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DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Kokneses novada Kokneses pagastā 

2020.gada 26.augustā       Nr.12 
 
Sēde sasaukta plkst.14.oo 
Sēde tiek atklāta plkst.14.oo 
 

SĒDI  VADA domes priekšsēdētājs Dainis Vingris 
PROTOKOLĒ- domes sekretāre Dzintra KRIŠĀNE 
 
SĒDĒ PIEDALĀS: 
Domes deputāti- Ilgonis Grunšteins, Aigars Kalniņš, Dāvis Kalniņš, Pēteris Keišs, 
Rihards Krauklis,  Jānis Liepiņš, Raina Līcīte, Ivars Māliņš, Jānis Miezītis, Edgars 
Mikāls, Māris Reinbergs, Ziedonis Vilde 
 
Domes administrācijas darbinieki- 
Ilmārs Klaužs- domes izpilddirektors 
Ligita Kronentāle- domes juriste; 
Sarmīte Rode – sabiedrisko attiecību speciāliste 
Lāsma Ruža-Riekstiņa- Iršu pagasta pārvaldes vadītāja; 
Ilze Pabērza- Bebru pagasta pārvaldes vadītāja; 
 
Uzaicinātās personas:  
Ilona Lazda – Kokneses novada domes izglītības darba speciālista amata kandidāte 
Iveta Bērziņa – Kokneses Mūzikas skolas direktore 
 
SĒDĒ NEPIEDALĀS domes deputāti: 
Henriks Ločmelis – darbā; 
Jānis Krūmiņš – darbā 
 
Sēdes vadītājs D.Vingris  atklāj domes sēdi un lūdz  deputātus papildus  sēdes 

darba kārtībā iekļaut  jautājumu: 

12. Par valsts vietējā autoceļa V920 "Koknese - Vērene - Madliena - Suntaži"  posma 
pārņemšanu bez atlīdzības pašvaldības īpašumā 
 
  Atklāti balsojot, PAE -13( Ilgonis Grunšteins, Aigars Kalniņš, Dāvis Kalniņš, Pēteris 
Keišs, Rihards Krauklis,  Jānis Liepiņš, Raina Līcīte, Ivars Māliņš, Jānis Miezītis, 
Edgars Mikāls, Māris Reinbergs, Ziedonis Vilde, Dainis Vingris), PRET-nav, ATTURAS= 
nav, Kokneses novada dome NOLEMJ papildus  sēdes darba kārtībā iekļaut  
jautājumu: 
 



2 
 

12. Par valsts vietējā autoceļa V920 "Koknese - Vērene - Madliena - Suntaži"  posma 
pārņemšanu bez atlīdzības pašvaldības īpašumā 
Sēdes vadītājs D.Vingris  lūdz deputātus ar balsojumu apstiprināt  domes sēdes darba 
kārtību. 
 
Atklāti balsojot, PAE -13( Ilgonis Grunšteins, Aigars Kalniņš, Dāvis Kalniņš, Pēteris Keišs, 
Rihards Krauklis,  Jānis Liepiņš, Raina Līcīte, Ivars Māliņš, Jānis Miezītis, Edgars Mikāls, 
Māris Reinbergs, Ziedonis Vilde, Dainis Vingris), PRET-nav, ATTURAS= nav, Kokneses 
novada dome NOLEMJ apstiprināt šādu 2020.gada 26.augusta  domes sēdes darba 
kārtību: 
 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA: 
1. Par Kokneses novada domes izglītības darba speciālistu 
2.Par Kokneses  novada bāriņtiesas priekšsēdētāju 
3. Par pašvaldības budžetu izpildes gaitu 
4. Par vides aizsardzības jautājumu risināšanu novadā 
5. Par 2020.gada 1.pusgadā  domes pieņemto lēmumu izpildi 
6. Par nekustamā īpašuma nodokli 
7. Par kultūras darbu novadā 
 
8.DAŽĀDI JAUTĀJUMI 
8.1. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 
8.2. Par finansējumu  būvprojekta “Ūdenstorņa jumta konstrukciju un seguma pārbūve 
Vecbebros, Bebru pagastā Kokneses novadā” realizācijai 

8.3.Par finansējumu projekta “Virszemes nokrišņu un jumta noteces ūdeņu savākšana un 
novadīšana daudzdzīvokļu mājām “Saules”, “Avoti” un Bebru pamatskola Vecbebru ciemā, 
Bebru pagastā, Kokneses novadā”   realizācijai 
8.4. Par ceļa izdevumu apmaksu Kokneses Mūzikas skolas pedagogiem 
8.5. Par pirmsskolas izglītības iestāžu  skolotāju palīgu darba algu 
8.6. Par vēsturisko uzrakstu “KOKNESE” uz daudzdzīvokļu mājas Indrānu ielā 8, Koknesē 
8.7. Par precizējumiem saistošajos  noteikumos 

8.8.Par līdzfinansējumu Valsts kultūrkapitāla  fonda projekta 
8.9. Par finansējumu zāles pļāvēja iegādei 
8.10. Par finansiālu atbalstu dzīvokļa projekta realizēšanai 
 
9.PAR IESNIEGUMU IZSKATĪŠANU 
9.1. Par nekustamo īpašumu jautājumu risināšanu; 
9.2. Par finansiālu atbalstu sportistei 
9.3. Par Country svētkiem “Vesterna nakts”2021.gadā 
9.4. Par finansējumu pasākumam “Ceļā ar Krišjāni Baronu” 
 
10.Par Dzīvokļu komisijas sēdē pieņemtajiem lēmumiem 
11.Par Sociālo jautājumu un veselības aprūpes pastāvīgās 

 
12. Par valsts vietējā autoceļa V920 "Koknese - Vērene - Madliena - Suntaži"  posma 
pārņemšanu bez atlīdzības pašvaldības īpašumā 
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1.  
Par Kokneses novada domes izglītības darba speciālistu 

___________________________________________________________________________________________________________  
 
 

1.1. 
Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu  ar Inesi Saulīti 

_____________________________________________________________________________________________________________  
 

ZIŅO: Ilmārs Klaužs 
 

 2020.gada 9.jūlijā Kokneses novada dome saņēma izglītības darba speciālistes Ineses 
Saulītes iesniegumu  ar lūgumu  izbeigt ar viņu darba tiesiskās attiecības ar 2020.gada 
20.augustu. 
 2020.gada 14.augustā  Kokneses novada domes izpilddirektors Ilmārs Klaužs izdeva 
rīkojumu Nr.65 “Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Inesi Saulīti”. 
 Ar 2020.gada 8.jūlija domes lēmumu Nr.3 “Par Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 
direktoru”  Inese Saulīte ir  apstiprināta par I.Gaiša Kokneses  direktori. 
 

 Ņemot vērā iepriekš  minēto, atklāti balsojot, PAE -13( Ilgonis Grunšteins, Aigars 
Kalniņš, Dāvis Kalniņš, Pēteris Keišs, Rihards Krauklis,  Jānis Liepiņš, Raina Līcīte, 
Ivars Māliņš, Jānis Miezītis, Edgars Mikāls, Māris Reinbergs, Ziedonis Vilde, Dainis 
Vingris), PRET-nav, ATTURAS= nav, Kokneses novada dome NOLEMJ: 
 

1.Apstiprināt 2020.gada 14.augusta  Kokneses novada domes izpilddirektors Ilmāra 
Klauža izdoto rīkojumu Nr.65 “Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Inesi Saulīti”, ar kuru 
tika izbeigtas darba tiesiskās attiecības  ar Kokneses novada domes izglītības darba 
speciālisti Inesi Saulīti. 
 
  

 
1.2. 

Par darba tiesiskajām attiecībām ar Ilonu Lazdu 
_____________________________________________________________________________________________________________  

( P.Keišs, D.Vingris) 
ZIŅO: Ilmārs Klaužs 

 
 2020.gada 8.jūlijā Kokneses novada dome pieņēma lēmumu   izsludināt konkursu uz 
vakanto Kokneses novada izglītības darba speciālista amatu. 
 Dokumentus iesniedza trīs pretendenti un uz darba interviju tika uzaicināti trīs 
pretendenti. 

2020.gada  14.augustā Konkursa  uz vakanto izglītības darba speciālista amatu  
atlases komisija nolēma ieteikt Kokneses novada domei  par izglītības darba speciālista 
amatu apstiprināt  Ilonu Lazdu.  
 
 Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Izglītības likuma 18.panta pirmo 
daļu,  likuma  “Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 9.punktu, atklāti balsojot, 
PAE -13( Ilgonis Grunšteins, Aigars Kalniņš, Dāvis Kalniņš, Pēteris Keišs, Rihards 
Krauklis,  Jānis Liepiņš, Raina Līcīte, Ivars Māliņš, Jānis Miezītis, Edgars Mikāls, Māris 
Reinbergs, Ziedonis Vilde, Dainis Vingris), PRET-nav, ATTURAS= nav, Kokneses novada 
dome NOLEMJ: 
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 1.Ar 2020.gada 1.septembri par Kokneses novada domes izglītības darba 
speciālistu apstiprināt  Ilonu Lazdu, p.k.[..]. 
 
 
 
 

2. 
Par Kokneses  novada bāriņtiesas priekšsēdētāju 

____________________________________________________________________________________________________  
 

2.1 
Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Gintu Doniku 

___________________________________________________________________________________________________  
 
ZIŅO: Ilmārs Klaužs 

 
 2020.gada 28.jūlijā Kokneses novada dome saņēma Kokneses novada 
bāriņtiesas priekšsēdētājas Gintas Donika iesniegumu ar lūgumu izbeigt ar viņu darba 
tiesiskās attiecības ar 2020.gada 25.augustu. 
 2020.gada 14.augustā Kokneses novada domes izpilddirektors izdeva rīkojumu 
Nr.64  “Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Gintu Doniku” 

Ņemot vērā iepriekš  minēto, atklāti balsojot, PAE -13( Ilgonis Grunšteins, 
Aigars Kalniņš, Dāvis Kalniņš, Pēteris Keišs, Rihards Krauklis,  Jānis Liepiņš, Raina 
Līcīte, Ivars Māliņš, Jānis Miezītis, Edgars Mikāls, Māris Reinbergs, Ziedonis Vilde, 
Dainis Vingris), PRET-nav, ATTURAS= nav, Kokneses novada dome NOLEMJ: 
 

1.Apstiprināt 2020.gada 14.augusta  Kokneses novada domes izpilddirektors 
Ilmāra Klauža izdoto rīkojumu Nr.64 “Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Gintu 
Doniku”, ar kuru tika izbeigtas darba tiesiskās attiecības  ar Kokneses novada 
bāriņtiesas priekšsēdētaju Gintu Doniku. 

 
 
 

2.2. 
Par Kokneses novada bāriņtiesas priekšsēdētaja pienākumu izpildītāju 

____________________________________________________________________________________________________  
 
ZIŅO: Ilmārs Klaužs 
 
 Ar 2020.gada 25.augustu ir izbeigtas darba tiesiskās attiecības  ar Kokneses 
novada bāriņtiesas priekšsēdētāju Gintu Doniku. 
 Līdz jauna bāriņtiesas priekšsēdētāja ievelēšanai ir jāievēl bāriņtiesas 
priekšsēdētaja pienākumu izpildītāju 
 Silvija Vēze ir ievēlēta par Kokneses novada bāriņtiesas priekšsēdētāja  
vietnieci. 
 
 Ņemot vērā iepriekš minēto , atklāti balsojot, PAE -13( Ilgonis Grunšteins, 
Aigars Kalniņš, Dāvis Kalniņš, Pēteris Keišs, Rihards Krauklis,  Jānis Liepiņš, Raina 
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Līcīte, Ivars Māliņš, Jānis Miezītis, Edgars Mikāls, Māris Reinbergs, Ziedonis Vilde, 
Dainis Vingris), PRET-nav, ATTURAS= nav, Kokneses novada dome NOLEMJ: 
 

1.No 2020.gada 26.augusta līdz jauna bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanai par 
Kokneses novada bāriņtiesas priekšsēdētaja pienākumu izpildītāju ievēlēt bāriņtiesas  
priekšsēdētāja vietnieci Silviju Vēzi. 

2. Kokneses novada bāriņtiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildīšanas laikā 
S.Vēzei piemaksāt 30% no viņas darba algas. 

 
 

3.  
Par pašvaldības budžetu izpildes gaitu 

______________________________________________________________________________________________  
 
ZIŅO: Dainis Vingris 
 
Kokneses novada dome  ir  iepazinusies  ar ekonomistes Inetas Sproģes sagatavoto 
informāciju  par pašvaldības 2020. gada  budžeta izpildes gaitu. 
 Ņemot vērā  iepriekš minēto, Finanšu un  attīstības  pastāvīgās komitejas 
2020.gada 19.augusta . ieteikumu, atklāti balsojot, PAE -13( Ilgonis Grunšteins, Aigars 
Kalniņš, Dāvis Kalniņš, Pēteris Keišs, Rihards Krauklis,  Jānis Liepiņš, Raina Līcīte, 
Ivars Māliņš, Jānis Miezītis, Edgars Mikāls, Māris Reinbergs, Ziedonis Vilde, Dainis 
Vingris), PRET-nav, ATTURAS= nav, Kokneses novada dome NOLEMJ: 
 
 
 1.Pieņemt zināšanai informāciju par pašvaldības 2019.gada  budžeta 
izpildes gaitu saskaņā ar pielikumu. 

 

 

Pielikums 
Kokneses novada domes 

2020.gada 26.augusta 
lēmumam Nr.3 

Kokneses novada Kokneses pagastā 
 

 
2020.gada  26.augustā 

                                                                
                    

 

Par Kokneses novada pašvaldības 2020. gada 1.pusgada 
budžetu izpildi (euro) 

 
 

 

1.Pamatbudžets 

  Plāns gadam Izpilde Izpildes% 

Ieņēmumi 8383605 4371349 52% 
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Izdevumi 9210089 4236231 46% 
   

 
   

 
3.Ziedojumi   

 
  Izpilde   
Ieņēmumi 0   
Izdevumi 27   

 
 

Sagatvoja: 
ekonomists I.Sproģe 
 
 

4.  
Par vides aizsardzības jautājumu risināšanu novadā 

_________________________________________________________________________________________________ 
 
ZIŅO: Dainis Vingris 
 
Kokneses  novada dome  ir iepazinusies ar domes izpilddirektora Ilmāra Klauža 
sagatavoto informāciju par vides jautājumu risināšanu Kokneses novadā. 
 
Ņemot vērā  iepriekš minēto, Finanšu un  attīstības  pastāvīgās komitejas 
2020.gada 19.augusta . ieteikumu, atklāti balsojot, PAE -13( Ilgonis Grunšteins, Aigars 
Kalniņš, Dāvis Kalniņš, Pēteris Keišs, Rihards Krauklis,  Jānis Liepiņš, Raina Līcīte, 
Ivars Māliņš, Jānis Miezītis, Edgars Mikāls, Māris Reinbergs, Ziedonis Vilde, Dainis 
Vingris), PRET-nav, ATTURAS= nav, Kokneses novada dome NOLEMJ: 
 

1.Pieņemt zināšanai domes izpilddirektora Ilmāra Klauža sagatavoto informāciju 
par vides jautājumu risināšanu Kokneses novadā. 

 
1.pielikums 

Kokneses novada domes 
2020.gada 26. augusta 

lēmumam Nr.4 
 

Vides jautājumi. 

2020.gadā sadarbībā ar A/S “Latvenergo” noslēgsies Pērses upes tīrīšanas 
projekts. Pašvaldības policijas darbinieki, gan individuāli, gan sadarbībā ar Valsts 
vides dienestu veic makšķerēšanas noteikumu ievērošanas pārbaudes Koknese 
novada teritorijas ūdeņos .Reidu rezultātā secināts, ka makšķernieki noteikumus 
ievēro, bet ir izcelti 3 nelegāli zvejas tīkli. Lai mazinātu motorizēto peldlīdzekļu 
pārvietošanos lielā ātrumā ir izstrādāti noteikumi, kas nosaka ātruma ierobežojumu  
9 km/h Pērse upē līdz tiltam un krastmalā no Kokneses Luterāņu baznīcas līdz 
“Bilstiņiem” . Ir saņemts atzinums par meliorācijas sistēmu stāvokli Hanzas ielas 
rajonā, kas ļauj secināt, ka šī rajona iedzīvotāji ,nepieciešamības gadījumā, 
bioloģiskās attīrīšanas iekārtas varēs pieslēgt šai sistēmai. 
 
Sagatavoja I.Klaužs. 
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2.pielikums 
Kokneses novada domes 

2020.gada 26. augusta 
lēmumam Nr.4 

 
 

Paveiktais vides sakārtošanā Kokneses pagastā 2020.gadā 

1. Labiekārtota atpūtas vieta pie īpašuma “Skoliņas ” pie Daugavas (kādreiz 

peldvieta). Uzlikti trīs koka soli-zvilņi un biotualete. 

2. Veikta ūdens kvalitātes noteikšana Kokneses pagasta ūdenstilpnēs - Pērsē, Daugavā 

, Kokneses parka dīķos. Kokneses parka dīķos, lai uzlabotu ūdens kvalitāti, 1x 

mēnesī tiek iebērts pretaļģu baktēriju preparāts Macro-Zym. 

3. Lai uzlabotu notekūdeņu novadi no īpašuma Vērenes ielā 4 un gar Dzirnavu ielas 

atzaru, tiks padziļināts un iztīrīts blakus esošais grāvis. 

4. Daļēji sakārtots Komunālās nodaļas materiālu atbērtnes laukums Kokneses pagasta 

Darbnīcu laukumā pie Austrumu ielas. 

5. Lai uzlabotu gājēju pārvietošanos, tiks veikta ceļa malu apauguma noņemšana 

1905.gada ielā posmā no Māras ielas līdz Dzeņu ielai. 

6. Sakopta Kaplavas kapu teritorijai blakus esošā mežmala, kur bija izveidojusies 

nekontrolēta atkritumu izmešanas vieta. 

7. Vides kvalitātes uzlabošanai tiks ierīkots koku stādījums- dzīvžogs Atradzes kapos 

un sakārtots iebraucamais ceļš un celiņu tīkls no jauna ierīkojamā kapu teritorijā. 

 

Benita Peciņa 

Komunālās nodaļas vadītāja 

14.08.2020. 

 

3.pielikums 
Kokneses novada domes 

2020.gada 26. augusta 
lēmumam Nr.4 

 

Par vides jautājumu risināšanu Bebru pagastā  

       Valsts Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie 

īpašumu” veica ūdens noteces Ozolu grāvis (5,63 km) un Paskule tīrīšanu visā pagasta 

teritorijas garumā. Pašlaik uzsākti Recijas tīrīšanas darbi.  

       Pašvaldības autoceļa Ozoli – Lobe – Lanti – Jaunkalnieši ceļam piegulošā teritorija 

attīrīta no apauguma, kā arī Bebrupes labais krasts attīrīts no apauguma 0,6 km garumā, jo tā 

ir pašvaldības autoceļa Bebrupes tilts – Purmaļi piegulošā daļa. 

       Pabeigta Mežaparka Veselības takas izveide un labiekārtošana. objekta kopgarums ir 

~ 1 km, tajā izvietoti dažādi spēka un izturības stiprināšanas elementi. Taka izveidota ar 

pagasta pārvaldes līdzdalību, piesaistot Latvijas Pašvaldību Savienības projekta „Meža 
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dienas“ līdzekļus. Pagasta iedzīvotāji izmanto taku skriešanai un nūjošanai, jaunieši – 

velobraukšanai un organizētiem sporta pasākumiem – izturības skrējienam, krosam. 

       Izbūvēts bruģēts gājēju celiņš Ziedi – Zālītes 52 m garumā. Teritorija apzaļumota. 

        Lietus ūdeņu kanalizācijas sistēmas ierīkošanai izstrādāts projekts „Virszemes 

nokrišņu un jumtu noteces ūdeņu savākšana un novadīšana daudzdzīvokļu mājām „Saules", 

„Avoti" un „Bebru pamatskola" Vecbebru ciematā, Bebru pagastā, Kokneses novadā" un 

drīzumā uzsāks projekta I kārtas realizāciju. 

 

Pārvaldes vadītāja   I.Pabērza 

  

4.pielikums 
Kokneses novada domes 

2020.gada 26. augusta 
lēmumam Nr.4 

Par vides jautājumu risināšanu Iršu pagastā 

Iršu pagastā turpina uzlabot un attīstīt atpūtas vietu pie dīķa pagasta centrā. Pavasarī 

tika veikta Iršupītes krastu sakopšana. Turpinot Bulandu pilskalna teritorijas sakārtošanu, pie 

tam blakus esošās ūdenskrātuves – Iršu dambja tika veikti ūdenskrātuves sakopšanas darbi: 

krastu un pludmales sakopšana, apaugumu novākšana. Pagastā veikti nepieciešamie 

pasākumi ūdens kvalitātes uzlabošanai. 

Sadarbojoties ar atkritumu apsaimniekotāju SIA “Ķilupe”, noorganizēta lielgabarīta 

atkritumu  un bīstamo atkritumu savākšana no Iršu pagasta iedzīvotājiem. Pērses 

sākumskolā tiek vākta un nodota pārstrādei makulatūra un izlietotās baterijas. 

Pie Iršu muižas klēts “Magazīnas” tika organizēta talka  - dekoratīvo koku un krūmu 

stādīšana. Kokneses novada domes projekta “Iršu muižas klēts – magazīnas arhitektoniski 

mākslinieciskā izpēte” ietvaros, tiek veikta šī objekta arhitektoniski mākslinieciskā izpēte, lai 

turpmāk plānotu klēts saglabāšanu un pieejamības nodrošināšanu apmeklētājiem.  

 

Sagatavoja Iršu pagasta pārvaldes vadītājas p.i. A.Martuzāne 

 
 

 

5.  
Par 2020.gada 1.pusgadā  domes pieņemto lēmumu izpildi 

_______________________________________________________________________________________________________  
 

ZIŅO: Dainis Vingris 
 

Kokneses novada dome ir iepazinusies ar sagatavoto informāciju  par 2020 .gada 
1.pusgadā pieņemto lēmumu  izpildi. 
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 Ņemot vērā  iepriekš minēto, Finanšu un  attīstības  pastāvīgās komitejas 
19.08.2020. ieteikumu, atklāti balsojot, PAE -13( Ilgonis Grunšteins, Aigars Kalniņš, 
Dāvis Kalniņš, Pēteris Keišs, Rihards Krauklis,  Jānis Liepiņš, Raina Līcīte, Ivars 
Māliņš, Jānis Miezītis, Edgars Mikāls, Māris Reinbergs, Ziedonis Vilde, Dainis Vingris), 
PRET-nav, ATTURAS= nav, Kokneses novada dome NOLEMJ: 
 

1.Pieņemt zināšanai informāciju  par 2020.gada 1.pusgadā pieņemto lēmumu  
izpildi saskaņā ar pielikumu. 

 
 
 

6.  
Par nekustamā īpašuma nodokli 

_____________________________________________________________________________________________  
 

 
6.1 

Par nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšanu 
_____________________________________________________________________________________________________  

 
ZIŅO: Dainis Vingris 

 
Iepazinusies ar Kokneses novada domes nodokļu administratores Aija Āriņas 
sagatavoto informāciju par nodokļa iekasēšanas gaitu (pielikumā), ņemot vērā Finanšu 
un attīstības pastāvīgās komitejas 19.08.2020 ieteikumu, atklāti balsojot, PAE -13( 
Ilgonis Grunšteins, Aigars Kalniņš, Dāvis Kalniņš, Pēteris Keišs, Rihards Krauklis,  
Jānis Liepiņš, Raina Līcīte, Ivars Māliņš, Jānis Miezītis, Edgars Mikāls, Māris Reinbergs, 
Ziedonis Vilde, Dainis Vingris), PRET-nav, ATTURAS= nav, Kokneses novada dome 
NOLEMJ: 
 

1.Pieņemt zināšanai informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšanas               
gaitu. 
 

 
Pielikums 

Kokneses novada domes 
2020.gada 26.augusta sēdes  

                                             lēmumam Nr.6.1 
 

 
Nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšanas gaita 2020.gadā 

Kokneses novadā  
 
PAR  ZEMI 
1.  PĀRMAKSA NĪN par zemi 2020. gadam       
 

1915.00 euro     

2.  APRĒĶINĀTS NĪN par zemi 2020. gadam           
kopā:     
                                                            

253493.00 euro 
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Tai skaitā: 
  Iršu pagastam 42882.00 euro 

Bebru pagastam                69898.00 euro 
                 Kokneses pagastam        140713.00 euro 

 
 

3. PARĀDI uz 01.01.2020    par iepriekšējo periodu       
kopā                         
                                                                                                                      

30671.00 euro    
 

 
 

 

4.IEKASĒTS NĪN 2020.gadā                                        
kopā   
                                                        
Tai skaitā:                  

165597.00 euro 

  Iršu pagastam 29733.00 euro 
Bebru pagastam                33326.00 euro 

                 Kokneses pagastam        102538.00 euro 
  

5. NĪN % iekasēts attiecībā pret aprēķināto                                       65% 
6.  Iekasētas kavējuma naudas 2020.gadā  2262.00 euro  

   
7. PĀRĀDS  uz 30.06.2020.                                  
   2020.gada termiņš (nekoptie lauki aprēķins par 2019.g)      

12738.00 euro 
2789.00 euro 

8. PĀRMAKSA uz 30.06.2020.                                  998.00  euro    
                               
                

PAR ĒKĀM 
 

1.  PĀRMAKSA NĪN par ēkām uz 01.01.2020.   
 

557.00 euro     

2.  APRĒĶINĀTS NĪN par ēkām 2020. gadam           kopā:     
                                                           
Tai skaitā: 

61272.00 euro 

                 Iršu 
pagastam 

2229.00 euro       

Bebru pagastam                5889.00 euro 

                 Kokneses pagastam        53154.00 euro 
3. PARĀDI uz 01.01.2020. par iepriekšējo periodu                    
2019.gada termiņš                                                       
kopā: 
                                                            

 
7439.00 euro    

 
 
4.IEKASĒTS NĪN 2020.gadā                                        
kopā                     
                                                                        
Tai skaitā: 

40475.00 euro 
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  Iršu pagastam         1527.00 euro 
Bebru pagastam                        4300.00 euro 

                 Kokneses pagastam                34648.00 euro 
 

5. NĪN % iekasēts attiecībā pret aprēķināto                                       66% 
6.  Iekasētas kavējuma naudas 2020.gadā  398.00 euro     
7.Parāds uz 30.06.2020. 5114.00 euro 
8. PĀRMAKSA uz 30.06.2020.  498.00  euro    
 
9. Pamatojoties uz Kokneses novada domes 2011. gada 30.novembra saistošajiem 
noteikumiem Nr.12. „PAR ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANU NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA 
MAKSĀTĀJU KATEGORIJĀM KOKNESES NOVADĀ”, un pamatojoties uz 04.06.1997. likuma 
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta 1 1 un 1 2 un otro daļu, tika piešķirti atvieglojumi: 
   
 
 

 

Piešķirtie 
atvieglojumi  cilvēku skaits     

Politiski represētām personām  50% 25   863.33 euro 

Trūcīgām personām  90% 47   446.40 euro 

Maznodrošinātām personām 70% 72   386.17 euro 

Daudzbērnu ģimenes 50-90% 69   1427.95 euro 

Invalīdiem 70-90% 30   1402.44 euro 

Vientuļie pensionāri 50% 23   456.11 euro 
Personām kas pied. Černobiļas 
likv. 50% 5   185.16 euro 

     
                                                            

                                                                                                                    
kopā:      5167.56 euro 

 
 

Par parādu iekasēšanu 2020.gadā  
veicot parādu piedziņu 

 
1. Atgādinājumi un brīdinājumi nokavētiem nodokļu maksājumiem: 
Tika nosūtīti 2 atgādinājumi un brīdinājumi ar pretenzijas summu 43,00 euro . Pēc 
atgādinājuma saņemšanas tika nomaksāti  0,00 euro; 
2. Piedziņas procesa uzsākšana nokavētiem nodokļu maksājumiem 

2.1. Tika nosūtītas 1 vēstules personām par piedziņas procesa uzsākšanu ar 
pretenzijas summu 18 ,00 euro.  Pēc vēstules saņemšanas tika nomaksāti  0.00 
euro; 

2.2.  Tika nosūtīti 1 brīdinājumi par Administratīvā akta piespiedu izpildi ar     
pretenzijas summu 18 ,00 euro. Pēc šī brīdinājuma saņemšanas tika nomaksāti  
0,00 euro; 
2.3. 2020.gadā tika iesniegti 1 lēmums-izpildrīkojums Zvērināto tiesu 

izpildītājam  
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Pašreiz pie Zvērināto tiesu izpildītājiem atrodas 15 lietas ar  pretenziju 
summu 2906,00 euro. 

 
 
Sagatavoja  nodokļu administratore A.Āriņa 

 

  

6.2 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas  dzēšanu 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

ZIŅO: Dainis Vingris 
 

  Pamatojoties uz 1995.gada 2.februāra likuma „Par nodokļiem un nodevām” 
20.panta 3.punktu Kokneses novada dome veic Kokneses novadam piekrītošo nodokļu 
administrēšanu normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros. 
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7 punktu nodokļu 
maksātājam — ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir 
izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem, Likuma „Par nodokļiem un nodevām” trešā 
daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmos nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā 
arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos 
gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. 
  Pamatojoties uz augstāk minētajiem kritērijiem tika veikta informācijas pārbaude  
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam:  
    1. SIA [..]ir nekustamā īpašuma nodokļa parādnieks par nekustamo 
īpašumu „Ataugas1”, Kad.Nr.32600120128, Kokneses novadā Kokneses pagastā, 
kopsummā 56.02 euro (piecdesmit seši euro 02 centi). 
  2. 2017. gada 28.aprīlī tika iesniegts LĒMUMS-IZPILDRĪKOJUMS Nr.3-46/292 no   
2017.gada 25.aprīļa, par parāda piedziņu 56.02 euro  apmērā no SIA[.],  Rīgas 
apgabaltiesas iecirkņa Nr.42 Zvērinātai tiesu izpildītājai Helgai Rūtenai. 
  2.1. 2020.gada 26.februārī no Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.42 Zvērinātās tiesu 
izpildītājas Helgas Rūtenas tika saņemts lēmums Nr. 00552/042/2020-NOS , izpildu lietā 
Nr. 00138/042/2017, kurā ir informēts, ka caurskatot izpildu lietas materiālus 
konstatēts, ka saskaņā ar Izpildu lietu reģistrā pieejamām datu bāzēm  [..], izslēgta no 
Uzņēmumu reģistra reģistrācijas žurnāliem un likvidēta 16.04.2019. 
  2.2. Ņemot vērā minēto informāciju lēmumā tika nolemts izbeigt izpildu lietvedību 
lietā Nr.00138/042/2017 
  3.Kokneses novada dome secina, ka SIA [..] parādi ir dzēšami likuma „Par 
nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punkta un šā panta trešās daļas 
noteiktajā kārtībā. 
  4.Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un 
nodevām” 25.panta trešo daļu un pirmās daļas septīto punktu, kur ir pateikts ka – 
pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kā arī ar tiem 
saistītās nokavējumu naudas dzēš – ja uzņēmums ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra 
reģistrācijas žurnāliem un likvidēts, atklāti balsojot, PAE -13( Ilgonis Grunšteins, Aigars 
Kalniņš, Dāvis Kalniņš, Pēteris Keišs, Rihards Krauklis,  Jānis Liepiņš, Raina Līcīte, 
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Ivars Māliņš, Jānis Miezītis, Edgars Mikāls, Māris Reinbergs, Ziedonis Vilde, Dainis 
Vingris), PRET-nav, ATTURAS= nav, Kokneses novada dome NOLEMJ: 
 

  4.1. Dzēst SIA [..]nekustamā īpašuma nodokļa parādu 28.01 euro un nokavējuma 
naudu 28.01 euro kopsummā 56.02 euro (piecdesmit seši euro 02 centi) par nekustamo 
īpašumu „Ataugas 1”, Kad. Nr. 32600120128, Kokneses  pagastā,  Kokneses novadā.  
  4.2.Šis lēmums stājas spēkā tā izdošanas brīdī un nav apstrīdams vai pārsūdzams. 

 
 

6.3 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas 

 dzēšanu 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

ZIŅO: Dainis Vingris 
 

1. Pamatojoties uz 1995.gada 2.februāra likuma „Par nodokļiem un nodevām” 
20.panta 3.punktu Kokneses novada dome veic Kokneses novadam piekrītošo nodokļu 
administrēšanu normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros. 
  Saskaņā ar 1997.gada 4.jūnija likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.pantu 
Nekustamā īpašuma nodokli maksā Latvijas vai ārvalstu fiziskās un juridiskās personas 
un uz līguma vai citādas vienošanās pamata izveidotas šādu personu grupas vai to 
pārstāvji, kuru īpašumā vai tiesiskā valdījumā ir nekustamais īpašums. Par nekustamā 
īpašuma tiesisko valdītāju uzskatāma šā likuma - 2.panta trešās daļas piektā punktā 
minētās personas, kur ir pateikts ka Nekustamā īpašuma nodokli par valsts vai 
pašvaldības īpašumā esošu zemi, ēkām un inženierbūvēm maksā to lietotājs, bet, ja 
tāda nav, — nomnieks. 
 Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 6.1daļai nokavēto 
nodokļu maksājumu piedziņu,  neuzsāk, ja piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka 
par 15 euro. 

Likuma ,,Par nodokļiem un nodevām" 25.panta pirmās daļas 5.punkts nosaka, 
ka valsts budžeta pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī nokavējuma 
naudas un soda naudas dzēš Valsts ieņēmumu dienests, ja nodokļu maksātajam -šā 
likuma 26.panta 6.1daļā paredzētajā gadījumā, ja triju gadu laikā no maksājuma 
termiņa iestāšanas nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. 
Savukārt šā panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā 
īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas 
šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. 

 Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, 
pašvaldību budžetos ieskaitāmos nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem 
saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos 
gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. 

Likuma ,,Par nekustama īpašuma nodokli" 9.panta otrā daļa nosaka, ka 
noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar 
pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam "Par nodokļiem un 
nodevām" un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu 
izpildes kārtībai. Pašvaldība, pieņemot saistošos noteikumus, ir tiesīga noteikt nodokļa 
maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu, kas nepārsniedz septiņus gadus 
no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža. 

http://m.likumi.lv/doc.php?id=33946#p26
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Kokneses novada domes 2012.gada 19.decembra saistošo noteikumu Nr.17.  
"Par nekustamā īpašuma nodokļa likuma atsevišķu normu piemērošanu Kokneses 
novadā” 5.punkts nosaka, ka maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde tiek veikta 
septiņu gadu laikā no nodokļu samaksas termiņa iestāšanās brīža. 
Ņemot vērā iepriekš minētās tiesību normas, konstatējams, ka piedzenamie 
nekustamā īpašuma nodokļa paradi uz 21.06.2020. ir parādi, par kuriem piespiedu 
izpildes samaksas termiņš ir iestājies sākot ar 21.06.2013. 

2. Līdz ar to ir secināms, ka pašvaldībai normatīvajos aktos noteiktā 
kompetences ietvaros ir jādzēš nekustamā īpašuma nodokļa parādi, kā arī ar tiem 
saistītās nokavējuma naudas un soda naudas. 
 Kokneses novada domes nodokļu administratore, veicot informācijas pārbaudi  
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem konstatē, ka katrai no šī lēmuma pielikumā 
norādītajām 25 personām piedzenamais nodokļa parāds nepastāv vai arī piedzenamā 
parāda kopsumma nepārsniedz 15.00 euro. Tāpat konstatēts, ka konkrētajā gadījumā 
attiecībā uz iepriekš minēto personu nodokļu parādiem nav pieņemts lēmums par 
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu triju gadu laikā no maksājuma termiņa 
iestāšanās vai arī tas zaudējis spēku. 
 Līdz ar to nekustamā īpašuma nodokļa parāds par summu 195.19 euro, kā arī ar 
to saistītā nokavējuma nauda 25 personām saskaņā ar klāt pievienoto pielikumu uz 2 
lapaspusēm,  ir jādzēš. 

Likuma ,,Par nodokļiem un nodevām" 25.panta ceturtā daļa nosaka, ka Valsts 
ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības publicē savā mājaslapā internetā 
informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos  aktos nav noteikts citādi. 
3. Pamatojoties uz iepriekš minēto un  likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 
9.panta otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 
5.punktu, trešo daļu, ceturto daļu un  .26.panta 6.1 daļu un  Kokneses novada domes 
2012.gada 19.decembra saistošo noteikumu Nr.17 ,. Par nekustamā īpašuma nodokļa 
likuma atsevišķu normu piemērošanu Kokneses novadā” 5.punktu, atklāti balsojot, PAE 
-13( Ilgonis Grunšteins, Aigars Kalniņš, Dāvis Kalniņš, Pēteris Keišs, Rihards Krauklis,  
Jānis Liepiņš, Raina Līcīte, Ivars Māliņš, Jānis Miezītis, Edgars Mikāls, Māris Reinbergs, 
Ziedonis Vilde, Dainis Vingris), PRET-nav, ATTURAS= nav, Kokneses novada dome 
NOLEMJ: 
 

3.1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu par summu 195.19 euro 
(viens  simts deviņdesmit pieci euro 19 centi ) , kā arī ar tiem saistīto nokavējumu 
naudu, 25 personām, saskaņā ar klāt pievienoto pielikumu;  
 3.2 Publicēt Kokneses novada domes mājaslapā: www.koknese.lv internetā. 
informāciju par nodokļu parādu dzēšanu. 
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Pielikums 
Kokneses novada domes 

2020.gada 26.augusta 
lēmumam Nr.6.3 

  
 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas  
dzēšanu 

 
 

Nr.  
Uzvārds vārds 

 
Personas kods 

 
Pamatparāda  
Kopsumma euro 

Piezīmes 

1.   6.24 nepārsniedz 15.00 euro 

2.   14.00 nepārsniedz 15.00 euro 

3.   0.08 nepārsniedz 15.00 euro 

4.   14.00 nepārsniedz 15.00 euro 

5.   7.00 nepārsniedz 15.00 euro 

6.   7.34 nepārsniedz 15.00 euro 

7.   0.07 nepārsniedz 15.00 euro 

8.   2.62 nepārsniedz 15.00 euro 

9.   0.01 nepārsniedz 15.00 euro 

10.   2.45 nepārsniedz 15.00 euro 

11.   7.00 nepārsniedz 15.00 euro 

12.   15.62 2011.g.zaudējis  
spēku(7gadi) 

13   0.04 nepārsniedz 15.00 euro 

14.   5.24 nepārsniedz 15.00 euro 

15.   14.22 nepārsniedz 15.00 euro 

16.   11.48 nepārsniedz 15.00 euro 

17.   14.00 nepārsniedz 15.00 euro 

18.   11.93 nepārsniedz 15.00 euro 

19.   7.00 nepārsniedz 15.00 euro 

20.   3.65 nepārsniedz 15.00 euro 

21.   8.15 nepārsniedz 15.00 euro 

22.   21.89 2010.g.zaudējis  
spēku (7gadi 
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23.   7.00 nepārsniedz 15.00 euro 

24.   7.16 nepārsniedz 15.00 euro 

25.   7.00 nepārsniedz 15.00 euro 

 Pamatparāda  
kopsumma 

 195.19  

 
 
 
 

6.4 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas 

 dzēšanu 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
ZIŅO: Dainis Vingris 
 
 1. Saskaņā ar Civillikuma 416.pantu ja pēc mantojuma atstājēja nāves viņam 
mantinieki nav palikuši vai šie mantinieki likumiskā termiņā pēc publikācijas par 
mantojuma atklāšanos nav ieradušies vai nav pierādījuši savas mantojuma tiesības, tad 
manta piekrīt valstij. Ierakstot zemesgrāmatā īpašuma tiesības valstij uz nekustamo 
īpašumu, kas atzīts par bezmantinieka mantu, vienlaikus tiek dzēstas uz šo īpašumu 
ierakstītās parādu saistības, apgrūtinājumi un aizlieguma atzīmes 

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmā daļas 
3.punktu nodokļu parādi dzēšami fiziskajai personai- nodokļu maksātājam- viņa nāves 
gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādu, kā arī ar tiem 
saistītās soda naudas, nokavējuma naudas. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 
trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa 
parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos 
gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.  

2. Saskaņā ar zvērinātas notāres Skaidrītes Krūmiņas aktu par mantojuma lietas 
izbeigšanu, kas ir iereģistrēts aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.20.[..], kas ir miris 
14.12.2017., nekustamā īpašuma nodokļa parādu 30.96 euro un ar to saistīto nokavējuma 
naudu ir jādzēš.  
     3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un 
nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, trešo un ceturto daļu,  atklāti balsojot, PAE 
-13( Ilgonis Grunšteins, Aigars Kalniņš, Dāvis Kalniņš, Pēteris Keišs, Rihards Krauklis,  
Jānis Liepiņš, Raina Līcīte, Ivars Māliņš, Jānis Miezītis, Edgars Mikāls, Māris Reinbergs, 
Ziedonis Vilde, Dainis Vingris), PRET-nav, ATTURAS= nav, Kokneses novada dome 
NOLEMJ: 
 

    4.1. Dzēst [..], mantojumam Kokneses novada domes budžetā ieskaitāmo 
nekustamā īpašuma nodokļa parādu 30.96 euro (trīsdesmit euro 96 centi), un ar to 
saistīto nokavējuma naudu. 
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6.5 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas 

 dzēšanu 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
ZIŅO: Dainis Vingris 
 
 Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20. panta 3.punktu Kokneses 
novada dome veic Kokneses novadam piekrītošo nodokļu administrēšanu normatīvajos 
aktos noteiktās kompetences ietvaros. 
  Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.pantu Nekustamā īpašuma 
nodokli maksā Latvijas vai ārvalstu fiziskās un juridiskās personas un uz līguma vai 
citādas vienošanās pamata izveidotas šādu personu grupas vai to pārstāvji, kuru īpašumā 
vai tiesiskā valdījumā ir nekustamais īpašums. Par nekustamā īpašuma tiesisko valdītāju 
uzskatāma šā likuma 2.panta trešās daļas piektā punktā minētās personas, kur ir pateikts 
ka Nekustamā īpašuma nodokli par valsts vai pašvaldības īpašumā esošu zemi, ēkām un 
inženierbūvēm maksā to lietotājs, bet, ja tāda nav, — nomnieks. 
 Likuma par „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, 
ka nodokļu parādi dzēšami fiziskajai personai — nodokļu maksātājam  viņa nāves 
gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem 
saistītās soda naudas, nokavējuma naudas.  Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un 
nodevām” 25.panta trešo daļu, pašvaldību budžetos ieskaitāmos nekustamā īpašuma 
nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta 
pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. 
 Veicot likuma „Par nodokļiem un nodevām” tiesību normu teleoloģisko 
interpretāciju, kas paredzēta Administratīvā procesa 17.panta pirmās daļas 4.punktā, 
tādu pašu kārtību Kokneses novada dome piemēro Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes iedzīvotāju reģistrā  reģistrētām personām, kurām personas statuss ir „Miris”  
un šo fizisko  personu – nodokļu maksātāju nodokļu parādi ir objektīvi neatgūstami. 
 Ņemot vārā, ka likumdevējs ir paredzējis, ka Zemes nomas tiesības ir mantojamas 
saskaņā ar Civillikumu, ja tās nostiprinātas zemesgrāmatā, bet ja tas nav izdarīts tad 
Kokneses novada dome uzskata Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iedzīvotāju 
reģistru par pamatu fizisko personu - nodokļu maksātāja izslēgšanai  no nodokļu 
maksātāju reģistra. Līdz ar to,  fizisko personu- nodokļu maksātāju objektīvi 
neatgūstamie nodokļa parādi ir dzēšami likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 
pirmās daļas 3.punkta un šā panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā. 
 Pamatojoties uz augstāk minēto un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 
iedzīvotāju reģistrā  reģistrētiem datiem tiek konstatēts, ka: 
1. [..]statusa maiņas datums 04.11.2019, 
2. [..]statusa maiņas datums 08.07.2018. 
3. [..] statusa maiņas datums 12.03.2018,  
4. [..]statusa maiņas datums 03.01.2020. 
5.[..] statusa maiņas datums 06.02.2019. 
6.[..] statusa maiņas datums 12.10.2000.  

Kokneses novada dome secina, ka iepriekšminēto fizisko personu nodokļu parādi 
ir uzskatāmi par objektīvi neatgūstamiem, jo neskatoties uz nodokļa parāda esamību 
personas statuss ir „Miris”  un ir  izslēgti no nodokļu maksātāju reģistra. Līdz ar to šie 
nodokļu parādi ir dzēšami likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 
1.punkta un šā panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=225418
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 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ”Par nodokļiem un 
nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punkta un šā panta trešajā un ceturto daļu un  
saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 17.panta pirmās daļas 4.punktu atklāti 
balsojot, PAE -13( Ilgonis Grunšteins, Aigars Kalniņš, Dāvis Kalniņš, Pēteris Keišs, 
Rihards Krauklis,  Jānis Liepiņš, Raina Līcīte, Ivars Māliņš, Jānis Miezītis, Edgars 
Mikāls, Māris Reinbergs, Ziedonis Vilde, Dainis Vingris), PRET-nav, ATTURAS= nav, 
Kokneses novada dome NOLEMJ: 
 

3.1. Dzēst[,,], nekustamā īpašuma nodokļa parādu  40.82 euro ( četrdesmit euro 
un 82 centi ) apmērā,  kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu.  

3.2. Dzēst[..], nekustamā īpašuma nodokļa parādu 14.80 euro ( četrpadsmit euro 
un 80 centi) apmērā,  kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu.  

3.3. Dzēst[..], nekustamā īpašuma nodokļa parādu  28.23 euro ( divdesmit 
astoņi euro un 23 centi ) apmērā,  kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu.  

3.4. Dzēst[..], nekustamā īpašuma nodokļa parādu  22.30 euro ( divdesmit divi 
euro un 30 centi ) apmērā,  kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu.  

3.5. Dzēst[..], nekustamā īpašuma nodokļa parādu  2.68 euro (divi euro un 68 
centi ) apmērā,  kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu.  

3.6. Dzēst [..]nekustamā īpašuma nodokļa parādu  18.78 euro (astoņpadsmit 
euro un 78 centi ) apmērā,  kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu.  

 
 
Sagatavoja nodokļu administratore  A.Āriņa 
 
 
 

 
7.  

Par kultūras darbu novadā 
_______________________________________________________________________________________________________  

 
ZIŅO: Dainis Vingris 

 
Kokneses novada dome ir iepazinusies  ar  Kokneses kultūras nama direktores 
I.Strazdiņas,  kultūras  darbu organizatoru – Bebru pagastā un Iršu pagastā  
sagatavoto informāciju  par kultūras pasākumiem  novada pagastos. 
 
 Ņemot vērā  iepriekš minēto, Kultūras, izglītības , sporta un sabiedrisko lietu 
pastāvīgās komitejas 2020.gada 19.augusta . ieteikumu, atklāti balsojot, PAE -13( 
Ilgonis Grunšteins, Aigars Kalniņš, Dāvis Kalniņš, Pēteris Keišs, Rihards Krauklis,  
Jānis Liepiņš, Raina Līcīte, Ivars Māliņš, Jānis Miezītis, Edgars Mikāls, Māris Reinbergs, 
Ziedonis Vilde, Dainis Vingris), PRET-nav, ATTURAS= nav, Kokneses novada dome 
NOLEMJ: 
 

 1.Pieņemt zināšanai  informāciju par kultūras darbu Kokneses pagastā 
(1.pielikums); 
 2.Pieņemt zināšanai  informāciju par kultūras darbu  Bebru pagastā ( 
2.pielikums). 
 3.Pieņemt zināšanai informāciju par Kultūras darbu Iršu pagastā (3.pielikums). 
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1.pielikums 
Kokneses novada domes 

2020.gada 26.augusta 
lēmumam Nr.7 

Kokneses kultūras nama darba atskaite. 
 

I.    Kultūras namā darbojas: 
1. Senioru koris “ALAINE”  
2. Sieviešu koris “ANIMA” 
3. Kokneses jauniešu deju kolektīvs  
4. VPDK “Liepavots”  
5. Amatietreātris   
6. Pūtēju orķestris  
7. Folkloras kopa “Urgas” 
8. Kapela “Aizezeres muzikanti”  
9. Dāmu deju kolektīvs “Tik un tā” 

 
Darbojas arī Līnijdeju grupa pieaugušajiem un bērniem. 

 
Kokneses amatietreātris piedalījās reģiona skatē Rēzeknē ar H.Gulbja Cīrulīšiem”. 

Rezultāti būs zināmi septembrī. 
Pārējiem kolektīviem skates un lielie pasākumi izpalika, COVID 19 situācijas dēļ. 
 

II. No 2020.gada 1.janvāra līdz 19.augustam notikuši 
       Koncerti – 6  
       Pašdarbības koncerti – 2 
       Izrādes – 1 

                Atpūtas vakari, balles – 1 
        Pasākumi bērniem – 1 
        Kino  - 3 
 

Šovasar Koknesē esam ieviesuši jaunu tradīciju “VASARAS VAKARU NOSKAŅU 
KONCRTUS”, kuros koncertēja gongu meistare Dace Straume, trombonists Vairis 
Nartišs, ģitārists Normunds Ņērbulis, čellists Mareks Radzēvičs, dziesminieks Kārlis 
Kazāks, muzikalā apvienība “Tikai tā”. 

 
III. Lielākie pasākumi līdz 2020.gada decembrim. 

 
22.08 -23.08. Koknesē notiks amatierteātru režisoru plenērs “Mazā Baltijas 

rampa”, kurā piedalīsies režisori no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. 
 

1. 29.08. – “Violin diivas” koncerts “Daugavas metamorfozes”. 
2. 1.09. - Pirmās skolas dienas burziņš  un muzikāla izrāde “Ķepu patruļas 

piedzīvojumi” 
3. 4.09. grupas “Willow Farm” koncerts. 
4. 18.09. – Mārtiņa Ruska koncerts 
5. 26.09. “RUDENĀJI KOKNESĒ” – rudens gadatirgus, novada amatierkolektīvu 

koncerti parkā, Uguns ceļš pa parku un UGUNS ŠOVS Kokneses pilsdrupās. 
6. 2.10. Senioru dienai veltīts SANTAS KASPARSONES koncerts “Es dzīvošu” 



20 
 

7. 11.11.  Lāčplēša dienas pasākums; 
8. 17.11. – Valsts svētku pasākums 

Šobrīd sīkākus plānus nevar uzrādīt. Viss būs atkarīgs no situācijas sakarā ar 
“COVID 19”. 

 
           Turpināsim rādīt jaunākās latviešu filmas, ko   piedāvās Kinopunkts 
 

IV. Budžeta ieņēmumi.  
Par ieejas biļetēm –  4354 euro ( plāns 5500 euro) 
 

Sagatavoja kultūras nama direktore I.Straxdiņa 
 
 

2.pielikums 
Kokneses novada domes 

2020.gada 26.augusta 
lēmumam Nr.7 

Kultūras pasākumu atskaite 2019.gads 

Mēnesis Pasākums Norises vieta un datums 

Janvāris 

 

 Jaungada balle 

Vietalvas-Odzienas teātra izrāde “Līnis murdā” 

 

01.01 

Vecbebru tehnikuma zāle 

26.01 

  

Februāris Sveču un svečturu izstāde Bebru bibliotēka 

1.02-28.02 

Marts 

 

Pašdarbības kolektīvu koncerts “Mēs tikāmies 

martā”     

Balle kopā ar grupu „Ilūzija” 

 

Vecbebru tehnikuma zāle 

9.03 

 Piemiņas brīdis Bebru pagasta represētajiem Pie Bebru pamatskolas 

Aprīlis 

 

 

Lieldienu pasākums  V.Jākobsona memoriālā 

māja  21.04 

Maijs “Ratvasaras dārza svētki” 

Deju kolektīvu sadancis   

Zaļumballe, spēlē Marika un Druvis 

 

Vecbebru Mežaparks 25.05 

Jūnijs 

 

Bērnu svētki 

Suntažu amatierteātra izrāde “Dzimumdienas 

rītā” 

Ielīgošanas pasākums un Līgo balle, spēlē 

Skuju ģimene 

 

Vecbebru stadions 1.06 

Vecbebru Mežaparks  

22.06 

Augusts 

 

Sporta svētku balle  Vecbebru Mežaparks 

31.08 
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Septembris 6.septembris -Mākslas izstāde un tikšanās ar autori 

Oktobris 12.oktobris-Rudens balle, spēlē grupa “Ginc un es” 

Novembris 11.novembris-Lāčplēša dienai veltīts piemiņas brīdis Zutēnu kapos 

15. novembris-Latvijas valsts svētku svinīgais pasākums 

Decembris  - Egles iedegšana 

 - Ziemassvētku koncerts  

 - Ziemassvētku radošās darbnīcas 

 - Ziemassvētku eglīte pagasta bērniem, kuri neapmeklē bērnudārzu 

1.Bebru pagastā darbojas divi pašdarbības kolektīvi: 
-Sieviešu vokālais ansamblis “Nianse” 
-Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Rats”.  
Abi kolektīvi ir piedalījušies reģiona rīkotajās skatēs, pagasta, novada rīkotajos 
pasākumos, kā arī vieskoncertos. “Rats” piedalījās  starptautiskajās Hanzas dienās 
Pleskavā. 
2. Plānotais budžeta ieņēmums ir 1 600 euro. Uz šo brīdi ieņēmumi ir 1 350 euro. 
 
Sagatavoja:  Justīne Kosmačevska 
 
 

3.pielikums 
Kokneses novada domes 

2020.gada 26.augusta 
lēmumam Nr.7 

 

Iršu pagasta iedzīvotājiem piedāvātie kultūras pasākumi 

2020. gadā 

Nr.p.k. Mēnesis  Pasākuma nosaukums  

1. 15. februāris 

 

VPDK “Irši” draugu kolektīvu sadancis  

“Sirds liesmo mīlas ugunīs” koncerts 

2. 16. februāris 

 
Kokneses amatierteātra izrāde “Cīrulīši” 

3. 25. februāris 

 
Muzikāla leļļu izrāde bērniem “Mošķu diena” 

4. 29. februāris  

  

Grupas “Atspulgs” koncerts 

5. 6. marts  

  

Sieviešu dienai veltīts pasākums 

 “Tik dēļ Jums…” 

Koncertu sniedza Jānis Dzenis 

6. 29. marts  

 
Iršupītes sakopšanas talka 

7.  No 15. maija līdz 

1. jūnijam  

Fotokonkurss 

 “Mani pavasara mirkļi” 

8.  16. maijs Pavasara tirgus 

 “Pirkt, pārdot, dāvināt vai iemainīt” 

9. 1. jūnijs Starptautiskā bērnu aizsardzības diena 
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10. 20. jūnijs  Jānu dienas ielīgošanas koncerts 

 

11. 10. jūlijs  Gongu meditācija 

12. 14. augusts Hiršenhofas tirdziņš  

Muzicēs: Kapela “Aizezeres muzikanti”   

13. 15. augusts Koncerts: Andris Eriņš un “Dricānu dominante” 

 

14. 17. oktobris Balle: muzicēs grupa “Otto” 

15.  11. novembris  Lāčplēša diena   

16.  21. novembris 

 

LR proklamēšanas gadadienai veltīts svētku koncerts 

Balle: muzicēs Marika un Druvis 

17.   decembris Ziemassvētku egles iedegšana pie pagasta pārvaldes ēkas 

18.  decembris   Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem 

19.  26. decembris 

 

Gadumijas pasākums (balle ar galdiņiem) 

 

Līdzekļi kultūras pasākumiem 2020. gadā: plānots – 2000.00 EUR  

iekasēts 218.00 EUR 

 

Pagastā ir vidējās paaudzes deju kolektīvs “Irši” un sieviešu vokālais ansamblis. 

Rīkoju pasākumus, aicinu pašmāju un apkārtējo pagastu pašdarbniekus. 

Pirms pasākumiem izdekorēju zāli ar atbilstošu tematiku. 

Divas reizes gadā sagatavoju atskaites iesniegšanai AKKA/LA. 

Izstrādāju ikgadējo kultūras pasākumu plānu. 

Informēju sabiedrību par pasākumiem un aktivitātēm, un informāciju par pasākumiem 

ievietoju mājas lapā un citos interneta portālos. 

Sagatavoju aprakstus par notikušajiem pasākumiem.  

Izlieku pasākumu afišas uz ziņojumu stendiem un daudzdzīvokļu māju durvīm. 

 

Pateicoties Iršu pagasta iedzīvotāju Aivara Svilpes un Gata Bergmaņa radošumam un 

vēlmei ar savu darbu iepriecināt citus, pagasta centrā šogad "salaidušies" daudz un 

dažādi neparasti taureņi.  

Arī krāšņais grozs un skaistie krēsli ir Aivara Svilpes darināti.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iršu pagasta kultūras pasākumu organizatore    Ineta Riekstiņa 
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8.1.  
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

_____________________________________________________________________________________________________  
 

8.1.1 
Par  nekustamā īpašuma Vērenes ielā 14,  Koknesē, Kokneses pagastā  

izsoles rezultātu apstiprināšanu 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
ZIŅO: Dainis Vingris 

 
Pamatojoties uz 17.06.2020. Kokneses novada domes lēmumu Nr. 5.2.1. 

(protokols Nr.9) 2020.gada 11.augustā tika rīkota nekustamā īpašuma ar kadastra 
Nr.32600140224  Vērenes ielā 14, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā, 
mutiskā izsole ar augšupejošu soli  par  pārdošanas izsoles sākuma cenu   
3500,00 euro (trīs tūkstoši pieci simti euro 00 centi). 

  Rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli tika pārdots Kokneses novada domei 
piederošais nekustamais  īpašums ar kadastra Nr.32600140224 ar adresi Vērenes 
iela 14, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā.  Pieteicās divi pretendenti un 
par 4100 euro(četri tūkstoši viens simts  euro ) nosolīja [..] 
   Pamatojoties uz  Kokneses novada domes Izsoles komisijas 2020.gada 
11.augusta  protokolu Nr. 8 un Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 
34.panta otro daļu  un  36.panta pirmo daļu, atklāti balsojot, PAE -13( Ilgonis 
Grunšteins, Aigars Kalniņš, Dāvis Kalniņš, Pēteris Keišs, Rihards Krauklis,  Jānis 
Liepiņš, Raina Līcīte, Ivars Māliņš, Jānis Miezītis, Edgars Mikāls, Māris Reinbergs, 
Ziedonis Vilde, Dainis Vingris), PRET-nav, ATTURAS= nav, Kokneses novada dome 
NOLEMJ: 
 

  1. Apstiprināt Kokneses novada domei piederošā nekustamā īpašuma ar 
kadastra Nr.32600140224  Vērenes ielā 14, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses 
novadā mutiskās izsoles ar augšupejošu soli 2020.gada 11.augusta  rezultātus.  

2. Pārdot nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.32600140224  Vērenes ielā 14, 
Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā, par augstāko piedāvāto cenu 4100 
euro (četri tūkstoši viens simts  euro ) un, pēc pirkuma pilnas summas  
saņemšanas, slēgt  pirkuma līgumu ar [..] 

3.  Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu un 
189.panta pirmo daļu, šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā 
stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja 
adreses (fiziska persona – pēc deklarētās dzīves vietas vai nekustamā īpašuma 
atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses). 
 
 
Sagatavoja L.Kronentāle 
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8.1.2 
Par  nekustamā īpašuma “ Blanku mājas ganības”’, Bebru pagastā  

izsoles rezultātu apstiprināšanu 
______________________________________________________________________________________________________ 

 
ZIŅO: Dainis Vingris 

 
Pamatojoties uz 17.06.2020. Kokneses novada domes lēmumu Nr. 5.2.2. (protokols 

Nr.9) 2020.gada 11.augustā tika rīkota nekustamā īpašuma ar  kadastra Nr. 3246 007 
0063, ar adresi “Blanku mājas ganības”, Bebru pagastā, Kokneses 
novadā(turpmāk-objekts), mutiskā izsole ar augšupejošu  soli  par  pārdošanas 
izsoles sākuma cenu  19 930, 00 euro (deviņpadsmit tūkstoši deviņi  simti trīsdesmit 
euro 00 centi). 

  Rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli tika pārdots Kokneses novada domei 
piederošais nekustamais  īpašums ar kadastra Nr.3246 007 0063, ar adresi “Blanku 
mājas ganības”, Bebru pagastā, Kokneses novadā.  Pieteicās viens pretendents SIA [..] un 
nosolīja objektu par  20 030,00 euro (divdesmit  tūkstoši trīsdesmit euro 00 centiem).  
   Pamatojoties uz  Kokneses novada domes Izsoles komisijas 2020.gada 
11.augusta  protokolu Nr. 9 un Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 
34.panta otro daļu  un  36.panta pirmo daļu, atklāti balsojot, PAE -13( Ilgonis 
Grunšteins, Aigars Kalniņš, Dāvis Kalniņš, Pēteris Keišs, Rihards Krauklis,  Jānis Liepiņš, 
Raina Līcīte, Ivars Māliņš, Jānis Miezītis, Edgars Mikāls, Māris Reinbergs, Ziedonis Vilde, 
Dainis Vingris), PRET-nav, ATTURAS= nav, Kokneses novada dome NOLEMJ: 
 

  1. Apstiprināt Kokneses novada domei piederošā nekustamā īpašuma ar 
kadastra Nr. 3246 007 0063, ar adresi “Blanku mājas ganības”, Bebru pagastā, Kokneses 
novadā mutiskās izsoles ar augšupejošu soli 2020.gada 11.augusta  rezultātus.  

2. Pārdot nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.3246 007 0063, ar adresi “Blanku 
mājas ganības”, Bebru pagastā, Kokneses novadā, par piedāvāto cenu 20 030,00 euro 
(divdesmit  tūkstoši trīsdesmit euro 00 centiem) un, pēc pirkuma pilnas summas  
saņemšanas, slēgt  pirkuma līgumu ar SIA [..]. 

3.  Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu un 189.panta 
pirmo daļu, šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 
Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska 
persona – pēc deklarētās dzīves vietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā 
persona – pēc juridiskās adreses). 
 
 
Sagatavoja L.Kronentāle 
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8.2.  
Par finansējumu  būvprojekta “Ūdenstorņa jumta konstrukciju un seguma 

pārbūve Vecbebros, Bebru pagastā Kokneses novadā” realizācijai  
_______________________________________________________________________________________________________  

( E.Mikāls) 
ZIŅO: Ilmārs Klaužs 

 
Kokneses novada dome ir izskatījusi Bebru pagasta pārvaldes 2020.gada 10.augusta 
Iesniegumu Nr. 1-3/100 ar lūgumu piešķirt finanšu līdzekļus būvprojekta „Ūdenstorņa 
jumta konstrukciju un seguma pārbūve Vecbebros, Bebru pagastā, Kokneses novadā” 
realizācijai. 
 
       Ņemot vērā vēstulē minēto, kā arī Finanšu un attīstības pastāvīgās komitejas 
ieteikumus, atklāti balsojot, Kokneses novada dome NOLEMJ: 
 

Piešķirt finanšu līdzekļus 35657,78 euro (trīsdesmit pieci tūkstoši seši simti 
piecdesmit septiņi euro 78 centi) būvprojekta „Ūdenstorņa jumta konstrukciju un 
seguma pārbūve Vecbebros, Bebru pagastā, Kokneses novadā” realizācijai (būvniecībai, 
būvuzraudzībai, autoruzraudzībai). 
 

 
 

8.3. 
Par finansējumu projekta “Virszemes nokrišņu un jumta noteces ūdeņu savākšana 

un novadīšana daudzdzīvokļu mājām “Saules”, “Avoti” un Bebru pamatskola 
Vecbebru ciemā, Bebru pagastā, Kokneses novadā”   realizācijai  

______________________________________________________________________________________________________  
 
ZIŅO: Dainis Vingris 

 
Kokneses novada dome ir izskatījusi Bebru pagasta pārvaldes 2020.gada 

13.augusta Iesniegumu Nr. 1-3/103 ar lūgumu piešķirt finanšu līdzekļus būvprojekta 
“Virszemes nokrišņu un jumta noteces ūdeņu savākšana un novadīšana daudzdzīvokļu 
mājām “Saules”, “Avoti” un Bebru pamatskola Vecbebru ciemā, Bebru pagastā, 
Kokneses novadā”  I kārtas realizācijai. 
 
        Ņemot vērā vēstulē minēto, kā arī Finanšu un attīstības pastāvīgās 
komitejas 19.08.2020. ieteikumus, atklāti balsojot, PAE -13( Ilgonis Grunšteins, Aigars 
Kalniņš, Dāvis Kalniņš, Pēteris Keišs, Rihards Krauklis,  Jānis Liepiņš, Raina Līcīte, 
Ivars Māliņš, Jānis Miezītis, Edgars Mikāls, Māris Reinbergs, Ziedonis Vilde, Dainis 
Vingris), PRET-nav, ATTURAS= nav, Kokneses novada dome NOLEMJ: 
 

No līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt finanšu līdzekļus 33 158 
euro (trīsdesmit trīs tūkstoši viens simts piecdesmit astoņi euro) būvprojekta 
“Virszemes nokrišņu un jumta noteces ūdeņu savākšana un novadīšana daudzdzīvokļu 
mājām “Saules”, “Avoti” un Bebru pamatskola Vecbebru ciemā, Bebru pagastā, 
Kokneses novadā” realizācijai (būvniecībai, būvuzraudzībai). 
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8.4.  

Par ceļa izdevumu apmaksu Kokneses Mūzikas skolas pedagogiem 
_______________________________________________________________________________________________  

( Z.Vilde, E.Mikāls, P.Keišs) 
 
ZIŅO: Dainis Vimgris 
  
 Kokneses novada dome ir izskatījusi  Kokneses Mūzikas skolas vēstuli ar lūgumu  
apmaksāt  ceļa izdevumus mūzikas skolas pedagogiem [..] 
 Pedagoģes no Rīgas brauc deviņas reizes mēnesī un katrs brauciens maksā 8,60 
euro. Brauciens mēnesī izmaksā 77, 40 euro, bet mācību gadā -696,60 euro katrai 
pedagoģei. 
 Ņemot vērā iepriekš minēto, Kultūras, izglītības, sporta un sabiedrisko lietu 
pastāvīgās komitejas un Finanšu un attīstības pastāvīgās komitejas 19.08.2020. 
ieteikumu,  atklāti balsojot, PAE -13( Ilgonis Grunšteins, Aigars Kalniņš, Dāvis 
Kalniņš, Pēteris Keišs, Rihards Krauklis,  Jānis Liepiņš, Raina Līcīte, Ivars Māliņš, Jānis 
Miezītis, Edgars Mikāls, Māris Reinbergs, Ziedonis Vilde, Dainis Vingris), PRET-nav, 
ATTURAS= nav, Kokneses novada dome NOLEMJ: 
 

 1.Apmaksāt  no pašvaldības budžeta  ceļa izdevumus  no Rīgas uz Koknesi un 
atpakaļ Kokneses Mūzikas skolas pedagogiem 2020./ 2021. mācību gadā [..] 
 

 
 

8.5.  
Par pirmsskolas izglītības iestāžu  skolotāju palīgu darba algu 

_____________________________________________________________________________________________________  
 
ZIŅO: Dainis Vingris 
 
  Kokneses novada dome  ir iepazinusies ar Latvijas izglītības un zinātnes 
darbinieku arodbiedrības  2020.gada 30.jūlija vēstuli Nr.135 “Par pirmsskolas izglītības 
iestāžu skolotāju palīgu  darba algu”, kurā arodbiedrība lūdz ar 2020.gada 1.septembri 
palielināt darba algu pirmsskolas izglītības iestāžu  skolotāju palīgiem  vismaz par 
5,34 %, lai proporcionāli pedagogu darba algas pieauguma grafika soļiem  tiktu 
paaugstināta  arī pirmsskolas skolotāju palīgu  zemākā darba algas likme. 
 Arodbiedrība aicina  pirmsskolas izglītības iestāžu  skolotāju palīgus novērtēt  kā 
ļoti nozīmīgu resursu pirmsskolas izglītības  kvalitatīvā nodrošināšanā. 
 
 Ņemot vērā iepriekš minēto, Finanšu un attīstības pastāvīgās komitejas 
19.08.2020. ieteikumu, atklāti balsojot, PAE -13( Ilgonis Grunšteins, Aigars Kalniņš, 
Dāvis Kalniņš, Pēteris Keišs, Rihards Krauklis,  Jānis Liepiņš, Raina Līcīte, Ivars 
Māliņš, Jānis Miezītis, Edgars Mikāls, Māris Reinbergs, Ziedonis Vilde, Dainis Vingris), 
PRET-nav, ATTURAS= nav, Kokneses novada dome NOLEMJ: 
 

  1.Ņemot vērā, ka Kokneses novada pirmsskolas izglītības  iestāšu skolotāju 
palīgiem darba alga tika palielināta ar 2020.gada 1.janvāri ( viena likme 0-541,00 euro), 
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jautājumu par darba algu palielināšanu  pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāju 
palīgiem skatīt  kopā ar 2021.gada budžetu. 
 
 

 
 

8.6.  
Par vēsturisko uzrakstu “KOKNESE” uz daudzdzīvokļu mājas Indrānu ielā 8, 

Koknesē 
________________________________________________________________________________________________  

( J.Liepiņš) 
ZIŅO: Dainis Vingris 

 
Kokneses novada dome ir iepazinusies ar SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” 
2020.gada 15.jūlija vēstuli Nr.1-3-4/112, kurā tā lūdz pašvaldību rast iespēju  piešķirt 
papildus  līdzekļus 523,31 euro apmērā, lai saglabātu vēsturisko uzrakstu “KOKNESE” 
uz daudzdzīvokļu mājas  Indrānu ielā 8, Koknesē sienas.  
 Daudzdzīvokļu māja Koknesē,  Indrānu ielā 8 ar uzrakstu “KOKNESE” kopš tās 
uzcelšanas ir bijusi kā savdabīga  Kokneses vizītkarte. Veicot mājas renovācijas darbus 
netika paredzēta uzraksta  atjaunošana, jo  šis darbs neietekmē  daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas  energoefektivitāti un dzīvokļu īpašniekiem radītu papildus izmaksas. 
 Ņemot vērā iepriekš minēto, Finanšu un attīstības pastāvīgās komitejas 
19.08.2020. ieteikumu, atklāti balsojot, PAE -12( Ilgonis Grunšteins, Aigars Kalniņš, Dāvis 
Kalniņš, Pēteris Keišs, Rihards Krauklis,  Raina Līcīte, Ivars Māliņš, Jānis Miezītis, Edgars 
Mikāls, Māris Reinbergs, Ziedonis Vilde, Dainis Vingris), PRET-nav, ATTURAS= 1 (Jānis 
Liepiņš), Kokneses novada dome NOLEMJ: 
 

1.No pašvaldības budžeta līdzekļiem  piešķirt 523,31 euro + PVN , lai apmaksātu 
izdevumus par vēsturiskā uzraksta “KOKNESE” saglabāšanu  uz daudzdzīvokļu mājas 
Koknesē,  Indrānu ielā 8,  sienas.  

 
 

8.7.  
Par precizējumiem saistošajos  noteikumos 

___________________________________________________________________________________________________  
 
 
 

8.7.1 
Saistošo noteikumu “ Par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanas kārtību Kokneses  

novada pašvaldībā” precizēšana   

________________________________________________________________________ 

 
ZIŅO: Dainis Vingris  
 

Saskaņā ar Civillikuma 1102.pantu un  1.pielikumu, Daugava ir publiska upe, 
kas ir valsts īpašumā. Saskaņā ar Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, 
pašvaldības organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos, kas atrodas 
pašvaldības administratīvajā teritorijā un  vairāku pašvaldību administratīvajās 
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teritorijās tā veicama saskaņā ar šo pašvaldību vienošanos. Ministru kabineta 
noteikumu 2014. gada 23.decembra Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas 
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 2.pielikuma 10.punkts nosaka: 
Pļaviņu  ūdenskrātuvē  Aizkraukles, Kokneses, Pļaviņu, Jaunjelgavas, Krustpils un 
Salas novadu  kopējais murdu limits 40 murdi. Saskaņā ar minēto novadu 
pašvaldību savstarpējo vienošanos,  Kokneses novadam iedalīti 5 murdu zvejas rīku 
limiti.  

Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par 
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 
14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos, kuros zvejas 
tiesības pieder valstij, iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas 
rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, 
ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas limitu un  
71.3  punkts nosaka, ka Pašvaldības dome nosaka tās administratīvajai teritorijai 
piegulošajos ….administratīvajā teritorijā esošajos iekšējos ūdeņos komerciālajai 
zvejai piešķiramo zvejas limitu sadales kārtību, ietverot arī kritērijus zvejas 
efektivitātes novērtēšanai. 

Zvejniecības likuma 7.panta sestā daļa nosaka, ka, iznomājot zvejas tiesības, 
priekšroka ir tai komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas darbojas 
attiecīgās pašvaldības teritorijā, ir saistīts ar komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju 
resursu atražošanu un pavairošanu, pildījis iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un 
ievērojis zveju regulējošos noteikumus. 

Kokneses novada dome ir apstiprinājusi Zvejas licencēšanas komisiju, kura 
katru gadu izskata  rūpnieciskās zvejas tiesību un nomas līgumu slēgšanu, saskaņā 
ar Latvijas Republikas zvejniecības normatīvajiem aktiem.  

Saskaņā ar  Zvejniecības likuma 7.panta ceturto daļu, nepieciešams izdot 
saistošos noteikumus.    Zvejas licencēšanas komisija, lūdz apstiprināt saistošos 
noteikumus “ Par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanas kārtību Kokneses  novada 
pašvaldībā”. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
Zvejniecības likuma 7.panta ceturto daļu un Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta 
noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu 
un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 71.3  punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības 
pastāvīgās komitejas 19.08.2020. ieteikumu, atklāti balsojot, PAE -13( Ilgonis 
Grunšteins, Aigars Kalniņš, Dāvis Kalniņš, Pēteris Keišs, Rihards Krauklis,  Jānis 
Liepiņš, Raina Līcīte, Ivars Māliņš, Jānis Miezītis, Edgars Mikāls, Māris Reinbergs, 
Ziedonis Vilde, Dainis Vingris), PRET-nav, ATTURAS= nav, Kokneses novada dome 
NOLEMJ: 
 

1.Precizēt Kokneses novada domes 2020.gada 8.jūlija saistošos noteikumus 
Nr.6/2020 “ Par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanas kārtību Kokneses  novada 
pašvaldībā”( Pielikumā). 

2.Saistošie noteikumi triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtāmi 
rakstveidā un elektroniskā veidā atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai. 

3.Pēc Atzinuma saņemšanas no  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas Saistošos noteikumus publicēt Kokneses novada bezmaksas izdevumā “ 
Kokneses Novada Vēstis”; 
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4.Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Kokneses 
novada bezmaksas izdevumā “ Kokneses Novada Vēstis”; 

5. Saistošos noteikumus, pēc to  stāšanās spēkā  publicēt Kokneses novada 
mājas lapā www koknese.lv.  

 
 

 

Pielikums 

APSTIPRINĀTI 

ar Kokneses novada domes 

2020. gada 8.jūlija sēdes 

lēmumu Nr.8.1 (protokols Nr. 10) 

 

PRECIZĒTI 

ar Kokneses novada domes 

2020. gada 8.jūlija sēdes 

lēmumu Nr. 8.7.1.(protokols Nr. 12) 

2020. gada 26.augustā                                                            

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  Nr.6/2020 

Par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanas kārtību Kokneses  novada 

pašvaldībā 
 

Izdoti saskaņā ar  

Zvejniecības likuma 7.panta ceturto daļu 
un Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 

 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu 

 un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 71.3 punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk -Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Kokneses novada dome 

(turpmāk - pašvaldība), nodod rūpnieciskās zvejas tiesību nomu pašpatēriņa zvejai vai 

komercdarbībai iekšējos ūdeņos Daugavas upes - Pļaviņu ūdenskrātuvē Kokneses novada 

administratīvajā teritorijā. 

2. Noteikumu mērķis ir noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iesniegumu iesniegšanas un 

izskatīšanas kārtību pašvaldībā un piešķiramo rūpnieciskās zvejas limitu sadales kārtību. 

3. Rūpnieciskās zvejas tiesības iznomā juridiskām un fiziskām personām (turpmāk – arī 

Persona), nosakot konkrētu rūpnieciskās zvejas rīku veidu, skaitu, limitu un slēdzot 

rūpnieciskās zvejas nomas līgumu. 

4. Kokneses novada domes  Zvejas licencēšanas komisija  (turpmāk – Komisija ) koordinē 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomas jautājumus, pieņem lēmumus, sagatavo un organizē 

nepieciešamo dokumentu noformēšanu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

 

II. Speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai iekšējos ūdeņos saņemšana 

 

5. Zvejai komercdarbībai Kokneses novada pašvaldības administratīvajā teritorijā iekšējos 

ūdeņos juridiskām personām (SIA, IU, IK, ZS u.c.) nepieciešams saņemt pašvaldības speciālo 

atļauju (licenci). 

6. Speciālo atļauju (licenci) izsniedz uz 5 (pieciem) gadiem. 
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7. Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci), kad ir jau noslēgts zvejas tiesību nomas līgums, 

Kokneses  novada domē ir jāiesniedz iesniegums, kurā norādīti iesniedzēja rekvizīti, zvejas 

vieta un informācija par iepriekšējā gada  nozveju ( ja bija licence vai nomas līgums ) 

papildus pievienojot iesniegumā (2.pielikumā) norādīto.  

8. Lēmumu par atļaujas (licences) izsniegšanu vai atteikumu pēc visu dokumentu saņemšanas 

pieņem Kokneses novada domes  Zvejas licencēšanas komisija .  

 

III. Iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība 

 

9. Informācija par iespēju pretendēt uz brīvo zvejas rīku rūpnieciskās zvejas tiesību nomu tiek 

publicēta pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv. 

10. Lai Persona pretendētu uz rūpnieciskās zvejas tiesību nomu( arī tie ar kuriem ir jau ir 

noslēgts nomas līgums uz 1 gadu), katru gadu no 1.novembra  līdz 15.decembrim ( izņemot 

komerczvejai, kurai nav beidzies zvejas tiesību nomas līgums)  Kokneses  novada domes 

Zvejas licencēšanas komisijai  jāiesniedz iesniegums, kurā norādīti iesniedzēja rekvizīti, 

zvejas vieta un pieprasīto zvejas rīku veidi, kā arī papildus norādītā informācija (1.pielikums). 

11. Juridiskas personas iesniegumam jāpievieno speciālās atļaujas (licences) kopija. 

12. Lēmumu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas apstiprināšanu, noraidīšanu vai izbeigšanu 

pieņem Kokneses  novada domes Zvejas licencēšanas komisija , pamatojoties uz sagatavoto 

informāciju. 

13. Pamatojoties uz Kokneses  novada domes Zvejas licencēšanas komisijai  pieņemto 

lēmumu, ar Personu tiek sagatavots Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums (turpmāk arī 

–Līgums), pievienojot Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu par zvejas limitu 

un nomas maksu. 

14. Gadījumā, ja ir noslēgts Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums un salīdzinājumā ar 

iepriekšējo gadu netiek mainīts zvejas limitu skaits, protokolu par zvejas rīku limita skaita 

iedalīšanu sagatavo Kokneses  novada domes Zvejas licencēšanas komisija.  

15. Ja iepriekšējā gadā piešķirtais rūpnieciskās zvejas limits palielinās vai uz to nepiesakās 

iepriekšējā gada nomnieki, Kokneses  novada domes Zvejas licencēšanas komisija organizē 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoli atbilstoši zvejniecību regulējošiem ārējiem 

normatīvajiem aktiem. 

 

IV. Zvejas limitu sadales kārtība un Līgumu termiņi 

 

16. Lemjot par atļauju slēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu, ņem vērā zvejniecību 

regulējošo ārējos normatīvos aktos un starp pašvaldībām noslēgtā savstarpējās Vienošanās  

noteikto limitu kopējo apjomu un nodrošina, ka kopējais Personām iedalītais rūpnieciskās 

zvejas rīku skaits nepārsniedz pašvaldībai noteikto zvejas rīku limitu. 

17. Iznomājot rūpnieciskās zvejas tiesības juridiskām personām komercdarbībai, priekšroka 

prioritārā secībā dodama Personām kas darbojas attiecīgās pašvaldības teritorijā, ir saistītas ar 

komerciālo zveju un ir pildījušas iepriekš noslēgtā Līguma nosacījumus un ievērojušas zveju 

regulējošos normatīvos aktus. 

18. Iznomājot rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai fiziskajām personām priekšroka 

prioritārā secībā dodama, saskaņā ar zvejniecības normatīvajiem aktiem: 

18.1. Personām, ar kurām bija noslēgts zvejas tiesību nomas līgums un tās darbojās attiecīgās 

pašvaldības teritorijā iepriekšējos gadus saistībā ar pašpatēriņa zveju, atbilst šo noteikumu 

18.2. vai 18.3. apakšpunktiem,  ir pildījušas iepriekš noslēgtā Līguma nosacījumus un 

ievērojušas zveju regulējošos normatīvos aktus; 

18.2. personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Kokneses novada pašvaldības administratīvā 

teritorija; 
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18.3. personām, kurām piederošais nekustamais īpašums atrodas Kokneses novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā; 

18.4. pārējām Personām. 

19. Veicot pašpatēriņa zvejas limitu sadali, vienas ģimenes locekļiem drīkst iedalīt tikai vienu 

zvejas rīku – zivju murdu. 

20. Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi tiek slēgti uz sekojošu laiku: 

20.1. ar juridiskām personām komerciālai zvejai uz laiku no 3 (trim) līdz 5 (pieciem) gadiem, 

bet tas nav ilgāks par speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņu un to var pagarināt uz 

tādu pašu termiņu; 

20.2. ar fiziskām personām pašpatēriņa zvejai līgums tiek slēgts uz 1 (vienu) gadu. 

21. Ja tiek konstatēti zveju regulējošo normatīvo aktu vai iepriekš noslēgtā līguma pārkāpumi, 

zvejas tiesību nomas līgums tiek izbeigts un Persona zaudē tiesības uz zvejas rīku limitu. 

 

V. Nomas maksas samaksas kārtība 

 

22. Maksa par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu tiek noteikta, neatkarīgi no līguma darbības 

laika, uz vienu gadu un tiek norādīta līgumā pievienotajam protokolam, ņemot vērā 

rūpnieciskās zvejas rīku veidu un skaitu, kā arī zvejas vietu. 

23. Par piešķirto rūpnieciskās zvejas tiesību nomu kārtējā gadā Personai nomas maksa jāveic 

protokolā noteiktajā kārtībā bezskaidras vai skaidras naudas norēķinu veidā un ir iemaksājama 

Līgumā norādītajā Kokneses  novada domes norēķinu kontā vai kasē. 

 

VI. Zvejas licencēšanas komisijas lēmuma apstrīdēšanas kārtība 

 

24.  Kokneses novada domes Zvejas licencēšanas komisijas lēmumu var  apstrīdēt, obligāti 

norādot normatīvos aktus, Kokneses novada domes priekšsēdētājam, saskaņā ar 

Administratīvā procesa likumu  viena mēneša laikā  no lēmuma paziņošanas  dienas nosūtot 

pa pastu vai skenētā veidā iesniedzēja  e pastā, ja iesniedzējs norādījis iesniegumā savu e 

pastu. Apstrīdēšanas iesniegums, adresēts domes priekšsēdētājam, iesniedzams domes 

kancelejā vai elektroniski ( tikai ar drošu elektronisko parakstu)  e pastā dome@koknese.lv. “ 

 

25. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Kokneses novada 

bezmaksas izdevumā “ Kokneses Novada Vēstis”. 
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1.pielikums  

Kokneses  novada domes 

Zvejas licencēšanas komisijai 

 

 

________________________________________________________ 
/fiziskai personai -vārds, uzvārds; juridiskai personai – nosaukums/ 

________________________________________________________ 
/fiziskai personai -personas kods; juridiskai personai – reģistrācijas numurs/ 

___________________________________________________________________________ 
/ fiziskai personai –dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, e pasts; 

juridiskai personai - juridiskā adrese un tālruņa numur, e pasts/ 

 

IESNIEGUMS 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomas piešķiršanai un zvejas limitu iedalīšanai 
_______________________ 

/datums / 

Lūdzu: 

1) piešķirt rūpnieciskās zvejas tiesību nomu 

__________________________________________zvejai 

(norādīt – pašpatēriņa vai komerciālajai) 

 

Daugavā –Pļaviņu ūdenskrātuvē , kas atrodas Kokneses  novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā : (ūdenstilpes nosaukums) 

2) iedalīt šādus zvejas limitus 

 vienu zvejas murdu  ar atvērumu līdz 30 metriem (pašpatēriņa zvejai)  

ar atvērumu virs 30 metriem (komerciālajai zvejai)  

(zvejas rīka nosaukums, skaits, garums nevajadzīgo nosvītrot ) 
 

Aizpildāms pēc vajadzības: 

Iepriekšējā gada rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums Nr. ______, noslēgts ______. gada 

______._______________________.  

Speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā 

______________________________________________ . 

(attiecīgo iekšējo ūdeņu nosaukums) 

Numurs ___________, izsniegšanas datums ______. gada _______. 

__________________________________ , 

izsniedzējs ___________________________________. 

Parakstot šo iesniegumu, apliecinu, ka man ir zināms, ka gadījumā, ja pretendentu pieteikumā 

norādīto zvejas rīku skaits pārsniegs pieļaujamo zvejas rīku skaitu, tad tiks organizēta 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsole. 

Informācijai: Pārzinis Jūsu personas datu apstrādei sakarā ar iesniegto iesniegumu ir Kokneses novada 

dome, adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses pag., Kokneses novads, LV-5113, e pasta 

adrese: dome@koknese..lv. Sīkāka informācija pieejama Kokneses novada mājas lapā: 

www.koknese.lv  

Atbildi vēlos saņemt: 

personīgi domes kancelejā_____________________________________________________ 

pa pastu uz adresi____________________________________________________________ 

elektroniski ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu_______________________________ 

bez datu šifrēšanas. 

______________ __________________________ 

 

/paraksts/ /paraksta atšifrējums/ 
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2.pielikums  

(Aizpildāms un iesniedzams  juridiskām personām komerczvejai, kad jau noslēgts zvejas 

nomas līgums) 

Kokneses  novada domes 

Zvejas licencēšanas komisijai  

 

________________________________________________________ 

 
juridiskai personai – nosaukums 

________________________________________________________ 
reģistrācijas numurs 

___________________________________________________________________________ 
juridiskā adrese un tālruņa numurs un e pasts 

 

IESNIEGUMS 
_______________________ 

/datums / 

Lūdzu izsniegt speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, lai zvejotu 

_____________________________________________________________________ 
(attiecīgo iekšējo ūdeņu nosaukums) 

ar___________________________________________________________________ 
nosaukums  

Iesnieguma iesniedzējs__________________________________________________ 
(vārds, uzvārds un amats) 

 

 

Pielikumā: 

1) iepriekšējā gada saimnieciskās darbības apraksts; 
2)Aizpildāms pēc vajadzības: 

Iepriekšējā gada rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums Nr. ______, noslēgts ______. gada 

______._______________________. Protokola Nr.__________. 

Speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā 

______________________________________________ . 

(attiecīgo iekšējo ūdeņu nosaukums) 

Numurs ___________, izsniegšanas datums ______. gada _______. 

__________________________________ , 

izsniedzējs ___________________________________. 

 
Parakstot šo iesniegumu, apliecinu, ka iepriekšējā gadā neesmu pārkāpis zvejniecību regulējošos 

normatīvos aktus  man uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav nodokļu parāds. Esmu informēts, 

ka lai pārliecinātos par šo fakta neesamību pašvaldība iegūs informāciju izmantojot pašvaldībai 

pieejamās un publiskās datu bāzes.  

Atbildi vēlo saņemt: 

personīgi domes kancelejā___________________________________________________ 

pa pastu uz adresi____________________________________________________________ 

elektroniski ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu_______________________________ 

bez datu šifrēšanas. 

______________ __________________________ 

/paraksts/ /paraksta atšifrējums/ 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Kokneses novada domes 2020.gada 8.jūlija  saistošajiem noteikumiem Nr.6/2020 

““ Par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanas kārtību Kokneses  novada 

pašvaldībā” 

 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 

Norādāmā informācija 

1.Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

1.1. Saistošie noteikumi (turpmāk -Noteikumi) nosaka kārtību, 

kādā Kokneses novada dome (turpmāk - pašvaldība), nodod 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomu pašpatēriņa zvejai vai 

komercdarbībai iekšējos ūdeņos Daugavas upes - Pļaviņu 

ūdenskrātuvē Kokneses novada administratīvajā teritorijā. 

1.2. Saistošie noteikumi izstrādāti atbilstoši Latvijas Republikas 

zvejniecības normatīvajiem aktiem, saskaņā ar  Zvejniecības 

likumu un Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumiem 

Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību 

nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”, 

2.Īss projekta satura 

izklāsts 

2.1. Rūpnieciskās zvejas tiesību noma pašpatēriņa zvejai vai 

komercdarbībai iekšējos ūdeņos Daugavas upes - Pļaviņu 

ūdenskrātuvē Kokneses novada administratīvajā teritorijā tiek 

piešķirta saskaņā ar Latvijas Republikas zvejniecības 

normatīvajiem aktiem, saskaņā ar  Zvejniecības likumu un 

Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumiem Nr.918 

„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un 

zvejas tiesību izmantošanas kārtību”. 

2.3. Saistošos noteikumos norādīti un precizēti normatīvie akti ar 

papildus noteikumiem, pašvaldību lēmumi, iesniegumu 

iesniegšanas kārtība un Līgumu noslēgšana, zvejas rīki, to skaits, 

licenču izsniegšana komerczvejai, pienākumi, zvejniecības  un 

vides aizsardzības prasību ievērošanai. 

3.Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Nav ietekmes 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

Tiešie ieguvēji Kokneses novada uzņēmēji, kuri nodarbojas ar 

komerczveju  

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

5.1. Visas personas, kuras skar šo noteikumu piemērošana, var 

griezties Kokneses novada domē vai Kokneses novada Zvejas 

licencēšanas komisijā , Melioratoru  ielā 1, Koknesē, Kokneses 

pagastā, Kokneses novadā . 

5.2. Ja saistošo noteikumu projekts skar administratīvās 

procedūras, privātpersonas, pēc Kokneses novada Zvejas 

licencēšanas komisijas attiecīgā  lēmuma saņemšanas, to var 

apstrīdēt  Kokneses novada domes priekšsēdētājam, bet savukārt  

domes priekšsēdētāja lēmumu var pārsūdzēt mēneša laikā no tā 

spēkā stāšanās datuma Administratīvajā rajona tiesā. 

5.3. Saistošie noteikumi tiek publicēti Kokneses novada bezmaksas 
izdevumā “ Kokneses Novada Vēstis” un Kokneses novada mājas lapā 
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www koknese.lv.   

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 Nav veiktas 

 

 

 

 

8.7.2 

Saistošo noteikumu “ Par kārtību, kādā izmantojami Kokneses novada administratīvajā 

teritorijā esošie publiskie ūdeņi un to piekrastes zona” 
 precizēšana  

________________________________________________________________________ 

 
ZIŅO: Dainis Vingris 
 

Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
2020.gada 29.jūlija vēstuli Nr.1-132/6868 nepieciešams precizēt Kokneses novada 
domes 2020.gada 8.jūlija saistošos  noteikumus Nr.7/2020.  

Saskaņā ar Civillikuma 1102.pantu un 1.pielikumu, Daugavas upe un Pērses 
upe   ir publiskie ūdeņi, kas ir valsts īpašumā, bet nodota pašvaldībai tiesiskā 
valdījumā. Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas otrais punkts nosaka, ka 
“43. pants. Pilsētas dome un pagasta padome ir tiesīga apstiprināt saistošus 
noteikumus un paredzēt administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav 
paredzēts likumos, šādos jautājumos: 2) par publiskā lietošanā esošo mežu un ūdeņu, kā 
arī par pagasta vai pilsētas īpaši aizsargājamo dabas un kultūras objektu aizsardzību 
un uzturēšanu;” 
  Saistošie noteikumi  nepieciešami, lai noteiktu kārtību, kādā izmantojami 
Kokneses novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošie publiskie ūdeņi un to 
piekrastes zona Daugavas upes (Pļaviņu ūdenskrātuves) un Pērses upes piekrastes 
zonās. Šo saistošie noteikumu mērķis ir nodrošināt personu drošību pie un uz 
publiskiem ūdeņiem, saglabāt publisko ūdeņu un to krastmalu vides kvalitāti. 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 43.panta 
pirmās daļas 2.un 4.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības pastāvīgās komitejas 
19.08.2020.ietiekumu, atklāti balsojot, PAE -12( Ilgonis Grunšteins, Aigars Kalniņš, 
Dāvis Kalniņš, Pēteris Keišs,  Jānis Liepiņš, Raina Līcīte, Ivars Māliņš, Jānis Miezītis, 
Edgars Mikāls, Māris Reinbergs, Ziedonis Vilde, Dainis Vingris), PRET-nav, ATTURAS- 1 
(Rihards Krauklis), Kokneses novada dome NOLEMJ: 

 
1.Precizēt  Kokneses novada domes saistošos noteikumus Nr.7/2020 “ Par 

kārtību, kādā izmantojami Kokneses novada administratīvajā teritorijā esošie 
publiskie ūdeņi un to piekrastes zona”(Pielikumā). 

2.Saistošie noteikumi triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtāmi 
rakstveidā un elektroniskā veidā atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai. 

3.Pēc Atzinuma saņemšanas no  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas Saistošos noteikumus publicēt Kokneses novada bezmaksas izdevumā “ 
Kokneses Novada Vēstis”. 
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4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Kokneses 
novada bezmaksas izdevumā “ Kokneses Novada Vēstis”. 

5. Saistošos noteikumus, pēc to  stāšanās spēkā  publicēt Kokneses novada 
mājas lapā www koknese.lv.  

 

Pielikums 

 

                                     Kokneses novada Kokneses pagastā 

 

2020.gada 8.jūlijā                                           

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.7/2020 

APSTIPRINĀTI 

ar Kokneses novada domes  

2020.gada 8.jūlija sēdes 

lēmumu Nr.8.5.(protokols Nr.10) 

PRECIZĒTI 

ar Kokneses novada domes  

2020.gada 26.augusta sēdes 

lēmumu Nr.8.7.2.(protokols Nr.12 

 

 

Par kārtību, kādā izmantojami Kokneses novada administratīvajā 

teritorijā esošie publiskie ūdeņi un to piekrastes zona 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 

pirmās daļas 2. un 4.punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk-Noteikumi) nosaka kārtību, kādā izmantojami Kokneses 

novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošie publiskie ūdeņi un to piekrastes zonas 

Daugavas upes ( Pļaviņu ūdenskrātuves) un Pērses upes teritorijā. 

2.  Šo noteikumu mērķis ir nodrošināt personu drošību pie un uz publiskiem ūdeņiem, 

saglabāt publisko ūdeņu un to krastmalu vides kvalitāti. 

3. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Kokneses novada 

administratīvās teritorijas robežās. 

4. Noteikumos lietoti šādi termini: 

4.1. Atpūtas vieta pie ūdeņiem – labiekārtota teritorija ūdens objekta krastā un tā tuvumā, 

kurā nodrošināta publiska piekļuve un publiskas funkcijas; 

4.2. Būvvalde – Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde; 

4.3. Krastmala - publiski pieejama josla gar virszemes ūdensobjekta krastu, kas sākas no 

ūdens akvatorijas (no ūdens līmeņa) un nav mazāka par tauvas joslu, izņemot, ja to nav 

iespējams ievērot sakarā ar esošo apbūvi; 

4.4. Pašvaldība – Kokneses  novada dome; 

4.5. Paaugstinātas ledus bīstamības periods - laika periods, kuru Pašvaldība, pamatojoties 

uz Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sniegto informāciju, noteikusi ar 

lēmumu vai steidzamības gadījumā ar domes priekšsēdētāja rīkojumu, kas izsludināts, 

publicējot Pašvaldības interneta tīmekļa vietnē; 



37 
 

4.6. Piestātne – hidrotehniska būve vai tās daļa ar nepieciešamo aprīkojumu virszemes 

ūdensobjekta krastā un ūdenī, kas paredzēta kuģošanas līdzekļu un peldlīdzekļu piestāšanai un 

stāvēšanai. 

4.7. Publiskie ūdeņi –Daugavas upes (Pļaviņu ūdenskrātuves) un Pērse upes daļas, kas atrodas 

Pašvaldības administratīvās teritorijas robežās (atbilstoši Civillikuma 1102.panta I 

pielikumam „Publisko ezeru un upju saraksts”) un Noteikumu 1.pielikumā pievienotajai plāna 

shēmai; 

4.8. Ūdens objekts – Daugavas upe (Pļaviņu ūdenskrātuve)  vai Pērses upe; 

4.9. Peldlīdzeklis- airu laiva, SUP dēlis, ūdens velosipēds, ūdens motocikls, veikborda dēlis 

u.c. ūdens sportam un atpūtai paredzēti līdzekļi, kas nav aprīkoti ar motoru; 

4.10. Kuģošanas līdzeklis-inženiertehniska ierīce, kas konstruktīvi paredzēta kuģošanai; 

4.11. Glābšanas veste-rūpnieciski ražota veste, kas paredzēta personas noturēšanai uz ūdens; 

4.12. Apgaismes ķermenis -elektriskais lukturis vai iedegta laterna ar baltu gaismu.  

 

II. Atpūtas vietu pie ūdeņiem, pludmales un publisko ūdeņu lietošanas 

kārtība 

5. Labiekārtotas pludmales vai atpūtas vietas publisko ūdeņu krastos var izveidot 

Pašvaldība, kā arī jebkura cita juridiska vai fiziska persona un to izveidošana tad jāsaskaņo 

ar Pašvaldību. 

6. Privātā nekustamā īpašumā iekārtotai publiskajai pludmalei jāizstrādā pludmales 

lietošanas noteikumi un tie jāsaskaņo ar Pašvaldību. 

7. Atpūtas vietai jābūt labiekārtotai ar: 

7.1. atkritumu urnām; 

7.2. tualetēm; 

7.3. citiem labiekārtojuma elementiem - pēc nepieciešamības. 

8. Atpūtas vietas īpašnieks vai valdītājs nodrošina: 

8.1. teritorijas sakopšanu (atkritumu urnu iztukšošanu, zāles pļaušanu u.tml.); 

8.2. teritorijas labiekārtojuma elementu uzturēšanu tehniskajā kārtībā; 

8.3. aizlieguma un/vai brīdinājuma zīmju izvietošanu pie ūdenstilpēm, ja ir noteikts 

aizliegums personām atrasties to tuvumā un/vai aizliegums peldēties konkrētajā ūdenstilpē 

u.c.. 

8.4. jebkura izmēra hidrotehniskas būves (t.sk.laipas) upes zonā ar apgaismes ķermeņiem 

diennakts  tumšajā un dienas laikā, kad  ierobežota redzamība laikapstākļu dēļ; 

9. Publiskajos ūdeņos, to krastmalās un atpūtas vietās aizliegts: 

9.1. piegružot publiskos ūdeņus un to krastmalas ar atkritumiem un naftas produktiem; 

9.2. bojāt inventāru un labiekārtojuma elementus; 

9.3. pārsniegt  kuģošanas līdzekļu kustības maksimālo ātrumu šo Noteikumu 1.pielikuma 

plāna shēmā norādītajās sekojošās vietās : 

9.3.1. Pērses tilts -Kokneses pilsdrupas - 9 km/h ( 5 mezgli)( Skat.1.pielikuma 1.-2.punkti); 

9.3.2. Likteņdārza līcis-Skatu terase - 9 km/h ( 5 mezgli) ( Skat.1.pielikuma 3.-4.punkti);   

 9.3.3. Sauleskalns-Ceriņi -9 km/h ( 5 mezgli) ( Skat.1.pielikuma 7.-8.punkti);   

9.4. piebraukt ar kuģošanas līdzekli tuvāk par 50 metriem no krasta līnijas šo Noteikumu 

1.pielikuma plāna shēmā norādītajās sekojošās vietās : 

9.4.1. Kokneses pilsdrupas- nekustamais īpašums “Gundegas” ( Skat.1.pielikuma 

2.-5.punkti); 

9.4.2. Likteņdārza “Skatu terase”- Likteņdārza “Amfiteātris” ( Skat.1.pielikuma 4.-6.punkti); 

9.5. šo noteikumu 9.3.un 9.4. apakšpunktu nosacījumi neattiecas uz glābšanas darbiem 

paredzētajiem kuģošanas līdzekļiem; 
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9.6. mazgāties ūdenstilpē  izmantojot ķīmiskos mazgāšanās līdzekļus; 

9.7. izmantot nereģistrētus kuģošanas līdzekļus un airu laivas ( kuru garums pārsniedz 12 

m); 

9.8. atrasties atpūtas vietā ar suņiem un citiem mājdzīvniekiem, peldināt un mazgāt tos; 

9.9. ierīkot un kurināt ugunskurus, izņemot īpaši tam ierīkotās un paredzētās vietās; 

9.10. peldēties bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem, bez pieaugušo klātbūtnes; 

9.11. atrasties uz ledus paaugstinātas ledus bīstamības periodā; 

9.12. upēs un 100 m joslā no tā ūdenslīnijas mazgāt mehāniskos transportlīdzekļus; 

9.13. nogremdēt ūdenstilpē kuģošanas līdzekļus, peldlīdzekļus vai mehāniskos transporta 

līdzekļus. 

10. Publiskajos ūdeņos aizliegts uzbraukt ar mehānisko transportlīdzekli uz ledus, izņemot 

gadījumus, kad nepieciešams sniegt palīdzību vai apsaimniekot ūdenstilpi, kā arī publiska 

pasākuma ietvaros, ja tas saskaņots ar Pašvaldību un pasākuma organizators uzņemas 

atbildību par pasākuma drošību. 

11. Publiski pasākumi ūdenstilpē un tās krastu zonā jāsaskaņo ar Pašvaldībā atbilstoši 

Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā noteiktajām prasībām. 

 

III. Būvniecība publiskajos ūdeņos 

12. Jebkāda veida būvniecība publiskajos ūdeņos jāsaskaņo Būvvaldē. 

13. Jebkāda veida būvniecība krastmalā vai publiskajos ūdeņos veicama tā, lai tiktu 

saglabāta pārvietošanās iespēja tauvas joslā. 

14. Laipas uzstādīšanai nav nepieciešams izstrādāt būvprojektu, bet tikai jāsaskaņo ar 

Būvvaldi, ja laipas garums nepārsniedz 12 m Daugavas upes (Pļaviņu ūdenskrātuvē) vai 6 m 

Pērses upes ūdenstilpē un tā atrodas uz nekustamā īpašuma īpašnieka vai tiesiskā valdītāja, 

kas veic laipas uzstādīšanu, zemes ūdensobjekta krasta joslā un tieši robežojas ar 

ūdensobjektu. 

15. Būvprojektu nepieciešams izstrādāt šādos gadījumos: 

15.1. ja laipas garums pārsniedz 14.punktā noteikto garumu un to uzstāda bez krasta 

stiprināšanas un/vai 

15.2. laipu uzstāda (būvē) persona, kas nav nekustamā īpašuma, kura teritorijā laipa tiek 

uzstādīta (būvēta) īpašnieks vai tiesiskais valdītājs un/vai 

15.3. laipu uzstāda, izbūvējot krasta nostiprinājumu vai laivu piestātni. 

16. Jebkura izmēra hidrotehniskas būves (t.sk.,laipas) jāuztur  labā būvju tehniskā stāvoklī 

un jebkura izmēra hidrotehniskas būves (t.sk.laipas) upes zonā jānodrošina ar apgaismes 

ķermeņiem diennakts  tumšajā un dienas laikā, kad  ierobežota redzamība laikapstākļu dēļ. 

17. Patvaļīga akmeņu krāvumu veidošana, salu, pussalu uzbēršana vai būvēšana publiskajos 

ūdeņos ir aizliegta. 

 

IV. Drošība publiskajos ūdeņos 

18. Braucot ar kuģošanas līdzekļiem, Noteikumu 1.pielikumā pievienotajai plāna shēmā 

norādītajās vietās, saskaņā ar šo Noteikumu 9.3.un 9.4 punktu apakšpunktiem ievērot 

braukšanas kustības ātrumu un braukšanas attālumu no krasta. 

19. Braucot ar kuģošanas un peldlīdzekļiem, uzturēties vismaz 30 metru attālumā no 

cilvēkiem ūdenī, pastāvīgi novērot apkārtējo situāciju, citu peldošu līdzekļu kustību, ievērot 

noteikto maksimālo kustības ātrumu, lai kuģošanas   līdzekļa radīto viļņu augstums un 

jauda neradītu bīstamību pārējiem ūdenstilpes izmantotājiem, neizskalotu upes un 

ūdenskrātuves krastus, piestātnes un upes biofloru.  

20. Kuģošanas un peldlīdzekļu līdzekļu ielaišana ūdenī pieļaujama, izmantojot tikai tam 

piemērotas vietas, nebojājot upes krastu vai izmantojot speciāli paredzētas nobrauktuves, 

uzsākot un pabeidzot braukšanu perpendikulāri krastam. 
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21. Ūdensslēpošana un tai līdzīgi ūdens sporta veidi atļauti no krasta vai laipas, uzsākot un 

pabeidzot braukšanu perpendikulāri krastam. 

22.Personai, pārvietojoties ar peldlīdzekļiem, jābūt ietērptai glābšanas vestē. 

23. Par kuģošanas līdzekļa ekspluatāciju un drošību ,t.sk., ievērojot ūdens līmeņa dziļuma   

mainību atkarībā no Pļaviņu HES darbības, izvēloties kuģošanai atbilstošu dziļumu, 

neuzbraukt uz iespējamiem sēkļiem, celmiem u.c.,  atbildīgs ir pats kuģošanas līdzekļa 

īpašnieks. Kuģošanas līdzekļa īpašnieks izmanto reģistrētus, saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem, kuģošanas līdzekļus un airu laivas ( ja to garums pārsniedz 12 m). 

24. Ja kuģošanas līdzekli iznomā, tad iznomātājs nodrošina nomniekam instruktāžu par 

kuģošanas līdzekļa drošu izmantošanu un drošības aprīkojumu. Nododot kuģošanas līdzekli 

lietošanai noteiktā akvatorijā, iznomātājs iepazīstina nomnieku ar satiksmes kārtību 

ūdenstilpē  un tās īpatnībām (piemēram, atvari, straumes, sēkļi, celmi), kā arī iepazīstina ar 

šiem saistošajiem noteikumiem. 

25. Ūdenstilpe ir ar svārstīgu ūdens līmeni, ko ietekmē AS “Latvenergo” un Pļaviņu 

hidroelektrostacijas droša ekspluatācija. Pļaviņu HES ir paaugstinātas bīstamības objekts , 

kad tā ekspluatācijas laikā regulāri pat dažādos diennakts laikos, mainās ūdens līmenis 

Daugavas upē ( Pļaviņu ūdenskrātuvē) un Pērses upē,  Pašvaldība nevar ietekmēt 

ūdenslīmeņa svārstības Kokneses novada administratīvajā teritorijas esošajā ūdenstilpē, kā 

arī nevar atbildēt par kuģošanas drošību šajā teritorijā (piemēram, atvari, straumes, sēkļi, 

celmi),  līdz ar ko par drošu kuģošanu atbildīgs pats kuģošanas līdzekļa īpašnieks.   

V. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par noteikumu 

neievērošanu 

26. Kontrolēt saistošo noteikumu izpildi, fiksēt pārkāpumus, ierosināt administratīvā akta, 

kas uzliek adresātam par pienākumu izpildīt noteiktu darbību un/vai veikt lietvedību 

administratīvā pārkāpuma lietā, izdošanu, atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgi: 

26.1. Kokneses  novada pašvaldības policijas darbinieki; 

26.2. Būvvaldes būvinspektors; 

27. Par šo noteikumu neievērošanu fiziskajām personām piemēro  brīdinājumu vai naudas 

sodu līdz 6 naudas soda vienībām, juridiskajām personām – piemēro  naudas sodu līdz 30 

naudas soda vienībām. 

28. Lietas par šo noteikumu pārkāpumiem izskata Latvijas Administratīvās atbildības  

likuma  noteiktajā kārtībā. 

 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Kokneses novada domes 2020.gada 8.jūlija  saistošajiem noteikumiem Nr.7/2020 

“Par kārtību, kādā izmantojami Kokneses novada administratīvajā teritorijā esošie 

publiskie ūdeņi un to piekrastes zona” 

 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 

Norādāmā informācija 

1.Projekta 

nepieciešamības 

Civillikuma I pielikuma 2.nodaļas 8.punktu, Daugava 

(Pļaviņu HES ūdenskrātuve) ir publiskie ūdeņi un saskaņā ar 

Civillikuma 1104.pantu, publiskie ūdeņi ir valsts īpašums. No 
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pamatojums 2015.gada 1.janvāra spēkā esošā Zemes pārvaldības likuma 

15.panta otrā daļa paredz, ka vietējā pašvaldība ir valdītājs tās 

administratīvajai teritorijai piegulošajiem iekšzemes publiskajiem 

ūdeņiem, kuru valdītājs nav par vides aizsardzību atbildīgā 

ministrija vai cita ministrija un kuri nav privātpersonu īpašumā.  

Saskaņā ar Vadlīnijām iekšzemes publisko ūdeņu pārvaldībai 

pašvaldībā, valdījumā esošos iekšzemes publiskos ūdeņus 

pašvaldības izmanto tām likuma „Par pašvaldībām” 15.pantā 

noteikto autonomo funkciju nodrošināšanai un normatīvajos aktos 

noteiktiem mērķiem. Pašvaldību pienākums publisko ūdeņu 

pārvaldībā ir nodrošināt publisko ūdeņu ilgtspējīgu 

apsaimniekošanu, pārvaldīšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošināt 

brīvu piekļuvi publiskajiem ūdeņiem un to brīvu lietošanu. Saskaņā 

ar Kokneses novada teritorijas plānojumu, Pļaviņu ūdenskrātuvē 

esošajos publiskajos ūdeņos nav marķēts kuģošanas ceļš. Savukārt  

Pļaviņu hidroelektrostacija, saskaņā ar Ministru kabineta 

2018.gada 11.septembra noteikumu Nr.568 “Paaugstinātas 

bīstamības objektu saraksts” 32.punktu, "Latvenergo" Pļaviņu HES 

ir paaugstinātas bīstamības objekts.  Ūdenstilpne ir ar svārstīgu 

ūdens līmeni, ko ietekmē AS “Latvenergo” un Pļaviņu 

hidroelektrostacijas droša ekspluatācija, līdz ar to pašvaldība nevar 

ietekmēt ūdenslīmeņa svārstības Kokneses novada administratīvajā 

teritorijas esošajā ūdenstilpē, kā arī nevar atbildēt par kuģošanas 

drošību šajā teritorijā.  

Likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmā daļa, kas nosaka, ka 

Dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus, paredzot 

administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts 

likumos, šādos gadījumos:  2) par publiskā lietošanā esošo … 

ūdeņu …aizsardzību un uzturēšanu. 

Ņemot vērā, ka Kokneses novada administratīvajā teritorijā ir 

publiskie ūdeņi Daugavas upes ( Pļaviņu ūdenskrātuve) un Pērses 

upe un tiem piekļuve un izmantošanas iespējas ir gan no 

pašvaldības, gan citām privātām teritorijām, saistošie noteikumi  

nepieciešami, lai noteiktu kārtību, kādā izmantojami Kokneses 

novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošie publiskie 

ūdeņi un to piekrastes zona Daugavas upes (Pļaviņu 

ūdenskrātuves) un Pērses upes piekrastes zonās. Šo saistošie 

noteikumu mērķis ir nodrošināt personu drošību pie un uz 

publiskiem ūdeņiem, saglabāt publisko ūdeņu un to krastmalu 

vides kvalitāti. Šajā akvatorija teritorijā ietilpst vairāki privātie 

nekustamie īpašumi, ierīkotas atpūtas vietas un kā nozīmīgākie un 

aizsargājamie objekti ir arhitektūras vēstures piemineklis Kokneses 

viduslaiku pilsdrupas, kuru teritorija ir iekļauta ar abu upju 

gultnēm, Kokneses evanģēliski luteriskā baznīca un Latvijas valsts 

mēroga objekts -Likteņdārzs, kura teritorijas aizsardzība noteikta ar 

Latvijas Republikas Saeimas 2018.gada 21.jūnijā  pieņemto 

Likteņdārza likumu. Likteņdārzs — sabiedrības iniciēta un kopīgi 

veidota piemiņas vieta, kuras izveides un attīstības mērķis ir 
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apzināt, atcerēties un godināt cilvēkus, kurus totalitāro režīmu dēļ 

Latvija zaudēja 20. gadsimtā. .Minētā likuma 2. pants nosaka:”. (1) 

Likuma mērķis ir nodrošināt Likteņdārza saglabāšanu, aizsardzību, 

attīstīšanu un pēctecību.(2) Likums nosaka Likteņdārza sastāvu, 

īpašumtiesības, uzturēšanas, izmantošanas, aizsardzības, 

apsaimniekošanas un finansēšanas kārtību, kā arī citus ar 

Likteņdārzu saistītus jautājumus”. 

Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiks regulēts Kokneses novada 

administratīvās teritorijas robežās esošo publisko ūdeņu Daugavas 

upes (Pļaviņu ūdenskrātuves)  un  Pērses upes, Noteikumu 

1.pielikumā pievienotajai plāna shēmā un  Noteikumu 9.3.un 9.4. 

punktu apakšpunktos norādītajās vietās, mehanizēto kuģošanas 

līdzekļu maksimālais braukšanas ātrums 9 km/h (5 mezgli),  

minimālais braukšanas attālums 50 m no krasta  konkrētās vietās 

drošības ievērošana uz ūdeņiem ,t.sk., personai, pārvietojoties ar 

peldlīdzekļiem, jābūt ietērptai glābšanas vestē, atpūtas vietu un 

hidrotehnisku būvju ,t.sk.,  laipu uz ūdens ierīkošanas nosacījumi 

un to uzturēšana, saskaņā ar būvniecības un ūdenstilpņu normatīvo 

aktu regulējumiem un šo noteikumu nosacījumiem.  

 

2.Īss projekta satura 

izklāsts 

Ņemot vērā, ka Kokneses novada administratīvajā teritorijā ir 

publiskie ūdeņi Daugavas upes ( Pļaviņu ūdenskrātuve) un Pērses 

upe un tiem piekļuve un izmantošanas iespējas ir gan no 

pašvaldības, gan citām privātām teritorijām, saistošie noteikumi  

nepieciešami, lai noteiktu kārtību, kādā izmantojami Kokneses 

novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošie publiskie 

ūdeņi un to piekrastes zona Daugavas upes (Pļaviņu 

ūdenskrātuves) un Pērses upes piekrastes zonās. Šo saistošie 

noteikumu mērķis ir nodrošināt personu drošību pie un uz 

publiskiem ūdeņiem, saglabāt publisko ūdeņu, to krastmalu vides 

kvalitāti ,t.sk., arhitektūras vēstures pieminekli Kokneses 

viduslaiku pilsdrupas un valsts mēroga objektu - Likteņdārzu.  

Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiks regulēts Kokneses novada 

administratīvās teritorijas robežās esošo publisko ūdeņu Daugavas 

upes (Pļaviņu ūdenskrātuves)  un  Pērses upes, Noteikumu 

1.pielikumā pievienotajai plāna shēmā un  Noteikumu 9.3.un 9.4. 

punktu apakšpunktos norādītajās vietās, mehanizēto kuģošanas 

līdzekļu maksimālais braukšanas ātrums 9 km/h (5 mezgli),  

minimālais braukšanas attālums 50 m no krasta konkrētās vietās, 

drošības ievērošana uz ūdeņiem ,t.sk., personai, pārvietojoties ar 

peldlīdzekļiem, jābūt ietērptai glābšanas vestē, atpūtas vietu un 

hidrotehnisku būvju, t.sk.,  laipu uz ūdens ierīkošanas nosacījumi 

un to uzturēšana, saskaņā ar būvniecības un ūdenstilpņu normatīvo 

aktu regulējumiem un šo noteikumu nosacījumiem.  

Par šo Noteikumu neievērošanu tiks uzsākta administratīvā 

lietvedība un piemērots administratīvais sods - fiziskajām 

personām piemērots  brīdinājums vai naudas sods līdz 6 naudas 
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soda vienībām, juridiskajām personām – piemērots  naudas sods 

līdz 30 naudas soda vienībām. 

 

3.Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Nav attiecināms  

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

 

Nav attiecināms 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Kokneses novada pašvaldības 

policija un Kokneses novada apvienotā pašvaldību būvvalde. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 Nav veiktas 
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8.3. 
Par līdzfinansējumu Valsts kultūrkapitāla  fonda projektam  

_____________________________________________________________________________________________   
 
ZIŅO: Dainis Vingris 

 
2020.gada 1.augustā Valsts kultūrkapitāla fonds izsludināja jaunu projektu 

konkursu mērķprogrammā “Dziesmu un deju svētku kustības amatiermākslas 
kolektīvu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”, lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto 
negatīvo seku ietekmi uz kultūras nozari. Šajā konkursā var piedalīties 
amatierkolektīvi, skašu un konkursu uzvarētāji, tajā skaitā arī Kokneses amatierteātris, 
lai veidotu skatuves apģērbu/tā elementus. Pieprasītais finansējums no VKKF nedrīkst 
pārsniegt 2000 euro. 

Tiek plānots izgatavot viduslaiku tērpus izrādēm, pasākumiem pilsdrupās, kā arī 
viduslaiku apavus. 
      Plānots izgatavot 5 pārus apavu – 500 euro un  6 dažāda stila viduslaiku 
tērpus 1500 euro. 
 Ņemot vērā iepriekš minēto, Kultūras, izglītības, sporta un sabiedrisko lietu 
pastāvīgās komitejas un Finanšu un attīstības pastāvīgās komitejas 19.08.2020. 
ieteikumu, atklāti balsojot, PAR-13 (Ilgonis Grunšteins, Aigars Kalniņš, Dāvis Kalniņš, 
Pēteris Keišs, Rihards Krauklis,  Jānis Liepiņš, Raina Līcīte, Ivars Māliņš, Jānis Miezītis, 
Edgars Mikāls, Māris Reinbergs, Ziedonis Vilde, Dainis Vingris), PRET- nav, ATTURAS- 
nav,  Kokneses  novada dome NOLEMJ: 
 

1.No pašvaldības budžeta piešķirt Kokneses kultūras namam  līdzfinansējumu 
600,00 euro ( seši simti euro) apmērā, lai  realizētu  projektu  mērķprogrammā 
“Dziesmu un deju svētku kustības amatiermākslas kolektīvu materiāli tehniskās bāzes 
uzlabošana”. 
 
                                 

 
8.9.  

Par finansējumu zāles pļāvēja iegādei 
________________________________________________________________________________________________  

( J.Liepiņš, I.Grunšteins) 
ZIŅO: Dainis Vingris 

 
Noklausoties Kokneses pagasta Komunālās nodaļas vadītājas Benitas Peciņas 
skaidrojumu par Komunālās nodaļas darbu un nepieciešamību piešķirt papildus 
līdzekļus jauna zāles pļāvēja iegādei, ņemot vērā Finanšu un attīstības pastāvīgās 
komitejas 19.08.2020. ieteikumu, atklāti balsojot, PAR-13 (Ilgonis Grunšteins, Aigars 
Kalniņš, Dāvis Kalniņš, Pēteris Keišs, Rihards Krauklis,  Jānis Liepiņš, Raina Līcīte, 
Ivars Māliņš, Jānis Miezītis, Edgars Mikāls, Māris Reinbergs, Ziedonis Vilde, Dainis 
Vingris), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kokneses  novada dome NOLEMJ: 
 

1.No pašvaldības budžeta līdzekļiem Kokneses pagasta Komunālai nodaļai 
piešķirt līdz 7000.00 euro ( septiņi tūkstoši euro) zāles pļāvēja iegādei. 
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8.10.  
Par finansiālu atbalstu dzīvokļa projekta realizēšanai 

_____________________________________________________________________________________________________  
 
ZIŅO: Dainis Vingris 

 
Kokneses novada dome ir iepazinusies ar ģimenes atbalsta centra “Dzeguzīte” 
2020.gada 14,augusta vēstuli 14.08.2020.  Nr. 1 – 3/20/ 95 – N “Par finansiālu 
atbalstu dzīvokļa projekta realizēšanai “ 

Tiek plānots  palielināt sociālās aprūpes pakalpojumu adresēs: ,,Dimanti 13” 
un ,,Dimanti 14”, Irši, Iršu pagasts, Kokneses novads. Paredzamie remontdarbi ir 
nepieciešami, lai dzīvokli pielāgotu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ievērojot MK 
noteikumus Nr.431 ,,Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām” un MK 
noteikumus Nr.338 ,,Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”. 

Dzīvokļu pārbūves plāna realizēšanai nepieciešamā summa -29589,96 euro ( 
bez PVN), bet ar PVN-35803,85 euro. 
Ņemot vērā iepriekš minēto, Finanšu un attīstības  pastāvīgās komitejas 19.08.2020. 
ieteikumu, atklāti balsojot, PAR-11 (Ilgonis Grunšteins, Aigars Kalniņš, Dāvis Kalniņš, 
Pēteris Keišs, Raina Līcīte, Ivars Māliņš, Jānis Miezītis, Edgars Mikāls, Māris Reinbergs, 
Ziedonis Vilde, Dainis Vingris), PRET- nav, ATTURAS- 1 (Jānis Liepiņš), Rihards 
Krauklis balsojumā nepiedalās,  Kokneses  novada dome NOLEMJ: 

 
1.No pašvaldības līdzekļiem piešķirt ģimenes atbalsta centram “Dzeguzīte” 

dzīvokļu ,,Dimanti 13” un ,,Dimanti 14”, Irši, Iršu pagasts, Kokneses novads pārbūves 
plāna realizēšanai -29589,96 euro ( bez PVN), bet ar PVN-35 803,85 euro ( 
trīsdesmit pieci tūkstoši  astoņi simti trīs euro 85 centi) , lai dzīvokli pielāgotu 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

 
 

 
9.1.  

Par nekustamo īpašumu jautājumu risināšanu 
________________________________________________________________________________________________  

 
ZIŅO: Dainis Vingris 
 
 
 

9.1.1. 
 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

Atklāti balsojot, PAR-13 (Ilgonis Grunšteins, Aigars Kalniņš, Dāvis Kalniņš, Pēteris 
Keišs, Rihards Krauklis,  Jānis Liepiņš, Raina Līcīte, Ivars Māliņš, Jānis Miezītis, Edgars 
Mikāls, Māris Reinbergs, Ziedonis Vilde, Dainis Vingris), PRET- nav, ATTURAS- nav,  
Kokneses  novada dome NOLEMJ: 
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1. Apstiprināt SIA “Aizkraukles mērnieks” izstrādāto zemes ierīcības projektu 
Kokneses pagasta nekustamā īpašuma “nosaukums” ar kadastra Nr.3260 …  zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 3260…  3,3 ha platībā un nekustamā īpašuma 
“nosaukums”  ar kadastra Nr.3260…  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
3260…  0,34 ha platībā sadalei, izveidojot četras jaunas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumiem 3260…  0,63 ha platībā, 3260…  0,21 ha platībā, 3260 007 0248  
1,4 ha platībā un 3260 …  1,4 ha platībā. 

2. Jaunveidotajām zemes vienībām noteikt sekojošus nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķus: zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 3260…  0,63 ha 
platībā , 3260…  1,4 ha platībā un 3260…  1,4 ha platībā – neapgūta ražošanas 
objektu apbūves zeme (kods 1000) un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3260 …  
0,21 ha platībā – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā (kods 1101). 

3. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3260…, saglabāt nosaukumu “nosaukums”. 

4. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3260…, saglabāt nosaukumu “nosaukums”. 

5. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3260…, piešķirt nosaukumu “nosaukums”.  

6. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3260…., piešķirt nosaukumu “nosaukums”.  

Sēdes lēmums pievienots pielikumā uz vienas lapas. 
 
 

9.1.2.  
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
Atklāti balsojot, PAR-13 (Ilgonis Grunšteins, Aigars Kalniņš, Dāvis Kalniņš, Pēteris 

Keišs, Rihards Krauklis,  Jānis Liepiņš, Raina Līcīte, Ivars Māliņš, Jānis Miezītis, Edgars 
Mikāls, Māris Reinbergs, Ziedonis Vilde, Dainis Vingris), PRET- nav, ATTURAS- nav,  
Kokneses  novada dome NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt SIA “Aizkraukles mērnieks” izstrādāto zemes ierīcības projektu Iršu 

pagasta nekustamā īpašuma “nosaukums”  ar kadastra Nr.3254…  zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 3254…  9,8 ha platībā sadalei, izveidojot divas jaunas zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumiem 3254…  4,4 ha platībā un 3254 ….  5,4 ha 
platībā. 

2. Jaunveidotajām zemes vienībām noteikt sekojošus nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķus: zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3254…   4,4 ha platībā – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) un zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 3254…  5,4 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

3. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3254…, saglabāt nosaukumu “nosaukums”. 

4. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3254…, piešķirt nosaukumu “nosaukums”.  
 Sēdes lēmums pievienots pielikumā uz vienas lapas. 
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9.1.3.  
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu 

un lietošanas mērķa noteikšanu 
____________________________________________________________________________________________________  

 
Atklāti balsojot, PAR-13 (Ilgonis Grunšteins, Aigars Kalniņš, Dāvis Kalniņš, Pēteris 

Keišs, Rihards Krauklis,  Jānis Liepiņš, Raina Līcīte, Ivars Māliņš, Jānis Miezītis, Edgars 
Mikāls, Māris Reinbergs, Ziedonis Vilde, Dainis Vingris), PRET- nav, ATTURAS- nav,  
Kokneses  novada dome NOLEMJ: 

 
1. Piekrist, ka SIA “KOPAS”, reģistrācijas Nr.45403008191, sadala viņiem 

piederošo Kokneses pagasta nekustamo īpašumu “nosaukums”  ar kadastra Nr.3260 
…  46,8 ha kopplatībā.     

2. Atdalītajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3260…   2,6 ha platībā, piešķirt nosaukumu “nosaukums”  un noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība (kods 0201). 

3. Paliekošajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienībām ar 
kadastra apzīmējumiem 3260…  8,2 ha platībā un 3260..  36,0 ha platībā, saglabāt 
nosaukumu “nosaukums”  un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –- zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 
 Sēdes lēmums pievienots pielikumā uz vienas lapas. 

 
 

9.1.4.  
Par adreses likvidēšanu 

__________________________________________________________________________________________________  
 
Atklāti balsojot, PAR-13 (Ilgonis Grunšteins, Aigars Kalniņš, Dāvis Kalniņš, Pēteris 

Keišs, Rihards Krauklis,  Jānis Liepiņš, Raina Līcīte, Ivars Māliņš, Jānis Miezītis, Edgars 
Mikāls, Māris Reinbergs, Ziedonis Vilde, Dainis Vingris), PRET- nav, ATTURAS- nav,  
Kokneses  novada dome NOLEMJ: 

 
1. Kokneses novada Iršu pagastā likvidēt sekojošu adresi: 

“Lauki”, Iršu pagasts, Kokneses novads, LV-5108. 
Sēdes lēmums pievienots  pielikumā uz vienas lapas. 
 
 

9.1.5.  
Par adreses piešķiršanu 

____________________________________________________________________________________________________ 
 
Atklāti balsojot, PAR-13 (Ilgonis Grunšteins, Aigars Kalniņš, Dāvis Kalniņš, Pēteris 

Keišs, Rihards Krauklis,  Jānis Liepiņš, Raina Līcīte, Ivars Māliņš, Jānis Miezītis, Edgars 
Mikāls, Māris Reinbergs, Ziedonis Vilde, Dainis Vingris), PRET- nav, ATTURAS- nav,  
Kokneses  novada dome NOLEMJ: 

 
1 Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3260…. un uz tās esošai būvei 

ar kadastra apzīmējumu 3260…. sekojošu adresi: 
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“nosaukums”, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113. 
 Sēdes lēmums pievienots pielikumā uz vienas lapas. 

 
 

9.1.6.  
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

Atklāti balsojot, PAR-13 (Ilgonis Grunšteins, Aigars Kalniņš, Dāvis Kalniņš, Pēteris 
Keišs, Rihards Krauklis,  Jānis Liepiņš, Raina Līcīte, Ivars Māliņš, Jānis Miezītis, Edgars 
Mikāls, Māris Reinbergs, Ziedonis Vilde, Dainis Vingris), PRET- nav, ATTURAS- nav,  
Kokneses  novada dome NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt IK “Sertificēts mērnieks A.Bērziņš” izstrādāto zemes ierīcības 

projektu Kokneses pagasta nekustamā īpašuma “nosaukums”  ar kadastra Nr.3260… 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3260…  31,1 ha platībā sadalei, izveidojot 
divas jaunas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 3260…  18,9 ha platībā un 
3260…  12,2 ha platībā. 

2. Jaunveidotajām zemes vienībām noteikt sekojošus nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķus: zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3260…  18,9 ha platībā – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201) un zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 3260….  12,2 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

3. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
3260…., saglabāt nosaukumu “nosaukums”. 

4. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
3260…, piešķirt nosaukumu “nosaukums”  un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
3260… un uz tās esošai būvei ar kadastra apzīmējumu 3260… piešķirt adresi 
“nosaukums”, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113.  

Sēdes lēmums pievienots pielikumā uz vienas lapas. 
 
 

 

9.2.  
Par finansiālu atbalstu sportistei 

_______________________________________________________________________________________________________  
 
ZIŅO: Sainis Vingris 

 
Kokneses novada dome ir iepazinusies ar [..] trenera [..] 2020.gada 29.jūlija iesniegumu  
ar lūgumu finansiāli  ar 3000,00 euro atbalstīt [..]  gatavošanos  sacensībām. 
 Iepriekšējā sezona [..]  bija veiksmīga. [..] 

 Ņemot vērā iepriekš minēto, Kultūras, izglītības, sporta un sabiedrisko lietu 
pastāvīgās komitejas un Finanšu un attīstības pastāvīgās komitejas 19.08.2020. 
ieteikumu, atklāti balsojot, PAR-13 (Ilgonis Grunšteins, Aigars Kalniņš, Dāvis Kalniņš, 
Pēteris Keišs, Rihards Krauklis,  Jānis Liepiņš, Raina Līcīte, Ivars Māliņš, Jānis Miezītis, 
Edgars Mikāls, Māris Reinbergs, Ziedonis Vilde, Dainis Vingris), PRET- nav, ATTURAS- 
nav,  Kokneses  novada dome NOLEMJ: 
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 1.No pašvaldības budžeta [..]inventāra iegādei, nometnēm , sacensībām un 
transporta izdevumiem piešķirt 3000,00 euro ( trīs tūkstoši euro). 

 
 
 

9.3.  
Par Country svētkiem “Vesterna nakts”2021.gadā 

_______________________________________________________________________________________________________  
 
ZIŅO: Dainis Vingris 
 

Kokneses novada dome ir iepazinusies  ar biedrības “Latvijai” iesniegumu ar 
lūgumu 30.05.2020.-31.05.2020. plānotos Country  svētkus “Vesterna nakts” atļaut 
pārcelt uz  2021.gada 4.un 5.jūniju, saglabājot  domes finansiālo atbalstu. 
 2021.gada 4.un 5.jūnjā ir iespējams rezervēt estrādi iepriekš minētajam 
pasākumam. 

 Ņemot vērā iepriekš minēt, Kultūras, izglītības, sporta un sabiedrisko lietu 
pastāvīgās komitejas un Finanšu un attīstības pastāvīgās komitejas 19.08.2020. 
ieteikumu, atklāti balsojot, PAR-13 (Ilgonis Grunšteins, Aigars Kalniņš, Dāvis Kalniņš, 
Pēteris Keišs, Rihards Krauklis,  Jānis Liepiņš, Raina Līcīte, Ivars Māliņš, Jānis Miezītis, 
Edgars Mikāls, Māris Reinbergs, Ziedonis Vilde, Dainis Vingris), PRET- nav, ATTURAS- 
nav,  Kokneses  novada dome NOLEMJ: 
 

1.Atļaut biedrībai “Latvijai “ Kokneses parka estrādē  2021.hada 4.un 5. jūnijā 
organizēt Country  svētkus “Vesterna nakts”. 

2  Finansējumu  ieplānot  2021.gada pašvaldības budžetā. 
 
 

9.4.  
Par finansējumu pasākumam “Ceļā ar Krišjāni Baronu” 

_____________________________________________________________________________________________________  
 
ZIŅO: Dainis Vingris 

 
Kokneses novada dome ir iepazinusies ar Imanta Ziedoņa muzeja  2020.gada 

7.augusta vēstuli ar lūgumu finansiāli atbalstīt pasākumu “Ceļā ar Baronu”, kas veltīts  
vienam no Latvijas lielajiem  cilvēkiem – Krišjānim Baronam.. 
 Imanta Ziedoņa muzejs  aicina Kokneses novadu  būt par vienu no 
atbalstītājiem  Krišjāņa Barona  kultūras ceļa  no Tartu=Pļaviņas-Sigulda-Dundagai 
izveidē, atbalstot projekta norisi ar 400,00 euro. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto,  Kultūras, izglītības, sporta un sabiedrisko lietu 
pastāvīgās komitejas un Finanšu un attīstības pastāvīgās komitejas 19.08.2020. 
ieteikumu, atklāti balsojot, PAR-13 (Ilgonis Grunšteins, Aigars Kalniņš, Dāvis Kalniņš, 
Pēteris Keišs, Rihards Krauklis,  Jānis Liepiņš, Raina Līcīte, Ivars Māliņš, Jānis Miezītis, 
Edgars Mikāls, Māris Reinbergs, Ziedonis Vilde, Dainis Vingris), PRET- nav, ATTURAS- 
nav,  Kokneses  novada dome NOLEMJ: 
 



50 
 

 1.Ņemot vērā , ka pašvaldības budžetā šim pasākumam līdzekļi nav ieplānoti, 
finansiāli neatbalstīt pasākumu “Ceļā ar Baronu”, kas veltīts  vienam no Latvijas 
lielajiem  cilvēkiem – Krišjānim Baronam.. 
 

 
 

10. 
Par Dzīvokļu komisijas sēdē pieņemtajiem lēmumiem 

______________________________________________________________________________________________________  
 
ZIŅO: Dainis Vingris 

 
10.1. 

Par īres  līgumu pagarināšanu 
_____________________________________________________________________________________________________  
 

Atklāti balsojot, PAR-13 (Ilgonis Grunšteins, Aigars Kalniņš, Dāvis Kalniņš, Pēteris 
Keišs, Rihards Krauklis,  Jānis Liepiņš, Raina Līcīte, Ivars Māliņš, Jānis Miezītis, Edgars 
Mikāls, Māris Reinbergs, Ziedonis Vilde, Dainis Vingris), PRET- nav, ATTURAS- nav,  
Kokneses  novada dome NOLEMJ: 
 

1.Pagarināt īres  līgumus sekojošiem pašvaldības dzīvokļu īrniekiem 
Kokneses pagastā: 

 
 

Vārds uzvārds Adrese Līgums beidzas Līgums pagarināts 

  38.08.2020. 
 

28.11.2020. 

  28.08.2020. 28.11.2020. 

  03.08.3030. 03.11.2020. 

  27.08.2020. 27.11.2020. 

  O8.09.2020. 
 

08.03.2021. 

  20.09.2020. 
 

20.12.2020. 

  28.08.2020. 
 

28.08.2021. 

  27.08.2020. 
 

27.11.2020. 

  02.09.2020. 
 

02.12.2020. 

  12.08.2020. 
1 

12.12.2020. 

  12.08.2020. 12.11.2020. 

  29.06.2020. 
 

29.12.2020 

 

Sēdes lēmums pievienots pielikumā uz vienas lapas. 
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10.2.  
Par ziņu par deklarēto dzīves vietu anulēšanu 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

10.2. 1 
Par ziņu par deklarēto dzīves vietu anulēšanu 

____________________________________________________________________________________________________ 
 
 Atklāti balsojot, PAR-13 (Ilgonis Grunšteins, Aigars Kalniņš, Dāvis Kalniņš, 
Pēteris Keišs, Rihards Krauklis,  Jānis Liepiņš, Raina Līcīte, Ivars Māliņš, Jānis 
Miezītis, Edgars Mikāls, Māris Reinbergs, Ziedonis Vilde, Dainis Vingris), PRET- nav, 
ATTURAS- nav,  Kokneses  novada dome NOLEMJ: 
  
  1. Anulēt [..],  ziņas par deklarēto dzīvesvietu “nosaukums”, Kokneses 
pagasta Kokneses novadā ar 2020.gada 26.augustu .  

2.Atbilstoši Ministru kabineta 14.02.2003.noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā 
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 5.punktam, nosūtīt šī lēmuma norakstu 
[..]. Pēc lēmuma stāšanās spēkā aktualizēt ziņas Iedzīvotāju reģistrā. 
 Sēdes lēmums pievienots pielikumā uz vienas lapas. 
 
 

10.2. 2 
Par ziņu par deklarēto dzīves vietu anulēšanu 

____________________________________________________________________________________________________  
 
 Atklāti balsojot, PAR-13 (Ilgonis Grunšteins, Aigars Kalniņš, Dāvis Kalniņš, 
Pēteris Keišs, Rihards Krauklis,  Jānis Liepiņš, Raina Līcīte, Ivars Māliņš, Jānis 
Miezītis, Edgars Mikāls, Māris Reinbergs, Ziedonis Vilde, Dainis Vingris), PRET- nav, 
ATTURAS- nav,  Kokneses  novada dome NOLEMJ: 
 
  1. Anulēt [..],  ziņas par deklarēto dzīvesvietu “nosaukums”, Kokneses 
pagasta Kokneses novadā ar 2020.gada 26.augustu   

2.Atbilstoši Ministru kabineta 14.02.2003.noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā 
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 5.punktam, nosūtīt šī lēmuma norakstu 
[..]. Pēc lēmuma stāšanās spēkā aktualizēt ziņas Iedzīvotāju reģistrā. 
 Sēdes lēmums pievienots pielikumā uz vienas lapas. 
 

 
10.2. 3 

Par ziņu par deklarēto dzīves vietu anulēšanu 
____________________________________________________________________________________________________  
 
 Atklāti balsojot, PAR-13 (Ilgonis Grunšteins, Aigars Kalniņš, Dāvis Kalniņš, 
Pēteris Keišs, Rihards Krauklis,  Jānis Liepiņš, Raina Līcīte, Ivars Māliņš, Jānis 
Miezītis, Edgars Mikāls, Māris Reinbergs, Ziedonis Vilde, Dainis Vingris), PRET- nav, 
ATTURAS- nav,  Kokneses  novada dome NOLEMJ: 
 
  1. Anulēt [..],  ziņas par deklarēto dzīvesvietu “Jaunķevieši”, Kokneses 
pagasta Kokneses novadā ar 2020.gada 26.augustu . 
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2.Atbilstoši Ministru kabineta 14.02.2003.noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā 
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 5.punktam, nosūtīt šī lēmuma norakstu 
“nosaukums”  Pēc lēmuma stāšanās spēkā aktualizēt ziņas Iedzīvotāju reģistrā. 
 Sēdes lēmums pievienots pielikumā uz vienas lapas. 

 
 

11. 
Par Sociālo jautājumu un veselības aprūpes pastāvīgās 

_______________________________________________________________________________________________________  
 
ZIŅO: Dainis Vingris 

11.1      
Par īres līgumu pagarināšanu 

__________________________________________________________________________________________________ 

 
Pamatojoties uz Kokneses novada domes 2010.gada 28.jūlija saistošo noteikumu Nr.14 
“Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Kokneses novadā” 4.5. un 4.6. punktu un  ņemot vērā  
2020.gada 19.augusta Sociālo jautājumu  un veselības aprūpes pastāvīgās komitejas 
lēmumu, atklāti balsojot, PAR-13 (Ilgonis Grunšteins, Aigars Kalniņš, Dāvis Kalniņš, 
Pēteris Keišs, Rihards Krauklis,  Jānis Liepiņš, Raina Līcīte, Ivars Māliņš, Jānis 
Miezītis, Edgars Mikāls, Māris Reinbergs, Ziedonis Vilde, Dainis Vingris), PRET- nav, 
ATTURAS- nav,  Kokneses  novada dome NOLEMJ: 
 

1.Apstiprināt sociālo jautājumu un veselības aprūpes pastāvīgās komitejas  
19.08.2020.   lēmumu par īres līgumu pagarināšanu Kokneses novada Kokneses 
pagastā sociālajos dzīvokļos dzīvojošiem  sekojošiem īrniekiem: 

 

Nr.p.k. Īrnieka vārds, uzvārds Sociālā dzīvokļa adrese Īres līguma Nr., 
noslēgšanas datums 

Pagarinājuma 
termiņš 

 
1. 

  Līgums Nr.40, 
10.03.2016. 

01.09.2020. 
līdz 
28.02.2021. 

 
2. 

  Līgums Nr.20, 
01.09.2010. 

01.09.2020. 
līdz 
28.02.2021. 

 
3. 

  Līgums Nr.51, 
02.03.2020. 

01.09.2020. 
Līdz 
 28.02.2021. 
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12. 
Par valsts vietējā autoceļa V920 "Koknese - Vērene - Madliena - Suntaži" 

posma pārņemšanu bez atlīdzības pašvaldības īpašumā 

_____________________________________________________________________ 

Par valsts vietējais autoceļš V920 "Koknese - Vērene - Madliena - Suntaži", 
Kokneses pagastā ar kadastra Nr.32600030152 (turpmāk tekstā - Autoceļš) jau vairākus 
gadus ir sliktā tehniskā stāvoklī. 

Pēdējo desmit gadu laikā ceļam pieguļošajās teritorijās ir attīstījušies vairāki 
spēcīgi uzņēmumu, kuri ir piesaistījuši līdzekļus un investējuši attīstībā, kā rezultātā 
strauji palielinājusies satiksmes intensitāte un smago transportlīdzekļu īpatsvars. 

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts ceļi” autoceļa V920 "Koknese - Vērene - 
Madliena - Suntaži" seguma atjaunošanu bija plānojusi “Valsts autoceļu sakārtošanas 
programmā 2014. – 2020. gadam” (Tabulas Nr. 1.1. Valsts vietējo autoceļu segu 
atjaunošana - NAP2020 VB finansējums 33,6 milj. Ls, 24.punktā). 

[1] Likuma „Par pašvaldībām” 3.pantā ir noteikts, ka vietējā pašvaldība (..) 
nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī šajā likumā paredzētajā kārtībā Ministru 
kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un 
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.  

Autoceļš nodrošina piekļuvi individuālo dzīvojamo māju apbūvei, kā arī Kokneses 
novada rūpnieciskajai teritorijai. Kokneses novada domē vairākkārt ir vērsušies 
Kokneses novada iedzīvotāji un uzņēmēji, ar lūgumu pašvaldībai sakārtot Autoceļu, 
izbūvēt gājēju ietvi un apgaismojumu, lai uzlabotu satiksmes dalībnieku drošību.  

Kokneses novada dome, pārņemot īpašumā minēto Autoceļu posmu 0.00 km – 
1,96 km, plāno piesaistīt Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu autoceļa 
pārbūvei. 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmā daļas 2.punktu ir noteikts, 
ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās 
teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, 
rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto 
teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana (…)). 

Kokneses novada pašvaldība, pārņemot Autoceļu, nodrošinās pašvaldības 
tiesības ieguldīt pašvaldības budžeta līdzekļus pašvaldības autoceļu uzturēšanā, veicinot 
pašvaldības autonomās funkcijas izpildi – gādāt par savas administratīvās teritorijas 
labiekārtošanu un sanitāro tīrību, kā arī sakārtot infrastruktūru, tādējādi nodrošinot 
Kokneses novada iedzīvotāju intereses. 

[2] Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punkts nosaka, ka 
pašvaldības autonomā funkcija ir sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā 
administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu. 
Ievērojot minēto tiesību normu, Kokneses novada domei, pārņemot īpašumā bez 
atlīdzības valsts vietējā Autoceļa posmu 0.00 km – 1,96 km, ir plānots veikt Autoceļa 
sakārtošanu un jauna seguma uzklāšanu. Tas nozīmē, ka pašvaldības iedzīvotāji, kurus 
nodarbina uzņēmēji varēs pilnvērtīgi izmantot autoceļu, lai nokļūtu uz darbu un mājām. 
Bez tam Autoceļam piegulošie zemesgabali pieder arī uzņēmējiem un zemnieku 
saimniecībām, tas nozīmē, ka sakārtojot esošo ceļa posmu, tiks nodrošināta arī labāka 
piekļuve pie uzņēmējiem un zemnieku saimniecībām, tādējādi sekmējot to saimniecisko 
darbību. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 3., un 6.pantu, 14.panta pirmās daļas 
2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2., 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 
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Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 43. pantu. atklāti balsojot, PAR-13 
(Ilgonis Grunšteins, Aigars Kalniņš, Dāvis Kalniņš, Pēteris Keišs, Rihards Krauklis,  
Jānis Liepiņš, Raina Līcīte, Ivars Māliņš, Jānis Miezītis, Edgars Mikāls, Māris Reinbergs, 
Ziedonis Vilde, Dainis Vingris), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kokneses  novada dome 
NOLEMJ: 

 
2.1. Ierosināt Latvijas Republikas  Satiksmes ministriju nodot Kokneses 

novada domes īpašumā bez atlīdzības no Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts  
ceļi”  valdījumā un Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas īpašumā esošo 
nekustamo īpašumu „V920” ar kadastra Nr. 3260 003 0152, posmu 0,0 - 1.96  km 
garumā (Vērenes ielu, Kokneses pagastā ), kurš sastāv no zemes vienībām ar kadastra 
apzīmējumiem 3260 014 0312, platība 1,4 ha;  3260 007 0161, platība 2,8 ha, 
Kokneses novada pašvaldības funkciju nodrošināšanai. 

2.2. Ierosināt Latvijas Republikas Satiksmes ministriju nodot Kokneses 
novada domes īpašumā bez atlīdzības no Latvijas Republikas  Satiksmes ministrijas 
īpašumā esošo nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 3260 007 0203 platība 0,15 ha uz 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. 3260 007 0203 “Līga A”, Kokneses pagastā, 
Kokneses novadā, Kokneses novada pašvaldības funkciju nodrošināšanai. 

 
 

Sēde slēgta plkst.14.55 
 
 
Sēdes vadītājs, 
domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts)    D.Vingris 
 
 
Protokolists, 
domes sekretāre (personiskais paraksts)     Dz.Krišāne 
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