēmumu, 
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Vārslavāne, 

V.Žukovskis, S.Pudāne, Ē.Serafinovičs, G.Gusevs); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz 31.09.2021., kas noslēgts 

ar /Vārds, uzvārds/ par dzīvokli “Spodras”- 10, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes 

novadā. 
 

49.# 

Par līguma slēgšanu ar SIA Tet 

 

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

15.panta pirmās daļas 4.punktu, Finanšu komitejas 16.06.2021. lēmumu, 
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Vārslavāne, 

V.Žukovskis, S.Pudāne, Ē.Serafinovičs, G.Gusevs); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Slēgt līgumu ar SIA Tet, reģ.Nr.40003052786, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 

105, Rīga, par interneta pieslēguma ierīkošanu Aknīstes vidusskolā no skolas budžeta 

līdzekļiem. 
 

50.# 

Par atvaļinājuma kompensācijas izmaksāšanu pašvaldības priekšsēdētājai 

 

Sakarā ar deputāta pilnvaru beigšanos un to, ka Aknīstes novada domes 

priekšsēdētājai Vijai Dzenei ir neizmantots atvaļinājums par: 

1) 01.07.2017. - 30.06.2018. - 4 nedēļas;  

2) 01.07.2018. - 30.06.2019. - 4 nedēļas; 

3) 01.07.2019. - 30.06.2020. - 4 nedēļas; 

4) 01.07.2020. - 30.06.2021. - 4 nedēļas, 

 

pamatojoties uz Darba likuma 149.panta piekto daļu, Valsts un pašvaldību 

darbinieku atlīdzības likumu un Aknīstes novada pašvaldības institūciju amatpersonu 

un darbinieku atlīdzības nolikuma 16.punktu, 
atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (J.Vanags, S.Vārslavāne, V.Žukovskis, 

S.Pudāne, Ē.Serafinovičs, G.Gusevs); PRET – nav; ATTURAS – nav, balsojumā 

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

pašvaldību amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus), 
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Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Izmaksāt Vijai Dzenei atvaļinājuma kompensāciju 30.06.2021. par 80 darba 

dienām, ja līdz 30.06.2021. V.Dzenei netiek piešķirts atvaļinājums. 
 

51.# 

Par līguma slēgšanu ar SIA “Kvēle” 

 

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

15.panta pirmās daļas 4.punktu, 
atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, S.Vārslavāne, S.Pudāne, 

Ē.Serafinovičs, G.Gusevs); PRET – 1 (J.Vanags); ATTURAS – 1 (V.Žukovskis),  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Slēgt līgumu ar SIA “Kvēle”, reģ.Nr.43603002795, juridiskā adrese: Mežotnes 

iela 20 - 11, Bauska, Bauskas novads, par apgaismojuma ierīkošanu pirmsskolas 

izglītības iestādes “Bitīte” teritorijā no dabas resursu nodokļa līdzekļiem. 
 


