
 
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 

2017.gada 26.aprīlī       Nr.8 

Aknīstē  

 

Sēde sasaukta plkst. 13.00 

Sēde sākta plkst. 14.00 

 

DARBA KĀRTĪBA 

1. Par Gārsenes pils pārvaldnieka iecelšanu. (V.Dzene) 

2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes 

centrs” valdes locekļa atlīdzības noteikšanu. (V.Dzene) 

3. Par Aknīstes novada pašvaldības 2016.gada finanšu pārskata apstiprināšanu. 

(V.Dzene) 

4. Par pašvaldības budžeta izpildi martā. (V.Dzene)  

5. Par saistošo noteikumu  Nr.13/2017 „Grozījumi Aknīstes novada domes 

08.02.2017. saistošajos noteikumos Nr.7/2017 „Aknīstes novada pašvaldības 

pamatbudžeta plāns 2017.gadam” apstiprināšanu. (V.Dzene) 

6. Par noslēgtajiem līgumiem. (V.Dzene) 

7. Par pamatlīdzekļu norakstīšanu un izslēgšanu no bilances. (V.Dzene) 

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

9. Par pārbūvējamo pašvaldības ceļu posmu garumu precizēšanu pasākumā 

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. (V.Dzene) 

10. Par nekustamā īpašuma “Birzmalas”, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā, 

sadalīšanu. (V.Dzene) 

11. Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai. (A.Ielejs) 

12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma (dzīvokļa) Skolas ielā 16 – 3, Aknīstē, 

Aknīstes novadā, nodošanu atsavināšanai. (V.Dzene) 

13. Par nekustamā īpašuma (zemes gabala) Liepu ielā 8B, Aknīstē, Aknīstes 

novadā, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (V.Dzene) 

14. Par saistošo noteikumu Nr.11/2017 “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas 

izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā 

vai apliecinājumā kartē” precizēšanu. (V.Dzene) 

15. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda 

kārtībā. (V.Dzene) 

16. Par ūdens un kanalizācijas tarifa apstiprināšanu Aknīstes novada Asares pagasta 

iedzīvotājiem. (V.Dzene) 

17. Par Aknīstes novada pašvaldības projektu konkursa nolikumu. (V.Dzene) 

18. Par dalību profesionālās kompetences pilnveides kursos “Individuāla pieeja 

katram skolēnam vispārējās izglītības iestādēs”. (V.Dzene) 

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

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

mailto:akniste@akniste.lv


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

sadalīšanu. (A.Ielejs) 

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

23. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. (V.Dzene) 

24. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam “Censoņi”, Aknīstes 

pagastā, Aknīstes novadā, apstiprināšanu, īpašuma adreses un nosaukuma 

piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu. (V.Dzene) 

25. Par pašvaldības funkciju īstenošanai nepieciešamajiem darbiem 2017.gadā. 

(V.Dzene) 

26. Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu. (V.Dzene) 

27. Par Aknīstes novada domes sēdes 27.07.2016. lēmuma “Par zemes vienību 

apvienošanu” (prot.Nr.10, 13.#) atcelšanu. (V.Dzene) 

28. Par Aknīstes novada domes sēdes 22.03.2017. lēmuma “Par atvaļinājuma 

piešķiršanu pašvaldības izpilddirektoram” (prot.Nr.6, 40.#) 2. un 3.punkta 

atcelšanu. (V.Dzene) 

 

 

Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Vija Dzene. 

Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Ināra Buiķe. 

Piedalās –  

Deputāti:  

Vija Dzene, 

Aivars Ielejs, 

Andris Zībergs, 

Guntars Geida, 

Jānis Vanags, 

Ināra Lunģe, 

Valentīna Čāmāne, 

Aija Voitiške, 

Skaidrīte Pudāne 

 

Pašvaldības darbinieki: S.Jaujeniece – galvenā grāmatvede, 

M.Nastaja – finansiste,  

    L.Valaine – juriskonsulte, 

    J.Gavars – izpilddirektors, 

    J.Bondars – Gārsenes pagasta pārvaldes vadītājs, 

    L.Prande – sabiedrisko attiecību speciāliste 

Uzaicināts: SIA “Aknīstes Pakalpojumi” valdes loceklis A.Vītols  

   

 

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

Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, S.Pudāne, 

I.Lunģe, V.Čāmāne, A.Voitiške, J.Vanags, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 28 jautājumiem. 

 
 

1.# 

Par Gārsenes pils pārvaldnieka iecelšanu 

V.Dzene 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 40.panta pirmo daļu,  

atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags, 

A.Voitiške); PRET – 2 (V.Čāmāne, A.Zībergs); ATTURAS – 1 (I.Lunģe), balsojumā 



nepiedalās – 1 (G.Geida), pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

pašvaldību amatpersonu darbībā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus), 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Iecelt Gārsenes pils pārvaldnieka amatā Guntaru Geidu ar 02.05.2017. 
 

2.# 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes 

centrs” valdes locekļa atlīdzības noteikšana 

V.Dzene 

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, 19.04.2017. Finanšu komitejas lēmumu,  

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

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. No 2017.gada 1.maija noteikt SIA „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes 

centrs”, reģ.Nr.40003331306, valdes loceklim mēneša atlīdzību atbilstoši 

Centrālas statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam 

valstī strādājošo 2016.gada vidējās darba samaksas apmēram EUR 859,00 

(astoņi simti piecdesmit deviņi euro), piemērojot koeficientu 1 un noapaļojot 

pilnos euro -  EUR 859,00  (astoņi simti piecdesmit deviņi euro) 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 Aknīstes novada pašvaldības 2016.gada finanšu pārskata apstiprināšanu 

V.Dzene 

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

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

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības 2016.gada finanšu pārskatu (pārskats 

– grāmatvedības lietās). 
 

4.# 

Par pašvaldības budžeta izpildi martā 

V.Dzene 

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

budžetiem”, 19.04.2017. Finanšu komitejas lēmumu,  

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

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta 2017.gada janvāra - 

marta ieņēmumus – 709022,01 EUR un izdevumus – 563389,52 EUR; speciālā 

budžeta ieņēmumus – 31763,22 EUR un izdevumus – 31201,19 EUR. 
 

5.# 

Par saistošo noteikumu Nr.13/2017 „Grozījumi Aknīstes novada domes 

08.02.2017. saistošajos noteikumos Nr.7/2017 „Aknīstes novada pašvaldības 

pamatbudžeta plāns 2017.gadam”” apstiprināšanu 

V.Dzene 



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

budžetiem”, 19.04.2017. Finanšu komitejas lēmumu,  

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

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.13/2017 

„Grozījumi Aknīstes novada domes 08.02.2017. saistošajos noteikumos 

Nr.7/2017 „Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2017.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. 

PIELIKUMS 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 13/2017 

„Grozījumi Aknīstes novada domes 08.02.2017. saistošajos noteikumos Nr.7/2017 

„Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2017.gadam”” 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu,  

21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un 

 likumu „Par pašvaldību budžetiem”, likumu “Par valsts budžetu 2017.gadam”, 

Likumu par budžetu un finanšu vadību 

 

Izdarīt Aknīstes novada domes 08.02.2017. saistošajos noteikumos Nr.7/2017 

„Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2017.gadam” šādus grozījumus: 

Ieņēmumos: 

Klasifikācijas 

kods 
Nosaukums 

Gada plāns 

(EUR) 

Grozījumi 

(EUR) 

Precizētais 

gada plāns 

(EUR) 

  I KOPĀ IEŅĒMUMI  2 39 52 09 6 62 19 2 46 14 28 

  II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi 1 51 29 11 6 62 19 1 57 91 30 

  IV Nenodokļu ieņēmumi 1 67 00 6 62 19 8 29 19 

08.0.0.0 IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN 

ĪPAŠUMA                                                                                                                                                                   

0 6 62 19 6 62 19 

08.9.0.0 Pārējie finanšu ieņēmumi                                                                                                                                                                                 0 6 62 19 6 62 19 

08.9.1.0 Ieņēmumi no kredītsaistību dzēšanas                                                                                                                                                                      0 6 62 19 6 62 19 

08.9.1.0. Ieņēmumi no kredītsaistību dzēšanas                                                                                                                                                                      0 6 62 19 6 62 19 

 

Izdevumos: 

 

Klasifikācijas 

kods 
Nosaukums 

Gada plāns 

(EUR) 

Grozījumi 

(EUR) 

Precizētais 

gada plāns 

(EUR) 

  VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 

FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM  

2 57 03 79 7 14 04 2 64 17 83 

06.200    Teritoriju attīstība                                                                                                    53 83 46 4 44 57 58 28 03 

09.219     56 94 78 2 69 47 59 64 25 

  VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 

EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM  

2 57 03 79 7 14 04 2 64 17 83 

1000 Atlīdzība                                                                                                                                                                                                1 40 46 32 -1 1 40 46 31 

1200     Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas                                                                                               

26 81 05 -1 26 81 04 

1210     Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas                                                                                                                                           

26 81 05 -1 26 81 04 

1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas                                                                                                                                           

26 81 05 -1 26 81 04 

2000 Preces un pakalpojumi                                                                                                                                                                                    56 46 84 80 67 57 27 51 

2100     Komandējumi un dienesta braucieni                                                                                                                                                                        18 42 24 18 66 



2110     Iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni                                                                                                                                                              12 42 24 12 66 

2111 Dienas nauda                                                                                                                                                                                             3 62 24 3 86 

2200     Pakalpojumi                                                                                                                                                                                              35 72 44 6 22 35 78 66 

2230     Iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības un 

veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie 

pakalpojumi                                                                                                   

8 09 16 6 39 8 15 55 

2232 Uz uzņēmuma līguma pamata pieaicināto ekspertu 

izdevumi                                                                                                                                                  

26 01 1 02 27 03 

2233 Izdevumi par transporta pakalpojumiem                                                                                                                                                                    2 44 78 1 52 2 46 30 

2235 Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem                                                                                                                                                          78 59 4 09 82 68 

2239 Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar 

iestādes darbības  nodrošināšanu saistītie 

pakalpojumi                                                                                                   

3 66 57 -24 3 66 33 

2240     Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo 

remontu)                                                                                                           

8 03 92 -1 52 8 02 40 

2241 Ēku, būvju un telpu remonts                                                                                                                                                                              2 57 00 -1 52 2 55 48 

2270     Citi pakalpojumi                                                                                                                                                                                         4 57 28 1 35 4 58 63 

2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi                                                                                                                                                    4 57 28 1 35 4 58 63 

2300     Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 

preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000                                                                                                            

20 42 61 74 21 21 16 82 

2310     Biroja preces un inventārs                                                                                                                                                                               4 98 73 73 52 5 72 25 

2312 Inventārs                                                                                                                                                                                                1 36 23 73 52 2 09 75 

2320     Kurināmais un enerģētiskie materiāli                                                                                                                                                                     4 82 98 24 4 83 22 

2322 Degviela                                                                                                                                                                                                 4 12 73 24 4 12 97 

2360     Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo 

personu uzturēšana                                                                                                                                           

4 31 98 45 4 32 43 

2361 Mīkstais inventārs                                                                                                                                                                                       46 98 45 47 43 

5000 Pamatkapitāla veidošana                                                                                                                                                                                  24 44 69 6 38 37 30 83 06 

5200     Pamatlīdzekļi                                                                                                                                                                                            24 44 69 6 38 37 30 83 06 

5230     Pārējie pamatlīdzekļi                                                                                                                                                                                    8 63 06 3 33 96 11 97 02 

5231 Transportlīdzekļi                                                                                                                                                                                        5 00 63 3 98 50 8 99 13 

5232 Saimniecības pamatlīdzekļi                                                                                                                                                                               1 82 11 -47 50 1 34 61 

5238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika                                                                                                                                                              1 12 19 -17 04 95 15 

5250     Kapitālais remonts un rekonstrukcija                                                                                                                                                                     15 71 63 3 04 41 18 76 04 

5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija                                                                                                                                                                     15 71 63 3 04 41 18 76 04 

7000 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti                                                                                                                                                           15 42 14 -4 99 15 37 15 

7200     Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu 

transferti                                                                                                                                                       

7 55 34 -4 99 7 50 35 

7210     Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu 

transferti citām pašvaldībām                                                                                                                                     

7 40 84 -5 00 7 35 84 

72101 Izglītības transferti                                                                                                                                                                                    4 21 80 -5 00 4 16 80 

7240     Pašvaldības budžeta uzturēšanas izdevumu 

transferts  uz valsts budžetu                                                                                                                                   

0 1 1 

7245 Atmaksa valsts budžetam                                                                                                                                                                                  0 1 1 

 
 

Domes priekšsēdētāja      V.Dzene 

 
 

6.# 

Par noslēgtajiem līgumiem 

V.Dzene 

1. 13.03.2017. līgums Nr.49 ar Salas novada pašvaldību, reģ.Nr.90000045372, 

juridiskā adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, par sociālās 

aprūpes iestādes, Ģimenes atbalsta centra “Saulstari”, sniegto pakalpojumu 1 

personai. Līguma summa 398,08 EUR mēnesī. 



2. 13.03.2017. līgums Nr.50 ar Aizkraukles Izglītības pārvaldi, 

reģ.Nr.90009228295, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles 

novads, par pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju profesionālās kompetences 

pilnveides īstenošanu.  

3. 22.03.2017. līgums Nr.51 ar biedrību “Latvijas Piļu un muižu asociācija”, 

reģ.Nr.40008053237, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24, Rīga, par sadarbību 

akcijas “Apceļosim Latvijas pilis un muižas!” organizēšanā un rīkošanā 

2017.gadā.  

4. 27.03.2017. līgums Nr.52 ar IK “Viktors Popovičs”, reģ.Nr.45402013068, 

juridiskā adrese: “Akācijas 2”- 19, Gārsene, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, 

par zemes gabala “Jaunkalni”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, iegādi. 

Līguma summa 3385,37 EUR. 

5. 05.04.2017. līgums Nr.53 ar PS “ArComm group”, SIA “ELBRA 

ELEKTRO”, reģ.Nr.40103910664, juridiskā adrese: Parka iela 29-4, Ērgļu 

pagasts, Ērgļu novads, par Miera ielas apgaismojuma pārbūvi Aknīstē. Līguma 

summa 6592,06 EUR. 

6. 28.03.2017. līgums ar M.K., adrese: Šaurā iela 24 - 18, Daugavpils, par 

aktiermākslas nodarbību vadīšanu dramatiskajiem kolektīviem Aknīstes novada 

Gārsenes kultūras namā 01.04.2017. Līguma summa 230,00 EUR. 

7. 29.03.2017. līgums ar SIA “Kadri”, reģ.Nr.454093004170, juridiskā adrese: 

Poruka iela 4, Madona, par auto vadīšanas apmācību nodrošināšanu 9 

personām. Līguma summa 1125,00 EUR. 

8. 04.04.2017. sadarbības līgums ar Aizkraukles Pieaugušo izglītības un 

inovāciju atbalsta centru, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, 

Aizkraukles novads, par dalību Aizkraukles PIIAC organizētos semināros.  

 

 

Aknīstes novada dome VIENOJAS: 

 Informāciju pieņemt zināšanai. 
 

7.# 

Par pamatlīdzekļu norakstīšanu un izslēgšanu no bilances 

V.Dzene 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumiem Nr.585 

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

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

„Par Aknīstes novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites un organizācijas 

pamatprincipiem un metodiku”, 19.04.2017. Finanšu komitejas lēmumu,  

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

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Norakstīt un izslēgt no bilances: 
 

Nr. 

p.k. 

Nosaukums Struktūrvienība Atbildīgā 

persona 

Inventāra  

Nr. 

Vērtība Nolietojums Iemesls 

1. Zāles pļaujmašīna 

Oleomac 903   

Aknīstes 

vidusskola 

N.Mežaraups 12390137 

/PA00903 

248.18 248.18 Defektācijas 

akts 09.01.2017. 

2. Printeris Xeron Docu 

Print P8e 1380060 

838  

Aknīstes 

vidusskola 

N.Mežaraups 12380077 

/PA00838 

240.47 240.47 Defektācijas 

akts 10.01.2017. 

 Kopā    488.65 488.65  

 

8.# 

Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu 

V.Dzene 



Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta otrās daļas 

6.punktu, 19.04.2017. Finanšu komitejas lēmumu,  

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

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt 535,00 EUR D kategorijas autovadītāju mācību apmaksai no 

pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem.  

2. Piešķirt 578,00 EUR Aknīstes vidusskolai inventāra iegādei internātam no 

pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem.  

3. Piešķirt 1530,00 EUR Gārsenes pagasta pārvaldei divu biotualešu iegādei no 

dabas resursu nodokļa. 
 

9.# 

Par pārbūvējamo pašvaldības ceļu posmu garumu precizēšanu pasākumā 

„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 

V.Dzene 

Pamatojoties uz Ministra kabineta 18.08.2015. noteikumu Nr.475 „Valsts un 

Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” 6., 

7., 8. punktu, Aknīstes novada domes 22.12.2015. lēmumu Nr.8 (prot.Nr.18) “Par 

pašvaldības prioritāro ceļu saraksta apstiprināšanu projekta “Pašvaldības grants ceļu 

pārbūve un jauna būvniecība Aknīstes novadā” īstenošanai”, SIA “K-RDB” 

11.04.2017. iesniegumu Nr.11/04/2017-17, Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās 

daļas 3.punktu, 19.04.2017. Finanšu komitejas lēmumu,  

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

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Precizēt un apstiprināt ceļa Nr.2-4 Tauriņi – Upītes Asares pagastā pārbūvējamā 

posma garumu, nosakot to 0,938 km. 

2. Precizēt un apstiprināt ceļa  Nr.3-6 Gārsene - Bajāri Gārsenes pagastā 

pārbūvējamā posma garumu, nosakot to 1,390 km. 

3. Apstiprināt un piešķirt finansējumu papildus darbu izmaksām no pašvaldības 

līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem pārbūvējamo ceļu posmu projektēšanas 

un autoruzraudzības darbiem atbilstoši iepirkumā ar ID Nr.2016/21 ELFLA 

apstiprinātajām SIA “K-RDB” iesniegtajām darbu izmaksām: 

3.1. ceļa Nr.2-4 Tauriņi – Upītes projektēšanas darbiem – EUR 779,01 (bez 

PVN), PVN 21% - EUR 163,59, kopā – EUR 942,40, autoruzraudzības 

darbiem – EUR 85,69 (bez PVN), PVN 21% - EUR 18,00, kopā – EUR 

103,69, darbiem kopā – EUR 1046,09 (ar PVN). 

3.2. ceļa Nr.3-6 Gārsene – Bajāri projektēšanas darbiem – EUR 2251,94 (bez 

PVN), PVN 21% - EUR 472,91, kopā – EUR 2724,85, autoruzraudzības 

darbiem – EUR 247,53 (bez PVN), PVN 21% - EUR 51,98, kopā – EUR 

299,51, darbiem kopā – EUR 3024,36 (ar PVN). 

4. Precizēt ar 22.03.2017. domes lēmumu Nr.19 (prot. Nr.6) apstiprinātā Aknīstes 

novada pašvaldības Investīciju plāna 2017.-2019.gadam 2.punktu, nosakot 

pārbūvējamā ceļa Nr.2-4 Tauriņi – Upītes posma garumu 0,938 km un 

pārbūvējamā ceļa Nr.3-6 Gārsene – Bajāri posma garumu 1,39 km. 
 

10.# 

Par nekustamā īpašuma “Birzmalas”, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā, 

sadalīšanu 

V.Dzene 



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”, 19.04.2017. Finanšu 

komitejas lēmumu,  

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

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Birzmalas”, īpašuma kadastra 

Nr.56440050001, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā, nekustamo 

īpašumu ar jaunu nosaukumu “Dimanti”, Ancene, Asares pagasts, Aknīstes 

novads, kurš sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

Nr.56440050001 – 0,099 ha platībā, un noteikt zemes lietošanas mērķi 0900 – 

neapgūta sabiedriskas nozīmes objektu apbūve. 

2. Nekustamā īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības 

projektu. 

4. Nekustamā īpašuma sadalīšanu veikt no Asares pagasta pārvaldes līdzekļiem. 
 

11.# 

Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai 

A.Ielejs 

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

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 8.panta 

otro, sesto, septīto daļu, 9.panta otro daļu, 37.panta otro daļu, 12.04.2017. 

Tautsaimniecības komitejas lēmumu, 19.04.2017. Finanšu komitejas lēmumu,  

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

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošo zemi 1,36 

ha platībā un ēkas “Susējas skola”, kadastra Nr.56250070179, Aknīstes 

pagastā, Aknīstes novadā, un veikt nekustamā īpašuma vērtēšanu. 

2. Nodot atsavināšanai Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošo zemi 1,46 

ha platībā un divu stāvu dzīvojamo māju “Silmači -1”, kadastra 

Nr.56250070173, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, un veikt nekustamā 

īpašuma vērtēšanu. 
 

12.# 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma (dzīvokļa) Skolas ielā 16 – 3, Aknīstē, 

Aknīstes novadā, nodošanu atsavināšanai 

V.Dzene 

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

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 8.panta 

otro, sesto, septīto daļu, 9.panta otro daļu, 37.panta otro daļu, 19.04.2017. Finanšu 

komitejas lēmumu,  

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

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Nodot atsavināšanai Aknīstes novada pašvaldībai piekritīgo nekustamo 

īpašumu (dzīvokli) Skolas ielā 16 - 3, Aknīstē, Aknīstes novadā, un veikt dzīvokļa 

inventarizāciju, vērtēšanu un ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz Aknīstes novada 

pašvaldības vārda. 
 

13.# 



Par nekustamā īpašuma (zemes gabala) Liepu ielā 8B, Aknīstē, Aknīstes novadā, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

V.Dzene 

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

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta pirmās daļas 4.punktu, 3.panta 

pirmās daļas 1.punktu, 3.panta otro daļu, 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo un piekto 

daļu, 8.panta otro, sesto, septīto daļu, 9.panta otro daļu, Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 

Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas 

personas manta" 38.punktu, 11.01.2017. Tautsaimniecības komitejas lēmumu, 

19.04.2017. Finanšu komitejas lēmumu,  

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

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Atsavināt Aknīstes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu (zemi) 

Liepu ielā 8B, Aknīstē, Aknīstes novadā, ar kadastra Nr. 5605 001 0030, kopējā 

platībā 3620 m2. 

2. Noteikt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma (zemes gabala) nosacītā cena ir 

EUR 2680,77 (divi tūkstoši seši simti astoņdesmit euro 77 centi). 

3. Lēmuma 1.punktā uzskaitītā nekustamā īpašuma (zemes gabala) atsavināšanas 

veids ir pārdošana izsolē. 

4. Apstiprināt Aknīstes novada domes izsoles noteikumus Nr.2/2017 „Par 

Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala Liepu ielā 8B, 

Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanu”. (Izsoles noteikumi -pielikumā) 

 

PIELIKUMS 

Aknīstes novada domes  

IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 2/2017 

„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala Liepu ielā 8B, 

Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanu" 

 

1. Izsoles organizētājs: Aknīstes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000026441, 

adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads. 

1.1. Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība. 

1.2. Pārdošanas metode: mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

2. Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes 

novads. 

3. Izsoles laiks: 2017.gada 12.jūnijā plkst. 11:00. 

4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija: 

     komisijas priekšsēdētāja:     Liene Valaine 

     komisijas locekļi:                 Ilze Ieleja, Jānis Gavars                                                                                                        

     Sekretāre:                             Ināra Buiķe 

5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošs nekustamais īpašums (zemes 

gabals):  

5.1. Liepu iela 8B, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr. 5605 001 0030, 

kopējā platībā 3620 m2. Nekustamā īpašuma (Zemes gabala) nosacītā cena 

ir EUR 2680,77 (divi tūkstoši seši simti astoņdesmit euro 77 centi). 

6. Nekustamā īpašuma objekta izsoli sāk ar izsoles objekta noteikto nosacīto cenu. 

7. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt izsoles objektu dabā, 

darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš 

sazinoties ar kontaktpersonu pa tālruni 22029315. 

8. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 30.00 (trīsdesmit euro 00 

centi). 

9. Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā. 



10. Izsoles dalībniekiem jāreģistrējas Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, 

Aknīstē, Aknīstes novadā, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada 

pašvaldības interneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā termiņā, iepriekš 

samaksājot drošības naudu 10 % apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma 

objekta nosacītās cenas un reģistrācijas nodevu EUR 14,23 (četrpadsmit euro 

23 centi). Drošības nauda un reģistrācijas nodeva uzskatāma par iesniegtu, ja 

attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā.  

11. Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies viens pretendents, 

nekustamais īpašums tiks pārdots vienīgajam pretendentam, ja viņš pārsolīs 

izsoles objekta nosacīto cenu.  

12. Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bezskaidras naudas 

pārskaitījumu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000026441 A/S 

„SEB banka” bankas kontā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas kods 

UNLALV2X. Vai arī Aknīstes novada pašvaldības kasē, skaidras naudas 

norēķinu veidā, vai arī skaidras naudas norēķinu veidā veicot maksājumu 

Aknīstes novada pašvaldības kasē. 

13. Visa izsolē nosolītā cena (tai skaitā drošības nauda) tiek uzskatīta par nekustamā 

īpašuma pirkuma maksu.  

14. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta nekustamā īpašuma pirkuma 

maksā.  

15. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties izsolē, var pieteikties 

Aknīstes novada pašvaldībā līdz 2017.gada 9.jūnijam darbdienās no 8.00 līdz 

12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30.  

16. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai piedalītos izsolē, nekustamā 

īpašuma pirkšanai jāiesniedz Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi 

dokumenti:  

16.1. Fiziskām personām:  

- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos 

iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles 

noteikumiem;  

- jāuzrāda pase;  

- dokuments par drošības naudas iemaksu;  

- dokuments par reģistrācijas maksas samaksu.  

16.2. Juridiskām personām:  

- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos 

iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles 

noteikumiem;  

- dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks) vai attiecīgās 

pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi;  

- kvīts par drošības naudas samaksu;  

- kvīts par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;  

- noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juridisko personu izsolē 

(uzrādot pasi).  

17. Ja nepieciešams, no attiecīgā valsts reģistra Mantas atsavināšanas komisija var 

pieprasīt zvērināta revidenta vai licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās 

personas gada pārskatu.  

18. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.  

19. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku sarakstā. Izsolē var 

piedalīties, ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti 

izsoles priekšnoteikumi.  

20. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:  

- nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas 

termiņš;  

- nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie dokumenti;  

http://www.akniste.lv/


- rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpašuma atsavināšanas 

izsoles noteikumiem. 

21. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu eksemplārā izsoles 

dalībnieks ar savu parakstu pirms izsoles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar 

izsoles noteikumiem.  

22. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas numuru.  

23. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo īpašumu. Uzziņas pa 

tālr.22029315.  

24. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam izpaust jebkādas ziņas 

par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.  

25. Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram (protokolistam) 

reģistrācijas apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka 

reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam 

kārtas numuram.  

26. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ierodas ne mazāk kā divi 

dalībnieki, kuri reģistrēti noteiktajā kārtībā.  

27. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem reģistrētajiem 

dalībniekiem, izsoles vadītājs izsoli atliek uz 15 minūtēm, bet pēc tam objektu 

piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam, ja tas pārsola izsoles nosacīto 

cenu.  

28. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus apstiprināt gatavību 

piedalīties izsolē.  

29. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. 

Katrs šāds solījums ir dalībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā 

objekta cenu par noteikto cenas pieauguma apmēru EUR 30.00. Ja neviens no 

dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepārsola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto 

pēdējo nosolīto augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu.  

30. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena objekts ir pārdots personai, 

kas nosolījusi pēdējo augstāko cenu. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši 

vienu un to pašu cenu, priekšroka pirkt objektu ir dalībniekam, kurš pirmais no 

viņiem saņēmis izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību.  

31. Dalībnieks, kas, nosolījis visaugstāko cenu izsolē, tiek ierakstīts izsoles 

protokolā, kurā norāda dalībnieka 

- juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs un nosolītā cena; 

- fiziskas personas: vārds, uzvārds, personas kods un nosolītā cena.  

32. Pircējs, kas, konkrētam objektam nosolījis pēdējo augstāko cenu, izsoles vietā 

nekavējoties ar savu parakstu apliecina, ka protokolā norādītā cena atbilst tai, 

ko viņš ir nosolījis.  

33. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet neparakstās protokolā, uzskatāms 

par atteikušos no nosolītā objekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija 

ir tiesīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un viņam netiek 

atmaksāta dalības maksa un drošības nauda. Tad Mantas atsavināšanas komisija 

pēdējam pārsolītājam pircējam piedāvā atsavināmo nekustamo īpašumu par 

viņa nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo nekustamo īpašumu 

pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vairāki dalībnieki, izsoli nekavējoties 

atkārto no pirmspēdējās augstākās cenas.  

34. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks 

apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.  

35. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kurš nosolījis 

nekustamā īpašuma objektu, saņem rēķinu samaksas veikšanai.  

36. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēgšanai.  

37. Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles nosacīto cenu vai arī izsoles 

dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, 7 dienu laikā pēc izsoles nav iesniedzis 

Mantas atsavināšanas komisijai bankas dokumentus par to, ka attiecīgie 

norēķini ir nokārtoti, viņš zaudē tiesības uz atsavināmo nekustamā īpašuma 



objektu. Reģistrācijas nodeva un drošības nauda attiecīgajam dalībniekam 

netiek atmaksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu 

nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš 

solījis nākamo augstāko cenu.  

38. Izsoles dalībniekiem, kas pārtraukuši solīšanu izsoles gaitā, drošības nauda tiek 

atmaksāta nedēļas laikā pēc izsoles, bet reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta. 

39. Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies uz izsoli, drošības nauda 

un reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.  

40. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu par konkrētu objektu, 7 dienu 

laikā kopš izsoles jāpārskaita starpība starp nosolīto cenu un iemaksāto drošības 

naudu Aknīstes novada pašvaldības norēķinu kontā.  

41. Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles apstiprina Mantas 

atsavināšanas        komisija.  

42. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome nākamajā domes sēdē pēc 

tam, kad saņemts bankas dokuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par 

nosolīto nekustamo īpašumu.  

43. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, pēc iemaksas veikšanas 

atsakās parakstīt pirkuma līgumu, kurš sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta 

izsoles noteikumiem, viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. Reģistrācijas 

nodeva un drošības nauda šādam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā gadījumā 

atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par 

savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu.  

44. Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods, atkāpšanās no līguma u.tml.) 

par tā nepildīšanu. Pirkuma līgums nekustamā objekta nosolītājam jāparaksta 7 

(septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas domes sēdes. 

45. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem Aknīstes novada 

pašvaldības Mantas atsavināšanas komisija. Sūdzības par Mantas atsavināšanas 

komisijas darbību iesniedzamas Aknīstes novada domē 3 darba dienu laikā no 

izsoles dienas Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208.  

46. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles noteikumiem un saņemt 

sīkāku informāciju par atsavināmo nekustamo īpašumu Aknīstes novada 

pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2017.gada 26.aprīļa līdz 

2017.gada 9.jūnijam darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, 

piektdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 14.30. Tālrunis uzziņām: 

22029315.  

47. Izsole notiks 2017.gada 12.jūnijā plkst. 11:00, Aknīstes novada pašvaldībā, 

2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novadā, LV-5208. 

 
 

14.# 

Par saistošo noteikumu Nr.11/2017 “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas 

izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā 

vai apliecinājuma kartē” precizēšanu 

V.Dzene 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu, 

41.panta pirmās daļas 1.punktu, 45.panta ceturto daļu, likuma “Par nodokļiem un 

nodevām” 12.panta pirmās daļas 10.punktu, Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija 

noteikumu Nr.480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības 

nodevas” 16.1 punktu, 19.04.2017. Finanšu komitejas lēmumu,  

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

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Precizēt Aknīstes novada domes sēdē 22.03.2017. apstiprinātos saistošos 

noteikumus Nr.11/2017 “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai 



būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai 

apliecinājumā kartē”. 

2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. Saistošie 

noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Aknīstes novada 

domes informatīvajā izdevumā „Aknīstes Novada Vēstis”. 

3. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības mājas lapā 

www.akniste.lv, nodrošināt to pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu 

pārvaldēs. 

 

PIELIKUMS 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.11/2017 

“Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai 

būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai 

apliecinājuma kartē” 
Izdoti saskaņā  ar likuma „Par pašvaldībām”  

21.panta pirmās daļas 15.punktu,  

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 1., 10.punktu;  

Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu  

Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt  pašvaldību  

nodevas” 16.¹punktu 

 

I.  Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka pašvaldības nodevas  par 

būvatļaujas vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma 

rakstā vai apliecinājuma kartē (turpmāk – nodevas), maksāšanas kārtību, kā arī 

nodevu maksātāju kategorijas, kuras atbrīvotas no nodevu samaksas vai kurām 

piešķirti atvieglojumi. 

2. Noteikumi attiecināmi uz Aknīstes novada pašvaldības administratīvo teritoriju 

un ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras saņem būvatļauju 

vai būvniecības akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma 

kartē par būvniecības ieceres akceptu Krustpils novada Būvvaldē. 

 
II.   Nodevas likmes 

3. Nodevas likme par pasūtītāja vai būvuzņēmēja maiņu, izziņas par jaunbūvi 

izsniegšana: 

3.1. Fiziskajām personām izziņas par jaunbūvi izsniegšana – 15,00 EUR; 

3.2. Juridiskajām personām izziņas par jaunbūvi izsniegšana – 30,00 EUR. 

 
III.  Nodevas aprēķins par būvatļaujas izdošanu, būvniecības ieceres 

akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē 

4. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu būvprojektiem, kas būvējami saskaņā ar 

Ministru kabineta  2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie 

būvnoteikumi ”, nosakāma pēc šādas formulas: 

Nodeva (N) =  L x  k1 x k2, kur: 

4.1. L- likme, kura atkarīga no platības un kuru veido visas izmaksas, kas 

rodas būvprojekta saskaņošanas laikā (1.pielikums); 

4.2. k1- būves tipa koeficients, kas piemērojams saskaņā ar Būvju 

klasifikācijas CC izdevuma prasībām (2.pielikums); 

4.3. k2 – koeficients, kas atkarīgs no būvdarbu veida (jaunbūve, pārbūve, 

lietošanas maiņa, atjaunošana, restaurācija vai nojaukšana) (3.pielikums) 

5. Inženiertehniskajiem tīkliem un objektiem, kuru apjomu var noteikt metros 

(maģistrālie un vietējie cauruļvadi, kabeļi, elektroapgādes un sakaru trases utt.), 

nodeva par būvatļaujas izdošanu nosakāma pēc šādas formulas: 

Nodeva (N) =  mt  x  0,30 EUR, kur: 



5.1. mt- tekošo metru skaits. 

6. Satiksmes infrastruktūras objektiem (autoceļi, maģistrāles, vietējas nozīmes 

ielas, gājēju ietves, piebrauktuves, utt.) nodeva par būvatļaujas izdošanu 

nosakāma pēc formulas: 

Nodeva (N) =  mt  x  0,40 EUR, kur: 

6.1. mt- tekošo metru skaits. 

7. Meliorācijas sistēmām un hidrotehniskām būvēm  (dīķi, meliorācijas sistēmas 

elementi utt.) nodeva par būvatļaujas izdošanu nosakāma šādā apmērā: 

7.1. meliorācijas sistēmām un ūdenstilpēm, kuru platība ir no 0.1 ha  līdz 1 ha 

– 20,00 EUR;  

7.2. meliorācijas sistēmām un ūdenstilpēm, kuru platība ir no 1 ha līdz 10 ha 

– 50,00 EUR;  

7.3. meliorācijas sistēmām un ūdenstilpēm, kuru platība ir no 10 ha un vairāk 

– 100,00 EUR.  

 

IV. Nodevas maksāšanas kārtība, atvieglojumi un kontrole 

8. Personām, kurām, saskaņojot būvniecību, izdod būvatļauju vai akceptē 

būvniecības ieceri, izdarot atzīmi apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā, 

nodeva maksājama Ministru kabineta  2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 

“Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 15., 

15.1 un 23.punktā noteiktajā kārtībā.  

9. Pamatojoties uz noslēgto deleģēšanas līgumu, nodeva iemaksājama Krustpils 

novada pašvaldības kasē (Rīgas iela 150a, Jēkabpils) vai jāpārskaita uz 

Krustpils novada pašvaldības norēķinu kontu:  AS “SEB banka”, konts LV55 

UNLA 0050 0143 2307 5, kods: UNLALV2X;  AS “Swedbank”,  konts LV96 

HABA 0001 4020 5415 0, kods HABALV22, vai AS “Citadelē”, konts LV09 

PARX 0012 5996 8000 1, kods: PARXLV22. 

10. No nodevas samaksas tiek atbrīvotas šādas personas: 

10.1. personas ar I un II invaliditātes grupu, politiski represētās personas un 

Černobiļas AES avārijas seku likvidētāji, ja viņi veic būvprojektēšanu 

un būvniecību savām vajadzībām (dzīvokļi, viendzīvokļa vai dzīvokļu 

dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, garāžas individuālai lietošanai) un 

būvobjekta būvtilpums nepārsniedz 250 m3 vai kopplatība 75 m2; 

10.2. būvniecības ierosinātāji, ja būvniecība tiek realizēta pilnīgi vai daļēji par 

Aknīstes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

11. Nodevas samaksu un saistošo noteikumu izpildi kontrolē Krustpils novada 

Būvvalde. Īstenojot nodevas maksājumu kontroli, Būvvaldei ir tiesību aktos 

noteiktās nodokļu administrācijas tiesības. Nodevu maksātāji ir fiziskas un 

juridiskas personas. 

12. Termiņā nesamaksāto nodevu piedzen likumā “Par nodokļiem un nodevām” 

paredzētajā kārtībā.  

13. Pamatojoties uz noslēgto deleģēšanas līgumu, nodevu ieskaita Krustpils novada 

pašvaldības pamatbudžeta vispārējo ieņēmumu kontā. 

 

V. Noslēguma jautājumi 

14. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Aknīstes 

novada domes informatīvā izdevumā "Aknīstes Novada Vēstis". 

15. Ar šo saistošo noteikumu stāšanās brīdi spēku zaudē  Aknīstes novada 

pašvaldības 2011.gada 27.jūlija saistošie noteikumi Nr.14 “Nodeva par 

būvatļaujas saņemšanu Aknīstes novadā”. 

 

Domes priekšsēdētāja        V.Dzene 

 

 

 



1.pielikums  

Aknīstes novada pašvaldības 2017.gada 22.marta 

Saistošajiem noteikumiem Nr.11/2017 

 

Plānotās būves apjoms (kopējā platība) – likmes L noteikšana 

 

Plānotās 

būves 

apjoms 

(kopējā 

platība, m2 

Likme 

L 

(EUR) 

Plānotās 

būves 

apjoms 

(kopējā 

platība, 

m2 

Likme 

L 

(EUR) 

Plānotās 

būves 

apjoms 

(kopējā 

platība, m2 

Likme 

L 

(EUR) 

Plānotās 

būves 

apjoms 

(kopējā 

platība, m2 

Likme 

L 

(EUR) 

0…30 14.00 271…300 78.00 901…1000 241.85 5001…6000 384.00 

31…60 21.00 301…350 85.00 1001…1200 256.00 6001…7000 412.60 

61…90 28.00 351…400 106.00 1201…1400 270.35 7001…8000 441.00 

91…120 35.00 401…450 135.00 1401…1600 284.55 8001…9000 469.55 

121..150 42.65 451…500 163.60 1601…1800 298.80 9001…10 

000 

498.00 

151…180 49.80 501…600 192.00 1801…2000 313.00 10 001…20 

000 

569.00 

181…210 56.90 601…700 206.00 2001…3000 327.00 20 001 …30 

000 

640.00 

211..240 64.00 701…800 220.55 3001…4000 341.00 Virs 30 001 711.00 

241..270 71.00 801…900 234.70 4001…5000 355.70   

 

 

  



2.pielikums  

Aknīstes novada pašvaldības 2017.gada 22.marta 

Saistošajiem noteikumiem Nr.11/2017 

 

Plānotās būves tipa koeficients – k1 

 

CC 

Kods 

Ēkas vai būves tips Koeficients k1 

1261 Kazino un spēļu zāles 10 

123  Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas 5 

1251 Rūpnieciskās ražošanas ēkas;  

Rūpnieciskās ražošanas telpu grupa 

5 

1252 Rezervuāri, bunkuri, silosi un noliktavas 5 

230 Kompleksās būves rūpnieciskās ražošanas 

uzņēmumos 

5 

12611 Ēkas plašizklaides pasākumiem; 

Plašizklaides pasākumu telpu grupa 

5 

1241 Sakaru ēkas, stacijas, termināļi un ar tiem saistītas 

ēkas; Sakaru, stacijas, termināļu telpu grupa 

4 

1211 Viesnīcu ēkas; 

Viesnīcu telpu grupa 

4 

122 Biroju ēkas 4 

212 Sliežu ceļi 4 

215 Ostas, ūdensceļi, dambji un citas hidrobūves 4 

1122 Triju vai vairāku dzīvokļu mājas; 

Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu 

grupa  

3 

1212 Citas īslaicīgās apmešanās ēkas; 

Citu īslaicīgās apmešanās telpu grupa 

3 

1242 Garāžu ēkas; 

Garāžas telpu grupa 

3 

1274 Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas; 

Cita, iepriekš neklasificēta, telpu grupa 

3 

2112 Autoceļi, ielas un ceļi 3 

214 Tilti, estakādes, tuneļi un pazemes ceļi 3 

221 Maģistrālie cauruļvadi, maģistrālās sakaru un 

elektropārvades līnijas 

3 

242 Citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūves 3 

113 Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas 2 

1262 Muzeji un bibliotēkas;  

Muzeja vai bibliotēkas telpu grupa 

2 

1263 Skolas, universitātes un zinātniskajā pētniecībā 

paredzētas ēkas; 

Izglītības iestāžu telpu grupa 

2 

                                                           
1 Nepiemēro kazino un spēļu zālei 
2 Piemēro laukumiem 



1264 Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas; 

Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu telpu 

grupa 

2 

1265 Sporta ēkas; 

Sporta telpu grupa 

2 

1272 Kulta ēkas; 

Kulta telpu grupa 

2 

1273 Kultūrvēsturiskie objekti; 

Kultūrvēsturiska objekta telpu grupa 

2 

222 Vietējās nozīmes cauruļvadi un kabeļi 2 

11103 Viena dzīvokļa mājas 1 

1121³ Divu dzīvokļu mājas; 

Divu dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa 

1 

2411 Sporta laukumi 1 

2412 Citas sporta un atpūtas būves 1 

 

 

  

                                                           
3 Šajās grupās ietvertas arī garāžas un saimniecības ēkas šo māju iedzīvotāju individuālajai lietošanai 



3.pielikums  

Aknīstes novada pašvaldības 2017.gada 22.marta 

Saistošajiem noteikumiem Nr.11/2017 

 

Veicamo būvdarbu raksturs objektā – koeficients  K2 

Jaunbūve 1 

Pārbūve 0.9 

Atjaunošana, restaurācija 0.9 

Nojaukšana 0.2 

Kultūras pieminekļu restaurācija 0.2 

Kultūras pieminekļu nojaukšana 2 

 
 

 
 

15.# 

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda 

kārtībā 

V.Dzene 

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

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

pirmās daļas 11.punktu, 20.panta 3.punktu, 26.panta pirmo daļu, trešo, ceturto daļu, 

Administratīvā procesa likuma 358.panta otro daļu, 359.panta pirmās daļas 3.punktu, 

360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.pantu, 367.pantu, 20.04.2016.Finanšu 

komitejas lēmumu, 19.04.2017. Finanšu komitejas lēmumu,  

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

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no G.R., /personas kods/, /adrese/, nekustamā īpašuma 

nodokļa maksājumu parādu par nekustamo īpašumu „Vilciņi”, Aknīstes 

pagastā, Aknīstes novadā (Kad. Nr. zemei 5625 005 0008) ir EUR 52,78 

(piecdesmit divi euro 78 centi), t.i., pamatparāds EUR 35,21 un nokavējuma 

nauda EUR 17,57, piedziņu vēršot uz G.R. kustamo mantu, naudas līdzekļiem 

vai nekustamo īpašumu. 

2. Lēmumu nosūtīt tiesu izpildītājam izpildu darbību uzsākšanai. 

3. Par pieņemto lēmumu informēt G.R. Lēmums-izpildrīkojums (administratīvais 

akts) pievienots sēdes protokolam. 
 

16.# 

Par ūdens un kanalizācijas tarifa apstiprināšanu Aknīstes novada Asares 

pagasta iedzīvotājiem 

V.Dzene 

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, 19.04.2017. Finanšu komitejas lēmumu,  

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

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Noteikt dzeramā ūdens m3 cenu Asares pagastā patērētājiem, kuriem ir 

uzstādīts ūdens skaitītājs – 1,92 EUR/m3 (bez PVN). 



2. Noteikt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas tīkla izmantošanas 

cenu – 2,00 EUR/m3 (bez PVN).  

3. Noteikt dzeramā ūdens un notekūdeņu patēriņa normu vienam iedzīvotājam - 

9 m3 mēnesī jeb 300 l diennaktī.  

4. Noteikt ūdens izmantošanas patēriņa normu no pašvaldības ūdensvada lopu 

dzirdināšanai: 

➢ par 1govi –1,5 m3; 

➢ par 1 jaunlopu – 1,2 m3; 

➢ par 1cūku, aitu vai kazu – 0,3 m3. 

5. Ja ir ūdens skaitītājs, par patērēto ūdeni maksā pēc skaitītāja rādījuma. 

6. Uzdot Asares pagasta pārvaldes vadītājam K.Tētam brīdināt Asares pagasta 

iedzīvotājus par ūdens tarifa maiņu ar 01.06.2017. 

5. Veikt ūdens, kanalizācijas uzskaiti atsevišķi Asares pagastam. 
 

17.# 

Par Aknīstes novada pašvaldības projektu konkursa nolikumu 

V.Dzene 

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

15.panta pirmās daļas 2.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta pirmās daļas 4.punktu, 

19.04.2017. Finanšu komitejas lēmumu,  

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

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

balsojumā nepiedalās – 1 (A.Zībergs), Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības projektu konkursa nolikumu. 

 

PIELIKUMS 

Aknīstes novada pašvaldības projektu konkursa 

NOLIKUMS 

 
 

I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1. Aknīstes novada pašvaldības projektu konkursu (turpmāk – Konkurss) izsludina 

un organizē Aknīstes novada pašvaldība. 

2. Konkursā var piedalīties: 

2.1.Biedrības, nodibinājumi, reliģiskās organizācijas, kuru juridiskā adrese un 

faktiskā darbība atrodas Aknīstes novadā; 

2.2.Citu biedrību un nodibinājumu teritoriālās struktūrvienības, kas darbojas 

Aknīstes novadā; 

2.3. Fizisku personu neformālas grupas, kurās apvienojušies no 3 līdz 10 

vietējie iedzīvotāji, no kuriem vismaz 1 sasniedzis 18 gadu vecumu. 

3. Viens pretendents viena projekta konkursa ietvaros var iesniegt vienu 

pieteikumu. 

4. Projekts jārealizē Aknīstes novada pašvaldības teritorijā. 

5. Aknīstes novada pašvaldības maksimālais finansējums vienam projektam ir 

EUR 500.00. Projekta īstenotājs drīkst piesaistīt papildu savu un/vai sponsoru 

finansējumu, ja projekta realizācijai nepieciešamais finansējums pārsniedz EUR 

500.00. Šādos gadījumos projekta budžetā jāuzrāda arī savs un/vai sponsoru 

līdzfinansējums, vēlams iesniegt arī projekta īstenotāju un/vai sponsora 

rakstisku piekrišanu līdzfinansēt projektu. 

6. Projektu konkursam kopējais paredzētais finansējums ir EUR 2 500. 

7. Projektu konkurss tiek izsludināts ne retāk kā vienu reizi gadā. 

8. Paziņojumu par konkursu publicē mājas lapā interneta vietnē www.akniste.lv, 

kā arī informāciju izvieto pagasta pārvalžu ēkās un administrācijas ēkā. 

http://www.akniste.lv/


 

II KONKURSA MĒRĶI UN PRIORITĀTE 

9. Konkursa mērķis ir veicināt Aknīstes novada iedzīvotāju dzīves vides 

sakārtošanu un uzlabošanu, sekmēt sadarbību ar pašvaldību, sabiedrību un 

uzņēmējiem, iedrošināt iedzīvotājus, biedrības, nodibinājumus un reliģiskās 

organizācijas īstenot pašu radītu ideju. 

10. Konkursā var tikt atbalstīti sabiedriska labuma projekti jomās, kas ir svarīgas 

un aktuālās vietējai sabiedrībai vai kādai tās daļai. Īstenotā projekta rezultāts 

nedrīkst konfliktēt ar citas iedzīvotāju daļas interesēm. 

11. Konkursā tiks atbalstīti projekti divās aktivitātēs: 

11.1.  vides sakārtošana un labiekārtošana; 

11.2. sabiedriski kultūras, labdarības vai izglītojoši pasākumi. 

12. Priekšroka tiks dota projektiem, kas sekmēs dzīves kvalitātes uzlabošanos pēc 

iespējas plašākai sabiedrības daļai. 
 

III PROJEKTA ĪSTENOŠANAS NOSACĪJUMI 

13. Projekts tiek realizēts un pabeigts līdz kārtējā kalendārā gada 30. novembrim. 

14. Projekta attiecināmās izmaksas: 

14.1. materiālu izmaksas; 

14.2. pakalpojumu izmaksas; 

14.3. aprīkojuma iegādes izmaksas. 

15. Projekta neattiecināmās izmaksas: 

15.1. administratīvās izmaksas; 

15.2. sakaru izdevumi; 

15.3. bankas izdevumi (konta uzturēšana, pārskaitījumi u.c.) 

16. Aknīstes novada pašvaldība 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas 

ieskaita projekta finansējumu 100 % apmērā projekta koordinatora norādītajā 

bankas kontā. 

17. Piešķirtais finansējums nevar tikt izmantots kā līdzfinansējums citu projektu 

realizācijai. 
 

IV PROJEKTU PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA 

18. Projekta pieteikums jāiesniedz Aknīstes novada pašvaldībā Skolas ielā 7, 

1.kabinetā (1.stāvs, kancelejā), Aknīstē, Aknīstes novadā.  

19. Projekta pieteikumu iesniedz mēneša laikā no projektu konkursa izsludināšanas 

dienas. 

20. Projektu pieteikums jāsagatavo latviešu valodā, datordrukā vai skaidrā 

rokrakstā uz A4  formāta lapām. Projekta pieteikums jācauršuj, nav jāliek vākos. 

21. Projekta pieteikumā jāiekļauj: 

21.1. aizpildīta pieteikuma veidlapa (1.pielikums)* 

21.2. neformālajām grupām – visu grupas dalībnieku parakstīts saraksts 

(2.pielikums)* 

21.3. pēc vēlēšanās – cita informācija, ko projekta iesniedzējs uzskata par 

vajadzīgu – fotogrāfijas, skices u.c. 

22. Konkursa nolikums un projekta pieteikuma veidlapa pieejama Aknīstes novada 

pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv un Aknīstes novada kancelejā (Skolas 

iela 7, 1.kab.) 

23. Jautājumos par projektu konkursa nolikumu var zvanīt pa tālruni 26585108 vai 

rakstīt uz e-pastu: liga.liduma@akniste.lv.   
 

V PROJEKTU IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA UN LĪGUMU SLĒGŠANA 

24. Konkursam iesniegtos projektu pieteikumus vērtē ar Aknīstes novada domes 

priekšsēdētāja rīkojumu izveidota konkursa komisija 6 cilvēku sastāvā (turpmāk 

– Komisija). 

25. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no komisijas 

locekļiem. 

http://www.akniste.lv/
mailto:turisms@akniste.lv


26. Komisija projektu pieteikumus vērtē pēc šādiem kritērijiem: 

26.1. Projekta nozīmīgums vietējās sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanā 

(35%), 0 – 35 punkti, 

26.2. Vietējo iedzīvotāju un/vai mērķauditorijas iesaiste, brīvprātīgais darbs 

un līdzdalība (15%), 0 – 15 punkti, 

26.3. Projekta oriģinalitāte (10%), 0 – 10 punkti, 

26.4. Projekta ilgtspēja vai devums ilgtspējīgā attīstībā (30%), 0 – 30 punkti 

26.5. Vietējo uzņēmēju iesaiste (maksas pakalpojumu sniegšana u.tml.) 

projekta realizācijā (10% ), 0 – 10 punkti. 

27. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai projekta pieteicējs precizē vai papildina 

informāciju par savu projekta pieteikumu, ja tas nepieciešams projektu 

pieteikumu vērtēšanai un salīdzināšanai, norādot termiņu, līdz kuram projekta 

pieteicējam jāsniedz atbilde. Pēc informācijas saņemšanas, Komisija projekta 

pieteikumu izskata atkārtoti. 

28. Konkursa rezultāti tiks paziņoti 20 dienu laikā pēc iesniegšanas termiņa 

beigām,  projektu iesniedzējiem pa pieteikumā norādīto tālruņa numuru vai e-

pastu.  

29. Ar apstiprināto projektu īstenotājiem Aknīstes novada pašvaldība slēgs līgumu 

par projekta īstenošanu (3.pielikums)*. 

30. Pēc projekta īstenošanas, īstenotājam jāiesniedz noteiktas formas saturiskā 

un finanšu atskaite (4.pielikums)*, pievienojot grāmatvedības dokumentu 

oriģinālu kopijas (rēķinus, čekus, kvītis, līgumus, pieņemšanas – nodošanas 

aktus). Visām aktivitātēm jābūt pabeigtām līdz kārtējā kalendārā gada 

30.novembrim. Atskaite jāiesniedz 10 dienu laikā pēc projekta īstenošanas – 

Aknīstes novada kancelejā (Skolas ielā 7, 1.kab.). Ja projekts netiek īstenots, 

jāveic saņemtā finansējuma 100% atmaksa. 

31. Vienlaikus ar saturisko un finanšu atskaiti jānosūta īstenotā projekta 

fotogrāfijas (gan rezultāts, gan norises gaita) uz e-pastu 

liga.liduma@akniste.lv.  

*Piezīme: Nolikuma pielikumi pieejami Word formātā Aknīstes novada pašvaldības 

mājas lapā www.akniste.lv – sadaļā AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBAS 

IEDZĪVOTĀJU PROJEKTU KONKURSS. 

 

Domes priekšsēdētāja       V.Dzene 

mailto:liga.liduma@akniste.lv
http://www.akniste.lv/


1. PIELIKUMS  
Aknīstes novada pašvaldības  

projektu konkursa nolikumam, kas 
apstiprināts ar Aknīstes novada domes  

26.04.2017. sēdes lēmumu (protokols Nr.8, 17.#)  
 

PROJEKTA PIETEIKUMA VEIDLAPA 
Aknīstes novada pašvaldības 

 projektu konkursam 
 
Projekta nosaukums:____________________________________________ 
 
Vispārējā informācija 

Pretendenta 
(organizācijas vai 
neformālās grupas) 
nosaukums: 

 

Reģ. adrese (ja ir):  
Biedrības vai 
Grupas dalībnieku 
skaits: 

 

 

Pretendenta  statuss 
(atzīmēt ar X) 

 a) biedrība 
 b) nodibinājums 
 c) reliģiska organizācija  
 d) neformālā grupa 

 

Informācija par projekta koordinatoru (ar kuru iespējams sazināties projekta 
īstenošanas laikā) 

Vārds, uzvārds  
Adrese:  
Tālrunis:  
E-pasta adrese:  
Projekta nosaukums 

Projekta īstenošanas laiks: no  __  __  2017. līdz __  __  2017. 

Projekta īstenošanas vieta:  
 

Esošās situācijas, problēmas un tās risinājuma īss apraksts.  
Ja nepieciešams, pievienojiet karti, fotogrāfijas, skices utt. 
 
 

 
Projekta aktivitāšu apraksts: 
Ko nepieciešams paveikt, lai realizētu iecerēto? Kas būs galvenie darītāji  un kā 
plānotajās aktivitātēs tiks iesaistīti citi pagasta vai novada iedzīvotāji? 
 
 

 
 
Projekta budžets (EUR) 



(Nav obligāti jāizpilda visas paraugā dotās budžeta pozīcijas, bet gan tikai tās, kas 
attiecas uz projekta izmaksām. Aiļu skaitu var papildināt pēc vajadzības) 

 
Aktivitāte 

 

 
Pieprasītā 

summa 

 
Pašu vai cits 
finansējums 

 
Kopā 

1. Materiālu izmaksas (krāsas, 
audumi , būvmateriāli u.c.) 

   

1.1.    

1.2.    

2. Aprīkojuma iegādes izmaksas    

2.1.    

3. Pakalpojumu izmaksas ( ja 
pieteicējs darbu nevar veikt pats )  

   

3.1.    

4.     

4.1.    

KOPĀ:    

 
Ko projekta īstenošana dos novada turpmākajai attīstībai?  
 
 

 
Projekta iesniedzējs 

Organizācijas vai 
grupas atbildīgās 
personas  adrese: 

 Organizācijas vai 
neformālās grupas 
atbildīgās personas 
vārds, uzvārds: 
 

Organizācijas reģ. nr: 
 

Bankas nosaukums: 
Konta numurs:  
Bankas rekvizīti 
finansējuma 
ieskaitīšanai. 

  
Paraksts: 

  
  



2.PIELIKUMS 

Aknīstes novada pašvaldības  
projektu konkursa nolikumam, kas 

apstiprināts ar Aknīstes novada domes  
26.04.2017. sēdes lēmumu (protokols Nr. 8, 17.#) 

 
Aknīstes novada pašvaldības projektu konkursa  
projekta pieteicēja grupas dalībnieku saraksts  

(ja tiek veidota neformāla iedzīvotāju grupa) 
Nr. Vārds, uzvārds Adrese Tālrunis Paraksts 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      

 

  



3.PIELIKUMS 

Aknīstes novada pašvaldības  

projektu konkursa nolikumam, kas 

apstiprināts ar Aknīstes novada domes  

26.04.2017. sēdes lēmumu (protokols Nr.8, 17.#) 

 

PROJEKTA FINANSĒŠANAS LĪGUMS Nr.__________ 

 

Aknīstē                  2017.gada ____________ 

 

Aknīstes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000026441, juridiskā adrese Skolas 

iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, (turpmāk - Pašvaldība) priekšsēdētājas Vijas Dzenes 

personā, kura darbojas uz Nolikuma pamata, no vienas puses, 

_____________________________________________________________________ 

(turpmāk - Finansējuma saņēmējs), kura vārdā darbojas atbildīgā persona 

____________________, personas kods _____________________, adrese 

_______________ ___________________________, no otras puses, saskaņā ar 

Aknīstes novada pašvaldības projektu konkursa nolikumu (turpmāk – Nolikums), 

noslēdz šo līgumu un vienojas par sekojošo: 

1.     Pašvaldība, pamatojoties uz Projektu vērtēšanas komisijas lēmumu,  apņemas 

izmaksāt Finansējuma saņēmējam piešķirto naudas summu EUR ________ 

(________________ euro), kas nav jāatmaksā Pašvaldībai, ja tiek izpildītas 

visas šajā līgumā noteiktās saistības. 

2. Šī finansējuma mērķis ir projekta ____________________________ (turpmāk – 

Projekts) realizācija. 

3. Projekta īstenošanas termiņi: 

3.1. __________________________  (Projekta īstenošanas sākuma termiņš); 

3.2. __________________________  (Projekta īstenošanas beigu termiņš). 

4. Pašvaldība apņemas līgumā noteikto naudas summu ieskaitīt Finansējuma 

saņēmēja norādītajā bankas kontā ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no šī 

līguma parakstīšanas dienas. 

5. Finansējuma saņēmējs apņemas: 

5.1. īstenot Projektu saskaņā ar Pašvaldībai iesniegto Projekta pieteikumu;  

5.2. izlietot piešķirto finansējumu tikai Projekta īstenošanai un pēc apstiprinātā projekta 

budžeta; 

5.3. realizēt Projektu atbilstoši šī līguma 3.punktā noteiktajam termiņam; 

5.4. īstenot Projektu atbilstoši  projekta budžetā paredzētajam finansējuma 

izlietojumam; pieļaujamas 10% izmaiņas starp apstiprinātā projekta budžeta 

izdevumu pozīcijām, nepalielinot kopējo izdevumu summu;  

5.5. 10 (desmit) dienu laikā pēc Projekta īstenošanas beigu termiņa iesniegt Aknīstes 

novada pašvaldības Tūrisma informācijas punktā vai pašvaldības kancelejā 

finansiālo un saturisko atskaiti, kā arī nosūtīt fotogrāfijas uz e-pasta adresi 

turisms@akniste.lv par projekta izpildes gaitu un sasniegtajiem rezultātiem 

atbilstoši Nolikuma noteikumiem; 

5.6. atmaksāt Pašvaldībai saņemto finansējumu, ja Projekts netiek īstenots vai īstenots 

tikai daļēji; 

5.7. iekļaut norādi par Pašvaldības atbalstu konkrētajam Projektam visos ar Projektu 

saistītos paziņojumos un reklāmās gan masu medijos, gan publiskajās runās, gan 

drukātajos, pašrocīgi gatavotajos materiālos, kā arī visa veida iespieddarbos - 

grāmatās, periodikas izdevumos, bukletos, utt., jābūt norādei - „Projekts īstenots ar 

Aknīstes novada pašvaldības finansējumu” - un jāiekļauj Aknīstes novada 

pašvaldības logo;  

6. Visi līguma grozījumi un papildinājumi ir saistoši abām pusēm, ja sastādīti 

rakstveidā un ir pušu parakstīti. 

mailto:turisms@akniste.lv


7. Visas domstarpības puses risina savstarpējā pārrunu ceļā, bet nesaskaņu gadījumā 

LR normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 

8. Līgums sastādīts uz 2 (divām) lapām 2 (divos) eksemplāros - katrs ar vienādu 

juridisko spēku, pa vienam eksemplāram katrai pusei. 

9. Pušu rekvizīti 

 

Pašvaldība 

Aknīstes novada pašvaldība 

Reģ.Nr.: 90000026441 

Adrese: Skolas iela 7, Aknīste, 

Aknīstes novads, LV – 5208 

 

Vija Dzene 

Finansējuma saņēmējs 

Biedrības, nodibinājuma, reliģiskās 

organizācijas vai iedzīvotāju 

neformālās grupas       atbildīgās 

personas vārds, uzvārds: 

_______________________ 

Adrese: 

Reģ. numurs vai personas kods:  

Bankas rekvizīti:  

Konts: 

 

 

____________________  

paraksta atšifrējums 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.PIELIKUMS  
Aknīstes novada pašvaldības  

projektu konkursa nolikumam, kas 
apstiprināts ar Aknīstes novada domes  

26.04.2017. sēdes lēmumu (protokols Nr. 8, 17.#) 
ATSKAITE 

Aknīstes novada pašvaldības  
 projektu konkursam 

 
PROJEKTA _______________________________________________SATURISKĀ ATSKAITE 

(projekta nosaukums) 
 
Finansējuma saņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs/personas kods, adrese: 
 

 
Līguma par līdzekļu piešķiršanu numurs un datums: 
 

Piešķirtā finansējuma summa EUR: ________ 
Atskaites iesniegšanas datums ________________________ 

Atziņas  
Kādas atziņas iegūtas, īstenojot projektu? Ierosinājumi turpmākajiem projektu 
konkursiem. 
 

 

Finansējuma saņēmējs - 

organizācijas vai neformālās grupas atbildīgā persona 
          ___________________________               ______________________ 
                  ( paraksts)                                    (vārds, uzvārds) 
     
Pielikumā: Grāmatvedības attaisnojošo dokumentu un maksājumu uzdevumu 
kopijas uz __ lapām. 
Atskaites sagatavotāja vārds, uzvārds, tālruņa numurs 

Projekta īstenošana un rezultāti   
Īsi aprakstīt projekta gaitu, kas paveikts un kādi rezultāti  sasniegti, realizējot 
projektu. Vai projekts īstenots tā, kā sākotnēji plānots?  
 
 

PROJEKTA _______________________________________________FINANSIĀLĀ  ATSKAITE 

Nr. 
p.k. 

Plānotais projekta 
budžets 

Finansējuma izlietojums 
Izdevumus apstiprinoši 

grāmatvedības attaisnojošie 
dokumenti, nr., datums 

Plānotie 
izdevumi 

Kopējā 
summa 

 
Faktiskie 
izdevumi  

 

Kopējā  
summa 

      

      

      

      

Kopā:   x  x 



 

18.# 

Par dalību profesionālās kompetences pilnveides kursos “Individuāla pieeja 

katram skolēnam vispārējās izglītības iestādēs” 

V.Dzene 

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

19.04.2017. Finanšu komitejas lēmumu,  

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

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

balsojumā nepiedalās – 1 (A.Zībergs), Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Dalībai projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 

deleģēt Aknīstes vidusskolu un Asares pamatskolu. 

2. Izveidot darba grupu projekta realizēšanai šādā sastāvā: Aknīstes vidusskolas 

direktore Aija Voitiške, VIIS administratore Līga Mažeika, finansiste Mārīte 

Nastaja, Asares pamatskolas direktore Regīna Pudāne. 

3. Noteikt stundas likmi par darbu – 6,18 EUR/h. 
 

19.# 

Par pašvaldības materiālo pabalstu piešķiršanu 

S.Pudāne 

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

Aknīstes novada pašvaldības 21.10.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Par 

pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo 

stāvokli”, 12.04.2017. Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumu,  

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

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

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

2. Piešķirt 3 personām bērna piedzimšanas pabalstu. Kopā EUR 450,00. 

3. Piešķirt brīvpusdienas 100 % apmērā 3 PII “Bitīte” audzēkņiem līdz 

31.05.2017. 
 

20.# 

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā 

S.Pudāne 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2., 14., 17., 18.panta pirmo daļu, Aknīstes novada 

domes 22.12.2015. Saistošajiem noteikumiem Nr.31 „Par Aknīstes novada pašvaldības 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 2.punktu un 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 12.04.2017. Sociālās, izglītības, 

kultūras un sporta komitejas lēmumu,  

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

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Izbeigt dzīvojamo telpu īres līgumu par sociālo dzīvokli “Rīti”- 2, Asares 

pagastā, Aknīstes novadā, kurš noslēgts ar D.M., ar 10.05.2017. 

2. Piedāvāt R.T. īrēt dzīvokli Augšzemes ielā 7 – 1, Aknīstē, Aknīstes novadā. 
 

21.# 

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

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”, 12.04.2017. 

Tautsaimniecības komitejas lēmumu,  

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

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Ārmaļi”, īpašuma kadastra 

Nr.56250080001, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 56250080001 – 7,8 ha platībā. Zemes vienībai piešķirt jaunu 

nosaukumu “Brunovi”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads. 

2. Nekustamā īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības 

projektu. 

3. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56250080001 – 7,8 ha 

platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56250040003 – 10,1 ha platībā noteikt 

zemes lietošanas mērķi 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība. 

Pielikumā: zemes robežu plāna kopija. 
 

22.# 

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”, Aknīstes novada domes 27.08.2014. saistošajiem noteikumiem 

Nr.18/2014 “Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas 

apmēru Aknīstes novadā”,  12.04.2017. Tautsaimniecības komitejas lēmumu,  

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

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Atļaut E.T., /dzīvesvieta/, slēgt apakšnomas līgumu ar V.B., /dzīvesvieta/, par 

zemes gabala nomu 1,6 ha platībā, kadastra Nr. 5662 002 0121, Gārsenes 

pagastā, uz 5 gadiem. Zemes lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

2. Izbeigt ar I.J., /dzīvesvieta/, noslēgto zemes nomas līgumu par pašvaldības 

zemes gabala nomu 2000 m2 platībā, kadastra Nr.56050010370, Parka ielā 1, 

Aknīstē, Aknīstes novadā, sākot ar 2017.gada 1.maiju.  

3. Iznomāt z/s “nosaukums”, /reģ.Nr./, /juridiskā adrese/, pašvaldībai piekrītošo 

zemes gabalu 1,5 ha platībā, kadastra Nr.56250070175, un noslēgt zemes nomas 

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

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

4. Iznomāt R.B., /dzīvesvieta/, pašvaldībai piekrītošo 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. 
 

23.# 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

V.Dzene 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 



noteikšanas un maiņas kārtība” 17.5.apakšpunktu, 18.punktu, 35.punktu, AS “Latvijas 

valsts meži” 20.04.2017. vēstuli Nr.7.1_2.03pr_260_17_420 “Par nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķa maiņu”,  

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

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Noteikt AS „Latvijas valsts meži” valdījumā esošajai zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 5625 002 0075, jaunveidojamajai zemes vienības daļai ar kadastra 

apzīmējumu 5625 002 0075 8003  un kopējo platību 80,01 ha zemes lietošanas 

mērķi „Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas” (kods 0401). 

2. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5625 002 0075 

jaunveidojamās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 5625 0020075 

8003 izvietojuma shēmu  mērogā 1: 15 000 un pievienot to kā lēmuma 

pielikumu.  

3. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5625 002 0075 un  kopējo 

platību 707,34  ha zemes lietošanas mērķi „Zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (kods 0201) 558,85 ha platībā un 

zemes lietošanas mērķi „Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas” (kods 0401) 

148,49 ha kopplatībā (zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 5625 002 

0075 8001 68,48 ha platībā un zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 

5625 002 0075 8003 -  80,01 ha platībā). 

4. Nosūtīt domes lēmumu ar apstiprinātu grafisko pielikumu (divos eksemplāros) 

uz AS „Latvijas valsts meži” Dienvidlatgales reģiona klientu centru, adrese: 

Fabrikas iela 2, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316. 
 

24.# 

Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam “Censoņi”, Aknīstes 

pagasts, Aknīstes novads, apstiprināšanu, īpašuma adreses un nosaukuma 

piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu  

V.Dzene 

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, 20.pantu un 

22.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 „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”, Aknīstes novada domes 2017.gada 

22.marta lēmumu 30.# (prot.Nr.6) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam 

īpašumam “Censoņi”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā”  un projekta izstrādātāja 

SIA” GEO Mērniecība”   2017.gada 21.aprīļa iesniegumu Nr.030-2017 (saņemts 

Aknīstes novada pašvaldībā 2017.gada 24.aprīlī, reģ.Nr.1-7/328),  

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

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Censoņi”, 

Aknīstes pagasts, Aknīstes novads (kadastra Nr.56250010050). 

2. Paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 atstāt adresi “Censoņi”, Aknīstes 

pagastā, Aknīstes novadā. 

3. Paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.2 atstāt nosaukumu “Censoņi”, 

Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā. 

4. Atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.3 piešķirams nosaukums “Ārītes”, 

Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā. 

5. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5625 001 0059 piešķirt nosaukumu 

“Vecāres”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā. 

6. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5625 001 0051 piešķirt nosaukumu 

“Jaunāres”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā. 



7. Projektētajai zemes vienībai Nr.1 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi  –

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

8. Projektētajai zemes vienībai Nr.2 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.  

9. Projektētajai zemes vienībai Nr.3 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –

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

10. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību 

apgrūtinājumus visām zemes vienībām. 

11. Noteikt, ka veicot zemes robežu instrumentālo uzmērīšanu, zemes vienību platības 
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. 
 

25.# 

Par pašvaldības funkciju īstenošanai nepieciešamajiem darbiem 2017.gadā  

V.Dzene 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.pantu,  

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

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Veikt iepirkumu “Izglītības iestādēm piegulošo teritoriju asfaltēšana Aknīstē 

(Aknīstes vidusskola un PII “Bitīte”)”, “Radžupes ielas mikrorajona 

iekšpagalmu atjaunošana un laukuma būvniecība” un realizēt, ņemot kredītu 

Valsts kasē.  

2. Veikt precizējumu Aknīstes novada pašvaldības Investīciju plānā 2017.-

2019.gadam. 
 

26.# 

Par deklarētās dzīves vietas 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  

Gārsenes pagasta pārvaldes 2017.gada 25.janvāra iesniegumā Nr.1.-7/66 izteikto 

lūgumu par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu S.U.,  

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

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Anulēt ziņas par S.U. deklarēto dzīves vietu. 

 

Pielikumā: iesniedzējam un adresātam adresēts Administratīvais akts. 

 

27.# 

Par Aknīstes novada domes sēdes 27.07.2016. lēmuma “Par zemes vienību 

apvienošanu” (prot.Nr.10, 13.#) atcelšanu 

V.Dzene 

Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 13.panta trešajai daļai, 17.pantu,  



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

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Atcelt Aknīstes novada domes sēdes 27.07.2016. lēmumu “Par zemes vienību 

apvienošanu” (prot.Nr.10, 13.#). 
 

28.# 

Par Aknīstes novada domes sēdes 22.03.2017. lēmuma “Par atvaļinājuma 

piešķiršanu pašvaldības izpilddirektoram” (prot.Nr.6, 40.#) 2. un 3.punkta 

atcelšanu 

V.Dzene 

 [..] 

atklāti balsojot: PAR - nav; PRET – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, 

J.Vanags, G.Geida, V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); ATTURAS – nav,  

LĒMUMS: 

 Atcelt Aknīstes novada domes sēdes 22.03.2017. lēmuma “Par atvaļinājuma 

piešķiršanu pašvaldības izpilddirektoram” (prot.Nr.6, 40.#) 2. un 3.punktu 

 NETIEK PIEŅEMTS.  
 


