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DARBA KĀRTĪBA 

1. Par ceļu un ielu fonda mērķdotācijas sadalījumu 2015.gadam un darba algām. (V.Dzene) 

2. Par saistošo noteikumu Nr.4/2015 „Grozījumi Aknīstes novada domes 2014.gada 

12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3/2014 „Par Aknīstes novada pašvaldības 

pamatbudžeta plānu 2014.gadam” apstiprināšanu. (M.Nastaja) 

3. Par saistošo noteikumu Nr.5/2015 „Grozījumi Aknīstes novada domes 2014.gada 

12.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2014 „Par Aknīstes novada pašvaldības speciālā 

budžeta plānu 2014.gadam”” apstiprināšanu. (M.Nastaja) 

4. Par grozījumiem pašvaldības 2014.gada ziedojumu un dāvinājumu budžetā. (M.Nastaja) 

5. Par pašvaldības budžeta izpildi janvārī. (M.Nastaja) 

6. Par Revīzijas komisijas norīkošanu SIA „Aknīstes Pakalpojumi”. (A.Ielejs) 

7. Par saistošo noteikumu Nr.6/2015 „Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 

2015.gadam” apstiprināšanu. (M.Nastaja) 

8. Par Aknīstes novada izglītības iestāžu tāmju apstiprināšanu 2015.gadam savstarpējiem 

norēķiniem. (M.Nastaja) 

9. Par līgumu slēgšanu un noslēgto līgumu apstiprināšanu. (V.Dzene) 

10. Par SIA „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” tāmes 2015.gadam 

apstiprināšanu. (V.Dzene) 

11. Par valsts mērķdotācijas sadali Aknīstes novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu 

darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 

01.01.2015.līdz 31.08.2015. (V.Dzene) 

12. Par īres maksas noteikšanu pašvaldībai piederošajās daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās 

Kraujas 1 un Kraujas 2, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā. (L.Valaine) 

13. Par Komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemi nolikuma apstiprināšanu. 

(L.Valaine) 

14. Par degvielas patēriņa limita noteikšanu. (V.Dzene) 

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

16. Par nekustamā īpašuma „Āmuri” sadalīšanu. (A.Ielejs) 

17. Par nekustamā īpašuma „Ceļmaļi” sadalīšanu. (A.Ielejs) 

18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. (A.Ielejs) 

19. Par ceļa servitūta nodibināšanu. (A.Ielejs) 

20. Par zemes vienības precizēšanu. (A.Ielejs) 

mailto:akniste@akniste.lv


21. Par īres līguma izbeigšanu. (S.Pudāne) 

22. Par nekustamā īpašuma Saltupes ielā 2 – 3, Aknīstē, Aknīstes novadā, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu. (L.Valaine) 

23. Par Gārsenes pils turpmāko izmantošanu. (V.Dzene) 

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

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

26. Par Sociālā dienesta darba plāna 2015.gadam apstiprināšanu. (S.Pudāne) 

27. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. (V.Dzene) 

28. Par dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Raiņa un Aspazijas gads” 

projektu konkursā. (V.Dzene) 

29. Par Aknīstes novada domes 28.01.2015. lēmuma „Par nekustamā īpašuma sadalīšanu” 

precizēšanu. (V.Dzene) 

 

 

 

1.# 

Par ceļu un ielu fonda mērķdotācijas sadalījumu 2015.gadam un darba algām 

V.Dzene 

LĒMUMS NAV PIEŅEMTS. 

Jautājumu atkārtoti izskatīt 11.03.2015. Finanšu komitejā. 

 

2.# 

Par saistošo noteikumu Nr.4/2015 „Grozījumi Aknīstes novada domes 2014.gada 

12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3/2014 „Par Aknīstes novada pašvaldības 

pamatbudžeta plānu 2014.gadam”” apstiprināšanu 

M.Nastaja 

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, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs, 

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

dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4/2015 „Grozījumi Aknīstes novada domes 

2014.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3/2014 „Par Aknīstes novada 

pašvaldības pamatbudžeta plānu 2014.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 saistošo noteikumu Nr.5/2015 „Grozījumi Aknīstes novada domes 2014.gada 

12.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2014 „Par Aknīstes novada pašvaldības speciālā 

budžeta plānu 2014.gadam”” apstiprināšanu 

M.Nastaja 

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, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs, 

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

dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5/2015 „Grozījumi Aknīstes novada domes 



2014.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2014 „Par Aknīstes novada 

pašvaldības speciālā budžeta plānu 2014.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.  

 

4.# 

Par grozījumiem pašvaldības 2014.gada ziedojumu un dāvinājumu budžetā 

M.Nastaja 

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, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs, 

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

dome NOLEMJ: 

Apstiprināt grozījumus pašvaldības 2014.gada ziedojumu un dāvinājumu budžetā . 

 

5.# 

Par pašvaldības budžeta izpildi janvārī 

M.Nastaja 

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

budžetiem”, 

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

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

dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta 2015.gada janvāra ieņēmumus 

– EUR 177350,00 un izdevumus – EUR 260219,00; speciālā budžeta ieņēmumus – EUR 

9187,00 un izdevumus – EUR 2272,00. 

 

6.# 

Par Revīzijas komisijas norīkošanu SIA „Aknīstes Pakalpojumi” 

A.Ielejs 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 70.panta pirmās daļas 2.punktu, Aknīstes 

novada pašvaldības Revīzijas komisijas nolikumu, 

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

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

dome NOLEMJ: 

Uzdot Aknīstes novada pašvaldības Revīzijas komisijai veikt SIA „Aknīstes 

Pakalpojumi” autotransporta pakalpojumu ieņēmumu un izdevumu analīzi par 2012. – 

2014.gadu un sniegt ziņojumu par veikto pārbaudi 18.03.2015. Finanšu komitejas sēdē.  

 

7.# 

Par saistošo noteikumu Nr.6/2015 „Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 

2015.gadam”” apstiprināšanu 

M.Nastaja 

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

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

likumu „Par valsts budžetu 2015.gadam”, likumu „Par budžetu un finansu vadību”,  



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

G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – 1 (A.Ielejs), Aknīstes novada dome 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.6/2015 „Aknīstes 

novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2015.gadam”.  

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

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

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.  

 

8.# 

Par Aknīstes novada izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu 2015.gadam 

savstarpējiem norēķiniem 

M.Nastaja 

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

g)apakšpunktu, Izglītības likuma 17.panta 3.daļas 4.punktu, Ministru kabineta 13.07.1999. 

noteikumu Nr. 250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu 

vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 2., 20.2 punktu, 

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

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

dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izdevumu tāmi vienam izglītojamajam Aknīstes novada izglītības iestādēs 

2015.gadā:  

1.1. Aknīstes vidusskolā – EUR 63,39; 

1.2. Asares pamatskolā – EUR 118,66; 

1.3. Gārsenes pamatskolā – EUR 229,77; 

1.4. pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte” – EUR 175,39.  

 

9.# 

Par līgumu slēgšanu un noslēgto līgumu apstiprināšanu 

V.Dzene 

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

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

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

dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt 26.01.2015. līgumu Nr.15 ar biedrību „Lauku partnerība Sēlija”, reģ. 

Nr.50008087131, juridiskā adrese: Skolas ielā 16a, Aknīste, Aknīstes novads, par 

semināra „LEADER programmas 2007.-2013.gadā ieviesto projektu kopējie rezultāti un 

programmas īstenošanas process „LP Sēlija” teritorijā. Analīze, secinājumi un ieteikumi. 

Aknīstes novada pašvaldības darbinieku fokusgrupa” organizēšanas nodrošinājumu 

26.01.2015. Līguma summa EUR 120,00. 

2. Apstiprināt 20.01.2015. līgumu Nr.16 ar I.P. par muzikālo pakalpojumu Aknīstes novada 

Gārsenes kultūras namā 23.01.2015. Līguma summa EUR 450,00. 

3. Apstiprināt 26.01.2015. līgumu Nr.17 ar akciju sabiedrību „Latvijas autoceļu 

uzturētājs” un valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi” par pilsētu tranzīta ielu 

ikdienas uzturēšanas darbiem 2015.gadā no pašvaldību budžeta līdzekļiem un Satiksmes 

ministrijas līdzfinansējuma. Līguma summa no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma -

EUR 7385,40; no pašvaldības budžeta – EUR 14803,77. 



4. Apstiprināt 04.02.2015. līgumu Nr.19 ar Zemgales plānošanas reģionu, reģ. 

Nr.90002182529, juridiskā adrese: Katoļu iela 2b, Jelgava, par pašvaldības dotācijas 

piešķiršanu EUR 1288,00 apmērā Zemgales plānošanas reģionam.  

5. Apstiprināt 02.02.2015. līgumu Nr.20 ar z/s „Mālkalni”, reģ. Nr.LV48701011757, 

adrese: „Mālkalni”, Sērenes pagasts, Jaunjelgavas novads, par koncerta sniegšanu bērniem 

Aknīstes novada Asares kultūras namā. Līguma summa EUR 150,00. 

6. Apstiprināt 02.02.2015. licences līgumu Nr.21 ar biedrību AKKA/LAA, reģ. 

Nr.40008043690, juridiskā adrese: Čaka iela 97, Rīga, par tiesībām izmantot autoru 

darbus teātra izrādēs publiskā izpildījumā laika posmā no 25.04.2015.- 31.12.2015. 

(Aknīstes amatierteātra iestudējums - V.Pumpure „Tobiass ir miris, lai dzīvo Tobiass”). 

Autoratlīdzības summa EUR 15,00 par katru iestudējuma izrādīšanas reizi.  

7. Apstiprināt 04.02.2015. sadarbības līgumu Nr.22 ar biedrību „Brāļu Jurjānu biedrība”, 

reģ. Nr.40008031386, juridiskā adrese: Merķeļa iela 13, Rīga, par pasākuma „Daiņa 

Skuteļa koncerts” nodrošināšanu 20.02.2015. Aknīstes bērnu un jauniešu centrā. Līguma 

summa EUR 500,00. 

8. Apstiprināt 09.02.2015. līgumu ar D.V. par psihologa atzinuma sagatavošanu. Līguma 

summa EUR 30,00 par katra atzinuma sagatavošanu un EUR 15,00 par vienas 45 minūšu 

garas konsultācijas sniegšanu vienai personai. 

9. Slēgt deleģēšanas līgumu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību, reģ. 90000024205, juridiskā 

adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, par pedagoģiski medicīniskās komisijas darbības 

nodrošināšanu. 

 

10.# 

Par SIA „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” tāmes 2015.gadam apstiprināšanu 

V.Dzene 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 13.07.1999. noteikumu Nr.250 „Kārtība, kādā 

veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu 

sniegtajiem pakalpojumiem” 131.punktu, 

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

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

dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt vienas personas uzturēšanās izdevumus, tāmi, ilgstošas sociālās aprūpes 

iestādē SIA „Aknīstes VSAC” ar 2015.gada 1.janvāri – EUR 506,00 mēnesī (1 diena – 

EUR 16,64), t.sk.: 

1) darba alga, t.sk. VSAOI – EUR 308,00; 

pakalpojumi – EUR 21,00; 

apkure – EUR 28,00; 

elektroenerģija – EUR 24,00 

ūdens u.c. enerģ.mat. – EUR 7,00; 

pārējie izdevumi – EUR 8,00.   Kopā izmaksas – EUR 396,00 

2) mainīgās izmaksas: 

medikamenti – EUR 15,00; 

higiēnas preces – EUR 23,00; 

ēdināšana – EUR 72,00.   Kopā izmaksas – EUR 110,00 

2. Apstiprināt norēķinu kārtību ar SIA „Aknīstes VSAC” par sniegtajiem pakalpojumiem: 

1) samaksu samazinot par summu, kādu iestāde ietur no ievietotās personas pensijas vai 

valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta; 

2) ja iestādē ievietoto personu skaits ir mazāks par 23, pašvaldība sedz nemainīgās 

izmaksas par 23 personām, aprēķinā vadoties no vidējās maksājuma sadales 

proporcijas: 62,7% sedz pašvaldība, 37,3% - no personai izmaksātās pensijas vai 

valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta daļas. 



 

 

11.# 

Par valsts mērķdotācijas sadali Aknīstes novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu 

darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 01.01.2015.līdz 

31.08.2015. 

V.Dzene 

Pamatojoties uz likuma „Par valsts budžetu 2014.gadam” 3.panta pirmās daļas 1. un 

3.punktu; likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu; 21.panta pirmās daļas 

27.punktu; likuma „Par pašvaldību budžetiem” 29.pantu; Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 

9.punktu, 28.07.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.836 ,,Pedagogu darba samaksas 

noteikumi” 1.punktu, 22.12.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1616  „Kārtība, kādā 

aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm 

bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba 

samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu 

pedagogu darba samaksai” 1.punktu; 28.08.2001. Ministru kabineta noteikumiem Nr.382 

„Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība”, 

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

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

dome NOLEMJ: 

1. Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju EUR 17736,00 pašvaldības izglītības iestāžu bērnu 

no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 01.01.2015. līdz 31.08.2015. sekojoši: 

1.1. PII „Bitīte” EUR 15535,00. 

1.2. Asares pamatskolas 5-6 gad.gr. EUR 2201,00. 

2. Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju EUR 203656,00 pašvaldības vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 01.01.2015.līdz 31.08.2015.: 

2.1. Aknīstes vidusskolai EUR 163 616,00.  

2.2. Asares pamatskolai EUR 21 040,00.  

2.3. Gārsenes pamatskolai EUR 19 000,00.  

3. Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju EUR 8105,00 pašvaldības izglītības iestādēs interešu 

izglītības programmu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 

01.01.2015. līdz 31.08.2015. sekojoši: 

3.1. Aknīstes vidusskolai EUR 3363,00.  

3.2. Asares pamatskolai EUR 622,00. 

3.3. Gārsenes pamatskolai EUR 424,00. 

3.4. Aknīstes bērnu un jauniešu centram EUR 3696,00. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Aknīstes novada pašvaldības galvenajai grāmatvedei 

 

12.# 

Par īres maksas noteikšanu pašvaldībai piederošajās daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās 

Kraujas 1 un Kraujas 2, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā 

L.Valaine 

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

apakšpunktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.panta otro, trešo daļu, 11.1panta pirmo daļu, 

2014.gada 29.decembra biedrības „Kraujieši” biedru kopsapulces lēmumu Nr.2, 

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

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

dome NOLEMJ: 



1. Noteikt īres maksu pašvaldībai piederošajās daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās Kraujas 

1 un Kraujas 2, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, – 0,44 euro/m2, no kuriem 0,30 

euro/m2 ir apsaimniekošanas maksa.  

2. Uzdot Aknīstes novada pašvaldības Juriskonsultei L.Valainei brīdināt īrniekus par īres 

maksas paaugstināšanu piecu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas likumā „Par 

dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā nosūtīt brīdinājumus daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas īrniekiem par izmaiņām īres maksas apmērā un uzaicināt īrniekus noslēgt 

vienošanās par grozījumiem īres līgumos. Brīdinājumā norādīt īres maksas 

paaugstināšanas iemeslu un finansiālo pamatojumu. 

 

13.# 

Par Komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemi nolikuma apstiprināšanu 

L.Valaine 

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

zemes privatizāciju lauku apvidos”, 

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

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

dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības Komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemi 

nolikumu. 

PIELIKUMS 

Aknīstes novada pašvaldības 

Komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemi  

NOLIKUMS 

Izdots saskaņā ar 

likuma „Par pašvaldībām" 61.panta trešo daļu, 

likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.1.pantu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Aknīstes novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemi komisija (turpmāk – 

Komisija) ir Aknīstes novada domes izveidota pastāvīga komisija, kuras kompetencē ietilpst 

Aknīstes novada pašvaldības teritorijā ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma 

uzraudzība atbilstoši likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” nosacījumiem. 

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

lauksaimniecības zemi Aknīstes novada administratīvajā teritorijā. 

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

pašvaldībām”, kā arī citus spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus, Aknīstes novada 

domes (turpmāk tekstā – Dome) lēmumus, rīkojumus un šo nolikumu.  

 

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

darījumiem ar lauksaimniecības zemi un pieņem lēmumu par piekrišanu vai 

par atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā 

4.Komisija: 

4.1.izvērtē saņemtos personu iesniegumus par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā; 

4.2. pārbauda iesniedzēja atbilstību likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28. panta 

pirmās daļas nosacījumiem; 

4.3. pārbauda vai lauksaimniecības zeme ir iegādājamās zemes dominējošā zemes lietošanas 

kategorija atbilstoši Ministru kabineta noteiktajiem attiecīgajiem kritērijiem dominējošās 

zemes lietošanas kategorijas noteikšanai darījumos ar lauksaimniecības zemi; 

4.4. pārbauda personas iesniegumā ietverto informāciju un Valsts zemes dienesta Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas vai Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas 



informāciju par personas īpašumā esošu lauksaimniecības zemi uz iesnieguma iesniegšanas 

dienu. 

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

iekļautās informācijas un pievienoto dokumentu vai to atvasinājumu atbilstību Ministru kabineta 

noteiktajam informācijas apjomam un dokumentu veidiem, kā arī likuma „Par zemes 

privatizāciju lauku apvidos” 28.1 panta pirmās daļas nosacījumiem. 

6. Komisija pārbauda: 

6.1. vai fiziskās personas ir reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicēji Latvijas Republikā; 

6.2. vai fiziskām personām un juridiskām personām likuma „Par zemes privatizāciju lauku 

apvidos” 30.1. panta pirmajā daļā minētā iesnieguma iesniegšanas dienā nav nodokļu parādu 

Latvijā vai valstī, kurā attiecīgi atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta, vai kurā tās ir reģistrētas. 

7. Komisija izvērtē šādu personas iesnieguma un Lauku atbalsta dienesta informāciju: 

7.1. vai persona vismaz gadu pēdējo triju gadu laikā ir saņēmusi vienotos platības 

maksājumus vai saņem tiešos maksājumus, ja šāda informācija norādīta iesniegumā; 

7.2. vai iegādājamā zeme iepriekšējā vai pašreizējajā gadā ir bijusi pieteikta vienotajiem 

platības maksājumiem vai tiešajiem maksājumiem. 

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

izmantošana, Komisija izvērtē tā atbilstību novada pašvaldības teritorijas plānojumam vai 

lokālplānojumam un pārbauda personas iesniegumam pievienotās Valsts zemes dienesta izziņas 

datus par iegādājamās lauksaimniecības zemes kvalitatīvo novērtējumu ballēs atbilstību likuma 

„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.1 panta otrās daļas 3.punkta nosacījumiem. 

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

lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā vai par atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai 

īpašumā atbilstoši likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.1 panta otrās daļas, 

Ministru kabineta noteikumu un Nolikuma nosacījumiem. 

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

nelabvēlīgs Komisijas lēmums, Komisija sēdes dienā informē par to attiecīgo personu un sniedz 

lēmuma pamatojumu, kā arī lūdz attiecīgo personu izteikt tās viedokli un argumentus. 

11. Par katru Komisijas sēdi tiek sastādīts protokols. 

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

paraksta Komisijas priekšsēdētājs vai viņa vietnieks. 

13. Lēmumu par atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā darījuma pusēm ir 

tiesības pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 

III. Komisijas tiesības un pienākumi 

14. Komisijai ir šādas tiesības un pienākumi: 

14.1 vērsties pie Valsts zemes dienesta struktūrvienībām, Lauku atbalsta dienesta 

struktūrvienībām, Valsts ieņēmumu dienesta, kā arī citiem valsts informācijas sistēmu 

turētājiem, lai iegūtu nepieciešamo informāciju Komisijas lēmumu pieņemšanai; 

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

teritorijā atrodas atsavināmā zeme, uzaicināt piedalīties Komisijas sēdē ekspertus vai citu 

institūciju speciālistus, lai iegūtu informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai; 

14.3. pieprasīt iesniedzējam 3 darbdienu laikā novērst konstatētās neprecizitātes iesniegtajā 

informācijā vai iesniegt iztrūkstošos dokumentus un uzaicināt uz Komisijas sēdi iesniedzēju 

un citas personas; 

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

personām par sēdes laiku 5 darbdienas pirms sēdes datuma. Ja šīs personas uz sēdi nav 

ieradušās, Komisija izskatāmo jautājumu izlemj bez viņu klātbūtnes; 

14.5. mēneša laikā, izņemot pirmpirkuma tiesīgajām personām, rakstveidā paziņot lēmumus 

par piekrišanu vai atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā ieinteresētajiem 



zemes pircējiem. Lēmumu izsniedz iesniedzējam, nosūtot lēmumu pa pastu ierakstītā vēstulē 

vai izsniedzot iesniedzējam pret parakstu par lēmuma saņemšanu. 

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

Komisijas darbību tiek iesniegts arī pēc Domes, Domes priekšsēdētāja vai viņa vietnieka 

pieprasījuma. 

 

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

16. Komisija lēmuma par piekrišanu vai atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā 

pieņemšanai nepieciešamos datus iegūst Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā. Komisija uz pieprasījuma pamata bez maksas iegūst datus no šādām 

valsts informācijas sistēmām: 

16.1. Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmas; 

16.2. Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas vai 

Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas; 

16.3. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas; 

16.4. Nodokļu informācijas sistēmas 

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

7.punktā minētās informācijas pārbaudei. 

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

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanu un izsniegšanu noteiktajā kārtībā. 

19. Komisija nepieciešamos datus no Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra saņem atbilstoši 

savstarpēji noslēgtajai vienošanās starp Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru un Aknīstes 

novada pašvaldību. 

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

ieņēmumu dienesta publiskojamās datu bāzes datus un uz pieprasījuma pamata. 

 

V.Komisijas sastāvs 

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

22. Komisijas sastāvā ir 5 komisijas locekļi. 

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

locekļus vidus, bet viņa prombūtnes laikā - Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, ko ievēl no 

Komisijas locekļu vidus. 

24. Komisija no sava vidus ievēl Komisijas sekretāru. 

 

VI. Komisijas lēmumu pieņemšana un darba organizācija 

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

prombūtnes laikā – Komisijas priekšsēdētāja vietnieks. 

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

starpā priekšsēdētājs vai viņa vietnieks. 

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

Balsīm vienādi daloties, izšķir priekšsēdētāja (vietnieka) balss. 

28. Komisijas priekšsēdētājs: 

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

aktiem un Nolikumam; 

28.2. sagatavo jautājumus izskatīšanai Komisijas sēdē; 

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

28.4. sasauc un vada Komisijas sēdes, sanāksmes; 

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

28.6. sadala Komisijas locekļu pienākumus, kontrolē un novērtē pienākumu izpildi; 

28.7. iesniedz Domei priekšlikumus, paskaidrojumus un ieteikumus jautājumos, kas ietilpst 

Komisijas kompetencē; 



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

saglabāšanu; 

28.9. koordinē Komisijas sadarbību ar Aknīstes novada pašvaldības iestādēm, 

struktūrvienībām un citām iestādēm un organizācijām; 

28.10. organizē Komisijas pieņemto lēmumu izpildes kontroli; 

29. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks pilda Komisijas priekšsēdētāja pienākumus viņa 

uzdevumā vai prombūtnes laikā. 

30. Komisijas locekļi: 

30.1. veic darbu Komisijā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Nolikumam; 

30.2. piedalās Komisijas sēdēs; 

30.3. paraksta sēžu protokolus; 

30.4. pieņem individuālu lēmumu izmantot tiesības pievienot protokolam savu atsevišķo 

viedokli; 

30.5.pilda Komisijas priekšsēdētāja uzliktos pienākumus un norādījumus; 

31. Komisijas sekretārs: 

31.1. pilda Komisijas priekšsēdētāja uzliktos pienākumus un norādījumus; 

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

31.3. organizatoriski un tehniski sagatavo Komisijas sēdes; 

31.4. izstrādā dokumentu projektus; 

31.5.veic Komisijas kontaktpersonas funkcijas; 

31.6. protokolē Komisijas sēdes procesa gaitu; 

31.7. nodrošina Komisijas saraksti; 

31.8. noformē Komisijā pieņemtos lēmumus; 

31.9. paraksta Komisijas sēžu protokolus; 

31.10. kārto Komisijas lietvedību, nodrošina dokumentu noformēšanu, glabāšanu un 

nodošanu Domes arhīvā; 

31.11. uzskaita Komisijas locekļu līdzdalību Komisijas sēdēs un iesniedz darba laika 

uzskaites tabulu par apmeklējumiem Domes grāmatvedībā; 

31.12. veic citus uzdevumus Komisijas sekmīga darba nodrošināšanai. 

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

Komisijas locekļu vidus ievēlēts Komisijas loceklis. 

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

iesniegumu Domē par savu pienākumu pildīšanas izbeigšanu. 

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

kārtas vai sistemātiski nepilda Komisijas locekļa pienākumus, tad Komisijas priekšsēdētājs ir 

tiesīgs ierosināt Domei izslēgt Komisijas locekli no Komisijas sastāva. Komisijas priekšsēdētāju, 

locekli vai sekretāru var atsaukt ar Domes lēmumu. 

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

darbību izbeiguša Komisijas priekšsēdētāja vai sekretāra vietā, Dome apstiprina Komisijas 

sastāva izmaiņas. 

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

sēdēs un citu ar Komisijas darbu saistīto pienākumu veikšanu Aknīstes novada domes, domes 

administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā 

noteiktajā kārtībā un apmērā. 

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

vietu, laiku un darba kārtību. 

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

iesniedz to apstiprināšanai Komisijas priekšsēdētājam un pēc Komisijas priekšsēdētāja 

norādījumiem paziņo Komisijas locekļiem par nākamo Komisijas sēdi. Paziņojums par kārtējās 

sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms kārtējās sēdes 

nosūtāms Komisijas locekļiem. 



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

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

katram Komisijas loceklim ir tiesības pievienot protokolam savu atsevišķo viedokli. Komisiju 

sēžu protokoli pastāvīgi glabājas Domē. 

 

VII. Komisijas darbības nodrošinājums 

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

reģionālās attīstības ministrija iedala Aknīstes novada pašvaldībai, ņemot vērā attiecīgi pēdējo 

trīs gadu vidējo darījumu skaitu ar lauksaimniecības zemi novadā. 

42. Komisijas sekretariāta funkcijas pilda, un komisijas darbību materiāltehniski nodrošina 

Dome. 

 

VIII. Noslēguma jautājumi 

43. Komisijas nolikumu apstiprina Dome. 

44. Nolikumā neatrunātajos jautājumos Komisija savā darbībā pamatojas uz spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

 

 

14.# 

Par degvielas patēriņa limita noteikšanu 

V.Dzene 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Valts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 29.panta otro daļu, 

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

V.Čāmāne, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – 1 (G.Geida), Aknīstes novada 

dome NOLEMJ: 

1. Noteikt degvielas patēriņa limitu mēnesī: 

 Asares pagasta pārvaldes vadītājam – līdz 120 l; 

 Gārsenes pagasta pārvaldes vadītājam – līdz 100 l; 

 Aknīstes saimniecības daļas vadītājam – līdz 100 l. 

2. Atsevišķos pamatotu iemeslu gadījumos papildus degviela noteiktajam limitam tiek 

piešķirta ar pašvaldības priekšsēdētājas rīkojumu vai domes lēmumu. 

 

15.# 

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, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs, 

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

dome NOLEMJ: 

1. Izbeigt ar B.M., /dzīvesvieta/, noslēgto zemes nomas līgumu par pašvaldības zemes nomu 

135 m2 platībā, kadastra Nr.56050010592, Aknīstē, Aknīstes novadā. 

2. Iznomāt H.M., /dzīvesvieta/, pašvaldības zemes gabalu 135 m2 platībā, kadastra 

Nr.56050010592, Aknīstē, Aknīstes novadā, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 5 

gadiem. Zemes lietošanas mērķis – sakņu dārza vajadzībām. 

3. Izbeigt ar A.M., /dzīvesvieta/, noslēgto zemes nomas līgumu par pašvaldības zemes nomu 

0,1 ha platībā, kadastra Nr.56050010299, Krasta ielā 21D, Aknīstē, Aknīstes novadā. 

4. Iznomāt Z.M., /dzīvesvieta/, pašvaldības zemes gabalu 0,1 ha platībā, kadastra 

Nr.56050010299, Aknīstē, Aknīstes novadā, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 5 

gadiem. Zemes lietošanas mērķis – sakņu dārza vajadzībām. 



5. Iznomāt L.P., /dzīvesvieta/, pašvaldības zemes gabalu 0,4 ha platībā, kadastra 

Nr.56440040165, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas 

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

6. Iznomāt A.A., /dzīvesvieta/, pašvaldības zemes gabalu 0,711 ha platībā, kadastra 

Nr.56440050237, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas 

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

7. Izbeigt ar N.M., /dzīvesvieta/, noslēgto zemes nomas līgumu par pašvaldības zemes nomu 

6,2 ha platībā, kadastra Nr.5644040271, Asares pagastā, Aknīstes novadā. 

8. Iznomāt P.V., /dzīvesvieta/, pašvaldības zemes gabalu 1,0 ha platībā, kadastra 

Nr.56440050277, un zemes gabalu 1,0 ha platībā, kadastra Nr.56440050075, un noslēgt 

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

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

16.# 

Par nekustamā īpašuma „Āmuri” sadalīšanu 

A.Ielejs 

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

novada domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par teritorijas plānojumiem”, 

Ministru kabineta 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, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs, 

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

dome NOLEMJ: 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Āmuri”, īpašuma kadastra Nr.5644002 0012, 

Asares pagastā, Aknīstes novadā, zemes gabalu 1,3 ha platībā, kadastra Nr.5644 004 

0178. 

1.1. Atdalītajam zemes gabalam ar kadastra Nr.56440040178 piešķirt nosaukumu 

„Kāpostiņi”. 

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

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

2. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Āmuri”, īpašuma kadastra Nr.5644 002 0012, 

Asares pagastā, Aknīstes novadā, zemes gabalu 4,1 ha platībā, kadastra Nr.5644 004 

0265. 

2.1. Atdalītajam zemes gabalam ar kadastra Nr.5644 004 0265 piešķirt nosaukumu 

„Sakņu lauks”. 

2.2. Zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

3. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Āmuri”, īpašuma kadastra Nr.5644 002 0012, 

Asares pagastā, Aknīstes novadā, zemes gabalu 10 ha platībā, kadastra Nr.5644 004 

0021. 

3.1. Atdalītajam zemes gabalam ar kadastra Nr.5644 004 0021 piešķirt nosaukumu 

„Lejas Braži”. 

3.2. Zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

4. Zemes gabalu atdalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.  

 

17.# 

Par nekustamā īpašuma „Ceļmaļi” 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, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs, 

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

dome NOLEMJ: 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Ceļmaļi”, īpašuma kadastra Nr.56250040051, 

Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56250040051 

– 2,0 ha platībā, piešķirot tai jaunu nosaukumu „Stūrīši”, Aknīstes pagasts, Aknīstes 

novads. 

2. Nekustamā īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu. 

3. Atdalītajai zemes vienībai 2,0 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56250040052 – 2,5 ha platībā noteikt zemes 

lietošanas mērķi 0102 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

 

18.# 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

A.Ielejs 

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumiem 

Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 

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

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

dome NOLEMJ: 

Apstiprināt VAS „Valsts nekustamie īpašumi”, reģ. Nr.40003294758, piederošā zemes 

īpašuma „Skolas iela 7C”, Aknīstē, Aknīstes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

Nr.5605 001 0019 izstrādāto zemes ierīcības projektu. Zemes vienību lietošanas mērķi un 

adreses ir piešķirtas saskaņā ar 2014.gada 24.septembra Aknīstes novada pašvaldības domes 

lēmumu „Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 7C, Aknīstē, sadalīšanu” (prot. Nr.16, 21.#).  

 

19.# 

Par ceļa servitūta nodibināšanu 

A.Ielejs 

Pamatojoties uz Civillikuma 1130.-1161.punktiem, Ministru kabineta 10.04.2012. 

noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, 

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

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

dome NOLEMJ: 

1. Noteikt Aknīstes novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma „Augšzemes”, 

Aknīstes pagasts, Aknīstes novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56250070166 

ceļa servitūta teritoriju 0,01 ha platībā par labu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

56250070060, kas ir nekustamā īpašuma „Jānīši”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, 

kadastra Nr.56250060020, sastāvā, par labu nekustamajam īpašumam „Aerodroms”, 

Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56250070048, un par labu zemes vienībai 

ar kadastra apzīmējumu 56250070096, kas ir nekustamā īpašuma „Vizbules’, Aknīstes 

pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56250070096, sastāvā, saskaņā ar pielikumu. 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas. 

 

20.# 

Par zemes vienības precizēšanu 



A.Ielejs 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 10.04.2012. noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta 

reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 132.1.apakšpunktu, 

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

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

dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību platību Aknīstes 

novada Asares pagasta teritorijā atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmas telpiskajiem datiem Aknīstes novada pašvaldībai piekrītošajai zemes vienībai: 
 

Nr. 

p.k. 

Zemes vienības kadastra 

apzīmējums 

Grafiskā platība 

(ha) 

1. 5644 005 0226 0,5 

 

21.# 

Par īres līguma izbeigšanu 

S.Pudāne 

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

dzīvojamo telpu īri 27.pantu, S.P. iesniegumu, 

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

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

dome NOLEMJ: 

Ar 2015.gada 1.martu izbeigt dzīvojamo telpu Kraujas 2 – 15, Gārsenes pagasts, Aknīstes 

novads, īres līgumu ar S.P. 

 

22.# 

Par nekustamā īpašuma Saltupes ielā 2 -3, Aknīstē, Aknīstes novadā, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

L.Valaine 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Publiskās 

personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 34.panta otro daļu, 

2015.gada 16.februāra Mantas atsavināšanas komisijas lēmumu Nr.2, 

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

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

dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības 2015.gada 9.februāra Mantas atsavināšanas 

komisijas izsoles protokolu. 

2. Noteikt G.A., personas kods, kā Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma –

Saltupes ielā 2, dzīvoklis 3, Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra Nr.5605 900 0013, 

izsoles uzvarētāju, kura par izsoles objektu ir nosolījusi augstāko maksu, kura sastāda 

EUR 630,00 (seši simti trīsdesmit euro 00 centi). 
3. Slēgt pirkuma līgumu ar G.A., personas kods, par Aknīstes novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma – Saltupes ielā 2, dzīvoklis 3, Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra Nr. 

5605 900 0013, pārdošanu saskaņā ar izsoles noteikumiem. 

4. Pilnvarot Aknīstes novada pašvaldības juriskonsulti L.Valaini sagatavot dzīvokļa 

pirkuma līgumu izsoles uzvarētājam. 

 

23.# 

Par Gārsenes pils turpmāko izmantošanu 

V.Dzene 



Pamatojoties uz Aknīstes novada domes 23.12.2015. lēmumu „Par Gārsenes pamatskolas 

likvidēšanu” (prot. Nr.20, 26.#), likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

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

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

dome NOLEMJ: 

Ar 01.08.2015. izmantot Gārsenes pils telpas Aknīstes novada pašvaldības autonomo 

funkciju realizēšanai. 

24.# 

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, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs, 

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

dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt 3 personām apbedīšanas pabalstu. Kopā EUR 225,00. 

2. Piešķirt 1 personai ārstēšanās pabalstu sakarā ar ilgstošu ārstēšanos. Kopā EUR 

145,00. 

3. Piešķirt brīvpusdienas 50% apmērā uz laiku no 02.02. – 31.05.2014. 3 skolēniem. 

4. Piešķirt brīvpusdienas 100% apmērā uz laiku no 02.02. – 31.05.2014. 6 skolēniem. 

 

25.# 

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā 

S.Pudāne 

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, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs, 

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

dome NOLEMJ: 

1. Reģistrēt A.T. pašvaldības Reģistrā Nr.2 „Īrētās dzīvojamās telpas apmaiņa pret citu 

dzīvojamo telpu” ar kārtas Nr.14. 

2. Izīrēt A.T. dzīvokli „Kraujas 2”- 15, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, no šī gada 

1.marta. 

3. Izslēgt J.M. no pašvaldības reģistra Nr.1 „Pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu 

izīrēšana”. 

4. Izīrēt I.B. dzīvojamo platību Dzirnavu ielā 9, Aknīstē, Aknīstes novadā, no šī gada 

1.marta. 

 

26.# 

Par Sociālā dienesta darba plāna 2015.gadam apstiprināšanu 

S.Pudāne 

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 11.panta 6.punktu, 

8.punktu, 

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

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

dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Aknīstes novada Sociālā dienesta darba plānu sociālās palīdzības un sociālo 

pakalpojumu sniegšanai Aknīstes novadā 2015.gadā. 



 

27.# 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

V.Dzene 

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

Administratīvā procesa likuma 63.pantu pirmās daļas 3.punktu, kā arī izvērtējot VSIA „Aknīstes 

psihoneiroloģiskā slimnīca” valdes priekšsēdētājas N.Gaibišeles 2015.gada13.februāra 

iesniegumā Nr.1.-7/159 izteikto lūgumu par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu J. N., 

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

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

dome NOLEMJ: 

Anulēt ziņas par J.N. deklarēto dzīves vietu. 

 

28.# 

Par Aknīstes dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Raiņa un Aspazijas 

gads” projektu konkursā 

V.Dzene 

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

daļas 5.punktu, 

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

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

dome NOLEMJ: 

1. Atbalstīt Viesītes novada pašvaldības dalību ar projektu „Dzimis Sēlijā” Valsts 

Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Raiņa un Aspazijas gads” projektu konkursā.  

2.  Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu atbilstoši projekta iesniegumam līdz EUR 

500,00 no kultūras budžeta līdzekļiem. 

 

29.# 

Par Aknīstes novada domes 28.01.2015. lēmuma „Par nekustamā īpašuma sadalīšanu” 

precizēšanu 

V.Dzene 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem „Adresācijas sistēmas 

noteikumi”, 

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

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

dome NOLEMJ: 

Precizēt Aknīstes novada domes 28.01.2015. lēmuma Nr.5 „Par nekustamā īpašuma 

sadalīšanu” 1.punktu, izsakot to šādā redakcijā: 

„1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Ūdenssaimniecība”, kadastra Nr.5644 005 

0262, Asares pagastā, Aknīstes novadā, zemes vienību 0,3 ha platībā, piešķirot 

nosaukumu un adresi: „Danis”, Ancene, Asares pagasts, Aknīstes novads, LV-5210.” 
 


