LATVIJAS REPUBLIKA
AKNĪSTES NOVADS
AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA
AKNĪSTES NOVADA DOME
Reģ. Nr.90000026441,
Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208,
Tālrunis, fakss 65237751, e-pasts: akniste@akniste.lv
SĒDES PROTOKOLS
2018.gada 28.martā
Aknīstē

Nr.5

Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēde sākta plkst. 14.00
DARBA KĀRTĪBA
Izpilddirektora ziņojums.
1. Par SIA “Aknīstes Pakalpojumi” 2017.gada pārskata apstiprināšanu.
2. Par SIA “Aknīstes Pakalpojumi” valdes locekļa atlīdzības noteikšanu.
3. Par SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” 2017.gada pārskata
apstiprināšanu.
4. Par SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes locekļa
atlīdzības noteikšanu.
5. Par līdzfinansējuma nodrošinājumu projektam “Sēļu saule Latvijai”.
6. Par dalību Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma
"Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"
biedrības Lauku partnerība „Sēlija” atklāta konkursa projektu iesniegumu
pieņemšanas 4.kārtā.
7. Par ceļu un ielu fonda mērķdotācijas sadalījumu 2018.gadam.
8. Par telpu nomu Krasta ielā 11, Aknīstē.
9. Par telpu nomu Dzirnavu ielā 5, Aknīstē.
10. Par Aknīstes novada pašvaldības investīciju plāna 2018.-2020. apstiprināšanu.
11. Par saistošajiem noteikumiem Nr.7/2018 „Grozījums Aknīstes novada domes
2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Aknīstes novada pašvaldības
nolikums””.
12. Par Nolikuma “Par Aknīstes novada pašvaldības policijas darbinieku formas
tērpu un atšķirības zīmju aprakstu un to izsniegšanas normām” apstiprināšanu.
13. Par Aknīstes novada pašvaldības policijas nolikuma apstiprināšanu.
14. Par papilddarba samaksu par projekta pieteikuma izstrādi.
15. Par dzīvojamās mājas Dzirnavu ielā 7, Aknīstē, nodošanu iedzīvotāju
apsaimniekošanā.
16. Par pašvaldības zemes nomu.
17. Par pašvaldības zemes nomu.
18. Par pašvaldības zemes nomu.
19. Par pašvaldības zemes nomu.
20. Par pašvaldības zemes nomu.
21. Par pašvaldības zemes nomu.
22. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.

23. Par nekustamā īpašuma “Silarozes”, īpašuma kadastra Nr.56440050167, Asares
pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanu.
24. Par nekustamā īpašuma “Senlejas”, īpašuma kadastra Nr.56620030086,
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanu.
25. Par nekustamā īpašuma “Strautiņi”, īpašuma kadastra Nr.56620030097,
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanu.
26. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Vītoliņi”, īpašuma
kadastra Nr.56440060019, Asares pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanai.
27. Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.56620030183, Gārsenes pagastā, Aknīstes
novadā, zemes daļas lietošanas mērķa maiņu.
28. Par nekustamā īpašuma “Lukstiņi”, īpašuma kadastra Nr.56440060048, Asares
pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanu.
29. Par zemes ierīcības projekta “Aveni”, Asares pagastā, Aknīstes novadā,
kadastra apzīmējums 56440030004, apstiprināšanu.
30. Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu.
31. Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu.
32. Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu.
33. Par pabalsta piešķiršanu operācijas gadījumā.
34. Par pabalsta piešķiršanu operācijas gadījumā.
35. Par pabalsta piešķiršanu operācijas gadījumā.
36. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.
37. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.
38. Par īres līguma pagarināšanu.
39. Par īres līguma pagarināšanu.
40. Par darbadienas pārcelšanu.
41. Par zemes gabala sadalīšanu un ielas statusa atcelšanu starpgabalam.
42. Par zemes ierīcības projekta izstrādi.
Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Vija Dzene.
Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Ināra Buiķe.
Piedalās –
Deputāti:
Vija Dzene,
Jānis Vanags,
Inārs Čāmāns,
Santa Curikova,
Aija Kurkliete
Nepiedalās – Normunds Zariņš,
Skaidrīte Pudāne,
Viktors Žukovskis,
Sandra Vārslavāne
Pašvaldības darbinieki:

I.Kancāne – finansiste,
S.Jaujeniece – galvenā grāmatvede,
E.Jasāne – Asares pagasta pārvaldes vadītāja,
J.Gavars – izpilddirektors,
A.Aldiņa – juriskonsulte

Domes priekšsēdētāja V.Dzene aicina balsot par sēdes darba kārtību ar 42
jautājumiem.
Atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Curikova, I.Čāmāns,
A.Kurkliete); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 42 jautājumiem.

Izpilddirektora ziņojums
Domes priekšsēdētāja V.Dzene iepazīstina ar izpilddirektora J.Gavara
sagatavoto ziņojumu, jo izpilddirektors piedalās sanāksmē par Lielās talkas
organizēšanu:
• Darbu uzsākusi pašvaldības policijas inspektore. Bija pasūtīts un ir jau saņemts
atbilstošs apģērbs, aprīkojums.
• 2. martā Aknīstes novadā (Gārsenes kultūras namā) notika Latvijas Pašvaldību
izpilddirektoru asociācijas (LPIA) sanāksme, kuras tēma bija Latvijas simtgade
un XXVI Vispārējie Latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Sanāksmes otrajā
daļā tika organizēta ekskursija, kuras laikā izpilddirektoriem bija iespēja iepazīt
Aknīstes novadu, apmeklējot SIA “Slaides”, SIA “Siliņi”, SIA “Hawita baltic”,
tiekoties ar alternatīvās kamermūzikas festivāla “Sansusī” iedejas autoru
Armandu Siliņu.
• 20.martā Aknīstes novadā (Gārsenes pilī) notika Zemgales Plānošanas reģiona
Attīstības padomes sēde, kuras darba kārtībā bija diskusija par ceļu apauguma
likvidēšanu, par grozījumiem ZPR 2018.gada Darba plānā u.c. jautājumi.
• Ir saņemts apstiprinājums aizdevumu saņemšanai no Valsts kases projekta
“Drošības uzlabošana Aknīstē, izmantojot ekotehnoloģijas”, projekta “Radošās
rezidences “Debesjums” izveidošana Gārsenē” un projekta “Asfalta seguma
izbūve un seguma atjaunošana pie izglītības iestādēm” īstenošanai.

1.#
Par SIA „Aknīstes Pakalpojumi” 2017.gada pārskata apstiprināšanu
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas
1.punktu, 21.03.2018. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Curikova,
I.Čāmāns, J.Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi”,
reģistrācijas Nr. 45403000709, gada pārskatu par 2017.gadu.
2.#
Par SIA „Aknīstes Pakalpojumi” valdes locekļa atlīdzības noteikšanu
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas
8.punktu, 79.panta ceturto daļu, 21.03.2018. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Curikova,
I.Čāmāns, J.Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
1. No
2018.gada
1.aprīļa
noteikt
SIA „Aknīstes
Pakalpojumi”,
reģ.Nr.45403000709, valdes loceklim mēneša atlīdzību atbilstoši Centrālās
statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī
strādājošo 2017.gada vidējās darba samaksas apmēram EUR 926,00 (deviņi
simti divdesmit seši euro 00 centi), piemērojot koeficientu 1.2 un noapaļojot
pilnos euro - EUR 1112,00 (viens tūkstotis viens simts divpadsmit euro 00
centi) mēnesī.
2. Šī lēmuma 1.punktā noteikto valdes locekļa atlīdzību noteikt uz visu valdes
locekļa pilnvaru termiņu ar tiesībām to pārskatīt reizi gadā pēc gada pārskata
apstiprināšanas.

3.#
Par SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” 2017.gada pārskata
apstiprināšanu
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas
1.punktu, 21.03.2018. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 4 deputāti (V.Dzene, S.Curikova, I.Čāmāns, J.Vanags);
PRET – nav; ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās – 1 (A.Kurkliete), pildot
likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts pašvaldību amatpersonu darbībā”
paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus), Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes veselības un sociālās
aprūpes centrs”, reģistrācijas Nr. 40003331306, gada pārskatu par 2017.gadu.
4.#
Par SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes locekļa atlīdzības
noteikšanu
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas
8.punktu, 79.panta ceturto daļu, 21.03.2018. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 4 deputāti (V.Dzene, S.Curikova, I.Čāmāns, J.Vanags);
PRET – nav; ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās – 1 (A.Kurkliete), pildot
likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts pašvaldību amatpersonu darbībā”
paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus), Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. No 2018.gada 1.aprīļa noteikt SIA „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes
centrs”, reģ.Nr.40003331306, valdes loceklim mēneša atlīdzību atbilstoši
Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam
valstī strādājošo 2017.gada vidējās darba samaksas apmēram EUR 926,00
(deviņi simti divdesmit seši euro 00 centi), piemērojot koeficientu 1 un
noapaļojot pilnos euro - EUR 926,00 (deviņi simti divdesmit seši euro 00 centi)
mēnesī.
2. Šī lēmuma 1.punktā noteikto valdes locekļa atlīdzību noteikt uz visu valdes
locekļa pilnvaru termiņu ar tiesībām to pārskatīt reizi gadā pēc gada pārskata
apstiprināšanas.
5.#
Par līdzfinansējuma nodrošinājumu projektam „Sēļu saule Latvijai”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
15.panta 2. un 5.punktu, Latvijas valsts mežu atbalstītās Zemgales kultūras programmas
2018 projektu konkursa nolikuma 5.2.punkta 5.1.2. apakšpunktu, 21.03.2018. Finanšu
komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Curikova,
I.Čāmāns, J.Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
1. Projekta „Sēļu saule Latvijai” apstiprināšanas Ekspertu komisijā un Valsts
Kultūrkapitāla fonda padomē gadījumā nodrošināt sekojošu pašvaldības
līdzfinansējumu projekta realizācijai pilnā apmērā, saskaņā ar faktiskajiem
izdevumiem:
1.1. augsnes sagatavošanas un apstrādes izmaksas (ieskaitot tehnikas līdzekļu
izmantošanu);
1.2. nepieciešamo augu mēslošanas līdzekļu iegādes izdevumus;
1.3. transporta izdevumus stādu iegādei un piegādei;
1.4. stādīšanas darbu daļējas izmaksas (gadījumā, ja darbu apjomi pārsniegs
brīvprātīgi veikto darbu);

1.5. informatīvā stenda izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas – EUR 1000;
1.6. neparedzētos izdevumus, ja tādi radīsies projekta īstenošanas gaitā.
6.#
Par dalību Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma
"Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju" biedrības Lauku partnerība „Sēlija” atklāta konkursa projektu
iesniegumu pieņemšanas 4.kārtā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta otrās daļas
3.punktu, 15.panta pirmās daļas 5. un 10.punktu, Ministru kabineta 13.10.2015.
noteikumu Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku
attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” 5.2.punktu, 21.03.2018. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Curikova,
I.Čāmāns, J.Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
1. Piedalīties projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.-2020.gadam 19.2. pasākumā ar projektu „Inovācijas – svaiga domāšana
pilsētā”.
2. Apstiprināt projekta „Inovācijas – svaiga domāšana pilsētā" kopējās izmaksas
EUR 22 523,00 apmērā, no tām:
 attiecināmās izmaksas – EUR 22 523,00, no tām –
 publiskais finansējums (90%) – EUR 20 270,70,
 privātais (pašvaldības) finansējums (10%) – EUR 2252,30.
3. Atbalsta saņemšanas gadījumā projektu finansēt, ņemot aizņēmumu Valsts kasē
un LAD iesniegt priekšfinansēšanas pieprasījumu 20% apmērā.
7.#
Par ceļu un ielu fonda mērķdotācijas sadalījumu 2018.gadam
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu,
15.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 11.03.2008. noteikumu Nr.173
„Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu
izlietošanas kārtība”, Aknīstes novada ceļu un ielu fonda Nolikumu (apstiprināts
16.12.2010. domes sēdē, prot. Nr.17, 21.#), 21.03.2018. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Curikova,
I.Čāmāns, J.Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt Aknīstes novada ceļu un ielu fonda līdzekļu 122349 EUR
sadalījumu 2018.gadam:
Pilsēta vai
CIF
Korekcija
CIF
CIF līdzekļu Kopā
pagasts
mērķdotācija (par a/c 2-5 un
līdzekļu
atlikums uz
2018.g.
3-1 uzturēšanu) atlikums no 31.12.2018.
+/2017.g.
Aknīstes
71513
+738
13074
- 13074
72251
pilsēta un
pagasts
Asares
29241
-649
0
0
28592
pagasts
Gārsenes
21595
-89
0
0
21506
pagasts
Pavisam
122349
0
13074
-13074
122349
kopā

8.#
Par telpu nomu Krasta ielā 11, Aknīstē
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu a)apakšpunktu,
21.03.2018. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Curikova,
I.Čāmāns, J.Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
Pagarināt līgumu ar /vārds, uzvārds/, /dzīvesvieta/, par pirts nomu Krasta ielā
11, Aknīstē, līdz 31.03.2019. Nomas maksa EUR 10,44 mēnesī.

9.#
Par telpu nomu Dzirnavu ielā 5, Aknīstē
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu a)apakšpunktu,
atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Curikova,
I.Čāmāns, J.Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
Pagarināt līgumu ar /vārds, uzvārds/, /dzīvesvieta/, par telpu nomu Dzirnavu ielā
5, Aknīstē, līdz 31.03.2019. Nomas maksa EUR 4,48 mēnesī.
10.#
Par Aknīstes novada pašvaldības investīciju plāna 2018.-2020. apstiprināšanu
Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 22.panta 3.punktu,
Aknīstes novada domes 28.05.2014. lēmumu “Par Aknīstes novada attīstības
programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu” (prot. Nr.7, 17.#), apstiprināto
Aknīstes novada pašvaldības budžeta plānu 2018.gadam, 21.03.2018. Finanšu
komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Curikova,
I.Čāmāns, J.Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt Aknīstes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam
Investīciju plānu 2018.-2020.gadam.
11.#
Par saistošajiem noteikumiem Nr.7/2018 “Grozījums Aknīstes novada domes
2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Aknīstes novada pašvaldības
nolikums””
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu,
24.pantu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 19.06.2007. noteikumiem
Nr.397 “Pašvaldības policijas paraugnolikums”, 21.03.2018. Finanšu komitejas
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Curikova,
I.Čāmāns, J.Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7/2018 „Grozījums Aknīstes novada
domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Aknīstes novada pašvaldības
nolikums””.
PIELIKUMS
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.7/2018

„Grozījums Aknīstes novada domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos
Nr. 1 „Aknīstes novada pašvaldības nolikums””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu
1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1
„Aknīstes novada pašvaldības nolikums” šādu grozījumu:
1.1.
Papildināt 6.punktu ar 6.22.apakšpunktu šādā redakcijā:
"6.22. Pašvaldības policija".
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
Domes priekšsēdētāja

V.Dzene

12.#
Par Nolikuma “Par Aknīstes novada pašvaldības policijas darbinieku formas
tērpu un atšķirības zīmju aprakstu un to izsniegšanas normām”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
likumu “Par policiju”, Ministru kabineta 19.06.2007. noteikumiem Nr.397
“Pašvaldības policijas paraugnolikums”, 21.03.2018. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Curikova,
I.Čāmāns, J.Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt Nolikumu “Par Aknīstes novada pašvaldības policijas darbinieku
formas tērpu un atšķirības zīmju aprakstu un to izsniegšanas normām”.
PIELIKUMS
NOLIKUMS
Par Aknīstes novada pašvaldības policijas
darbinieku formas tērpu un atšķirības zīmju aprakstu un to izsniegšanas normām
Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām"
41.panta pirmās daļas 2.punktu

1.

2.
3.
4.

1. Vispārīgie noteikumi
Aknīstes novada pašvaldības policijas (turpmāk tekstā- Pašvaldības policija)
darbinieki saskaņā ar šo nolikumu ir tiesīgi saņemt un atbilstoši šī nolikuma
prasībām nēsāt formas tērpu.
Formas tērps valkājams saskaņā ar šī Nolikuma prasībām.
Formas tērpa sastāvdaļām un atribūtikai jāatbilst šī Nolikuma prasībām.
Formas tērpa virsdrēbēm ir noteikta zila krāsa, krekliem - zila un balta krāsa.

2. Formas tērpu iedalījums
5. Formas tērpi iedalās:
5.1. svētku (parādes) formas tērps;
5.2. ikdienas formas tērps;
5.3. mobilais formas tērps.
6. Svētku (parādes) formas tērpi valkājami sekojošos gadījumos:
6.1. piedaloties parādēs;
6.2. ārvalstu pārstāvju pieņemšanās;
6.3. pamatojoties uz Aknīstes novada domes priekšsēdētāja, izpilddirektora
rīkojumu.
7. Ikdienas formas tērpi un mobilie formas tērpi valkājami pildot ikdienas dienesta
pienākumus.
8. Atkarībā no gadalaika formas tērpi iedalās vasaras formas tērpos un ziemas
formas tērpos.

9. Pašvaldības policijas darbinieki pāriet uz vasaras (pavasarī) vai ziemas (rudenī)
formas tērpa nēsāšanu atbilstoši likumam “Par policiju”.
10. Svētku (parādes) formas tērps sastāv no:
10.1. vasaras formas tērps sastāv no beretes, uzvalka, balta krekla, kaklasaites
karmīnsarkanā krāsā, melnām kurpēm, siksnas (vīriešiem), beretes, žaketes,
svārkiem, balta krekla, kakla apsēja karmīnsarkanā krāsā, melnas krāsas
kurpēm (sievietēm);
10.2. ziemas formas tērps sastāv no ziemas cepures, uzvalka, zila krekla, ziemas
jakas, melniem saišu zābakiem, kaklasaites karmīnsarkanā krāsā, siksnas,
melniem cimdiem (vīriešiem), ziemas cepures, žaketes, zila krekla,
svārkiem, kakla apsēja karmīnsarkanā krāsā, melnas krāsas zābakiem,
melniem cimdiem (sievietei).
11. Ikdienas formas tērps sastāv no:
11.1. vasaras formas tērps sastāv no mobilā lauku formas tērpa, (zilas bikses, zila
virsjaka, balts vai melns T-krekls), melnas beretes vai žokejcepures,
uzvalka, zila krekla, kaklasaites karmīnsarkanā krāsā, melnām kurpēm,
siksnas, zaļas atstarojošas vestes (vīriešiem), (zilas bikses. zila virsjaka,
balts vai melns T-krekls), melnas beretes vai žokejcepures, svārkiem vai
biksēm, zila krekla, kakla apsēja karmīnsarkanā krāsā, melnām kurpēm,
siksnas, zaļas atstarojošas vestes;
11.2. ziemas formas tērps sastāv no ziemas cepures vai melnas adītas cepures,
uzvalka, siltā ziemas zilas krāsa kombinezona, melna džempera, saišu
zābakiem, siksnas, zaļas atstarojošas vestes (vīriešiem un sievietēm).
11.3. Nēsājot formas tērpus, atļauts vasaras sezonas laikā bereti nēsāt salocītu zem
kreisā uzpleča, kreklu bez kaklasaites ar īsām piedurknēm līdz elkonim.
12. Nēsājot formas tērpu, aizliegts:
12.1. formas tērpa priekšmetus jaukt ar civilo apģērbu;
12.2. dienesta pienākumus pildīt netīrā, nekārtīgā, saplēstā, negludinātā formas
tērpā vai bez atšķirības zīmēm.
3. Pašvaldības policijas atšķirības zīmes un to izvietojums uz formas tērpa
13. Pašvaldības policijas darbinieki atbilstoši ieņemamajam amatam nēsā uz formas
tērpa uzplečiem šādas atšķirības zīmes:
13.1. pašvaldības policijas vecākais inspektors trīs izšūtas zvaigznītes 2 cm
diametrā, kas izvietotas simetriski uz uzplečiem;
13.2. pašvaldības policijas inspektors divas izšūtas zvaigznītes 2 cm diametrā,
kas izvietotas simetriski uz uzplečiem;
13.3. atšķirības zīmes vienādi izvietojamas uz vasaras un ziemas formas tērpiem.
14. Uzšuves, žetoni un zīmotnes izvietojamas šādā kārtībā:
14.1. uzšuve ar policijas emblēmu un uzrakstu «Pašvaldības policija"
izvietojama uz formas tērpa kreisās piedurknes uzpleča viduslīnijas
turpinājumā, 60 mm attālumā no pleca līnijas uzšuves;
14.2. analogi 14.1.apakšpunktā noteiktajam izvietojumam uz formas tērpa labās
rokas piedurknes nēsājama uzšuve ar Aknīstes novada ģerboņa attēlu un
uzrakstu «Pašvaldības policija".
14.3. uzšuve ar policijas emblēmu un uzrakstu ''Pašvaldības policija'' nēsājama
uz zaļās atstarojošās vestes labās puses krūšu kabatas;
14.4. uzšuve ar pašvaldības policista uzvārdu izvietojama virs policijas formas
uzvalka, sieviešu žaketes un kombinezona labās puses krūšu kabatas;
14.5. uzšuve ar uzrakstu ''Pašvaldības policija'' izvietojama virs policijas formas
uzvalka un kombinezona kreisās puses krūšu kabatas;
14.6. kokarde ar valsts ģerboni izvietojama beretes priekšdaļas kreisajā pusē;
14.7. kokarde ar valsts ģerboni izvietojama parādes cepures priekšdaļā;
14.8. pašvaldības policijas emblēma ar Aknīstes novada ģerboni izvietojama
žokejcepures priekšā;

14.9. kaklasaites piespraude nēsājama, piestiprinot kaklasaiti pie krekla un tā
izvietojama starp trešo un ceturto pogu, skaitot no apkaklītes (vīriešiem),
kakla apsējs piepogājams pie formas krekla zem apkaklītes (sievietēm).
4. Formas tērpu izsniegšanas normas, to apraksti un atjaunošanas kārtība
15. Formas tērpu izsniegšanas normas ir noteiktas šī Nolikuma 1.pielikumā.
16. Formas tērpi pašvaldības policijas darbiniekam tiek atjaunoti, kad tiem ir
beidzies šī nolikuma 1.pielikumā noteiktais lietošanas termiņš.
17. Formas tērpa priekšmeti, kuri ir kļuvuši lietošanai nederīgi līdz lietošanas
termiņa beigām, atsevišķos gadījumos var tikt atjaunoti. Lēmumu par formas
tērpu priekšmetu atjaunošanu pieņem Aknīstes novada pašvaldības
izpilddirektors.
18. Ja kāds formas tērpa priekšmets lietotāja vainas dēļ ir kļuvis lietošanai nederīgs
vai tiek nozaudēts, tad pašvaldības policists to iegādājas par saviem līdzekļiem.
19. Pašvaldības policijas darbinieks, izbeidzot darba tiesiskās attiecības, nodod
nelietotu formu vai atmaksā izsniegtā formas tērpa atlikušo vērtību Aknīstes
novada pašvaldības izpilddirektora noteiktajā kārtībā.
5. Nobeiguma noteikums
20. Šis Nolikums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža.
Domes priekšsēdētāja:

V.Dzene

1.pielikums
Nolikumam ”Par Aknīstes novada pašvaldības policijas darbinieku formas tērpu un
atšķirības zīmju aprakstu un to izsniegšanas normām”

Pašvaldības policijas amatpersonu formas tērpu
un atšķirības zīmju veidi un to
izsniegšanas normas
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Priekšmeta nosaukums
Ziemas cepure ar nagu
Ziemas cepure(adīta)
Vasaras cepure ar nagu (vīriešu)
Vasaras cepure ar nagu (sieviešu)
Žokejcepure
Ziemas virsjaka (garā)
Žakete (vīriešu)
Žakete (sieviešu)
Pulovers
Bikses (vīriešu)
Bikses (sieviešu)
Svārki
Ikdienas krekls ar garām
piedurknēm
Ikdienas krekls ar īsām
piedurknēm
Balts krekls ar īsām piedurknēm
Balts krekls ar garām piedurknēm
Polo krekls ar garām piedurknēm

Daudzums
(vienam cilvēkam)
1 gab.
1 gab.
1 gab.
1 gab.
1 gab.
1 gab.
1 gab.
1 gab.
1 gab.
2 gab.
2 gab.
1 gab.
3 gab.

Lietošanas
ilgums (gadi)
3
2
3
3
2
3
3
3
2
2
2
2
1

3 gab.

2

1 gab.
1 gab.
1 gab.

2
2
2

18. Polo krekls (melns) īsām
piedurknēm
19. Polo krekls (balts) īsām
piedurknēm
20. T-krekls
21. Kaklasaite (vīriešu)
22. Kaklasaite (sieviešu)
23. Kaklasaites saspraude
24. Ziemas zābaki
25. Kurpes (vīriešu, sieviešu)
26. Cimdi (pirkstaiņi)
27. Šalle
28. Bikšu siksna
29. Lietusmētelis
Domes priekšsēdētāja

1 gab.

2

1 gab.

2

2 gab.
2 gab.
2 gab.
1 gab.
1 pāris
1 pāris
1 pāris
1 gab.
1 gab.
1 gab.

1
10
10
10
2
1
2
5
4
1

V.Dzene

13.#
Par Aknīstes novada pašvaldības policijas nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
likumu “Par policiju”, Ministru kabineta 19.06.2007. noteikumiem Nr.397
“Pašvaldības policijas paraugnolikums”, 21.03.2018. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Curikova,
I.Čāmāns, J.Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības policijas nolikumu.
PIELIKUMS
AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJAS NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar likumu “Par policiju”,
Ministru Kabineta 19.06.2007. noteikumiem Nr.397
“Pašvaldību policijas paraugnolikums”
I.
Vispārīgie noteikumi
1. Aknīstes novada pašvaldības policija (turpmāk - Pašvaldības policija) ir novada
domes izveidota sabiedriskās kārtības uzturēšanas struktūrvienība (adrese:
Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208), kas darbojas Aknīstes
novada administratīvajā teritorijā.
2. Pašvaldības policijai ir savs zīmogs, uz kā attēlots Aknīstes novada ģerbonis ar
uzrakstu “Aknīstes novada pašvaldības policija”.
3. Sarakstē ar valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām, fiziskām un juridiskām
personām, Pašvaldības policija izmanto veidlapas ar norādi /Aknīstes novada
pašvaldības policija/ (pielikums Nr.1)
4. Pašvaldības policijai ir sava lietu nomenklatūra (pielikums Nr.2) un veidlapas.
(pielikums Nr.3)
5. Pašvaldības policijas darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas
Satversme, likums „Par policiju”, Ministru kabineta 19.06.2007. noteikumi
Nr.397 ”Pašvaldības policijas paraugnolikums”, citi LR normatīvie akti,
Aknīstes novada pašvaldības Nolikums, Aknīstes novada pašvaldības saistošie
noteikumi, šis Nolikums, Aknīstes novada pašvaldības pieņemtie lēmumi,
Aknīstes novada domes priekšsēdētāja un izpilddirektora rīkojumi.

6. Pašvaldības policijas pienākums ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības
un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un
prettiesiskiem apdraudējumiem.
7. Pašvaldības policija savas kompetences ietvaros sadarbojas ar Valsts policiju,
Drošības policiju, blakus novadu Pašvaldības policiju, Darba inspekciju, Valsts
Vides dienestu, Valsts robežsardzi u.c. valsts un sabiedriskajām institūcijām.
8. Pašvaldības policijas darbs tiek organizēts, balstoties uz Aknīstes novada
iedzīvotāju palīdzību, ievērojot likumību, humānismu, cilvēktiesības, sociālo
taisnīgumu, atklātumu.
9. Pašvaldības policija darbā izmanto dienesta transportlīdzekli ar atšķirības
zīmēm.
10. Speciālo līdzekļu uzglabāšana (pielikums Nr.4) un pielietošana Aknīstes
novada Pašvaldības policijā notiek saskaņā ar LR Ieroču un speciālo līdzekļu
aprites likumu.
11. Pašvaldības policija tiek finansēta no Aknīstes novada pašvaldības budžeta.
12. Pašvaldības policija atbilstoši savai kompetencei veic likumpārkāpumu
preventīvos pasākumus, kas saistīti ar sabiedriskās kārtības nodrošināšanu.
13. Kad Pašvaldības policija veic savus pienākumus, nevienam (izņemot ar likumu
pilnvarotās iestādes un amatpersonas) nav tiesību iejaukties tās darbā.
II. Pašvaldības policijas pienākumi
14. Kontrolēt Aknīstes novada domes izdoto saistošo noteikumu un lēmumu, kā arī
Latvijas Republikas normatīvo aktu, par kuru pārkāpšanu paredzēta
administratīvā atbildība, izpildi; kā arī naudas sodu uzlikšanu par šo noteikumu
pārkāpšanu un to piedzīšanu.
15. Novērst un pārtraukt administratīvos pārkāpumus, noskaidrot vainīgos, savas
kompetences ietvaros sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus, izskatīt
lietas par šiem pārkāpumiem vai arī nodot tās izskatīšanai pēc piekritības.
16. Savas kompetences ietvaros sniegt nepieciešamo palīdzību amatpersonām,
fiziskām un juridiskām personām, ja viņi vēršas pēc palīdzības Pašvaldības
policijā, ja tiek traucēta iepriekšminēto personu likumīgā darbība un apdraudēta
drošība.
17. Valsts policijas un Drošības policijas atbalstīšana sabiedrības drošības
garantēšanā un noziedzības apkarošanā.
18. Tūlītēju draudu novēršana, ja persona, kura atrodas mājoklī vai tā tuvumā, var
nodarīt kaitējumu aizsargājamās personas dzīvībai, brīvībai vai veselībai, līdz
tiesa izskata jautājumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību.
19. Veikt preventīvos pasākumus likumpārkāpumu novēršanā, nepieciešamības
gadījumos sadarbojoties ar Aknīstes novada pašvaldību vai tās uzdevumā
ar attiecīgām kompetentām institūcijām.
20. Ja ienāk ziņas par to, ka tiek gatavots vai ir izdarīts likumpārkāpums, kura
izskatīšana ir Valsts policijas kompetencē, Pašvaldības policija veic
nepieciešamos pasākumus tā novēršanai, pārkāpēja aizturēšanai, notikuma
vietas apsargāšanai un nekavējoties par to paziņo attiecīgajai Valsts policijas
iestādei (amatpersonai), kā arī nodod tai likumpārkāpēju un attiecīgos
dokumentus par viņu. Šajos jautājumos Valsts policijas amatpersonu
norādījumi ir saistoši Pašvaldības policijas darbiniekam.
21. Sniegt neatliekamo (t.sk. medicīnisko) palīdzību personām, kuras cietušas
likumpārkāpuma rezultātā, nelaimes gadījumā vai atrodas bezpalīdzības
stāvoklī, kā arī nepilngadīgām personām, kuras palikušas bez vecāku vai
aizbildņu uzraudzības līdz viņu nodošanai attiecīgām institūcijām.
22. Nodrošināt atrasto un Pašvaldības policijai nodoto dokumentu, mantu,
vērtspapīru un cita veida īpašuma saglabāšanu līdz to nodošanai īpašniekam vai
kompetentai institūcijai.

23. Apsargāt un konvojēt personas, kuras aizturētas vai arestētas par
administratīvajiem pārkāpumiem.
24. Reģistrēt informāciju par pārkāpumiem un personām, kuras tos izdarījušas, kā
arī pasākumus, ko saskaņā ar šo informāciju veikusi Pašvaldības policija. Pēc
Valsts policijas vai citu kompetentu institūciju rakstiska pieprasījuma sniegt
Pašvaldības policijas rīcībā esošo informāciju un materiālus par pārkāpumiem
un personām, kuras tos izdarījušas.
25. Veikt citus Aknīstes novada domes un pašvaldības amatpersonu uzdotos
uzdevumus, ja tie nav pretrunā ar likumu “Par policiju” un citiem normatīvajiem
aktiem.
26. Saglabāt Pašvaldības policijas darbā iegūtās personu informācijas
konfidencialitāti.
27. Nekaitēt Aknīstes novada domes publiskajam tēlam publiskajā telpā.
III.
Pašvaldības policijas darbinieku tiesības
28. Pašvaldības policijas darbiniekam, pildot pienākumus atbilstoši savai dienesta
kompetencei, ir tiesības:
28.1. prasīt, lai personas pārtrauc likumpārkāpumus un citu rīcību, kura traucē
pašvaldības policijas pilnvaru izpildi, kā arī pielietot pret
likumpārkāpējiem paredzētos piespiedu līdzekļus;
28.2. pārbaudīt personas, kuras tiek turētas aizdomās par likumpārkāpumu
izdarīšanu, personību apliecinošos dokumentus, kā arī citus dokumentus,
kas nepieciešami to tiesību normu ievērošanas pārbaudei, kuru izpildes
kontrole un uzraudzība uzdota Pašvaldības policijai;
28.3. veikt personu aptauju, pieņemt paskaidrojumus, kā arī izsaukt uz
Pašvaldības policijas iestādi jebkuru personu sakarā ar lietām un
materiāliem, kuru izskatīšana ir Pašvaldības policijas kompetencē, bet,
ja šīs personas bez attaisnojoša iemesla neierodas pēc izsaukuma, likumā
noteiktajā kārtībā veikt to piespiedu atvešanu;
28.4. sastādīt protokolus par administratīvajiem pārkāpumiem atbilstoši
normatīvajiem aktiem un uzlikt naudas sodus par šo tiesību aktu
pārkāpšanu atbilstoši savai kompetencei;
28.5. likumā paredzētajos gadījumos un kārtībā nogādāt pašvaldības policijas
iestādē likumpārkāpējus, izdarīt viņu personas apskati, mantu un
dokumentu
izņemšanu
un
apskati,
administratīvi
aizturēt
likumpārkāpējus un veikt citus likumā noteiktos pasākumus
administratīvo pārkāpumu lietvedības nodrošināšanai, kā arī noteiktā
kārtībā nosūtīt protokolus pēc piekritības;
28.6. aizturēt un nodot Valsts policijai personas, kuras izvairās no kriminālsoda
izciešanas, administratīvā aresta vai apcietinājuma;
28.7. aizturēt personas vecumā līdz 16 gadiem, kuras patvaļīgi pametušas
dzīvesvietu vai bērnu aprūpes un audzināšanas iestādi, un nogādāt tās
Valsts policijas iestādē;
28.8. nogādāt ārstniecības iestādē vai mājoklī personas, kuras ir alkohola,
narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu lietošanas rezultātā zaudējušas
spēju patstāvīgi pārvietoties vai orientēties vai var nodarīt kaitējumu
apkārtējiem vai pašas sev, bet, ja tas nav iespējams, nogādāt Valsts
policijas iestādē;
28.9. nogādāt ārstniecības iestādē personas, kurām ir nepārprotami psihiski
traucējumi un kuras ar savām darbībām rada acīmredzamas briesmas sev
vai apkārtējiem cilvēkiem;
28.10. nogādāt ārstniecības iestādē personas, kuras mēģinājušas izdarīt
pašnāvību un noskaidrot notikušā apstākļus;

28.11. aizturēt līdz nodošanai kompetentām iestādēm personas, kuras
pārkāpušas ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanas, uzturēšanās,
izceļošanas un tranzīta noteikumu prasības;
28.12. novērot publiskas vietas un tajās esošas personas, tai skaitā izmantojot
tehniskos līdzekļus, lai savlaicīgi novērstu un atklātu iespējamo
sabiedriskās kārtības apdraudējumu, noziedzīgu nodarījumu, kā arī atrastu
meklēšanā izsludinātas personas vai transportlīdzekļus;
28.13. ar attiecīgā valdītāja atļauju apskatīt publiski nepieejamas vietas un
tajās esošos priekšmetus;
28.14. uz laiku ierobežot vai pārtraukt transporta vai gājēju kustību ielās un uz
ceļiem, kā arī personu iekļūšanu atsevišķās vietās vai objektos un
izkļūšanu no tiem, ja to prasa sabiedrības drošības, personu dzīvības,
veselības un mantas aizsardzības, kā arī izmeklēšanas intereses;
28.15. nolūkā konstatēt, vai personas ir lietojušas alkoholu, narkotiskās,
psihotropās vai toksiskās vielas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tās
pārbaudīt ar ekspresdiagnostikas testu narkotisko un psihotropo vielu
ietekmes konstatēšanai, portatīvām alkohola koncentrācijas noteikšanas
mērierīcēm vai nogādāt šīs personas pārbaudes izdarīšanai ārstniecības
iestādē, ja atzinums nepieciešams, lai apstiprinātu vai atspēkotu
likumpārkāpuma faktu vai objektīvi izskatītu lietu par likumpārkāpuma
izdarīšanu;
28.16. apturēt transportlīdzekli un izdarīt tā apskati, ja ir pamats domāt, ka
transportlīdzekļa vadītājs pārkāpis ceļu satiksmi reglamentējošo
normatīvo aktu prasības vai transportlīdzeklis tiek izmantots
likumpārkāpuma izdarīšanā; aizliegt lietot transportlīdzekļus, kuru
tehniskais stāvoklis apdraud transporta kustības drošību; atstādināt no
transportlīdzekļu vadīšanas personas, kuras ir alkohola reibumā,
narkotisko vai citu apreibinošu vielu iespaidā, kā arī personas, kurām nav
dokumentu par konkrētā transportlīdzekļa lietošanas vai attiecīgās
kategorijas
transportlīdzekļa
vadīšanas
tiesībām;
nogādāt
transportlīdzekli policijas iestādē nepieciešamās pārbaudes veikšanai, ja
ir izsludināta tā meklēšana vai ir pamats domāt, ka ir nelikumīgi nomainīti
vai viltoti transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenti, valsts reģistrācijas
numura zīme vai transportlīdzekļa agregātu numuri, vai nav
transportlīdzekļa reģistrācijas vai īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta
un citādi nav iespējams konstatēt transportlīdzekļa lietošanas likumību;
28.17. ierobežot vai aizliegt remonta un celtniecības, kā arī citu darbu veikšanu
ielās un uz ceļiem, ja netiek ievērotas prasības par sabiedrības drošības un
transporta kustības drošības garantēšanu, kā arī pārbaudīt noteikto atļauju
esamību;
28.18. izņemt priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuru izgatavošana,
iegādāšanās, glabāšana vai realizēšana ir aizliegta ar likumu vai kuras tiek
glabātas bez atļaujas, ja saskaņā ar likumu tāda nepieciešama, kā arī
izņemt dokumentus ar viltojuma pazīmēm;
28.19. dienesta vajadzībām bez atlīdzības izmantot valsts un pašvaldību
iestādēm piederošos elektroniskos sakaru līdzekļus;
28.20. bez atlīdzības izmantot valsts un pašvaldību masu informācijas
līdzekļus, lai noskaidrotu noziedzīga nodarījuma izdarīšanas apstākļus
un personas, kuras to izdarījušas, meklētu noziedzniekus un bez vēsts
pazudušos, kā arī lai veiktu likumpārkāpumu profilaksi;
28.21. savas kompetences ietvaros bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību
institūcijām un amatpersonām nepieciešamo informāciju un dokumentus;
28.22. saskaņā ar likuma “Par policiju” 19.panta sesto daļu, Pašvaldības
policijas darbiniekam, pildot dienesta pienākumus, ir tiesības pielietot
fizisku spēku, speciālos cīņas paņēmienus un speciālos līdzekļus, kā arī

izmantot dienesta suņus, iestājoties tā paša likuma 13.panta pirmajā daļā
minētajiem apstākļiem;
28.23. kārtību, kādā lietojams fiziskais spēks, speciālie cīņas paņēmieni,
speciālie līdzekļi un dienesta suņi, nosaka likums “Par policiju ” un
Ministru kabineta noteikumi;
28.24. pašvaldības policijas darbiniekam ir tiesības Iekšlietu ministra
noteiktajā kārtībā saņemt, glabāt un nēsāt šaujamieročus un likuma “Par
policiju” 14.panta noteiktajā kārtībā un paredzētajās situācijās pielietot
tos;
28.25. kļūt par arodbiedrības biedru.
IV. Pašvaldības policijas personāls
29. Pašvaldības policijas darbinieks ir persona, kura ieņem noteiktu amatu
Pašvaldības policijā un ir nodevusi zvērestu. (skat. Pielikumu Nr. 5)
30. Pašvaldības policijas dienestā pieņem Latvijas Republikas pilsoni no 18 gadu
vecuma, kurš pārvalda valsts valodu (atbilstoši trešajam valsts valodas prasmes
līmenim), un kuri, ņemot vērā viņu personiskās īpašības, fizisko sagatavotību
un veselības stāvokli, ir spējīgi un brīvprātīgi vēlas pildīt Pašvaldības policijā
veicamos pienākumus.
31. Pildot dienesta pienākumus, Pašvaldības policijas darbinieks savas
kompetences ietvaros pārstāv valsts varu un Aknīstes novada pašvaldības
intereses.
32. Personas tiesību un brīvību, kā arī valsts interešu vienlīdzības aizsardzības
nolūkā Pašvaldības policijas darbinieki nepiedalās partiju, citu sabiedriski
politisko organizāciju kustību darbībā, un uz dienesta laiku Pašvaldības policijā
aptur savu piederību pie tām.
33. Pašvaldības policijas amatpersonas pieņem darbā un atbrīvo no darba Aknīstes
novada pašvaldības izpilddirektors, saskaņojot ar domes priekšsēdētāju vai viņa
prombūtnes laikā – priekšsēdētāja vietnieku.
34. Pašvaldības policijas dienestā nepieņem personas, kuras agrāk sodītas par tīšiem
noziedzīgiem nodarījumiem.
35. Pirms Pašvaldības policijas darbinieka pieņemšanas darbā viņa atbilstību
darbam pārbauda tādā pašā kārtībā kā Valsts policijas darbiniekiem (iesniedzot
attiecīgajā novada domē izziņu par sodāmību no IC).
36. Pašvaldības policijas darbinieks, stājoties amatā, noslēdz darba līgumu ar 3
mēnešu pārbaudes laiku.
37. Pašvaldības policijas darbinieka darba tiesiskās attiecības ar Aknīstes novada
pašvaldību, kā arī pensijas piešķiršanas kārtību nosaka LR normatīvie akti, kas
regulē darba tiesiskās attiecības un valsts pensijas piešķiršanas kārtību.
V.
Pašvaldības policijas darba organizācija
38. Pašvaldības policijas struktūru, darbinieku skaitu un darba algu likmes nosaka
Aknīstes novada dome, realizējot vienotu personāla politiku, Latvijas
Republikas likumos un Aknīstes novada domes noteiktajā kārtībā.
39. Pašvaldības policijas sastāvu veido Pašvaldības policijas inspektors,
pašvaldības policijas kārtībnieks, kuri pakļauti Aknīstes novada pašvaldības
izpilddirektoram.
40. Pašvaldības policijas inspektors:
40.1. veic darbu atbilstoši šim Nolikumam, amata aprakstam, darba līgumam,
kā arī pilda pienākumus, ko uzdevis novada pašvaldības izpilddirektors.
41. Pašvaldības policijas darbiniekus pieņem darbā un atbrīvo no darba Aknīstes
novada pašvaldības izpilddirektors.
42. Pašvaldības policijas darbinieks atbild par savu pienākumu izpildi saskaņā ar šo
Nolikumu, amata aprakstu, darba līgumu un pienākumu izpildi un
apstiprinātiem uzdevumiem.

43. Uz pašvaldības policijas dienesta telpām izsauktās vai nogādātās personas
aizliegts atstāt bez pašvaldības policijas darbinieka uzraudzības.
44. Pašvaldības policijas darbinieki savus dienesta pienākumus pilda Iekšlietu
ministra apstiprinātā vienota parauga formas tērpā, kuru bez maksas izsniedz
Aknīstes novada pašvaldība. Pie formas tērpa redzamā vietā jābūt
piestiprinātam Pašvaldības policijas darbinieka uzvārdam, bet uz formas tērpa
kreisās piedurknes - vairodziņš ar Aknīstes novada simboliku.
45. Pašvaldības policijas darbinieks, pildot dienesta pienākumus, nēsā līdzi dienesta
apliecību, kuru izsniedz Aknīstes novada pašvaldība. Pašvaldības policijas
darbinieka dienesta apliecībai (pielikums Nr.6) ir šādi rekvizīti:
45.1. pašvaldības policijas darbinieka vārds, uzvārds;
45.2. pašvaldības policijas darbinieka personas kods;
45.3. pašvaldības policijas darbinieka amata nosaukums;
45.4. pašvaldības policijas darbinieka fotogrāfija (formas tērpā);
45.5. Aknīstes novada pašvaldības zīmoga nospiedums;
45.6. Aknīstes novada pašvaldības priekšsēdētāja paraksts;
45.7. atzīme par šaujamieroča nēsāšanas tiesībām;
45.8. pašvaldības policijas darbinieka asins grupa;
45.9. apliecības derīguma termiņš.
46. Pašvaldības policijas darbiniekam dienesta apliecībai ir jābūt līdzi arī tad, ja
viņš ir Pašvaldības policijas formas tērpā ārpus dienesta pienākumu pildīšanas
laika un vietas.
47. Pašvaldības policijas darbinieks ir tiesīgs Aknīstes novada administratīvajā
teritorijā ārpus dienesta pienākumu veikšanas laika, uzrādot savu dienesta
apliecību, izmantot šajā Nolikumā paredzētās tiesības un veikt nepieciešamos
pasākumus likumpārkāpuma novēršanai.
48. Pašvaldības policijas darbiniekam, izbeidzot darba tiesiskās attiecības,
apliecība, formas tērps jānodod Aknīstes novada pašvaldības atbildīgai
amatpersonai.
49. Pašvaldības policijas darbinieku rīcībā esošie speciālie līdzekļi jāglabā
Pašvaldības policijas telpās ierīkotajā metāla skapī vai seifā vai viņu
dzīvesvietā, atbilstoši Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumam.
50. Pašvaldības policijas darbinieka apliecība ir derīga 5 (piecus) gadus.
51. Pašvaldības policijas darbinieks ir tiesīgs Aknīstes novada teritorijā ārpus
dienesta pienākumu veikšanas laika, uzrādot dienesta apliecību, izmantot šajā
Nolikumā paredzētās tiesības.
VI. Pašvaldības policijas darbinieka tiesiskā aizsardzība un darba garantijas
52. Pašvaldības policijas darbinieks ir valsts un pašvaldības varas pārstāvis un
likumīgās prasības un rīkojumi, ko viņš izvirzījis vai devis, pildot dienesta
pienākumus, visām personām ir obligāti. Nepakļaušanās Pašvaldības policista
likumīgajām prasībām ir sodāma.
53. Pašvaldības policijas darbinieks atrodas valsts aizsardzībā, viņa godu un cieņu
aizsargā valsts. Pašvaldības policijas darbinieka cieņas aizskaršana, pretošanās
viņam, viņa dzīvības un veselības apdraudējums, kā arī rīcība, kas traucē pildīt
dienesta pienākumus, ir sodāma Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā
kārtībā.
54. Pašvaldības policijas darbinieka likumīgās prasības un rīkojumi ir obligāti un
saistoši jebkurai personai, kamēr amatpersona, kura pilnvarota kontrolēt vai
uzraudzīt Pašvaldības policijas darbību, nebūs to apturējusi vai atcēlusi.
55. Pašvaldības policijas darbiniekam nav saistoši partiju un citu sabiedriski
politisko organizāciju un kustību vai to pārstāvju rīkojumi un lēmumi. Partiju
un citu sabiedriski politisko organizāciju un kustību vai to pārstāvju iejaukšanās
Pašvaldības policijas darbībā ir kategoriski aizliegta.

56. Kaitējumu, kas nodarīts Pašvaldības policijas darbinieka vai viņa ģimenes
locekļu mantai, veselībai, ja tas radies dienesta pienākumu pildīšanas laikā,
atlīdzina no Aknīstes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
57. Pašvaldības policijas darbinieks neatbild par mantisko un fizisko kaitējumu, kas
dienesta pilnvaru ietvaros nodarīts likumpārkāpējam, kurš aizturēšanas brīdī
nepakļaujas un/vai pretojas.
58. Pašvaldība ir tiesīga Pašvaldības policijas darba pilnveidošanas nolūkā saskaņā
ar darba koplīgumu, savu pilnvaru ietvaros noteikt Pašvaldības policijas
darbiniekiem sociālās garantijas, ja tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
59. Pašvaldības policijas darbiniekam katru gadu tiek piešķirts apmaksāts
atvaļinājums – četras kalendārās nedēļas, kā arī uz viņu attiecas Aknīstes
novada pašvaldības darba koplīgumā paredzētās saistības.
VII.
Pašvaldības policijas darbinieka atbildība
60. Pašvaldības policijas darbinieks par prettiesisku rīcību ir atbildīgs Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja Pašvaldības policijas
darbinieks ir pārkāpis personu tiesības un aizskāris to likumīgās intereses,
Aknīstes novada pašvaldībai ir jāveic pasākumi šo tiesību atjaunošanai un
nodarītā kaitējuma atlīdzināšanai.
61. Par Latvijas Republikas normatīvo aktu neievērošanu, varas vai dienesta
stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, dienesta pilnvaru pārsniegšanu, uzlikto
pienākumu neizpildīšanu vai šo pienākumu pienācīgu nepildīšanu, Pašvaldības
policijas darbinieks tiek saukts pie administratīvās, materiālās vai
kriminālatbildības.
62. Par priekšzīmīgu dienesta pienākumu pildīšanu Pašvaldības policijas
darbiniekam var piemērot šādus atzinības veidus:
62.1. pateicības izteikšanu;
62.2. apbalvošanu ar naudas prēmiju;
62.3. apmaksāta papildatvaļinājuma piešķiršana līdz 5 (piecām) dienām;
62.4. agrāk uzlikta disciplinārsoda noņemšana.
63. Pašvaldības policijas darbinieks nedrīkst veikt vai atbalstīt nekādu darbību, kas
saistīta ar spīdzināšanu vai citādu cietsirdīgu, necilvēcisku, cieņu pazemojošu
apiešanos vai sodīšanu.
64. Pašvaldības policijas darbinieks nedrīkst atsaukties uz augstākas amatpersonas
rīkojumiem vai jebkādiem izņēmuma vai ārkārtējiem apstākļiem, lai attaisnotu
nelikumīgu rīcību (izņemot likumā noteiktos apstākļus, kas izslēdz atbildību
kaut arī šajos apstākļos izdarītais ir likumpārkāpums, tas ir, nepieciešamās
aizstāvēšanās, šķietamās aizstāvēšanās, aizturēšana radot personai kaitējumu,
galējā nepieciešamība, attaisnojams profesionālais risks, noziedzīgas pavēles un
noziedzīga rīkojuma izpildīšana), spīdzināšanu vai citādu cietsirdīgu,
necilvēcīgu vau cieņu pazemojošu apiešanos vai sodīšanu.
65. Ja Pašvaldības policijas darbinieks saņēmis sava vai augstākstāvoša priekšnieka
rīkojumu, norādījumu vai pavēli, kas ir pretrunā ar Latvijas republikas
normatīvajiem aktiem, viņš ievēro normatīvo aktu prasības. Apzināta,
nelikumīga rīkojuma vai pavēles izpildīšana neatbrīvo Pašvaldības policijas
darbinieku no atbildības.
66. Ja sūdzības iesniedzējs nav apmierināts ar pieņemto lēmumu, mēneša laikā var
to pārsūdzēt Administratīvā procesa noteiktā kārtībā.
67. Pašvaldības policijas darbinieks atbild par viņam piešķirtajiem speciālajiem
līdzekļiem. Saņemot lietošanā speciālos līdzekļus, Pašvaldības policijas
darbinieks ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar LR normatīvajiem
aktiem, kas nosaka speciālo līdzekļu glabāšanas un lietošanas kārtību un
apņemas tos ievērot.

68. Gadījumā, ja Pašvaldības policijas darbinieks nozaudē vai sabojā speciālos
līdzekļus tādā veidā, ka tie vairs nav lietošanai derīgi, viņam jāatlīdzina
nodarītie zaudējumu Aknīstes novada pašvaldībai.
69. Par šaujamieroča lietošanas un glabāšanas kārtības ievērošanu (ja tāds ir) atbild
konkrētais Pašvaldības policijas darbinieks.
VIII.
Pašvaldības policijas finansēšana un materiālā apgāde
70. Pašvaldības policija tiek finansēta un materiāltehniski apgādāta no Aknīstes
novada pašvaldības budžeta līdzekļiem atbilstoši pašvaldības piešķirtajam
finansējumam.
71. Pašvaldības policijai ir tiesības iesniegt priekšlikumus nākamā gada budžetam
Pašvaldības policijas funkciju īstenošanai.
Pašvaldības policijas darbības kontrole, uzraudzība un tiesiskuma
nodrošināšanas mehānisms
72. Pašvaldības policijas darbību uzrauga Aknīstes novada pašvaldības
izpilddirektors, bet kontrolē Aknīstes novada dome.
73. Pašvaldības policijas inspektors ne retāk, kā reizi gadā iesniedz Aknīstes novada
domei pārskatu par Pašvaldības funkciju izpildi un budžeta izlietojumu, kā arī
normatīvo aktu noteiktā kārtībā sagatavo gada publisko pārskatu.
74. Pašvaldības policijas inspektora izdoto iekšējo normatīvo aktu un faktisko
rīcību var pārsūdzēt Aknīstes novada pašvaldības izpilddirektoram.
75. Pašvaldības policijas inspektora izdotos normatīvos aktus neapmierinātā
persona var apstrīdēt Administratīvā procesa noteiktā kārtībā.
IX.

X. Nobeiguma jautājumi
76. Lēmumu par Pašvaldības policijas reorganizāciju vai likvidāciju pieņem
Aknīstes novada dome.
77. Nolikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas.
Domes priekšsēdētāja:

V.Dzene

Pielikums Nr. 1
Aknīstes novada pašvaldības policijas nolikumam
Pašvaldības policijas veidlapa
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tālr.65207390; m. t. 22023089; fakss 65207294, e-pasts: policija@akniste.lv
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Pielikums Nr.2
Aknīstes novada pašvaldības policijas nolikumam
Lietu nomenklatūra
Klasifikācijas
līmeņa
nosaukums
Pašvaldības
policija

Pašvaldības
policija
Pašvaldības
policija

Pašvaldības
policija
Pašvaldības
policija
Pašvaldības
policija
Pašvaldības
policija

Pašvaldības
policija
Pašvaldības
policija
Pašvaldības
policija
Pašvaldības
policija
Pašvaldības
policija
Pašvaldības
policija

Lietas nosaukums

Glabāšanas
termiņš

Notikumu,
izsaukumu,
iesniegumu
un
saņemto dokumentu
reģistrācijas žurnāls
Izejošo dokumentu
reģistrācijas žurnāls

10 gadi pēc
pēdējā
ieraksta

10 gadi pēc
pēdējā
ieraksta
dokumenti 5 gadi

Izejošie
(atbildes,
pieprasījumi,
priekšraksti, pavēstes
u.c.)
Administratīvo
pārkāpumu uzskaites
žurnāls
Administratīvās
lietas, administratīvo
pārkāpumu protokoli
Klaiņojošo
(sterilizēto)
dzīvnieku uzskaites
žurnāls
Saņemto un izsniegto
administratīvo
pārkāpumu
protokolu veidlapu
uzskaites žurnāls
Tiesas
lēmumi
(kopijas,
izraksti,
noraksti)
Sarakste vispārējos
jautājumos
Administratīvās
komisijas paziņojumi
Lietu nomenklatūra
(izraksts)
Ienākošie dokumenti
(notikumi, ziņojumi
un iesniegumi u.c.)
Datu
bāzēs
pārbaudītās
informācijas
uzskaites žurnāls

10 gadi pēc
pēdējā
ieraksta
10 gadi
5 gadi pēc
pēdējā
ieraksta
5 gadi pēc
pēdējā
ieraksta

5 gadi

5 gadi
5 gadi
5 gadi
5 gadi

5 gadi

Sējumu
skaits

Atbildīgā
persona

Piezīmes

Pielikums Nr.3
Aknīstes novada pašvaldības policijas nolikumam
Veidlapas

Aknīstes novada pašvaldības policija

Nr........

Ziņojums par notikumu
Ieņemamais amats

Inspektors

Vārds, uzvārds
Uzdevuma
pamatojums
Datums, laiks
adrese

Notikuma apraksts

Notikumā iesaistītās personas
Vārds, Uzvārds

Personas kods

adrese

Statuss(vainīgais,
cietušais,
liecinieks u.c.)

Informācija neapstiprinājās
Uzsākta administratīvā lietvedība
Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols
Materiāls pārsūtīts uz............................................................................................
Materiāla kustība savā struktūrvienībā
Izvestas pārrunas
Atteikt uzsākt lietvedību ( norakstīt lietā)
cits

Atbildīgā amatpersona____________________________

Aknīstes novada pašvaldības policijai
Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208

_______________________________
(vārds, uzvārds, p.k.)
________________________________
________________________________
(adrese, tālrunis)

Paskaidrojums
Aknīstē
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(datums)

(paraksts)

Aknīstes novada pašvaldības policijai
Skola iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208

________________________________
(vārds, uzvārds, p.k.)
________________________________
________________________________
(adrese, tālrunis)

Iesniegums
Aknīstē
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

datums)

(paraksts)

Pielikums Nr.4
Aknīstes novada pašvaldības policijas nolikumam
Speclīdzekļu uzskaite

Speclīdzekļa nosaukums

Skaits

1.

Steks

1

2.

Roku dzelži

1

3.

Elektrošoks

1

4.

Piparu gāzes

2

Nr.
p.k.

baloniņi
5.

Alkometrs

1

Atbildīgā persona

Pielikums Nr.5
Aknīstes novada pašvaldības policijas nolikumam

AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJAS DARBINIEKA
ZVĒRESTS

Es __________, zvēru būt uzticīgs(-a) Latvijas Republikai, pildīt Latvijas
Republikas Satversmi, likumus un pašvaldības lēmumus, apņemos godprātīgi
veikt man uzticētos amata pienākumus, netaupot spēkus kalpot Aknīstes
novada labā.

Pielikums Nr. 6
Aknīstes novada pašvaldības policijas nolikumam

Dienesta apliecības paraugs

14.#
Par papilddarba samaksu par projekta pieteikuma izstrādi
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 5.punktu,
6.punktu, Aknīstes novada domes 19.05.2010. nolikumu „Par projektu pieteikumu
sagatavošanas un darba samaksas kārtību”, 21.03.2018. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Curikova,
I.Čāmāns, J.Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
Noteikt samaksu par papilddarbu – projekta pieteikuma „Atbalstāmo darbību
īstenošana Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros” sagatavošanu
Lidijai Deksnei – EUR 343,18 (+ EUR 82,67 darba devēja VSAOI) no nesadalītajiem
budžeta līdzekļiem.
15.#
Par dzīvojamās mājas Dzirnavu iela 7, Aknīstē, nodošanu iedzīvotāju
apsaimniekošanā
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.pantu, 14.03.2018.
Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Curikova,
I.Čāmāns, J.Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot dzīvojamās mājas Dzirnavu ielā 7, Aknīstē, pārvaldīšanas tiesības
īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai.
2. Uzdot SIA "Aknīstes pakalpojumi" valdes loceklim L.Pakalnam sagatavot ēkas
nodošanas – pieņemšanas dokumentus.
16.#
Par pašvaldības zemes nomu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu”, Aknīstes novada domes 27.08.2014. saistošajiem noteikumiem
Nr.18/2014 “Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas
apmēru Aknīstes novadā”, 14.03.2018. Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Curikova,
I.Čāmāns, J.Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
Iznomāt /vārds, uzvārds/, /dzīvesvieta/, pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu 1,4
ha platībā, kadastra Nr.56620030179, Gārsenes pagastā, un noslēgt zemes nomas
līgumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
17.#
Par pašvaldības zemes nomu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu”, Aknīstes novada domes 27.08.2014. saistošajiem noteikumiem
Nr.18/2014 “Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas
apmēru Aknīstes novadā”, 14.03.2018. Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Curikova,
I.Čāmāns, J.Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:

Iznomāt /vārds, uzvārds/, /dzīvesvieta/, pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu 0,4
ha platībā, kadastra Nr.56620020133, Gārsenes pagastā, un noslēgt zemes nomas
līgumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
18.#
Par pašvaldības zemes nomu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu”, Aknīstes novada domes 27.08.2014. saistošajiem noteikumiem
Nr.18/2014 “Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas
apmēru Aknīstes novadā”, 14.03.2018. Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Curikova,
I.Čāmāns, J.Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
Iznomāt /vārds, uzvārds/, /dzīvesvieta/, daļu no pašvaldības zemes gabala 0,54
ha platībā, kadastra Nr.56620030348, Gārsenes pagastā, un noslēgt zemes nomas
līgumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
19.#
Par pašvaldības zemes nomu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu”, Aknīstes novada domes 27.08.2014. saistošajiem noteikumiem
Nr.18/2014 “Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas
apmēru Aknīstes novadā”, 14.03.2018. Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Curikova,
I.Čāmāns, J.Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
Iznomāt /vārds, uzvārds/, /dzīvesvieta/, pašvaldības zemes gabalu 1,06 ha
platībā, kadastra Nr.56440040315, un zemes gabalu 0,2 ha platībā, kadastra
Nr.56440040233, Asares pagastā, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem.
Zemes lietošanas mērķis 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
20.#
Par pašvaldības zemes nomu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu”, Aknīstes novada domes 27.08.2014. saistošajiem noteikumiem
Nr.18/2014 “Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas
apmēru Aknīstes novadā”, 14.03.2018. Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 4 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Curikova,
I.Čāmāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās – 1 (J.Vanags),
pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts pašvaldību amatpersonu
darbībā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus), Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
Iznomāt /vārds, uzvārds/, /dzīvesvieta/, pašvaldības zemes gabalu 0,6 ha platībā,
kadastra Nr.56620030108, Gārsenes pagastā, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10
gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība.

21.#
Par pašvaldības zemes nomu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu”, Aknīstes novada domes 27.08.2014. saistošajiem noteikumiem
Nr.18/2014 “Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas
apmēru Aknīstes novadā”, 14.03.2018. Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Curikova,
I.Čāmāns, J.Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
Iznomāt /vārds, uzvārds/, /dzīvesvieta/, pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu
0,1025 ha platībā, kadastra Nr.56050010309, un zemes gabalu 0,14 ha platībā, kadastra
Nr.56050010360, Aknīstē, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes
lietošanas mērķis 0502 – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem.
22.#
Par zemes nomas līguma izbeigšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
14.03.2018. Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Curikova,
I.Čāmāns, J.Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
Izbeigt ar /vārds, uzvārds/, /dzīvesvieta/, noslēgto zemes nomas līgumu par
pašvaldības zemes gabala, kadastra Nr.56050010559, nomu.
23.#
Par nekustamā īpašuma “Silarozes”, īpašuma kadastra Nr.56440050167, Asares
pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 2.pielikumu, Aknīstes novada domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem
Nr.5 “Par teritorijas plānojumiem”, 14.03.2018. Tautsaimniecības komitejas
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Curikova,
I.Čāmāns, J.Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Silarozes”, īpašuma kadastra
Nr.56440050167, zemes gabalu 0,7 ha platībā, kadastra Nr.56440050168.
2. Atdalītajam zemes gabalam, kadastra Nr.56440050168, piešķirt nosaukumu
“Lapenes”, Asares pagasts, Aknīstes novads.
3. Zemes gabalam, kadastra Nr.56440050168, noteikt zemes lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
4. Zemes gabala atdalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.
24.#
Par nekustamā īpašuma “Senlejas”, īpašuma kadastra Nr.56620030086,
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 2.pielikumu, Aknīstes novada domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem
Nr.5 “Par teritorijas plānojumiem”, 14.03.2018. Tautsaimniecības komitejas
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Curikova,
I.Čāmāns, J.Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Senlejas”, īpašuma kadastra
Nr.56620030086, zemes gabalu 5,04 ha platībā, kadastra Nr.56620020101.
1.1. Atdalītajam zemes gabalam, kadastra Nr.56620020101, piešķirt
nosaukumu “Senlejas-2”, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads.
1.2. Zemes gabalam, kadastra Nr. 56620020101, noteikt zemes lietošanas
mērķi - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
2. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Senlejas”, īpašuma kadastra
Nr.56620030086, zemes gabalu 16,29 ha platībā, kadastra Nr.56620050035.
2.1. Atdalītajam zemes gabalam, kadastra Nr. 56620050035, piešķirt
nosaukumu “Senlejas-3”, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads.
2.2. Zemes gabalam, kadastra Nr. 56620050035, noteikt zemes lietošanas
mērķi - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
3. Zemes gabalu atdalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.
25.#
Par nekustamā īpašuma “Strautiņi”, īpašuma kadastra Nr.56620030097,
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Ministru kabineta 20.06. likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 2.pielikumu, Aknīstes novada domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem
Nr.5 “Par teritorijas plānojumiem”, 14.03.2018. Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Curikova,
I.Čāmāns, J.Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Strautiņi”, īpašuma kadastra
Nr.56620030097, zemes gabalu 9,5 ha platībā, kadastra Nr.56620030098.
1.1. Atdalītajam zemes gabalam, kadastra Nr.56620030098, piešķirt
nosaukumu “Dzelzenes”, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads.
1.2. Zemes gabalam, kadastra Nr.56620030098, noteikt zemes lietošanas
mērķi - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
2. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Strautiņi”, īpašuma kadastra
Nr.56620030097, zemes gabalu 11,0 ha platībā, kadastra Nr.56620050044.
2.1. Atdalītajam zemes gabalam, kadastra Nr.56620050044, piešķirt
nosaukumu “Grantes”, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads.
2.2. Zemes gabalam, kadastra Nr. 56620050044, noteikt zemes lietošanas
mērķi - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
3. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Strautiņi”, īpašuma kadastra
Nr.56620030097, zemes gabalu 19,7 ha platībā, kadastra Nr.56620050045.
3.1. Atdalītajam zemes gabalam, kadastra Nr.56620050045, piešķirt
nosaukumu “Indāni J”, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads.

3.2. Zemes gabalam, kadastra Nr. 56620050045, noteikt zemes lietošanas
mērķi - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
4. Zemes gabalu atdalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.
26.#
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Vītoliņi”, īpašuma
kadastra Nr.56440060019, Asares pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanai
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta 20.06.2006.
noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Ministru kabineta
05.08.2016. noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,
14.03.2018. Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Curikova,
I.Čāmāns, J.Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut /vārds, uzvārds/, /dzīvesvieta/, izstrādāt zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma “Vītoliņi”, īpašuma kadastra Nr.56440060019, Asares
pagastā, Aknīstes novadā, zemes vienības 13,8 ha platībā, kadastra apzīmējums
56440060019, sadalīšanai.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta nosacījumus.
3. Iesniegt Aknīstes novada pašvaldībā apstiprināšanai zemes ierīcības projektu
divos eksemplāros.
PIELIKUMS
Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi nekustamajam īpašumam
„Vītoliņi”, Asares pagasts, Aknīstes novads, kadastra Nr. 56440060019
1. Prasības izstrādātājam:
Zemes ierīcības projektu (tālāk tekstā Projektu) izstrādā persona, kas ir
sertificēta zemes ierīcības darbu veikšanai.
2. Projekta izstrādes mērķis:
Zemes gabala sadale, nodrošinot piekļūšanas iespējas katrai projektētajai zemes
vienībai
3. Projekta sastāvs: Atbilstoši 05.08.2016. MK noteikumu Nr.505 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” III daļai
4. Projekta grafiskā daļa:
4.1. Projekta risinājums kopplānā uz zemes robežu plāna M 1:5000,
uzrādot:
4.1.1. Jaunizveidojamo zemes gabalu robežas;
4.1.2. Jaunizveidojamo zemes gabalu platības;
4.1.3. Jaunizveidojamo nekustamo īpašumu apgrūtinājumu
saraksts, norādot apgrūtinājumu veidu un platību, saskaņā
ar Asares pagasta teritorijas plānojuma 2003-2015
grozījumiem, kuri apstiprināti 2007.gada 31.augustā
Asares pagasta padomes sēdē (protokols Nr.8,7#
2.punktā)
4.1.4. Atkāpes no normām, ja tādas ir un to pamatojums.
Zemes ierīcības projektu izstrādā digitālā veidā vektordatu
formā (*.dwg, *.dgn, *.shp datņu formātā) Latvijas ģeodēzisko
koordinātu sistēmā LKS-92 ar projektam nepieciešamo
detalizācijas pakāpi.
5. Nekustamā īpašuma veidošanas nosacījumi:

5.1. Atļautā izmantošana zemes gabalos pēc nekustamā īpašuma sadales
atbilstoši Asares pagasta teritorijas plānojumam 2003-2015.gadam.
5.2. Aprobežojumi atbilstoši „Aizsargjoslu likumam”.
5.3. Atļautā izmantošana zemes gabalos pēc nekustamā īpašuma sadales
atbilstoši Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”.
6. Projekta grafisko daļu saskaņo sekojošā kārtībā:
Pirms projekta iesniegšanas Aknīstes novada pašvaldībā, projektu saskaņo ar
nekustamā īpašuma „Vītoliņi”, Kad.Nr.5644 006 0019, īpašniekiem.
Ar pašvaldību (apgrūtinājumu saskaņošana).
7. Prasības projekta noformēšanai:
Projektu noformē atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 5.augusta
noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
Projekta izstrādi un zemes ierīcības darbus finansē projekta ierosinātājs.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likumu zemes ierīcības projektu sagatavo trīs
eksemplāros, viens eksemplārs tiek iesniegts Valsts zemes dienestā, otru nodod
projekta ierosinātājam, trešais eksemplārs glabājas novada domē. Projektu
apstiprina Aknīstes novada dome viena mēneša laikā pēc tā saņemšanas.
27.#
Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.56620030183, Gārsenes pagastā, Aknīstes
novadā, zemes daļas lietošanas mērķa maiņu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu, 14.03.2018. Tautsaimniecības
komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Curikova,
I.Čāmāns, J.Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
1. Veikt nekustamā īpašuma, kadastra apzīmējums 56620030183, Gārsenes
pagastā, Aknīstes novadā, zemes vienības daļas 0.012 ha platībā nekustamā
īpašuma lietošanas mērķa maiņu, nosakot sekojošu nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi: ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un
maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju
apbūve (NĪLM kods 1201).
2. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam.
28.#
Par nekustamā īpašuma “Lukstiņi”, īpašuma kadastra Nr.56440060048, Asares
pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanu
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu, Aknīstes novada domes
26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.5 “Par teritorijas plānojumiem”,
atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Curikova,
I.Čāmāns, J.Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Lukstiņi”, īpašuma kadastra numurs 5644
006 0048, zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 5644 006 0049 2,0 ha platībā.

1.1. Atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 5644 006 0049 piešķirt
nosaukumu “Laukstaiņi”, Asares pagasts, Aknīstes novads.
1.2. Zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. (kods 0101).
2. Zemes gabala atdalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.
29.#
Par zemes ierīcības projekta “Aveni”, Asares pagastā, Aknīstes novadā,
kadastra apzīmējums 56440030004, apstiprināšanu
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5., 8. un 9.pantu, Ministru kabineta
05.08.2016. noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. un
28. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 16.1., 23.2.2., 14.11. punktu, „Par pašvaldībām” 21.pantu, Ministru
kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9.,
14.punktu, 2012.gada 27.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1019 “Zemes
kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”,
atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Curikova,
I.Čāmāns, J.Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aknīstes novada Asares pagasta nekustamā īpašuma “Aveni” (kad.
apz. 5644 003 0004) zemes ierīcības projektu un piekrist zemesgabala
sadalīšanai divās daļās, saskaņā ar SIA „TP Aģentūra”, reģistrācijas Nr.
LV45403031893, izstrādāto zemes ierīcības projektu.
2. Ar zemes ierīcības projektu tiek projektētas divas zemes vienības;
• 1.projektētā zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 5644
003 0026) – 24,0 hektāri,
• 2.projektētā zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 5644
003 0053) – 13,2 hektāri;
3. Jaunizveidotajam gabalam Nr.1 kadastra apzīmējums 5644 003 0026, platība
24,0 ha platībā piešķirt nosaukumu: „Meža Aveni” Asares pagastā, Aknīstes
novadā.
4. Noteikt jaunizveidotajam gabalam Nr.1 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
0102 – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
5. Jaunizveidotajam gabalam Nr.2 kadastra apzīmējums 5644 003 0053, platība
13,2 ha platībā, saglabāt esošo nosaukumu: „Aveni” Asares pagastā, Aknīstes
novadā.
6. Noteikt jaunizveidotajam gabalam Nr.2 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
0101 – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
7. Apstiprināt noteiktos apgrūtinājumus zemes ierīcības projektā projektējamajām
zemes vienībām.
8. Zemesgrāmatās reģistrēt visus precizētos apgrūtinājumus saskaņā ar šo zemes
ierīcības projektu.
9. Piekļuve jaunveidojamām zemes vienībām nodrošināta no pašvaldības
autoceļiem.
10. Zemes vienību platības pēc kadastrālās uzmērīšanas var tikt precizētas.
11. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
30.#
Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu
Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 21.10.2009. Saistošajiem
noteikumiem Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem,

neizvērtējot to materiālo stāvokli” 3.6.5.apakšpunktu, 14.03.2018. SIKS komitejas
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Curikova,
I.Čāmāns, J.Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
Piešķirt /vārds, uzvārds/ apbedīšanas pabalstu EUR 75,00 apmērā.
31.#
Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu
Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 21.10.2009. Saistošajiem
noteikumiem Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem,
neizvērtējot to materiālo stāvokli” 3.6.5.apakšpunktu, 14.03.2018. SIKS komitejas
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Curikova,
I.Čāmāns, J.Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
Piešķirt /vārds, uzvārds/ apbedīšanas pabalstu EUR 75,00 apmērā.
32.#
Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu
Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 21.10.2009. Saistošajiem
noteikumiem Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem,
neizvērtējot to materiālo stāvokli” 3.6.5.apakšpunktu, 14.03.2018. SIKS komitejas
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Curikova,
I.Čāmāns, J.Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
Piešķirt /vārds, uzvārds/ apbedīšanas pabalstu EUR 75,00 apmērā.
33.#
Par pabalsta piešķiršanu operācijas gadījumā
Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 21.10.2009. Saistošajiem
noteikumiem Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem,
neizvērtējot to materiālo stāvokli” 3.91.apakšpunktu, 14.03.2018. SIKS komitejas
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Curikova,
I.Čāmāns, J.Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
Piešķirt /vārds, uzvārds/ pabalstu operācijas gadījumā EUR 101,00 apmērā.
34.#
Par pabalsta piešķiršanu operācijas gadījumā
Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 21.10.2009. Saistošajiem
noteikumiem Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem,
neizvērtējot to materiālo stāvokli” 3.91.apakšpunktu, 14.03.2018. SIKS komitejas
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Curikova,
I.Čāmāns, J.Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
Piešķirt /vārds, uzvārds/ pabalstu operācijas gadījumā EUR 171,00 apmērā.

35.#
Par pabalsta piešķiršanu operācijas gadījumā
Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 21.10.2009. Saistošajiem
noteikumiem Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem,
neizvērtējot to materiālo stāvokli” 3.91.apakšpunktu, 14.03.2018. SIKS komitejas
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Curikova,
I.Čāmāns, J.Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
Piešķirt /vārds, uzvārds/ pabalstu operācijas gadījumā EUR 15,65 apmērā.
36.#
Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 22.12.2015. Saistošajiem
noteikumiem Nr.31/2015 „Par Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 3.4.apakšpunktu, 14.03.2018. SIKS komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Curikova,
I.Čāmāns, J.Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
Piešķirt /vārds, uzvārds/ dzīvojamo platību Radžupes ielā 5 -9, Aknīstē,
Aknīstes novadā, un slēgt dzīvojamo telpu īres līgumu uz 3 mēnešiem.
37.#
Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 22.12.2015. Saistošajiem
noteikumiem Nr.31/2015 „Par Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 3.4.apakšpunktu, 14.03.2018. SIKS komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Curikova,
I.Čāmāns, J.Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
Piešķirt /vārds, uzvārds/ dzīvojamo platību “Spodras”- 15, Ancenē, Asares
pagastā, Aknīstes novadā, uz laiku līdz dzīvokļa “Spodras”- 17, Ancenē, Asares
pagastā, Aknīstes novadā, remonta pabeigšanai.
38.#
Par īres līguma pagarināšanu
Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 22.12.2015. Saistošajiem
noteikumiem Nr.31/2015 „Par Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 3.4.apakšpunktu, 14.03.2018. SIKS komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Curikova,
I.Čāmāns, J.Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz 6 mēnešiem, kas noslēgts ar /vārds,
uzvārds/ par dzīvokli “Spodras”- 6, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā.
39.#
Par īres līguma pagarināšanu
Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 22.12.2015. Saistošajiem
noteikumiem Nr.31/2015 „Par Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 3.4.apakšpunktu, 14.03.2018. SIKS komitejas lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Curikova,
I.Čāmāns, J.Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz 6 mēnešiem, kas noslēgts ar /vārds,
uzvārds/ par dzīvokli “Spodras”- 12, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā.
40.#
Par darbadienas pārcelšanu
Pamatojoties uz Darba likuma 133.panta ceturto daļu, Ministru kabineta
25.04.2017. rīkojumu Nr.211,
atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Curikova,
I.Čāmāns, J.Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
Pārcelt darbadienu no pirmdienas, 2018.gada 30.aprīļa, uz sestdienu, 2018.gada
21.aprīli.
41.#
Par zemes gabala sadalīšanu un ielas statusa atcelšanu starpgabalam
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, 20.pantu, 22.pantu,
Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi”, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,
atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Curikova,
I.Čāmāns, J.Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
1. Atcelt pašvaldībai piekrītošajam Kalna ielas posmam Nr.2 ( 2.z.v.) publiskas
pilsētas ielas statusu, saskaņā ar shēmu pielikumā un piešķirt tam nosaukumu
”Starpgabals 1”.
2. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 1001 – Rūpnieciskās ražošanas
uzņēmumu apbūve.
3. Sadalīt pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
56050010395 trīs zemes vienībās saskaņā ar grafisko pielikumu:
1.z.v. platība 0.1682 ha, zemes lietošanas mērķis 1101
2.z.v. platība 0.1070 ha, zemes lietošanas mērķis 1001( Starpgabals 1)
3.z.v. platība 0.2003 ha, zemes lietošanas mērķis 1101
4. Zemes vienību platības pēc uzmērīšanas var tikt precizētas.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu,
76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
37.punktu ,šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā tiesā viena mēneša laikā no
administratīvā akta spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot iesniegumu
Aknīstes novada pašvaldībā Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes nov.
42.#
Par zemes ierīcības projekta izstrādi
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,

atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Curikova,
I.Čāmāns, J.Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut /vārds, uzvārds/, /dzīvesvieta/, izstrādāt zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma, kadastra Nr.56250070045, „Dainas”, Aknīstes pagastā,
Aknīstes novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums Nr.56250070045,
sadalīšanai.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus (pielikumā).
3. Zemes ierīcības projektu divos eksemplāros iesniegt Aknīstes novada
pašvaldībā apstiprināšanai.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija.
PIELIKUMS
Aknīstes novada domes sēdes
28.03.2018. lēmumam “Par zemes ierīcības projekta izstrādi” ( prot. Nr.5, 42.#)
Zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumi
nekustamajam īpašumam „Dainas”,
Aknīstes pagasts, Aknīstes novads, kadastra Nr. 56250070045
1. Prasības izstrādātājam:
Zemes ierīcības projektu ( tālāk tekstā Projektu) izstrādā persona, kas ir
sertificēta zemes ierīcības darbu veikšanai.
2. Projekta izstrādes mērķis: Zemes gabala sadale, nodrošinot piekļūšanas iespēju
katrai projektētajai zemes vienībai.
3. Projekta sastāvs: atbilstoši MK 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” III daļai
4. Projekta grafiskā daļa:
4.1. Projekta risinājums kopplānā uz zemes robežu plāna M 1: 5000 ,uzrādot:
4.1.1. jaunizveidojamo zemes gabalu robežas;
4.1.2. jaunizveidojamo zemes gabalu platības:
4.1.3. jaunizveidojamo nekustamo īpašumu apgrūtinājumu saraksts, norādot
apgrūtinājumu veidu un platību, saskaņā ar Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju
teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadiem grozījumiem, kuri apstiprināti ar Aknīstes
novada domes 21.10.2009.lēmumu ( sēdes protokols Nr.9,11.#)
4.1.4. atkāpes no normām, ja tādas ir, un to pamatojums.
Zemes ierīcības projekta grafisko daļu izstrādā digitālā vektordatu formā (*.dwg,*.dgn
vai *shp datņu formātā) Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 ar projektam
nepieciešamo detalizācijas pakāpi.
5. Nekustamā īpašuma veidošanas nosacījumi.
5.1. Atļautā izmantošana zemes gabalos pēc nekustamā īpašuma sadales
atbilstoši MK
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”.
5.2. Aprobežojumi atbilstoši Aizsargjoslu likumam.
6. Projekta saskaņošana un apstiprināšanas kārtība.
Pirms projekta iesniegšanas Aknīstes novada pašvaldībā projektu saskaņo ar
nekustamā īpašuma ”Dainas”, Kad.Nr.56250070045, īpašnieku Gunvaldi Miezānu.
7. Prasības projekta noformēšanai.
Projektu noformē atbilstoši MK 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.

Aknīstes novada pašvaldības priekšsēdētāja:

V.Dzene

