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2013.gada 16.decembrī
Aknīstes novada domes sēdē 

pieņemtie lēmumi
Par pašvaldības budžeta izpildi

Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne,
V.Čāmāne, A.Zībergs, J.Vanags, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta 2013.gada
janvāra-novembra ieņēmumus – Ls 1499505,08 un izdevumus – Ls
1429952,09; speciālā budžeta ieņēmumus – Ls 61061,5 un izdevumus
– Ls 55378,54; ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumus – Ls 2431,28
un izdevumus Ls 4235,45.

Par saistošo noteikumu Nr.35 „Grozījumi Aknīstes novada
domes 2013.gada 6.februāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Par Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plānu

2013.gadam”” apstiprināšanu
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne,

V.Čāmāne, A.Zībergs, J.Vanags, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.35 „Grozījumi Aknīstes no-
vada domes 2013.gada 6.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par
Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plānu 2013.gadam””.

(publicēti www.akniste.lv sadaļā – Saistošie noteikumi)
SIA „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs”

 iesnieguma izskatīšana
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne,

V.Čāmāne, A.Zībergs, J.Vanags, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Piešķirt Ls 4064,48 (5783,23 euro) SIA „Aknīstes veselības un
sociālās aprūpes centrs”, lai nodrošinātu 2 speciālistu pieejamību
novada iedzīvotājiem Aknīstē 2014.gadā. 

Par līgumu slēgšanu un noslēgto līgumu apstiprināšanu
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne,

V.Čāmāne, A.Zībergs, J.Vanags, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt papildus vienošanos ar SIA „Jurēvičs un partneri”
par grozījumiem 2013.gada 04./12.jūlijā noslēgtajā uzņēmuma lī-
gumā Nr.107/ANP2/JP-01 par būvuzraudzības veikšanu objektā
„Augšzemes un Skolas ielu (t.sk.tilts pār Dienvidsusēju) rekonstrukcija
Aknīstes pilsētā, 2.kārta). Līguma summa Ls 6655,00.

2. Apstiprināt līgumu ar SIA „R.Grūbes konsultāciju birojs”
par Personas datu apstrādes audita veikšanu. Līguma summa Ls 281,12
(400,00 EUR).

3.  Apstiprināt līgumu ar M.K. par muzikālo noformējumu
2013.gada 6.decembrī Gārsenes kultūras namā. Līguma summa Ls
1200,00 (1694,43 EUR).

4. Slēgt līgumu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par reģiona gal-
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venās bibliotēkas funkciju veikšanu un finansēšanu. Līguma sum-
ma Ls 893,00.

5. Apstiprināt uzņēmuma līgumu ar IK „ALENS S” par logu mai-
ņu Aknīstes novadpētniecības muzejā Miera ielā 1A, Aknīstē. Līguma
summa Ls 288,44.

6. Apstiprināt vienošanos ar Satiksmes ministriju par Eiropas
Savienības fonda projekta „Augšzemes un Skolas ielu (t.sk.tilts pār
Dienvidsusēju) rekonstrukcija Aknīstes pilsētā”
Nr.3DP/3.2.1.2.0/10/APIA/SM/020 īstenošanu Nr.SM2010/-53
grozījumi Nr.5. 

7. Apstiprināt līgumu ar SIA „Latvijas Tālrunis” par tūrisma
ceļveža izstrādi. Līguma summa Ls 108,90.

8. Apstiprināt līgumu ar z/s „Ūta” par malkas pievešanas un iz-
vešanas pakalpojumu sniegšanu. Līguma summa Ls 4900,50.

9. Apstiprināt līgumu ar Kokneses novada Ģimenes krīzes cen-
tru „Dzeguzīte” par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas ap-
rūpi Atbalsta nodaļā ģimenēm ar bērniem 1 personai no
03.12.2013. – 09.12.2013. Klienta uzturēšanās izmaksas – Ls 10,00
diennaktī.

10.Apstiprināt līgumu ar V.M. par pirts Krasta ielā 11, Aknīstē,
nomu līdz 30.06.2014. Nomas maksa Ls 7,34 mēnesī.

Par pašvaldības zemes nomu
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne,

A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, J.Vanags, I.Lunģe); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

1. Izbeigt ar L.V. 2009.gada 18.maijā noslēgto zemes nomas lī-
gumu par pašvaldības zemes nomu 2,5 ha platībā, Asares pagastā,
pamatojoties uz līguma 1.1.punktu sakarā ar nosacījuma iestāšanos.

2. Iznomāt S.P. pašvaldības zemes gabalu 2,5 ha platībā, Asares
pagastā, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem.

3. Organizēt nomas tiesību izsoli uz Aknīstes novada pašvaldībai
piederošajiem nekustamajiem īpašumiem (zemes gabali bez apbūves
tiesībām ar lietošanas mērķi - lauksaimniecībā izmantojamā zeme):

3.1. Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.5625 005 0069,
kopējā platība 12,6 ha;

3.2. Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.5662 001
0094, kopējā platība 2,0 ha;

3.3.Asares pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.5644 005 0072,
kopējā platība 1,9 ha.

4. Izbeigt ar A.B. noslēgto zemes nomas līgumu par pašvaldī-
bas zemes nomu 1078 m2 platībā, kadastra Nr. 5605 001 0381, Liepu
ielā 7, Aknīstē.

5. Iznomāt S.M. pašvaldības zemes gabalu 6,4 ha platībā, Aknīstes
pagastā, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem.

Par Vidi degradējošu būvju un nekoptu teritoriju 
apzināšanas komisijas izveidošanu

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, G.Geida, A.Ielejs,
S.Pudāne, V.Čāmāne, A.Zībergs, J.Vanags, I.Lunģe); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Izveidot Vidi degradējošu būvju un nekoptu teritoriju apzināša-
nas komisiju šādā sastāvā:

1) būvinženieris – Reinis Līcis;
2) nekustamā īpašuma speciāliste Ilze Ieleja;
3) nekustamā īpašuma speciālists Kristaps Žubeckis.

Par pašvaldības materiālo pabalstu piešķiršanu
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne,

A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, J.Vanags, I.Lunģe); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt 5 personām apbedīšanas pabalstu Ls 50,00. Kopā Ls
250,00.

2. Piešķirt 1 personai pabalstu Ls 50,00 sakarā ar bērna pie-
dzimšanu. 

3. Piešķirt 1 personai pabalstu Ls 100,00 sakarā ar ilgstošu ār-
stēšanos.

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne,

A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, J.Vanags, I.Lunģe); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Reģistrēt S.N. pašvaldības Reģistrā Nr.1 „Pašvaldībai piedero-

šu dzīvojamo telpu izīrēšana” ar kārtas Nr.86.
Par VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” 

arodbiedrības atbrīvošanu no telpu nomas maksas
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne,

A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, J.Vanags, I.Lunģe); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Atbrīvot VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” arodor-
ganizāciju no Gārsenes kultūras nama nomas maksas Ziemassvētku
pasākuma organizēšanai šī gada 21.decembrī.

Par adrešu piešķiršanu
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne,

A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, J.Vanags, I.Lunģe); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Piešķirt jaunu adresi nekustamajam īpašumam:

Vecā adrese Jaunā adrese, kadastra Nr. „Kalnaancīši”, Aknīstes
pagasts, Aknīstes novads, LV-5208 „Kalna Ancīši”, Aknīstes pagasts,
Aknīstes novads, LV-5208, kadastra Nr.5625 002 0047  „Tauriņi”,
Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208 Dambja iela 3, Aknīste, Aknīstes
novads, LV-5208, kadastra Nr.5605 001 0124  

Par grozījumu Aknīstes novada Gārsenes pamatskolas 
nolikumā

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne,
A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, J.Vanags, I.Lunģe); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Izdarīt Gārsenes pamatskolas nolikumā šādu grozījumu:
Papildināt III daļas 10.punktu ar 10.3.apakšpunktu šādā redak-

cijā:
„Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garī-

gās attīstības traucējumiem – kods 21015811.”
Par saistošo noteikumu Nr.36 „Grozījumi Aknīstes novada
domes 2011.gada 27.jūlija saistošajos noteikumos Nr.14
„Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Aknīstes novadā””

 apstiprināšanu
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne,

A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, J.Vanags, I.Lunģe); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr. 36
„Grozījumi Aknīstes novada domes 2011.gada 27.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.14 „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Aknīstes no-
vadā””. (publicēti www.akniste.lv sadaļā – Saistošie noteikumi un
„Aknīstes Novada Vēstis” pielikumā)

Par saistošo noteikumu Nr.37 „Grozījumi Aknīstes novada
domes 2010.gada 18.augusta saistošajos noteikumos Nr.21

„Par sabiedrisko kārtību Aknīstes novadā”” apstiprināšanu
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne,

A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, J.Vanags, I.Lunģe); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr. 37
„Grozījumi Aknīstes novada domes 2010.gada 18.augusta saisto-
šajos noteikumos Nr.21 „Par sabiedrisko kārtību Aknīstes novadā””.
(publicēti www.akniste.lv sadaļā – Saistošie noteikumi un
„Aknīstes Novada Vēstis” pielikumā)

Par saistošo noteikumu Nr.38 „Grozījumi Aknīstes novada
domes 2010.gada 16.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15

„Kapsētu uzturēšanas noteikumi Aknīstes novadā””
 apstiprināšanu

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne,
A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, J.Vanags, I.Lunģe); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr. 38
„Grozījumi Aknīstes novada domes 2010.gada 16.jūnija saistoša-
jos noteikumos Nr.15 „Kapsētu uzturēšanas noteikumi Aknīstes no-
vadā””. (publicēti www.akniste.lv sadaļā – Saistošie noteikumi un
„Aknīstes Novada Vēstis” pielikumā)

 

Vec  adrese Jaun  adrese, kadastra Nr. 
„Kalnaanc ši”, Akn stes pagasts, Akn stes 
novads, LV-5208 

„Kalna Anc ši”, Akn stes pagasts, Akn stes 
novads, LV-5208, kadastra Nr.5625 002 0047 

„Tauri i”, Akn ste, Akn stes novads, LV-5208 Dambja iela 3, Akn ste, Akn stes novads, LV-
5208, kadastra Nr.5605 001 0124 
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Par saistošo noteikumu Nr.39 „Grozījumi Aknīstes novada
domes 2009.gada 16.septembra saistošajos noteikumos Nr.9

„Nodeva par Aknīstes novada pašvaldības izsniegtajiem 
oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām””

apstiprināšanu
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne,

A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, J.Vanags, I.Lunģe); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr. 39
„Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada 16.septembra sais-
tošajos noteikumos Nr.9 „Nodeva par Aknīstes novada pašvaldības
izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopi-
jām””. (publicēti www.akniste.lv sadaļā – Saistošie noteikumi un
„Aknīstes Novada Vēstis” pielikumā)

Par saistošo noteikumu Nr.40 „Grozījumi Aknīstes novada
domes 2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.4
„Par sociālo aprūpi mājās Aknīstes novada pašvaldības 

iedzīvotājiem”” apstiprināšanu
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne,

A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, J.Vanags, I.Lunģe); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr. 40
„Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada 26.augusta saisto-
šajos noteikumos Nr.4 „Par sociālo aprūpi mājās Aknīstes novada
pašvaldības iedzīvotājiem””. (publicēti www.akniste.lv sadaļā –
Saistošie noteikumi un „Aknīstes Novada Vēstis” pielikumā)

Par saistošo noteikumu Nr.41 „Grozījumi Aknīstes novada
domes 2009.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13

„Par sociālās palīdzības pabalstiem Aknīstes novada 
iedzīvotājiem, izvērtējot to materiālo stāvokli”” 

apstiprināšanu
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne,

A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, J.Vanags, I.Lunģe); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr. 41
„Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra saisto-
šajos noteikumos Nr.13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Aknīstes
novada iedzīvotājiem, izvērtējot to materiālo stāvokli””. (publicē-
ti www.akniste.lv sadaļā – Saistošie noteikumi un „Aknīstes Novada
Vēstis” pielikumā)

Par saistošo noteikumu Nr.42 „Grozījumi Aknīstes novada
domes 2009.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos Nr.14

„Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem,
neizvērtējot to materiālo stāvokli”” apstiprināšanu

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne,

A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, J.Vanags, I.Lunģe); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr. 42
„Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra saisto-
šajos noteikumos Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes no-
vada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli””. (publicē-
ti www.akniste.lv sadaļā – Saistošie noteikumi un „Aknīstes Novada
Vēstis” pielikumā)

Ģimenes ārstes E.Elekses iesnieguma izskatīšana
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne,

A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, J.Vanags, I.Lunģe); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Atļaut Edītei Eleksei veikt ģimenes ārsta praksi Aknīstes nova-
da Gārsenes pagastā – 1 reizi mēnesī, Asares pagastā – 2 reizes mē-
nesī, no 2014.gada 1.janvāra. 

2013.gada 27.decembrī
Aknīstes novada domes sēdē

pieņemtais lēmums
Par nekustamo īpašumu atsavināšanas izsoles rezultātu

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

A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, J.Vanags, I.Lunģe, A.Voitiške); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt 2013.gada 17.decembra izsoles par Aknīstes nova-
da pašvaldības īpašumā esošo zemes vienību – 1,422 ha platībā Lauku
ielā 2B, kadastra Nr.5605 001 0022, un 0,964 ha platībā Lauku ielā
2A, kadastra Nr.5605 001 0427, Aknīstē, atsavināšanu rezultātus.

PAPILDINĀJUMS
informatīvajā izdevumā „Aknīstes Novada Vēstis” iepriekšējā

numurā publicētajam 2013.gada 27.novembra lēmumam
„Par balvām pašvaldības darbiniekiem, izglītības iestāžu

pedagogiem un deputātiem”
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida,

V.Čāmāne, A.Voitiške, I.Lunģe, A.Zībergs); PRET – nav; ATTU-
RAS – nav, balsojumā nepiedalās – 1 deputāts (J.Vanags, pildot li-
kumā „Par interešu konflikta novēršanu pašvaldību amatpersonu dar-
bībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus), Aknīstes no-
vada dome NOLEMJ:

Piešķirt naudas balvu Ls 200 apmērā Aknīstes novada domes de-
putātam Jānim Vanagam.

Kancelejas nod.vad. I.Buiķe 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2013.gada 23.oktobrī (protokols Nr.16, 21.#)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.31
Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra
saistošajos noteikumos Nr.13 „Par sociālās palīdzības

pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem,
izvērtējot to materiālo stāvokli”

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta ceturto, piekto daļu, Ministru kabineta 2006.gada

19.decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi”
43.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu

Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu” 19.4.apakšpunktu,

Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu, 31.pantu, 32.pantu, 

1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra saisto-
šajos noteikumos Nr.13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Aknīstes

novada iedzīvotājiem, izvērtējot to materiālo stāvokli” šādus gro-
zījumus:

1.1. aizstāt 3.punkta 3.1.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „LVL
35,00” ar skaitli un vārdu „49,80 euro”;

1.2. aizstāt 3.punkta 3.2.1.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „LVL
90,00” ar skaitli un vārdu „128,06 euro”;

1.3. aizstāt 4.punkta 4.1.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „LVL
300,00” ar skaitli un vārdu „430 euro”;

1.4. aizstāt 5.punkta 5.2.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „LVL
50,00” ar skaitli un vārdu „75 euro”;

1.5. aizstāt 6.punkta 6.2.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „LVL
200,00” ar skaitli un vārdu „285 euro”;

1.6. aizstāt 6.punkta 6.2.1.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „LVL
50,00” ar skaitli un vārdu „75 euro”;

1.7. aizstāt 6.punkta 6.2.2.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „LVL
100,00” ar skaitli un vārdu „145 euro”;

1.8. aizstāt 7.punkta 7.2.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „LVL
150,00” ar skaitli un vārdu „215 euro”;

1.9. aizstāt 8.punkta 8.1.2.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „LVL
30,00” ar skaitli un vārdu „45 euro”;

1.10. aizstāt 9.punkta 9.1.1.3.apakšpunktā skaitli un vārdu„175
latiem” ar skaitli un vārdu „250 euro”;
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1.11. aizstāt 10.punkta 10.2.1.apakšpunktā apzīmējumu un skait-
li „LVL 50,00” ar skaitli un vārdu „75 euro”, apzīmējumu un skait-
li „LVL 60,00” ar skaitli un vārdu „90 euro”;

1.12. aizstāt 10.punkta 10.2.2.apakšpunktā apzīmējumu un skait-
li „LVL 80,00” ar skaitli un vārdu „115 euro”;

1.13. aizstāt 10.punkta 10.2.3.apakšpunktā apzīmējumu un skait-
li „LVL 80,00” ar skaitli un vārdu „115 euro”’.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Domes priekšsēdētāja  V.Dzene 

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2013.gada 16.decembrī (protokols Nr.18, 17.#)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 41
Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra
saistošajos noteikumos Nr.13 „Par sociālās palīdzības

pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, 
izvērtējot to materiālo stāvokli”

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta ceturto, piekto daļu, Ministru kabineta2006.gada

19.decembra noteikumiem Nr.1036
„Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu, Ministru kabineta
2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par 

ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 
trūcīgu” 19.4.apakšpunktu

1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra saisto-
šajos noteikumos Nr.13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Aknīstes
novada iedzīvotājiem, izvērtējot to materiālo stāvokli” šādus gro-
zījumus:

1.1. Izteikt 5.2.punktu šādā redakcijā:
„Pabalsta apmērs cietā kurināmā iegādei vai komunālo maksā-

jumu segšanai 100 euro”.
1.2. Papildināt 6.2.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„Pabalstu daļēju medicīnas izdevumu apmaksai piešķir pensio-

nāriem, politiski represētām personām, invalīdiem, bērniem inva-
līdiem, bērniem bāreņiem un personām, kuras slimo ar celiakiju, kuru
ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā ne-
pārsniedz 285 euro”.

1.3. Izteikt 6.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„Pabalstu medicīnas izdevumu apmaksai piešķir ne vairāk kā 75

euro gadā uz katru ģimenes locekli (tai skaitā 6.1.punktā minēta-
jām prasībām). Pabalstu saņemšanai personai jāiesniedz iesniegums,
pievienojot izdevumus apliecinošus dokumentus (čeki un kvītis, kur
ir norādīti personas dati).”

1.4. Papildināt 7.2.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„50% no ēdināšanas izdevumiem Aknīstes novada pašvaldības

pirmsskolas izglītības iestādēs piešķir bērniem, kuri iegūst pama-
tizglītību no 5 gadu vecuma un kam ir obligātā apmācība, un kuru
ģimenes vidējie ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mē-
nešu laikā nepārsniedz 285 euro”.

1.5. Papildināt 8.1.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„Vienreizējs pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai (dokumen-

tu noformēšanai vai atjaunošanai, atkarības no narkotisko vai tok-
sisko vielu ārstēšanai, sociālās aprūpes pasākumu nodrošināšanai)
un citu sociālo situāciju risināšanai tiek piešķirts trūcīgām perso-
nām, individuāli izvērtējot situāciju”.

1.6. Izteikt 8.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
„Pabalsta summa nepārsniedz 75 euro”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām”
45.pantā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētāja V.Dzene

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.13/2009
Par sociālās palīdzības pabalstiem Aknīstes novada

iedzīvotājiem, izvērtējot to materiālo stāvokli
(konsolidētā versija)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta ceturto, piekto daļu, Ministru kabineta 2006.gada

19.decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi”
43.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu

Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu” 19.4.apakšpunktu 

Grozījumi 20.11.2009. (prot.Nr.10, 23.#) ar pieņemto Saistošo
noteikumu Nr.19/2009 tekstu; 

Grozījumi 02.02.2011.( prot.Nr.2, 3.#) ar pieņemto Saistošo no-
teikumu Nr.2/2011 tekstu; 

Grozījumi 25.01.2012. (prot.Nr.1, 8.#) ar pieņemto Saistošo no-
teikumu Nr.2/2012 tekstu;

Grozījumi 06.02.2013. (prot.Nr.2, 3.#) ar pieņemto Saistošo no-
teikumu Nr.3/2013 tekstu; 

Grozījumi 23.10.2013. (prot.Nr.16, 21.#) ar pieņemto Saistošo
noteikumu Nr.31/2013 tekstu;

Grozījumi 16.12.2013. (prot.Nr.18, 17.#) ar pieņemto Saistošo
noteikumu Nr.41/2013 tekstu

1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Saistošie noteikumi nosaka sociālās palīdzības pabalstu (tur-

pmāk tekstā – pabalsts) veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas
un izmaksas kārtību personām (ģimenēm), kuras ir tiesīgas saņemt
šos pabalstus, kā arī lēmumu par pabalstiem apstrīdēšanas un pār-
sūdzēšanas kārtību.

1.2. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt novada sociālās palī-
dzības sistēmu, kas nodrošinātu finansiālu atbalstu trūcīgām per-
sonām, (ģimenēm), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu
viņu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

1.3. Sociālās palīdzības pabalsti tiek piešķirti pēc pabalsta pie-
prasītāja personas un tās ģimenes locekļu materiālo resursu izvēr-
tēšanas.

1.4. Pabalstus piešķir personai (ģimenei), kura deklarējusi savu
pamata dzīvesvietu novada administratīvajā teritorijā. (Grozījumi
20.11.2009.)

1.5. Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības li-
kuma 35.panta trešo daļu, var izmaksāt citus pabalstus pēc tam, kad
apmierināts pamatots pašvaldības trūcīgo iedzīvotāju pieprasījums
pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
un dzīvokļa pabalsta. Pabalsti tiek izmaksāti, nepārsniedzot budžeta
tāmi. (Grozījumi 02.02.2011.)

2. Pabalstu veidi
2.1. Pašvaldībā ir noteikti šādi sociālās palīdzības pabalstu veidi:
2.1.1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai;
2.1.2. vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;
2.1.3. dzīvokļa pabalsts;
2.1.4. pabalsts daļēju medicīnas izdevumu apmaksai;
2.1.5. pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai;
2.1.6. vienreizējs pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai;
2.1.7. pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem;
2.1.7. pabalsts audžuģimenei.

3. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa 
nodrošināšanai

3.1. Aknīstes novada pašvaldībā noteiktais garantētais minimā-
lais ienākumu līmenis personai ir 49,80 euro mēnesī (Grozījumi
20.11.2009., grozījumi 06.02.2013., grozījumi 23.10.2013.)

3.2. Pabalstu piešķir ģimenei (personai), kurai noteikta atbilstī-
ba trūcīgas ģimenes (personas) statusam atbilstoši Ministru kabi-
neta 2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par ģi-
menes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” un ku-
ras ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā ir
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zemāki par Ministru kabineta noteikto garantēto minimālo ienākumu
līmeni un kura ir gatava līdzdarboties savas sociālās situācijas uz-
labošanā. (Grozījumi 02.02.2011.)

3.2.1. Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās ienākumi
uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06
euro un ja: (Grozījumi 02.02.2011., grozījumi 23.10.2013.)

3.2.1.1. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi un vērtspapīri;
3.2.1.2. tā nav noslēgusi uztura līgumu;
3.2.1.3. tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās reha-

bilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ie-
slodzījumā;

3.2.1.4. persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā
bezdarbnieks vai darba meklētājs, izņemot Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 37.panta otrajā daļā minētos gadījumus;

3.2.1.5. tā neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
3.2.1.6. tai nav īpašumā nekustamais īpašums (zeme vai mežs)

vairāk par 3 ha. (Grozījumi 06.02.2013.)
3.3. Pabalstu piešķir, aprēķina un izmaksā atbilstoši Ministru ka-

bineta 2009.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.550 „Kārtība, kādā ap-
rēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ie-
nākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdz-
darbību”.

3.4. Vienojoties ar pabalsta pieprasītāju, pabalsta izmaksu nau-
dā daļēji vai pilnībā var aizstāt ar pabalstu natūrā (ar uzskaiti nau-
dā), samaksājot bērnu ēdināšanas izdevumus skolā vai bērnu au-
dzināšanas iestādē. (Grozījumi 02.02.2011.)

4. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā
4.1. Pabalstu ārkārtas situācijā (stihiskas nelaimes vai iepriekš

neparedzami apstākļi) piešķir līdz 430 euro vienai personai (ģimenei),
neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš
neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, un tikai tajos gadī-
jumos, ja nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts vai tas ir ne-
pietiekams minimālo izdevumu segšanai. (Grozījumi 25.01.2012.,
grozījumi 23.10.2013.)

4.2. Pabalstu piešķir, ja prasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk
kā mēneša laikā no ārkārtas situācijas rašanās.

5. Dzīvokļa pabalsts
5.1. Dzīvokļa pabalstu piešķir vienu reizi gadā kurināmā iegā-

dei vai īres un komunālo maksājumu segšanai trūcīgām ģimenēm
(personām), kurām nav noslēgti uzturlīgumi un nav īpašumā mežs.

5.2. Pabalsta apmērs cietā kurināmā iegādei vai komunālo mak-
sājumu segšanai 100 euro. (Grozījumi 25.01.2012., grozījumi
23.10.2013., grozījumi 16.12.2013.)

5.3. Izslēgts ar 02.02.2011. grozījumiem.
5.4. Dzīvokļa pabalstu nepiešķir:
5.4.1. ja pēdējo triju gadu laikā gūti ienākumi no nekustamā īpa-

šuma realizācijas;
5.4.2. ja iztikas līdzekļu deklarācijā norādītajām personām pie-

der nekustamais īpašums (zeme, mežs, dzīvojamā māja, dzīvoklis
u.c.), kas savu īpašumu vai tā daļu ir nodevusi īrē vai nomā; (Grozījumi
02.02.2011.)

5.4.3. ja piešķirtā dzīvojamā platība atrodas Aknīstes novada pa-
švaldībai piederošajā institūcijā vai struktūrvienībā.

6. Pabalsts daļēju medicīnas izdevumu apmaksai
6.1. Pabalstu medicīnas izdevumu daļējai apmaksai piešķir ģi-

menēm (personām), kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (per-
sonas) statusam atbilstoši Ministru kabineta 30.03.2010. noteiku-
miem Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas per-
sonas atzīšanu par trūcīgu. (Grozījumi 02.02.2011.)

6.2. Pabalstu daļēju medicīnas izdevumu apmaksai piešķir pen-
sionāriem, politiski represētām personām, invalīdiem, bērniem in-
valīdiem, bērniem bāreņiem un personām, kuras slimo ar celiaki-
ju, kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu lai-
kā nepārsniedz 285 euro. (Grozījumi 25.01.2012., grozījumi
06.02.2013., grozījumi 23.10.2013., grozījumi 16.12.2013.)

6.2.1. Pabalstu medicīnas izdevumu apmaksai piešķir ne vairāk
kā 75 euro gadā uz katru ģimenes locekli (tai skaitā 6.1.punktā mi-
nētajām prasībām). Pabalstu saņemšanai personai jāiesniedz ie-
sniegums, pievienojot izdevumus apliecinošus dokumentus (čeki un
kvītis, kur ir norādīti personas dati). (Grozījumi 02.02.2011., Grozījumi
25.01.2012., grozījumi 23.10.2013., grozījumi 16.12.2013.)

6.2.2. Pabalstu operācijas gadījumā piešķir, izvērtējot katru ga-
dījumu atsevišķi, bet ne vairāk kā 145 euro gadā vienai personai.
(Grozījumi 02.02.2011., Grozījumi 25.01.2012., grozījumi
23.10.2013.)

6.3. Izslēgts ar 06.02.2013. grozījumiem.

7. Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai
7.1. Bezmaksas ēdināšanu piešķir skolēniem, kuri mācās Aknīstes

novada pašvaldības vispārizglītojošās izglītības iestādēs no 1. līdz
12.klasei un bērniem, kuri apmeklē Aknīstes novada pašvaldības pirm-
sskolas izglītības iestādes, kurās bērnus sagatavo pamatizglītības ie-
gūšanai no piecu gadu vecuma un kuru ģimenes saskaņā ar pastā-
vošajiem normatīvajiem aktiem ir atzītas par trūcīgām, izņemot bēr-
nus, kuri atrodas pilnā valsts apgādībā. (Grozījumi 02.02.2011.)

7.2. 50% no ēdināšanas izdevumiem Aknīstes novada pašvaldī-
bas pirmsskolas izglītības iestādēs piešķir bērniem, kuri iegūst pa-
matizglītību no 5 gadu vecuma un kam ir obligātā apmācība, un kuru
ģimenes vidējie ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mē-
nešu laikā nepārsniedz 285 euro. (Grozījumi 02.02.2011., grozīju-
mi 06.02.2013., grozījumi 23.10.2013., grozījumi 16.12.2013.)

7.3. Ģimenēm, kurām ir piešķirts garantētā minimālā ienākuma
(GMI) līmeņa pabalsts un noslēgta vienošanās par pabalsta izmaksas
veidu, izdevumi par pusdienām var tikt novirzīti no GMI pabalsta.

7.4. Pabalstu transporta izdevumu segšanai bērniem, kuri mācās
internātpamatskolā, atmaksā pašvaldība, kura pieņēmusi lēmumu
par nepieciešamību ievietot bērnu minētajā mācību iestādē. 

Transporta izdevumus atmaksā, iesniedzot pašvaldībā braukša-
nu apliecinošus dokumentus (autobusu biļetes).

8. Vienreizējs pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai
8.1. Vienreizējs pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai (dokumentu

noformēšanai vai atjaunošanai, atkarības no narkotisko vai toksis-
ko vielu ārstēšanai, sociālās aprūpes pasākumu nodrošināšanai) un
citu sociālo situāciju risināšanai tiek piešķirts trūcīgām personām,
individuāli izvērtējot situāciju. (Grozījumi 02.02.2011., grozījumi
25.01.2012., grozījumi 16.12.2013.)

8.1.1. Pabalstu piešķir, ja netiek pieprasīts cita veida pabalsts.
8.1.2. Pabalsta summa nepārsniedz 75 euro. (Grozījumi 02.02.2011.,

grozījumi 23.10.2013., grozījumi 16.12.2013.)

9. Pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem
bērniem

9.1. Pabalstu piešķir atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 15.no-
vembra noteikumiem Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ār-
pusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”.

9.1.1. Pabalsta apmēri:
9.1.1.1. patstāvīgas dzīves uzsākšanai - divu sociālā nodrošinā-

juma pabalstu apmērā – (izmaksā vienu reizi);
9.1.1.2. dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai pēc piestādītā rēķi-

na (izmaksā katru mēnesi līdz pašvaldība nodrošina ar dzīvojamo telpu);
9.1.1.3. sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei (ne ma-

zāk par 250 euro) – (izmaksā vienu reizi vai par šo summu izsniedz
sadzīves priekšmetus un mīksto inventāru); (Grozījumi 23.10.2013.)

9.1.1.4. pabalstu ikmēneša izdevumu segšanai (sociālā nodroši-
nājuma pabalsta apmērā) – izmaksā katru mēnesi, ja pilngadību sa-
sniegušais bērns nepārtraukti turpina mācības vispārējās vai pro-
fesionālās izglītības iestādē un ir sekmīgs tās audzēknis;

9.1.1.5. Pabalstu ikmēneša izdevumu segšanai (sociālā nodro-
šinājuma pabalsta apmērā) – izmaksā katru mēnesi, ja pilngadību
sasniegušais bērns nepārtraukti turpina studijas augstskolā vai ko-
ledžā un sekmīgi apgūst studiju programmu. 
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Pabalsta izmaksu aptur studiju pārtraukuma laikā un to atjauno,
ja studijas tiek atsāktas.

Par studiju pārtraukšanu pilngadību sasniegušajam bērnam ir pie-
nākums informēt pašvaldību, kura izmaksā pabalstu ikmēneša iz-
devumiem.

10.  Pabalsts audžuģimenēm
10.1. Pabalstu audžuģimenēm piešķir Ministru kabineta

2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1036 „Audžuģimenes no-
teikumi” noteiktajā kārtībā.

10.2. Pabalsta apmēri:
10.2.1.  ikmēneša uzturlīdzekļu pabalsts bērnam līdz 7 gadu ve-

cumam – 75 euro, pēc 7 gadu vecuma – 90 euro; (Grozījumi
25.01.2012., grozījumi 23.10.2013.)

10.2.2.  vienreizējs pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegā-
dei līdz 115 euro, ja bērns uzturas vairāk par mēnesi; pabalstu iz-
maksā proporcionāli bērnu uzturēšanās dienu skaitam; (Grozījumi
23.10.2013.)

10.2.3.  atlīdzību par audžuģimenes pienākumu veikšanu – 115
euro mēnesī; pabalstu izmaksā proporcionāli bērnu uzturēšanās die-
nu skaitam. (Grozījumi 23.10.2013.)

11. Pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtība
11.1. Pabalsta pieprasītājs iesniedz Aknīstes novada sociālajā die-

nestā iesniegumu, kurā norāda problēmu vai vēlamo sociālās palī-
dzības veidu. (Grozījumi 02.02.2011.)

11.2. Vēršoties pie sociālā dienesta darba speciālista, persona uz-
rāda personu apliecinošu dokumentu, invalīda vai pensionāra apliecību,
ja persona ir invalīds vai pensionārs. (Grozījumi 02.02.2011.)

11.3. Sociālais dienests 10 darbdienu laikā pēc visu nepiecieša-
mo dokumentu saņemšanas novērtē ģimenes (laulāto, personu, ku-
rām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī)
vai atsevišķi dzīvojošas personas ienākumus un materiālo stāvok-
li, apmeklē personu dzīvesvietā un sastāda dzīvesvietas apsekoša-
nas aktu, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai, novērtē vaja-
dzības pēc pabalsta un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai
atteikumu piešķirt pabalstu.

11.4. Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas informē per-
sonu par pieņemto lēmumu, bet atteikuma gadījumā rakstveidā no-
rāda atteikuma iemeslu, kā arī lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzē-
šanas termiņus un kārtību.

11.5. Pabalsta piešķiršanu izskata, pamatojoties uz iesniegto iz-
tikas līdzekļu deklarāciju.

11.5.1.  Deklarācijā norāda šādus ģimenes (personas) ienākumus:
11.5.1.1.  ienākumi no algota darba un pensija (ieskaitot piemaksu

pie pensijas), valsts sociālie pabalsti, atlīdzības, stipendijas, kom-
pensācijas, uzturlīdzekļi un citi ienākumi, izņemot Sociālo pakal-
pojumu un sociālās palīdzības likuma 5.pantā minētos ienākumus,
pašvaldības iepriekš izmaksātos sociālās palīdzības pabalstus un so-
ciālās garantijas bērniem un bez vecāku gādības palikušam bērnam
pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, studējošo kredītu; (Grozījumi
02.02.2011.)

11.5.1.2. atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka sniegtais
materiālais atbalsts; (Grozījumi 02.02.2011.)

11.5.1.3. Izslēgts ar 02.02.2011. grozījumiem.
11.5.1.4. Izslēgts ar 02.02.2011. grozījumiem.
11.5.1.5. Izslēgts ar 02.02.2011. grozījumiem.
11.5.2. Deklarācijā sniedz ziņas par ģimenei (personai) piederošu

nekustamo īpašumu, kustamo mantu, noslēgtiem uztura līgumiem,
kā arī norāda ienākumus no saimnieciskās vai profesionālās darbī-
bas par laika posmu no iepriekšējā gada 1.janvāra līdz 31.decem-
brim. (Grozījumi 02.02.2011.)

11.6. Ģimenei (personai), kura griezusies novada sociālajā die-
nestā pēc sociālās palīdzības, ir sekojoši līdzdarbības pienākumi:

11.6.1. atļaut sociālā dienesta darbiniekam apsekot tās pastāvīgo dzī-
ves vietu;

11.6.2. ja ģimenē ir bezdarbnieks, viņam ir pienākums veikt līdz-
darbības pienākumus –piedalīties nodarbinātību veicinošos vai pro-
fesionālo iemaņu iegūšanas vai pilnveidošanas pasākumos;

11.6.3. meklēt algotu nodarbošanos un izmantot katru iespēju pa-
lielināt savus ienākumus.

11.7. Pabalsta pieprasītājam sociālā dienesta darbinieks iekārto
klienta lietu, kuru uzglabā piecus gadus pēc pabalsta izmaksas ter-
miņa beigām.

11.8. Sociālā dienesta vadītājs vienu reizi mēnesī informē Aknīstes
novada sociālo jautājumu komiteju par pieņemtajiem lēmumiem so-
ciālās palīdzības pabalstu piešķiršanā.

11.9. Lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību vai neatbilstī-
bu trūcīgas ģimenes (personas) statusam pieņem sociālais dienests.
(Grozījumi 02.02.2011.)

11.10. Lēmumu par pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa
nodrošināšanai, dzīvokļa pabalstu, pabalstu medicīnas izdevumu da-
ļējai apmaksai, pabalstu bērna izglītībai un audzināšanai, pabalstu
atsevišķu situāciju risināšanai pieņem sociālais dienests. (Grozījumi
02.02.2011.)

11.11. Lēmumu par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ārkārtas si-
tuācijā pieņem sociālā dienesta vadītājs.

11.12. Piešķirto pabalstu izmaksā tā novada pašvaldības pagas-
ta pārvalde, kurā saņemts iesniegums un pieņemts lēmums.

11.13. Pabalsta izmaksu var atteikt pilnībā vai pārtraukt, rakstiski
informējot personu, 

11.13.1.  Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā šādos
gadījumos: (Grozījumi 02.02.2011.)

ja persona (ģimene) atsakās līdzdarboties savas sociālās situā-
cijas uzlabošanā (atsakās no apmaksātas ārstēšanās, rehabilitācijas,
līdzdarbības pienākumu veikšanas vai citiem nodarbinātību veici-
nošiem pasākumiem);

11.13.2. neuzrāda patiesos ienākumus;
11.13.3. citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos ak-

tos noteiktajos gadījumos.  
11.14. Sociālā dienesta darbinieks, kurš veic sociālā dienesta sek-

retāra pienākumus, informē personu par pieņemto lēmumu. Ja lē-
mums negatīvs - pabalsta piešķiršana atteikta – pabalsta saņēmē-
jam norādāms atteikuma pamatojums, kā arī lēmuma apstrīdēšanas
vai pārsūdzēšanas kārtība.

12. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
12.1. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Aknīstes novada pa-

švaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā. (Grozījumi 20.11.2009.)
12.2. Administratīvo aktu strīdu komisijas pieņemto lēmumu var pār-

sūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Jelgavā, Atmodas
ielā 19, LV-3007) likumā noteiktajā kārtībā. (Grozījumi 20.11.2009.)

12.3.  Izslēgts (20.11.2009.)

13. Saistošo noteikumu publicēšana
13.1. Saistošie noteikumi publicējami likuma „Par pašvaldībām”

45.pantā noteiktajā kārtībā.
13.2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.

Domes priekšsēdētāja V.Dzene

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2013.gada 23.oktobrī (protokols Nr.16, 22.#)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.32
Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra

saistošajos noteikumos Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem
Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo 

stāvokli”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu,
41.panta pirmās daļas 1.punktu,

Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu, 31.pantu, 32.pantu, 

1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra saisto-
šajos noteikumos Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes no-
vada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli” šādus gro-
zījumus:
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1.1. aizstāt 3.punkta 3.1.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „LVL
100,00” ar skaitli un vārdu „145 euro”;

1.2. aizstāt 3.punkta 3.2.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „LVL
25,00” ar skaitli un vārdu „40 euro”, apzīmējumu un skaitli „LVL
35,00” ar skaitli un vārdu „50 euro”, apzīmējumu un skaitli „LVL
50,00” ar skaitli un vārdu „75 euro”;

1.3. aizstāt 3.punkta 3.3.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „LVL
20,00” ar skaitli un vārdu „30 euro”;

1.4. aizstāt 3.punkta 3.4.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „LVL
50,00” ar skaitli un vārdu „75 euro”;

1.5. aizstāt 3.punkta 3.6.4.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „LVL
150,00” ar skaitli un vārdu „215 euro”;

1.6. aizstāt 3.punkta 3.6.5.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „LVL
50,00” ar skaitli un vārdu „75 euro”;

1.7. aizstāt 3.punkta 3.7.1.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „LVL
25,00” ar skaitli un vārdu „40 euro”, apzīmējumu un skaitli „LVL
15,00” ar skaitli un vārdu „25 euro”;

1.8. aizstāt 3.punkta 3.7.2.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „LVL
40,00” ar skaitli un vārdu „65 euro”;

1.9. aizstāt 3.punkta 3.8.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „LVL
15,00” ar skaitli un vārdu „25 euro”;

1.10. aizstāt 3.punkta 3.9.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „LVL
100,00” ar skaitli un vārdu „145 euro”.

Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.
Domes priekšsēdētāja V.Dzene

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2013.gada 16.decembrī (protokols Nr.18, 18.#)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. Nr.42
Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra

saistošajos noteikumos Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem
Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo 

stāvokli”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
43.panta trešo daļu

1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra saisto-
šajos noteikumos Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes no-
vada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli” šādus gro-
zījumus:

1.1. Izteikt 3.4.punktu šādā redakcijā:
„Bērna dzimšanas pabalstu piešķir, pamatojoties uz dzimtsarakstu

nodaļas izsniegto izziņu un ja pabalsta pieprasītājam – vismaz vienam
no vecākiem – deklarētā dzīvesvieta un jaundzimušā bērna pamata dek-
larētā dzīvesvieta ir novada teritorijā. Pabalsta apmērs 150 euro”.

1.2. Izteikt 3.5.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„Pabalstu Ziemassvētku dāvanu iegādei piešķir skolēniem, kuri

mācās Aknīstes novada pašvaldības mācību iestādēs”.
1.3. Grozīt 3.10.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„Piešķir brīvpusdienas 50% apmērā Aknīstes novada izglītības

iestāžu 3., 4.un 5.klases skolēniem, neņemot vērā skolēnu dekla-
rēto dzīvesvietu”.

1.4. Izteikt 3.11.punktu šādā redakcijā:
„Piešķir brīvpusdienas 100% apmērā daudzbērnu ģimeņu bēr-

niem (3 un vairāk bērni), kuri apmeklē Aknīstes novada vispārējās
izglītības iestādes, neņemot vērā deklarēto dzīvesvietu”.

1.5. Izteikt 4.1.punktu šādā redakcijā”
„Lai saņemtu materiālo palīdzību, persona vai tās likumīgais pār-

stāvis iesniedz novada domē iesniegumu un mācību iestādes izzi-
ņu par to, ka bērns mācās (līdz 24 gadu vecumam) par materiālās
palīdzības piešķiršanu”.

Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pan-
tā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētāja V.Dzene

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.14/2009
Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, 

neizvērtējot to materiālo stāvokli
(konsolidētā versija)

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu

(Grozījumi 02.02.2011.)

Grozījumi 20.11.2009. prot.Nr.10, 22.§ ar pieņemto Saistošo
noteikumu Nr.18/2009 tekstu

Grozījumi 02.02.2011. prot.Nr.2, 4.§ ar pieņemto Saistošo no-
teikumu Nr.3/2011 tekstu

Grozījumi 25.01.2012. prot.Nr.1, 9.§ ar pieņemto Saistošo no-
teikumu Nr.3/2012 tekstu

Grozījumi 06.02.2013. prot.Nr.2, 4.§ ar pieņemto Saistošo no-
teikumu Nr.4/2013 tekstu; precizēti 23.03.2013. (prot.Nr.4, 31.#)

Grozījumi 29.08.2013. prot.Nr.13, 18.§ ar pieņemto Saistošo
noteikumu Nr.23/2013 tekstu;

Grozījumi 25.09.2013. prot.Nr.14, 17.§ ar pieņemto Saistošo
noteikumu Nr.27/2013 tekstu;

Grozījumi 23.10.2013. prot.Nr.16, 22.§ ar pieņemto Saistošo
noteikumu Nr.32/2013 tekstu;

Grozījumi 16.12.2013. prot.Nr.18, 18.§ ar pieņemto Saistošo
noteikumu Nr.42/2013 tekstu

Vispārīgie jautājumi 
1.1.  Materiālās palīdzības pabalstu mērķis ir sniegt materiālu at-

balstu personām un personu grupām, neizvērtējot to materiālo stā-
vokli, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ
tā nespēj apmierināt savas vajadzības.

1.2. Šie noteikumi nosaka materiālās palīdzības pabalstu izmaksas
un saņemšanas kārtību, personām (ģimenēm), kuras savu pamata
dzīvesvietu ir deklarējušas Aknīstes novada teritorijā.

1.3. Šie noteikumi nosaka novada materiālās palīdzības pabal-
stu veidus, pabalstu apmēru, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēša-
nas un pārsūdzēšanas kārtību.

1.4. Materiālās palīdzības pabalstus piešķir novada pašvaldības
sociālo jautājumu komiteja.

2. Materiālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtība
2.1. Par materiālās palīdzības pabalstu piešķiršanu lemj novada

sociālo jautājumu komiteja, saņemot personas iesniegumu un tam
pievienotos nepieciešamos dokumentus.

3. Vienreizējo materiālās palīdzības pabalstu veidi, 
neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus

3.1. Vienreizējs pabalsts 145 euro apmērā, sasniedzot 100 gadu
jubileju. (Grozījumi 23.10.2013.)

3.2. Vienreizējs pabalsts 40 euro apmērā, sasniedzot 80 gadu ju-
bileju, 50 euro apmērā, sasniedzot 90 gadu jubileju un 75 euro Zelta
kāzu jubilejā, ja svinības piesaka pašvaldības dzimtsarakstu noda-
ļā. (Grozījumi 02.02.2011., grozījumi 25.01.2012., grozījumi
06.02.2013., grozījumi 23.10.2013.)

3.3. Vienreizējs pabalsts 30 euro personām, kuras atbrīvotas no
brīvības atņemšanas vietas pēc soda izciešanas un kuras līdz ap-
cietināšanai savu pamata dzīvesvietu bija deklarējušas Aknīstes no-
vada teritorijā. (Grozījumi 23.10.2013.)

3.3.1. Pabalstu jāpieprasa viena mēneša laikā no atbrīvošanas die-
nas, iesniedzot izziņas kopiju par atbrīvošanos no ieslodzījuma vie-
tas (uzrādot oriģinālu).

3.4. Bērna dzimšanas pabalstu piešķir, pamatojoties uz dzim-
tsarakstu nodaļas izsniegto izziņu un ja pabalsta pieprasītājam - vis-
maz vienam no vecākiem - deklarētā dzīvesvieta un jaundzimušā
bērna pamata deklarētā dzīvesvieta ir novada teritorijā. Pabalsta ap-
mērs 150 euro. (Grozījumi 02.02.2011., grozījumi 25.01.2012., gro-
zījumi 23.10.2013., grozījumi 16.12.2013.)

3.4.1. Ja vienam no vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir citas pa-
švaldības teritorijā, nepieciešams iesniegt izziņu, ka persona nav sa-
ņēmusi pabalstu bērna piedzimšanai citā pašvaldībā.
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3.4.2. Bērna dzimšanas pabalsts jāpieprasa viena mēneša laikā
no bērna piedzimšanas dienas.

3.5. Vienreizējs pabalsts (pabalsta apmērs noteikts ar domes lē-
mumu) Ziemassvētku dāvanu iegādei.

3.5.1.  Pabalstu Ziemassvētku dāvanu iegādei piešķir skolēniem,
kuri mācās Aknīstes novada pašvaldības mācību iestādēs.
(Grozījumi 16.12.2013.)

3.5.2. Pabalstu Ziemassvētku dāvanu iegādei piešķir pirmssko-
las vecuma bērniem, ieskaitot arī tos bērnus, kuri apmeklē pirmsskolas
izglītības iestādi.

3.5.3. Pabalstu Ziemassvētku dāvanu iegādei piešķir bērniem, kuri
atrodas ārpusģimenes aprūpes iestādēs, un tos ir ievietojusi Aknīstes
novada pašvaldība.

3.5.4. Pabalstu Ziemassvētku dāvanu iegādei piešķir personām,
kuras atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijās, un tās ir ievietojusi Aknīstes novada pašvaldība.

3.5.5. Pabalsts Ziemassvētku dāvanu iegādei var tikt izsniegts man-
tiskā veidā (konfekšu paciņas).

3.6. Apbedīšanas pabalsts paredzēts apbedīšanas izdevumu segšanai.
3.6.1. Vienreizēju pabalstu apbedīšanas izdevumu segšanai pie-

šķir pašvaldības novadā deklarētā iedzīvotāja nāves gadījumā.
3.6.2. Pabalsts jāpieprasa viena mēneša laikā no miršanas izzi-

ņas saņemšanas brīža, iesniedzot pašvaldībā iesniegumu un perso-
nas miršanas izziņas kopiju (uzrādot oriģinālu).

3.6.3. Pabalstu var pieprasīt persona, kas apņemas bēru organizēšanu.
3.6.4. Pabalstu 215 euro piešķir, ja mirusi persona nebija pensi-

jas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs. (Grozījumi 23.10.2013.)
3.6.5. Pabalstu 75 euro piešķir, ja mirusi persona saņēma pen-

siju vai sociālā nodrošinājuma pabalstu. (Grozījumi 23.10.2013.)
3.6.6. Ja mirušai personai nav piederīgo vai personas, kas uzņemas

apbedīšanu, novada pašvaldība apmaksā apbedīšanas pakalpojumus
un, nepieciešamības gadījumā, Starprajonu tiesu medicīnas ekspertīzes
nodaļas pakalpojumus.

3.7. Vienreizējs materiālais pabalsts bērnam, uzsākot 1. klasi.
3.7.1.  Tiesības saņemt vienreizēju materiālo pabalstu mācību grā-

matu, darba burtnīcu un mācību piederumu iegādei, ja bērns uzsāk
mācības pirmajā klasē novada pašvaldības teritorijā esošajā mācī-
bu iestādē, pabalsta daļu 40 euro pārskaitot izglītības iestādei no pa-
švaldības budžeta un 25 euro izmaksājot bērna vecākiem. (Grozījumi
02.02.2011., grozījumi 23.10.2013.)

3.7.2. Kopējais pabalsta apmērs vienam bērnam ir 65 euro.
(Grozījumi 02.02.2011., grozījumi 23.10.2013.)

3.7.3. Sarakstu par skolēniem, kuri uzsāk mācības 1.klasē, pa-
švaldībā iesniedz mācību iestādes direktors.

3.8. Vienreizējs pabalsts gadā 25 euro apmērā politiski represē-
tajām personām, kuras deklarējušas savu dzīvesvietu Aknīstes no-
vadā, uzrādot politiski represētas personas apliecību. (Grozījumi
25.01.2012., grozījumi 23.10.2013.)

3.9. Vienreizēju materiālo pabalstu līdz 145 euro piešķir ilgsto-
šas ārstēšanās (ilgāk par 3 mēnešiem) gadījumā, personām, kuras
deklarējušas savu dzīvesvietu Aknīstes novadā. Vienreizējais ma-
teriālais pabalsts jāpieprasa līdz kalendārā gada beigām. (Grozījumi
06.02.2013., grozījumi 23.10.2013.)

3.10.Piešķir brīvpusdienas 50% apmērā Aknīstes novada izglī-
tības iestāžu 3., 4. un 5.klases skolēniem, neņemot vērā skolēna dek-
larēto dzīvesvietu. (Grozījumi 06.02.2013.) (Grozījumi 29.08.2013.,
grozījumi 16.12.2013.)

3.11. Piešķir brīvpusdienas 100% apmērā daudzbērnu ģimeņu bēr-
niem (3 un vairāk bērni), kuri apmeklē Aknīstes novada vispārējās
izglītības iestādes, neņemot vērā deklarēto dzīvesvietu. (Grozījumi
25.09.2013., grozījumi 16.12.2013.)

4. Materiālās palīdzības saņemšanas kārtība
4.1. Lai saņemtu materiālo palīdzību, persona vai tās likumīgais

pārstāvis iesniedz novada domē iesniegumu un mācību iestādes iz-
ziņu par to, ka bērns mācās (līdz 24 gadu vecumam) par materiā-
lās palīdzības piešķiršanu. (Grozījumi 02.02.2011., grozījumi
16.12.2013.)

4.2.Materiālo palīdzību piešķir, neizvērtējot ģimenes (personas)
ienākumus.

4.3. Lēmumu par materiālās palīdzības pabalstu piešķiršanu pie-
ņem novada dome. (Grozījumi 20.11.2009.)

4.4. Lēmuma izpildes kārtība:
4.4.1.Piešķirto materiālo palīdzību izmaksā novada pašvaldības

vai pagasta pārvaldes kasē.

5. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
5.1. Novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt

Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Jelgavā,
Atmodas ielā 19, LV-3007) likumā noteiktajā kārtībā. (Grozījumi
20.11.2009.)

5.2. Izslēgts (20.11.2009.)

6. Saistošo noteikumu publicēšana
6.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā Latvijas Republikas

19.05.1994. likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.
(Grozījumi 02.02.2011.)

Domes priekšsēdētāja V.Dzene

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2013.gada 23.oktobrī (protokols Nr.16, 23.#)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.33
Grozījumi Aknīstes novada domes 2012.gada 28.novembra

saistošajos noteikumos Nr.25 „Kārtība, kādā Aknīstes novada
pašvaldība kompensē braukšanas izdevumus obligātā 
pirmskolas izglītības vecuma, vispārējās pamatizglītības
un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
43.panta trešo daļu,

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 21.punkts un
Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumu Nr.872

„Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot
braukšanas maksas atvieglojumus 

maršrutu tīkla maršrutos”12.,13.punktu
Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu, 31.pantu, 32.pantu, 

1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2012.gada 28.novembra sais-
tošajos noteikumos Nr.25 „Kārtība, kādā Aknīstes novada pašval-
dība kompensē braukšanas izdevumus obligātā pirmskolas izglītī-
bas vecuma, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglī-
tības iestāžu izglītojamiem” šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 8.punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 0,05” ar skaitli
un vārdu „0,07 euro”;

1.2. aizstāt 9.punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 0,05” ar skaitli
un vārdu „0,07 euro”;

1.3. aizstāt 12.punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 0,05” ar skait-
li un vārdu „0,07 euro”;

1.4. aizstāt 13.punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 0,05” ar skait-
li un vārdu „0,07 euro”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.
Domes priekšsēdētāja V.Dzene

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.25/2012
Kārtība, kādā Aknīstes novada pašvaldība kompensē

braukšanas izdevumus obligātā pirmskolas izglītības 
vecuma, vispārējās pamatizglītības un vispārējās 

vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem
(konsolidētā versija)

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu, 

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 21.punkts un
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Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumu Nr.872
„Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot

braukšanas maksas atvieglojumus 
maršrutu tīkla maršrutos”12.,13.punktu

Grozījumi 23.10.2013., prot. Nr.16, 23.#, ar pieņemto saistošo
noteikumu Nr.33 tekstu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka kārtību un apmēru, kādā Aknīstes novada

pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) kompensē braukšanas izdevu-
mus obligātā pirmskolas izglītības vecuma, vispārējās pamatizglī-
tības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem (turpmāk
tekstā – izglītojamie), kuru deklarētā vai faktiskā dzīvesvieta ir Aknīstes
novada administratīvā teritorijā.

2. Braukšanas izdevumi izglītojamiem tiek kompensēti, ņemot
vērā Ministru kabineta noteikto mācību gada un mācību semestru
sākuma un beigu laiku - no 1.septembra līdz 31.maijam. Izlaiduma
klasēm – līdz pēdējam eksāmenam izglītības iestādē.

3. Pašvaldība nekompensē braukšanas izdevumus izglītojamiem:
3.1. maršrutos, kuros tiek nodrošināts pašvaldības transports līdz

izglītības iestādei un atpakaļ;
3.2. brīvdienās, svētku dienās, kā arī par dienām, kad netiek ap-

meklēta izglītības iestāde;
3.3. ja izglītojamais vispārējās izglītības pakalpojumu saņem ār-

pus pašvaldības administratīvās teritorijas, izņemot šo noteikumu
4.punktā minētajos gadījumos.

4. Pašvaldība kompensē braukšanas izdevumus izglītojamiem līdz
izglītības iestādei un atpakaļ ārpus pašvaldības administratīvās te-
ritorijas: 

4.1. ja izglītojamam ar valsts vai starpnovadu pedagoģiski me-
dicīniskās komisijas atzinumu nepieciešams vispārējo izglītību ie-
gūt pēc izglītības programmas, kura pašvaldības administratīvajā
teritorijā esošajās izglītības iestādēs netiek īstenota; 

4.2. ja izglītojamais vispārējo izglītību iegūst pašvaldības ad-
ministratīvajā teritorijā neesoša veida izglītības iestādē.

5. Viena izglītojamā braukšanas izdevumu kompensēšanai pa-
švaldība kompensē tikai vienu no braukšanas izdevumu kompen-
sācijas veidiem.

6. Pašvaldība kompensē braukšanas izdevumus Asares pamat-
skolas, Gārsenes pamatskolas un Aknīstes vidusskolas izglītības ie-
stāžu izglītojamiem, kas saistīti ar izglītojamo piedalīšanos reģio-
nālajās, starpnovadu un valsts olimpiādēs. 

7. Asares pamatskola, Gārsenes pamatskola un Aknīstes vidus-
skola sava budžeta ietvaros var lemt par braukšanas izdevumu kom-
pensēšanu saviem izglītojamiem pēc uzrādītajām sabiedriskā trans-
porta braukšanas biļetēm par gadījumiem, kas nav minēti šajos no-
teikumos.

II. Braukšanas izdevumu kompensācijas apjoms
8. Pašvaldības teritorijā deklarētajiem obligātā pirmskolas izglītības

vecuma izglītojamiem no 5 gadu vecuma ir tiesības saņemt kom-
pensāciju par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem
mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpa-
kaļ, ja izglītojamā nogādāšanu uz izglītības iestādi veic vecāki, vie-
tās, kur nav pieejams sabiedriskais vai pašvaldības transports un at-
tālums līdz tuvākajai sabiedriskā transporta pieturai ir ne mazāks
par 3 km. Braukšanas izdevumu kompensācijas apjoms tiek aprē-
ķināts, reizinot apmeklēto dienu skaitu mēnesī ar 0,07 euro un ki-
lometru skaitu dienā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un at-
pakaļ. (Grozījumi 23.10.2013.)

9. Citu novadu teritorijā deklarētajiem obligātā pirmskolas izglītības
vecuma izglītojamiem ir tiesības saņemt kompensāciju par brauk-
šanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no
faktiskās dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, ja izglīto-
jamā nogādāšanu uz izglītības iestādi veic vecāki, vietās, kur nav
pieejams sabiedriskais vai pašvaldības transports un attālums līdz
tuvākajai sabiedriskā transporta pieturai ir ne mazāks par 3 km.

Braukšanas izdevumu kompensācijas apjoms tiek aprēķināts, rei-
zinot apmeklēto dienu skaitu mēnesī ar 0,07 euro un kilometru skai-
tu dienā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ. (Grozījumi
23.10.2013.)

10. Pašvaldības teritorijā deklarētajiem vispārējās pamatizglītī-
bas iestādes (1.-9.klases) un vispārējās vidējās izglītības iestādes (10.-
12.klases) izglītojamiem ir tiesības saņemt kompensāciju 100% ap-
mērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mā-
cību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ,
ja izmanto sabiedrisko transportu. 

11. Citu novadu teritorijā deklarētajiem vispārējās pamatizglītī-
bas iestādes (1.-9.klases) un vispārējās vidējās izglītības iestādes (10.-
12.klases) izglītojamiem ir tiesības saņemt kompensāciju 100 % ap-
mērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mā-
cību gada laikā no faktiskās dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un
atpakaļ, ja izmanto sabiedrisko transportu.

12. Ja pašvaldības teritorijā deklarēto vispārējās pamatizglītības
iestādes (1.-9.klases) vai vispārējās vidējās izglītības iestādes (10.-
12.klases) izglītojamo nogādāšanu uz izglītības iestādi veic vecā-
ki, vietās, kur nav pieejams sabiedriskais vai pašvaldības transports
un attālums līdz tuvākajai sabiedriskā transporta pieturai ir ne ma-
zāks par 3 km. Braukšanas izdevumu kompensācijas apjoms tiek
aprēķināts, reizinot apmeklēto dienu skaitu mēnesī ar 0,07 euro un
kilometru skaitu dienā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un at-
pakaļ. (Grozījumi 23.10.2013.)

13. Ja citu novadu teritorijā deklarēto vispārējās pamatizglītības
iestādes (1.-9.klases) vai vispārējās vidējās izglītības iestādes (10.-
12.klases) izglītojamo nogādāšanu uz izglītības iestādi veic vecā-
ki, vietās, kur nav pieejams sabiedriskais vai pašvaldības transports
un attālums līdz tuvākajai sabiedriskā transporta pieturai ir ne ma-
zāks par 3 km. Braukšanas izdevumu kompensācijas apjoms tiek
aprēķināts, reizinot apmeklēto dienu skaitu mēnesī ar 0,07 euro un
kilometru skaitu dienā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un at-
pakaļ. (Grozījumi 23.10.2013.)

14. Citu novadu teritorijā deklarētajiem obligātā pirmskolas iz-
glītības vecuma, vispārējās pamatizglītības iestādes (1.-9.klases) un
vispārējās vidējās izglītības iestādes (10.-12.klases) izglītojamiem
pašvaldība nekompensē braukšanas izdevumus:

14.1. ja izglītojamam braukšanas izdevumus kompensē attiecī-
gā novada pašvaldība, kurā izglītojamam ir deklarētā dzīvesvieta;

14.2. šo noteikumu 4.punktā minētajos gadījumos.

III. Braukšanas izdevumu kompensācijas kārtība
15. Lai saņemtu braukšanas izdevumu kompensāciju, izglītoja-

mā vecāki/likumiskie pārstāvji līdz katra mēneša 15.datumam ie-
sniedz pašvaldībā: 

15.1. aizpildītu atbilstošo iesnieguma veidlapu par izmantojamo
transportu (1.pielikums vai 2.pielikums);

15.2. izziņu par izglītības iestādes apmeklējumu iepriekšējā mē-
nesī, kuru paraksta izglītojamā klases audzinātājs (3.pielikums);

15.3. braukšanas biļetes par iepriekšējā mēnesī izmantoto sa-
biedrisko transportu, kuras pielīmētas uz lapas hronoloģiskā secī-
bā, norādot biļešu izdevumu kopsummu ar cipariem un vārdiem.

16. Ja izglītojamā nogādāšanu uz izglītības iestādi veic vecā-
ki/likumiskie pārstāvji šo noteikumu 8.,9.12.,13.punktos minētajos
gadījumos, viens no vecākiem/likumiskais pārstāvis papildus šo no-
teikumu 15.1. un 15.2.punktos minētajam prasībām uzrāda trans-
portlīdzekļa reģistrācijas apliecību un transportlīdzekļa vadītāja ap-
liecību. 

17. Ja izglītojamā vecāki/likumiskie pārstāvji veic vairāku iz-
glītojamo pārvadājumus no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un
atpakaļ, braukšanas izdevumu kompensācijas apjomu aprēķina, ne-
pārsniedzot šo noteikumu braukšanas izdevumu kompensācijas ap-
mēru neatkarīgi no pārvadājamo skolēnu skaita.

18. Ja izglītojamais mācību procesa laikā uzturas internātā vai
dienesta viesnīcā (kopmītnē), braukšanas izdevumi tiek kompen-
sēti par braucieniem nedēļas pirmajā mācību dienā līdz izglītības
iestādei un pēdējā nedēļas mācību dienā atpakaļ līdz dzīvesvietai.
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19. Lai saņemtu braukšanas izdevumu kompensāciju šo notei-
kumu 6.punktā minētajos gadījumos, izglītojamo vecāki/likumis-
kie pārstāvji iesniedz pašvaldībā izziņu no izglītības iestādes par olim-
piādes apmeklējumu (4.pielikums) un braukšanas biļetes par izmantoto
sabiedrisko transportu.

20. Aprēķinus par braukšanas izdevumu kompensācijas apmē-
ru veic pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas speciālisti. 

21. Braukšanas izdevumu kompensācija tiek izmaksāta:
21.1. iesnieguma veidlapā norādītajai personai pašvaldības kasē

vai pārskaitot uz norādīto bankas kontu;
21.2. vienu reizi mēnesī no 15.-20.datumam par iepriekšējo mēnesi;
21.3.ja ir ievērotas braukšanas izdevumu kompensācijas sa-

ņemšanas noteikumi.

IV. Noslēguma jautājumi
22. Noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā

noteiktajā kārtībā. 
Domes priekšsēdētāja V.Dzene

Iesniegumu un izziņu veidlapas (1.-4.pielikums) – www.akniste.lv
sadaļā – Saistošie noteikumi vai Aknīstes novada pašvaldības kan-
celejā, 1.kab.

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2013.gada 23.oktobrī (protokols Nr.16, 24.#)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.34
Grozījumi Aknīstes novada domes 2011.gada 26.janvāra

saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Aknīstes novada
pašvaldības nodevām”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”
12.panta pirmās daļas 2.,4.,7.,9.punktiem,

Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu, 31.pantu, 32.pantu, 

1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2011.gada 26.janvāra saisto-
šajos noteikumos Nr.1 „Par Aknīstes novada pašvaldības nodevām”
šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 6.punkta 6.1.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls
10,00” ar skaitli un vārdu „14,20 euro”;

1.2. aizstāt 6.punkta 6.2.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls
20,00” ar skaitli un vārdu „28,45 euro”;

1.3. aizstāt 8.punkta 8.1.apakšpunktā skaitli un apzīmējumu „5,00
Ls/m2” ar skaitli, vārdu un apzīmējumu „7,10 euro/m2”;

1.4. aizstāt 8.punkta 8.2.apakšpunktā skaitli un apzīmējumu „10,00
Ls/m2” ar skaitli, vārdu un apzīmējumu „14,20 euro/m2”;

1.5. aizstāt 11.punkta 11.1.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli
„Ls 1,00” ar skaitli un vārdu „1,40 euro”;

1.6. aizstāt 11.punkta 11.2.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli
„Ls 1,00” ar skaitli un vārdu „1,40 euro”;

1.7. aizstāt 11.punkta 11.3.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli
„Ls 1,00” ar skaitli un vārdu „1,40 euro”;

1.8. aizstāt 11.1punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 3,00” ar skait-
li un vārdu „4,25 euro”;

1.9. aizstāt 16.punkta 16.1.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli
„Ls 5,00” ar skaitli un vārdu „7,10 euro”;

1.10. aizstāt 16.punkta 16.2.apakšpunktā apzīmējumu un skait-
li „Ls 2,00” ar skaitli un vārdu „2,85 euro”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.
Domes priekšsēdētāja V.Dzene

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 1/2011
Par Aknīstes novada pašvaldības nodevām

(konsolidētā versija)

Izdoti saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”
12.panta pirmās daļas 2.,4.,7.,9.punktiem

Grozījumi 23.10.2012., prot. Nr.14, 20.#, ar pieņemto saistošo
noteikumu Nr.22 tekstu;

Grozījumi 23.10.2013., prot. Nr.16, 24.#, ar pieņemto saistošo
noteikumu Nr.34 tekstu

Vispārējie noteikumi
1. Šie saistošie noteikumi nosaka Aknīstes novada pašvaldības

nodevu (turpmāk tekstā – nodeva) objektus, likmes, nodevu mak-
sāšanas kārtību un nodevu maksātāju kategorijas, kuras atbrīvotas
no nodevu samaksas vai kurām piešķirti atvieglojumi.

2. Pašvaldības nodeva nomaksājama pirms atļaujas vai pakalpojuma
saņemšanas, izņemot 17.punktā noteiktajā gadījumā. 

3. Dokumenti, kas saistīti ar nodevas nomaksu, iesniedzami
Aknīstes novada pašvaldības administrācijas kancelejā.

4. Pašvaldības nodevas iemaksājamas Aknīstes novada pašval-
dības pamatbudžetā, un tās izlieto saskaņā ar apstiprināto Aknīstes
novada pašvaldības budžetu.

5. Aknīstes novada pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības ir
atbrīvotas no pašvaldības nodevu nomaksas. 

II. Nodeva par Aknīstes novada pašvaldības simbolikas 
izmantošanu

6. Nodevas likme par Aknīstes novada pašvaldības simbolikas
– Aknīstes novada pašvaldības karoga un ģerboņa attēla izmanto-
šanu komerciāliem mērķiem, vienam produkcijas veidam gadā:

6.1. fiziskām personām 14,20 euro 
6.2. juridiskajām personām 28,45 euro

(Grozījumi 23.10.2013.)

7. Pašvaldības simbolikas izmantošana atļauta tikai ar Aknīstes
novada domes lēmumu.

III. Nodeva par reklāmas materiālu izvietošanu 
8. Nodevas likme par reklāmas izvietošanu publiskās vietās gadā:

8.1. telpiskai reklāmai  7,10 euro/m²  
8.2. izgaismotai telpiskai reklāmai 14,20 euro/m²  

(Grozījumi 23.10.2013.)

9. Nodevu aprēķina proporcionāli par atlikušajiem kalendārā gada
pilniem mēnešiem un tālāk par katru nākamo kalendāro gadu.

10. Ikgadējais maksājums veicams līdz konkrētā gada 31.martam. 

IV. Nodeva par ielu tirdzniecību publiskās vietās fiziskām
un juridiskām personām

11. Nodevas likme par vienu tirdzniecības vietu ielu tirdzniecī-
bas vietās dienā, tirgojot: 

11.1 Nodevas likme personai, kas veic ielu tirdzniecību divās vai
vairāk ielu tirdzniecības vietās – 4,25 euro mēnesī. (Grozījumi
23.10.2013.)

12. Pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības iekasē nodevu par
tirdzniecību publiskās vietās no fiziskām un juridiskām personām,
ja pašvaldības iestāde vai kapitālsabiedrība ir ielu tirdzniecības or-
ganizētājs. Iekasētās nodevas pašvaldības iestāde vai kapitālsabiedrība
iemaksā Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžetā 5 (piecu) dar-
ba dienu laikā no nodevas saņemšanas dienas.

13. Izslēgts ar 23.10.2012. grozījumiem.
14. Nodevu par ielu tirdzniecību citās publiskās vietās nemak-

sā personas, kuras ar tirdzniecību nodarbojas speciāli šim nolūkam
iekārtotās vietās (veikals, kiosks, kafejnīca, bārs un cita speciāli tird-

11.1. fiziskai personai, kurai atbilstoši normat vajiem aktiem nav j re istr  
saimniecisk  darb ba, Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu 
Nr.440 „Noteikumi par tirdzniec bas veidiem, kas saska ojami ar 
pašvald bu, un tirdzniec bas organiz šanas k rt bu” 7.punkt  min t s 
preces 

1,40 euro 

11.2. juridiskai personai, kura re istr jusi saimniecisko darb bu, jebkura 
veida p rtikas un nep rtikas preces 

1,40 euro 

11.3.  fiziskai personai, kura re istr jusi saimniecisko darb bu, jebkura 
vaida p rtikas un nep rtikas preces 

1,40 euro 

(Groz jumi 23.10.2013
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zniecībai iekārtota vieta), kā arī slēgtās vai atklātās vietās, kas at-
rodas kādas personas (izņemot pašvaldību) īpašumā, valdījumā vai
lietojumā. 

15. No nodevas atbrīvo I un II grupas invalīdus, trūcīgās perso-
nas, kuras tirgo pašizgatavotu, pašaudzētu vai savvaļā ievāktu pro-
dukciju. 

V. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu
publiskās vietās

16. Nodevas likme par izklaidējoša rakstura pasākuma rīkoša-
nu publiskās vietās:

16.1. vienai dienai 7,10 euro 
16.2. par katru nākamo pasākuma dienu 2,85 euro 

(Grozījumi 23.10.2013.)

17. No nodevas atbrīvo piemiņas pasākumu organizatorus, kuru
rīkotā publiskā pasākuma veids un mērķis atbilst piemiņas dienas
raksturam. 

Domes priekšsēdētāja V.Dzene

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2013.gada 16.decembrī (protokols Nr.18, 12.#)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.36
Grozījumi Aknīstes novada domes 2011.gada 27.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.14 „Nodeva par būvatļaujas 

saņemšanu Aknīstes novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 3.punktu, 

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

Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu, 31.pantu, 32.pantu

1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2011.gada 27.jūlija saistoša-
jos noteikumos Nr.14 „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Aknīstes
novadā” šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 3.punkta 3.1.1.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls
20” ar skaitli un vārdu „28,46 euro”;

1.2. aizstāt 3.punkta 3.1.2.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls
10” ar skaitli un vārdu „14,23 euro”;

1.3. aizstāt 3.punkta 3.1.3.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls
25” ar skaitli un vārdu „35,57 euro”;

1.4. aizstāt 3.punkta 3.1.4.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls
15” ar skaitli un vārdu „21,34 euro”;

1.5. aizstāt 3.punkta 3.1.5.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls
10” ar skaitli un vārdu „14,23 euro”;

1.6. aizstāt 3.punkta 3.1.6.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls
10” ar skaitli un vārdu „14,23 euro”;

1.7. aizstāt 3.punkta 3.1.7.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls
20” ar skaitli un vārdu „28,46 euro”;

1.8. aizstāt 3.punkta 3.1.8.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls
20” ar skaitli un vārdu „28,46 euro”;

1.9. aizstāt 3.punkta 3.1.9.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls
20” ar skaitli un vārdu „28,46 euro”;

1.10. aizstāt 3.punkta 3.1.10.apakšpunktā apzīmējumu un skait-
li „Ls 30” ar skaitli un vārdu „42,69 euro”;

1.11. aizstāt 3.punkta 3.1.11.apakšpunktā apzīmējumu un skait-
li „Ls 30” ar skaitli un vārdu „42,69 euro”;

1.12. aizstāt 3.punkta 3.1.12.apakšpunktā apzīmējumu un skait-
li „Ls 30” ar skaitli un vārdu „42,69 euro”;

1.13. aizstāt 3.punkta 3.1.13.apakšpunktā apzīmējumu un skait-
li „Ls 50” ar skaitli un vārdu „71,14 euro”;

1.14. aizstāt 3.punkta 3.1.14.apakšpunktā apzīmējumu un skait-
li „Ls 30” ar skaitli un vārdu „42,69 euro”;

1.15. aizstāt 3.punkta 3.1.15.apakšpunktā apzīmējumu un skait-
li „Ls 20” ar skaitli un vārdu „28,46 euro”;

1.16. aizstāt 3.punkta 3.2.1.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli
„Ls 30” ar skaitli un vārdu „42,69 euro”;

1.17. aizstāt 3.punkta 3.2.2.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli
„Ls 15” ar skaitli un vārdu „21,34 euro”;

1.18. aizstāt 3.punkta 3.2.3.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli
„Ls 50” ar skaitli un vārdu „71,14 euro”;

1.19. aizstāt 3.punkta 3.2.4.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli
„Ls 30” ar skaitli un vārdu „42,69 euro”;

1.20. aizstāt 3.punkta 3.2.5.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli
„Ls 50” ar skaitli un vārdu „71,14 euro”;

1.21.aizstāt 3.punkta 3.2.6.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli
„Ls 20” ar skaitli un vārdu „28,46 euro”;

1.22.aizstāt 3.punkta 3.2.7.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli
„Ls 30” ar skaitli un vārdu „42,69 euro”;

1.23.aizstāt 3.punkta 3.2.8.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli
„Ls 50” ar skaitli un vārdu „71,14 euro”;

1.24.aizstāt 3.punkta 3.2.9.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli
„Ls 30” ar skaitli un vārdu „42,69 euro”;

1.25.aizstāt 3.punkta 3.2.10.apakšpunktā apzīmējumu un skait-
li „Ls 50” ar skaitli un vārdu „71,14 euro”;

1.26.aizstāt 3.punkta 3.2.11.apakšpunktā apzīmējumu un skait-
li „Ls 60” ar skaitli un vārdu „85,37 euro”;

1.27. aizstāt 3.punkta 3.2.12.apakšpunktā apzīmējumu un skait-
li „Ls 50” ar skaitli un vārdu „71,14 euro”;

1.28. aizstāt 3.punkta 3.2.13.apakšpunktā apzīmējumu un skait-
li „Ls 70” ar skaitli un vārdu „99,60 euro”;

1.29. aizstāt 3.punkta 3.2.14.apakšpunktā apzīmējumu un skait-
li „Ls 100” ar skaitli un vārdu „142,29 euro”;

1.30. aizstāt 3.punkta 3.2.15.apakšpunktā apzīmējumu un skait-
li „Ls 50” ar skaitli un vārdu „71,14 euro”;

1.31. aizstāt 3.punkta 3.2.16.apakšpunktā apzīmējumu un skait-
li „Ls 50” ar skaitli un vārdu „71,14 euro”;

1.32. aizstāt 3.punkta 3.2.17.apakšpunktā apzīmējumu un skait-
li „Ls 50” ar skaitli un vārdu „71,14 euro”;

1.33. aizstāt 3.punkta 3.2.18.apakšpunktā apzīmējumu un skait-
li „Ls 50” ar skaitli un vārdu „71,14 euro”;

1.34. aizstāt 3.punkta 3.2.19.apakšpunktā apzīmējumu un skait-
li „Ls 50” ar skaitli un vārdu „71,14 euro”;

1.35. aizstāt 3.punkta 3.2.20.apakšpunktā apzīmējumu un skait-
li „Ls 80” ar skaitli un vārdu „113,83 euro”;

1.36. aizstāt 3.punkta 3.2.21.apakšpunktā apzīmējumu un skait-
li „Ls 80” ar skaitli un vārdu „113,83 euro”;

1.37. aizstāt 4.punkta 4.1.1.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli
„Ls 20” ar skaitli un vārdu „28,46 euro”;

1.38. aizstāt 4.punkta 4.1.2.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli
„Ls 10” ar skaitli un vārdu „14,23 euro”;

1.39. aizstāt 4.punkta 4.2.1.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli
„Ls 30” ar skaitli un vārdu „42,69 euro”;

1.40. aizstāt 4.punkta 4.2.2.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli
„Ls 20” ar skaitli un vārdu „28,46 euro”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.
Domes priekšsēdētāja V.Dzene

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.14/11 
Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Aknīstes novadā

(konsolidētā versija)
Izdoti saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 

14.panta pirmās daļas 3.punktu, 
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas

10.punktu
Grozījumi 16.12.2013., prot. Nr.18, 12.#, ar pieņemto saistošo

noteikumu Nr.36/2013 tekstu
1. Saistošie noteikumi nosaka ar nodevu par būvatļaujas saņemšanu

(turpmāk - nodeva) apliekamos objektus, nodevas apmēru, node-
vas maksāšanas kārtību un atvieglojumus Aknīstes novada admi-
nistratīvajā teritorijā. 

2. Nodevu maksā fiziskas un juridiskas personas, kuras norma-
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tīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformē dokumentus un saņem bū-
vatļauju Krustpils novada Būvvaldē (turpmāk -Būvvalde), kurai šo
pārvaldes funkciju veikt ir deleģējusi Aknīstes novada pašvaldība. 

3. Nodevas objekts un likme par būvatļaujas saņemšanu ir:
3.1. Fiziskajām personām:

5. Nodeva iemaksājama Krustpils novada pašvaldības pamat-
budžetā.

6. No nodevas samaksas tiek atbrīvoti pirmās un otrās grupas in-

valīdi, maznodrošinātas personas un represētās personas, ja tās veic
būvprojektēšanu un būvniecību savām vajadzībām.

7. Nodevu nosaka un kontroli par nodevas samaksu veic Būvvalde.
8. Nodevas uzskaiti veic Krustpils novada pašvaldības grāmat-

vedība.
9. Savlaicīgi nesamaksāto nodevu piedzen likumā „Par nodok-

ļiem un nodevām” paredzētajā kārtībā.
10. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā ar Latvijas Republikas

likuma „Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā. 

Domes priekšsēdētāja V.Dzene

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2013.gada 16.decembrī (protokols Nr.18, 13.#)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.37
Grozījumi Aknīstes novada domes Aknīstes novada domes

2010.gada 20.oktobra saistošajos noteikumos Nr.21 
„Par sabiedrisko kārtību Aknīstes novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 16.punktu,
43.panta pirmās daļas 4.punktu,

Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu, 31.pantu, 32.pantu

1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2010.gada 20.oktobra saisto-
šajos noteikumos Nr.21 „Par sabiedrisko kārtību Aknīstes novadā”
šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 2.4.punkta 2.4.2.apakšpunktā apzīmējumu un skait-
li „Ls 250,00” ar skaitli un vārdu „350,00 euro”, apzīmējumu un
skaitli „Ls 1000,00” ar skaitli un vārdu „1400,00 euro”;

1.2. aizstāt 3.1.punkta 3.1.1.apakšpunktā apzīmējumu un skait-
li „Ls 50,00” ar skaitli un vārdu „72,00 euro”;

1.3. aizstāt 3.1.punkta 3.1.1.1.apakšpunktā apzīmējumu un skait-
li „Ls 50,00” ar skaitli un vārdu „72,00 euro”;

1.4. aizstāt 3.1.punkta 3.1.2.apakšpunktā apzīmējumu un skait-
li „Ls 25,00” ar skaitli un vārdu „36,00 euro”;

1.5. aizstāt 3.1.punkta 3.1.3.apakšpunktā apzīmējumu un skait-
li „Ls 150,00” ar skaitli un vārdu „215,00 euro”;

1.6. aizstāt 3.1.punkta 3.1.3.1.apakšpunktā apzīmējumu un skait-
ļus „Ls 150,00 – 250,00” ar skaitļiem un vārdu „215,00 – 350,00
euro”;

1.7. aizstāt 3.1.punkta 3.1.4.apakšpunktā apzīmējumu un skait-
li „Ls 25,00” ar skaitli un vārdu „36,00 euro”;

1.8. aizstāt 3.1.punkta 3.1.4.1.apakšpunktā apzīmējumu un skait-
ļus „Ls 25,00 – 50,00” ar skaitļiem un vārdu „36,00 – 72,00 euro”;

1.9. aizstāt 3.1.punkta 3.1.5.apakšpunktā apzīmējumu un skait-
ļus „Ls 5,00 – 50,00” ar skaitļiem un vārdu „8,00 - 72,00 euro”;

1.10. aizstāt 3.2.punkta 3.2.1.apakšpunktā apzīmējumu un skait-
li „Ls 25,00” ar skaitli un vārdu „36,00 euro”;

1.11. aizstāt 3.2.punkta 3.2.1.1.apakšpunktā apzīmējumu un skait-
ļus „Ls 25,00 – 50,00” ar skaitļiem un vārdu „36,00 – 72,00 euro”;

1.12. aizstāt 3.2.punkta 3.2.2.apakšpunktā apzīmējumu un skait-
li „Ls 250,00” ar skaitli un vārdu „350,00 euro”;

1.13. aizstāt 3.2.punkta 3.2.3.apakšpunktā apzīmējumu un skait-
li „Ls 50,00” ar skaitli un vārdu „72,00 euro”;

1.14. aizstāt 3.2.punkta 3.2.4.apakšpunktā apzīmējumu un skait-
li „Ls 50,00” ar skaitli un vārdu „72,00 euro”;

1.15. aizstāt 3.3.punkta 3.3.1.apakšpunktā apzīmējumu un skait-
li „Ls 25,00” ar skaitli un vārdu „36,00 euro”, apzīmējumu un skait-
li „Ls 50,00” ar skaitli un vārdu „72,00 euro”;

1.16. aizstāt 3.3.punkta 3.3.1.1.apakšpunktā apzīmējumu un skait-
ļus „Ls 25,00 – 50,00” ar skaitļiem un vārdu „36,00 – 72,00 euro”,
apzīmējumu un skaitļus „Ls 50,00 – 100,00” ar skaitļiem un vār-
du „72,00 – 145,00 euro”;

1.17. aizstāt 3.4.punkta 3.4.1.apakšpunktā apzīmējumu un skait-
li „Ls 25,00” ar skaitli un vārdu „36,00 euro”;

3.1.1. 
 

Viena   dz vok a    m jas    vai    d rza    m jas    jaunb ve, 
rekonstrukcija, renov cija 

28,46 euro 

3.1.2. 
 

Viena dz vok a m jas vai d rza m jas pal g ku jaunb ve, 
rekonstrukcija, renov cija 

14,23 euro 

3.1.3. 
 

Divu un vair ku dz vok u m jas jaunb ve, rekonstrukcija, 
renov cija 

35,57 euro 

3.1.4. 
 

Divu    un   vair ku    dz vok u    m jas    pal g ku   jaunb ve, 
rekonstrukcija, renov cija 

21,34 euro 

3.1.5. 
 

Iekš jo inženierkomunik ciju jaunb ve, rekonstrukcija, 
renov cija 

14,23 euro 

3.1.6. 
 

Inženierkomunik ciju piesl guma jaunb ve,  rekonstrukcija, 
renov cija 

14,23 euro 

3.1.7. 
 

Ma istr lo inženierkomunik ciju jaunb ve,   
rekonstrukcija, renov cija 

28,46 euro 

3.1.8. Piebraucama ce a jaunb ve, rekonstrukcija, renov cija 28,46 euro 
3.1.9. Hidrob ves jaunb ve, rekonstrukcija, renov cija 28,46 euro

3.1.10. Viesn cu kas vai citas slaic gas apmešan s kas jaunb ve, 
rekonstrukcija, renov cija 

42,69 euro 

3.1.11. Biroja kas jaunb ve, rekonstrukcija, renov cija 42,69 euro 
3.1.12. Vairumtirdzniec bas un mazumtirdzniec bas kas jaunb ve, 

rekonstrukcija, renov cija 
42,69 euro 

3.1.13. R pniecisk s    ražošanas    kas    vai    noliktavas   jaunb ve, 
rekonstrukcija, renov cija

71,14 euro

3.1.14. Sporta un atp tas b ves jaunb ve, rekonstrukcija, renov cija 42,69 euro
3.1.15. Citas, iepriekš neklasific tas, kas jaunb ve, rekonstrukcija, 

renov cija 
28,46 euro

(Groz jumi 16.12.201
3.2. Juridiskaj m person m: 

3.2.1. Viena dz vok a m jas vai d rza m jas jaunb ve, 
rekonstrukcija, renov cija 

42,69 euro

3.2.2. Viena dz vok a m jas vai d rza m jas pal g ku jaunb ve, 
rekonstrukcija, renov cija

21,34 euro

3.2.3. Divu un vair ku dz vok u m jas jaunb ve,  rekonstrukcija, 
renov cija 

71,14 euro

3.2.4. Divu    un    vair ku    dz vok u    m jas    pal g ku   jaunb ve, 
rekonstrukcija, renov cija 

42,69 euro

3.2.5. Esošas kas rekonstrukcija - p rpl nošana uz m jdarb bas 
veikšanai 

71,14 euro

3.2.6. Iekš jo inženierkomunik ciju jaunb ve, rekonstrukcija, 
renov cija 

28,46 euro

3.2.7. Inženierkomunik ciju piesl guma jaunb ve, rekonstrukcija, 
renov cija 

42,69 euro

3.2.8. Ma istr lo   inženierkomunik ciju  jaunb ve,   rekonstrukcija, 
renov cija 

71,14 euro

3.2.9. Piebraucam  ce a jaunb ve, rekonstrukcija, renov cija 42,69 euro
3.2.10. Hidrob ves jaunb ve, rekonstrukcija, renov cija 71,14 euro
3.2.11. Viesn cu kas un citas slaic gas apmešan s kas jaunb ve, 

rekonstrukcija, renov cija 
85,37 euro

3.2.12. Satiksmes un sakaru kas jaunb ve, rekonstrukcija, renov cija 71,14 euro
3.2.13. Vairumtirdzniec bas un mazumtirdzniec bas kas jaunb ve, 

rekonstrukcija, renov cija
99,60 euro

3.2.14. R pniecisk s    ražošanas    kas    vai    noliktavas   jaunb ve, 
rekonstrukcija, renov cija

142,29 euro

3.2.15. Biroja kas jaunb ve, rekonstrukcija, renov cija 71,14 euro
3.2.16. Sporta un atp tas b ves jaunb ve, rekonstrukcija, renov cija 71,14 euro
3.2.17. Plašizklaides   pas kumu,   izgl t bas   vai   vesel bas   apr pes 

iest žu kas jaunb ve, rekonstrukcija, renov cija 
71,14 euro

3.2.18. Citas nedz vojam s kas jaunb ve, rekonstrukcija, renov cija 71,14 euro
3.2.19. Citas, iepriekš neklasific tas, kas jaunb ve, rekonstrukcija, 

renov cija 
71,14 euro

3.2.20. Transporta b ves jaunb ve, rekonstrukcija, renov cija 113,83 euro

3.2.21. Cauru vada,   sakaru   un   elektrop rvades   l nijas   jaunb ve, 
rekonstrukcija, renov cija 

113,83 euro

(Groz jumi 16.12.201
Nodevas likme par b vat aujas pagarin šanu, pas t t ja vai b vuz m ja mai u, 
izzi as par nepabeigto b vniec bu izsniegšanu ir: 
 
4.1. Fiziskaj m person m: 

4.1.1. Pas t t ja vai b vuz m ja mai a b vat auj  28,46 euro
4.1.2. Izzi as par nepabeigto b vniec bu izsniegšana 14,23 euro

(Groz jumi 16.12.2013.)( j )
4.2. Juridiskaj m person m: 

4.2.1. Pas t t ja vai b vuz m ja mai a b vat auj 42,69 euro
4.2.2. Izzi as par nepabeigto b vniec bu izsniegšana 28,46 euro

(Groz jumi 16.12.2013
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1.18. aizstāt 3.4.punkta 3.4.1.1.apakšpunktā apzīmējumu un skait-
ļus „Ls 25,00 – 50,00” ar skaitļiem un vārdu „36,00 – 72,00 euro”;

1.19. aizstāt 3.5.punkta 3.5.1.apakšpunktā apzīmējumu un skait-
li „Ls 10,00” ar skaitli un vārdu „15,00 euro”;

1.20. aizstāt 3.5.punkta 3.5.1.1.apakšpunktā apzīmējumu un skait-
ļus „Ls 10,00 – 50,00” ar skaitļiem un vārdu „15,00 – 72,00 euro”;

1.21. aizstāt 3.5.punkta 3.5.2.apakšpunktā apzīmējumu un skait-
li „Ls 5,00” ar skaitli un vārdu „8,00 euro”;

1.22. aizstāt 3.5.punkta 3.5.2.1.apakšpunktā apzīmējumu un skait-
ļus „Ls 5,00 – 20,00” ar skaitļiem un vārdu „8,00 – 30,00 euro”;

1.23. aizstāt 3.6.punkta 3.6.1.apakšpunktā apzīmējumu un skait-
li „Ls 20,00” ar skaitļiem un vārdu „30,00 euro”;

1.24. aizstāt 3.6.punkta 3.6.1.1.apakšpunktā apzīmējumu un skait-
ļus „Ls 15,00 – 50,00” ar skaitļiem un vārdu „22,00 – 72,00 euro”;

1.25. aizstāt 3.6.punkta 3.6.2.apakšpunktā apzīmējumu un skait-
li „Ls 5,00” ar skaitli un vārdu „8,00 euro”;

1.26. aizstāt 3.6.punkta 3.6.2.1.apakšpunktā apzīmējumu un skait-
li „Ls 10,00” ar skaitli un vārdu „15,00 euro”;

1.27. aizstāt 3.7.punkta 3.7.1.apakšpunktā apzīmējumu un skait-
li „Ls 15,00” ar skaitli un vārdu „22,00 euro”;

1.28. aizstāt 3.7.punkta 3.7.1.1.apakšpunktā apzīmējumu un skait-
ļus „Ls 15,00 – 50,00” ar skaitļiem un vārdu „22,00 – 72,00 euro”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.
Domes priekšsēdētāja V.Dzene

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.21/2010
Par sabiedrisko kārtību Aknīstes novadā

(konsolidētā versija)

Izdoti saskaņā ar likuma 
„Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16. punktu,

43. panta pirmās daļas 4. punktu

Grozījumi 16.12.2013., prot. Nr.18, 13.#, ar pieņemto saistošo
noteikumu Nr.37/2013 tekstu

1. Terminu skaidrojums
1.1. Aknīstes novada pašvaldības saistošajos noteikumos lieto-

to terminu skaidrojums.
Noteikumu pārkāpums – prettiesiska, vainojama (ar nodomu

vai aiz neuzmanības izdarīta) darbība vai bezdarbība, kas apdraud
novada sabiedrisko kārtību.

Noteikumu pārkāpējs – persona, kura ar nodomu vai aiz ne-
uzmanības ir izdarījusi darbības, kādas šie noteikumi aizliedz, vai
persona, kura ar nodomu vai aiz neuzmanības nav veikusi tai uz-
liktos pienākumus.

Administratīvā atbildība – noteikumu pārkāpēja atbildība, kas
iestājas, ja persona ir izdarījusi sabiedriskās kārtības noteikumu pār-
kāpumu, par kuru var administratīvi sodīt šajos noteikumos pare-
dzētajā kārtībā.

Administratīvais sods – atbildības līdzeklis, kas tiek piemērots
personām par sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpšanu, ja par
šiem pārkāpumiem pēc to rakstura saskaņā ar spēkā esošajiem li-
kumiem nav paredzēta kriminālatbildība vai administratīvā atbil-
dība, kas paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, tur-
pmāk tekstā – APK.

Publiska vieta – jebkura vieta, kas neatkarīgi no tās faktiskās
izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vaja-
dzību un interešu nodrošināšanai un par maksu vai bez maksas ir
pieejama ikvienai fiziskajai personai, kura nav attiecīgās vietas īpaš-
nieks, tiesiskais valdītājs, turētājs, algots darbinieks vai cita persona,
kuras atrašanās attiecīgajā vietā ir saistīta ar darba pienākumu iz-
pildi, pasākuma organizēšanu vai saskaņā ar uzņēmuma līgumu. 

Zaļā zona – ar zaļajiem stādījumiem dabīgā vai mākslīgā ceļā
apaugušas (apaudzētas) platības, kurās ir koki, krūmi, augi, puķu
stādījumi, zāliens, ūdens tilpnes ar krastiem, parki, skvēri un lau-
kumi ar ierīkotiem ceļiem un takām, labiekārtojuma elementiem un
mazās arhitektūras formām.

Sabiedriska vieta – ikviena novadā publiski pieejama teritori-
ja, telpa (ceļi - jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kas sastāv no
braucamās daļas, kā arī daudzdzīvokļu māju pagalmi, citas speciāli
iekārtotas brīvdabas atpūtas vietas; kā arī neapbūvētas vai citādi ne-
iekārtotas valsts vai pašvaldības zemes un ēkas).

Vispārīgie noteikumi
2.1. Saistošo noteikumu „Par sabiedrisko kārtību Aknīstes

novadā” mērķis un uzdevumi:
2.1.1. Saistošie noteikumi „Par sabiedrisko kārtību Aknīstes no-

vadā”, turpmāk tekstā Noteikumi, tiek ieviesti, lai Aknīstes novada
administratīvajā teritorijā nodrošinātu sabiedrisko kārtību un sanitā-
ro tīrību.

2.1.2. Noteikumi paredz, kāda kārtība ir jāievēro Aknīstes no-
vada administratīvajā teritorijā un kāda ir atbildība tās neievēroša-
nas gadījumā.

2.2. Atbildība par noteikumu neievērošanu:
2.2.1. Noteikumi ir saistoši visā Aknīstes novada teritorijā visām

fiziskajām un juridiskajām personām, kas dzīvo, uzturas un darbojas
Aknīstes novadā. Nekustamā īpašuma īpašniekiem ir saistoši ne-
atkarīgi no tā, vai īpašums ir vai nav reģistrēts zemesgrāmatā.

2.2.2. Personas, kuras pārkāpj šos Noteikumus, ir saucamas pie
tajos paredzētās administratīvās atbildības, ja par viņu darbību kon-
krētā gadījumā nav paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā noteiktā administratīvā atbildība.

2.3. Administratīvo sodu uzlikšanas kārtība:
2.3.1. Fiziskajām vai juridiskajām personām par Noteikumos mi-

nētajiem sabiedriskās kārtības pārkāpumiem tiek sastādīts protokols. 
2.3.2. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpēju no no-

teikumu pildīšanas, pārkāpuma seku likvidēšanas un pārkāpuma re-
zultātā nodarīto materiālo zaudējumu atlīdzināšanas.

2.3.3. Par Noteikumu pārkāpumu, ja to izdarījusi nepilngadīga
persona, kurai nav pastāvīga ienākuma avota, naudas sods tiek ie-
kasēts no viņa vecākiem, aizbildņiem vai personām, kas viņus aiz-
stāj.

2.3.4. Amatpersonas un institūcijas, kuras ir tiesīgas sastā-
dīt administratīvo pārkāpumu protokolu un uzlikt administratīvo
sodu par Noteikumu pārkāpšanu:

2.3.4.1.   Valsts policijas darbinieki;
2.3.4.2.  Aknīstes novada pašvaldības priekšsēdētājs, priekšsē-

dētāja vietnieks, izpilddirektors un pašvaldības iestāžu vadītāji, pār-
valžu vadītāji;

2.3.4.3.  Aknīstes novada pašvaldības Administratīvās komisijas
locekļi.

2.4. Sods par noteikumu neievērošanu:
2.4.1. Par noteikumu pārkāpšanu var piemērot brīdinājumu vai

naudas sodu.
2.4.2. Naudas sods, atbilstoši APK 26. panta otrās daļas notei-

kumiem, nepārsniedz fiziskajām personām līdz 350,00 euro, bet ju-
ridiskajām personām – līdz 1400,00 euro; (Grozījumi 16.12.2013.)

2.4.3. Brīdinājums, kas tiek izteikts rakstveidā, tiek uzlikts no-
teikumu pārkāpējam par pārkāpumu, kas izdarīts pirmo reizi.

2.5. Administratīvā soda uzlikšanas kārtība:
2.5.1. Sodu par šo Noteikumu pārkāpšanu uzliek robežās, kurās

paredzēta atbildība par izdarīto šo noteikumu pārkāpumu.
2.5.2. Par pārkāpumiem, kuri paredzēti Noteikumos, izdarīšanas

vietā bez administratīvā protokola sastādīšanas, izsniedzot noteik-
ta parauga kvīti, Noteikumu 2.4. punktā minētās amatpersonas var
uzlikt pārkāpējam naudas sodu no 1 līdz 10 latiem vai arī brīdināt,
ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto naudas sodu. Ja pārkāpējs ap-
strīd soda uzlikšanu, attiecīgā amatpersona sastāda administratīvo
pārkāpumu protokolu.

2.5.3. Administratīvos protokolus izskata un sodu uzliek Aknīstes
novada administratīvā komisija. Administratīvās komisijas lēmu-
mus var pārsūdzēt (apstrīdēt) Administratīvajā rajona tiesā LAPK
279.,280. panta noteiktajā kārtībā.
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3. Sevišķā daļa
3.1. Novada teritorijas uzturēšanas un aizsardzības notei-

kumu neievērošana.
3.1.1. Par savlaicīgu namīpašumu, ēku, fasāžu neuzturēšanu kār-

tībā, namīpašumam piegulošās teritorijas neuzturēšanu, ieskaitot gā-
jēju ietvju netīrīšanu, nekaisīšanu ziemas periodā, zāles nepļauša-
nu pie namīpašumiem, lauksaimniecības teritorijās, sniega novie-
tošanu uz ceļa braucamās daļas – namīpašniekam izsaka brīdinā-
jumu vai uzliek naudas sodu līdz 72,00 euro. (Grozījumi 16.12.2013.)

3.1.1.1.  Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu
72,00 euro. (Grozījumi 16.12.2013.)

3.1.2. Par lāsteku savlaicīgu nenovākšanu vai paaugstinātas bīs-
tamības vietu, kas apdraud iedzīvotāju dzīvību, nenorobežošanu –
brīdinājums vai naudas sods līdz 36,00 euro. (Grozījumi
16.12.2013.)

3.1.3. Par uzņēmumu, iestāžu, organizāciju teritorijas nesakop-
šanu un neuzturēšanu kārtībā atbildīgajai amatpersonai vai īpašniekam
– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 215,00 euro.
(Grozījumi 16.12.2013.)

3.1.3.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu
215,00 – 350,00 euro. (Grozījumi 16.12.2013.)

3.1.4. Par nekustamajam īpašumam piešķirtā saimniecības (ēkas)
nosaukuma vai adreses nenorādīšanu labi pārredzamā vietā vai pie
nama fasādes, tādējādi apgrūtinot adresācijas objekta atrašanās vie-
tas noteikšanu, ja to pieļauj objekta īpašnieks vai apsaimniekotājs,
– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 36,00 euro.
(Grozījumi 16.12.2013.)

3.1.3.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu
no 36,00 – 72,00 euro. (Grozījumi 16.12.2013.)

3.1.5. Par zemes lietošanas tiesību neievērošana, tai skaitā pa-
tvarīga zemes gabala izmantošana. Šī noteikuma pārkāpšanā vai-
nojamā persona tiek sodīta - ar brīdinājumu vai naudas sodu no 8,00
– 72,00 euro. (Grozījumi 16.12.2013.)

3.2. Pašvaldības apkārtējās vides elementu bojāšana.
3.2.1. Par puķu stādījumu, apstādījumu un zālienu bojāšanu, zie-

du plūkšanu vai citādu bojāšanu publiskās lietošanas parkos, me-
žos, pie ezeriem un upēm, u.c. zaļajā zonā – izsaka brīdinājumu vai
uzliek naudas sodu līdz 36,00 euro. (Grozījumi 16.12.2013.)

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā
pēc administratīvā soda piemērošanas – uzliek naudas sodu no 36,00
– 72,00 euro. (Grozījumi 16.12.2013.)

3.2.2. Par labiekārtojuma elementu, pieminekļu, arhitektūras for-
mu, piemiņas vietu, piemiņas plākšņu un uzrakstu, kā arī citu aiz-
sargājamo objektu bojāšanu, patvaļīgu noņemšanu vai iznīcināša-
nu, svētku noformējumu bojāšanu – naudas sods līdz 350,00 euro.
(Grozījumi 16.12.2013.)

3.2.3. Par tīšu ūdens un siltuma mēraparātu bojāšanu un plom-
bu noņemšanu - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 72,00
euro. (Grozījumi 16.12.2013.)

3.2.4. Par speciāli ierīkotu bērnu rotaļu laukumu, sporta lauku-
mu u.c. postīšanu – naudas sods līdz 72,00 euro. (Grozījumi
16.12.2013.)

3.3. Transporta līdzekļu mazgāšana tam neparedzētās vietās.
3.3.1. Par transporta līdzekļu mazgāšanu daudzdzīvokļu dzīvo-

jamo māju tuvumā vai ūdenstilpju, ūdensteču aizsargjoslās – izsa-
ka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz 36,00
euro, juridiskām personām līdz 72,00 euro. (Grozījumi 16.12.2013.)

3.3.1.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu
fiziskām personām no 36,00 – 72,00 euro, juridiskām personām no
72,00 – 145,00 euro. (Grozījumi 16.12.2013.)

3.4. Plastmasas, gumijas izstrādājumu un citu ķīmisku vie-
lu dedzināšana.

3.4.1. Par plastmasas, gumijas izstrādājumu un citu ķīmisku vie-
lu dedzināšanu, kas rada veselībai kaitīgus dūmus un izgarojumus
– uzliek naudas sodu līdz 36,00 euro. (Grozījumi 16.12.2013.)

3.4.1.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu
no 36,00 – 72,00 euro. (Grozījumi 16.12.2013.)

3.5. Ielu, laukumu un citu sabiedrisko vietu piegružošana.
3.5.1. Par pilsētas ielu un laukumu, kā arī novada teritorijā eso-

šo parku, mežu, ceļa malu, ūdenstilpņu u.c., piegružošanu ar sīkiem
sadzīves atkritumiem (izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām,
papīriem u.tml.) – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz
15,00 euro. (Grozījumi 16.12.2013.)

3.5.1.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu
no 15,00 – 72,00 euro. (Grozījumi 16.12.2013.)

3.5.2. Par spļaušanu uz ielas vai citā sabiedriskā vietā – izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 8,00 euro. (Grozījumi
16.12.2013.)

3.5.2.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu
no 8,00 – 30,00 euro. (Grozījumi 16.12.2013.)

3.6. Pārkāpumi, kas apdraud sabiedrisko kārtību
3.6.1. Par nakšņošanu koplietošanas telpā un publiskās, tam īpa-

ši neparedzētās vietās, - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu
līdz 30,00 euro. (Grozījumi 16.12.2013.)

3.6.2. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu
no 22,00 – 72,00 euro. (Grozījumi 16.12.2013.)

3.6.2. Par dabisko vajadzību kārtošanu ārpus speciāli tam pare-
dzētām vietām - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 8,00 euro.
(Grozījumi 16.12.2013.)

3.6.2.1.  Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, - uzliek naudas sodu
15,00 euro. (Grozījumi 16.12.2013.)

3.7. Sēdēšana sabiedriskās vietās uz atpūtas soliņu atzveltnēm.
3.7.1. Par sēdēšanu sabiedriskās vietās uz atpūtas soliņu atzvel-

tnēm, stāvēšanu uz tiem vai gulēšanu uz tiem - izsaka brīdinājumu
vai uzliek naudas sodu līdz 22,00 euro. (Grozījumi 16.12.2013.)

3.7.1.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu
no 22,00 – 72,00 euro. (Grozījumi 16.12.2013.)

Domes priekšsēdētāja V.Dzene

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2013.gada 16.decembrī (protokols Nr.18, 14.#)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.38
Grozījums Aknīstes novada domes Aknīstes novada domes

2010.gada 16.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15 
„Kapsētu uzturēšanas noteikumi Aknīstes novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 

15., 16.punktu,
Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu, 31.pantu, 32.pantu

1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2010.gada 16.jūnija saistoša-
jos noteikumos Nr.15 „Kapsētu uzturēšanas noteikumi Aknīstes no-
vadā” šādu grozījumu:

1.1. aizstāt 5.punkta 5.1.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls
50,00” ar skaitli un vārdu „75,00 euro”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.

Domes priekšsēdētāja V.Dzene
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 15/2010
Kapsētu uzturēšanas noteikumi Aknīstes novadā

(konsolidētā versija)

Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas ¨

15., 16.punktu

Grozījums 16.12.2013., prot. Nr.18, 14.#, ar pieņemto saistošo
noteikumu Nr.38/2013 tekstu

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1.1. Noteikumos lietotie termini:
1.1.1. kapsēta – teritorija, kas saskaņā ar pašvaldības lēmumu ie-

rādīta mirušo apbedīšanai;
1.1.2. kapavieta – noteikta izmēra zemes iecirknis kapsētā, kuru

ierāda mirušo apbedīšanai un šīs teritorijas labiekārtošanai;
1.1.3. kapavietas lietotājs – fiziska persona, ar kuru noslēgta il-

gtermiņa vienošanās par ģimenes kapavietas izveidošanu un kop-
šanu;

1.1.4. kapu pārzinis – persona, kura saskaņā ar noslēgto līgumu
pilda kapsētu uzturēšanas noteikumos paredzētos pienākumus;

1.1.5. kapsētas apsaimniekotājs – fiziska vai juridiska persona,
kura pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības noslēgtā ap-
saimniekošanas līguma pamata, veic kapsētu teritorijas apsaim-
niekošanu;

1.1.6. kapsētu īpašnieki:
1.1.6.1.  Aknīstes novada pašvaldība – Aknīstes pilsētas kapsē-

ta, Vilkupes kapsēta, Emsiņu kapsēta, Ancenes kapsēta; 
1.1.6.2. Aknīstes evaņģēliski luteriskajai draudze – Tuņķeļu kap-

sēta;
1.1.6.3. Gārsenes evaņģēliski luteriskajai draudze – Gārsenes kap-

sēta.
1.1.7. izdevumi kapsētu uzturēšanai – atkritumu izvešana, cen-

trālo eju un ceļu uzkopšana, ārpus kapavietām augošo nokaltušo un
bīstamo koku novākšana, melnzemes, sabiedrisko kapu uzturēša-
na kārtībā, smilšu pievešana, kapsētas pārziņa darba alga.

1.2. Šie saistošie noteikumi nosaka kapsētu uzturēšanas notei-
kumus Aknīstes novada pašvaldībai piederošajās kapsētās un kap-
sētās, par kuru uzturēšanu pašvaldībai ir noslēgti līgumi ar to īpaš-
niekiem.

1.3. Kapu pārraudzību veic kapu pārzinis.
1.4. Aknīstes novada kapi paredzēti mirušo Aknīstes novada pa-

švaldības iedzīvotāju un to radinieku apbedīšanai. Citu personu ap-
bedīšana Aknīstes pašvaldības kapsētās saskaņojama ar kapu pār-
zini vai viņa prombūtnes laikā – domē.

1.5. Izdevumus kapsētu uzturēšanai sedz no Aknīstes novada pa-
švaldības budžeta un naudas līdzekļiem, kas iekasēti, sniedzot kapu
pakalpojumus.

2. KAPSĒTU IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
2.1. Kapsētu apmeklētājiem, lietotājiem, strādniekiem, kopējiem

u.c. personām, kuras atrodas kapsētas teritorijā, jāizturas godbijī-
gi, klusi, jāievēro kapu pārziņa norādījumi.

2.2. Apmeklētājiem kapsētas teritorijā aizliegts:
2.2.1. ievest dzīvniekus;
2.2.2. pārvietoties ar velosipēdiem, slēpēm, motocikliem;
2.2.3. pārvietoties ar automašīnām (izņemot gadījumus, kad ir

saņemta kapu pārziņa atļauja);
2.2.4. piegružot teritoriju;
2.2.5. stādīt kokus bez saskaņošanas ar kapu pārzini;
2.2.6. ņemt zemi un smiltis nepiemērotās vietās;
2.2.7. postīt kapu aprīkojumu (solus, žogus, plāksnes, pieminekļus,

apstādījumus).

3. KAPAVIETAS LIETOŠANAS UN KOPŠANAS 
NOTEIKUMI

3.1. Kapavietas lietotājs iegūst kapavietas lietošanas tiesības, no-
slēdzot vienošanos ar kapu īpašnieku – Aknīstes novada pašvaldī-
bu – un apņemas kopt kapavietu.

3.2. Kapavietas lietotājam ir tiesības tikt apglabātam viņa kapavietā,
ģimenes vai dzimtas kapavietās.

3.3. Kapavietas lietotājs kapa vietu var kopt pats, izvēlēties citu
personu vai slēgt līgumu par kapavietas kopšanu ar kapu pārzini.

3.4. Apstādījumus ap kapa vietu var stādīt ierādītās teritorijas iekš-
pusē, saskaņojot ar kapu pārzini. Apstādījumu augstums nevar pār-
sniegt 70 cm, kapavietas apmales, kas norobežo ierādīto kapavie-
tu, nedrīkst pārsniegt 20 cm, kalna nogāzē – 70 cm un citos īpašos
gadījumos kapavietu apmaļu augstums saskaņojams ar kapsētu ap-
saimniekotāju.

3.5. Aizliegts bez kapu pārziņa atļaujas cirst kokus, kuru diametrs
pārsniedz 8 cm.

3.6. Aizliegts veidot atkritumu kaudzes neatļautās vietās vai pie
kapavietas. Atkritumi jānogādā speciālā atkritumu izgāšanas vietā
ar norādi „Vieta atkritumiem”.

3.7. Iestājoties rudens sezonai, ieteicams novākt puķu traukus un
nogrābt nokritušās lapas.

3.8. Kapavietas lietotājam ir pienākums gada laikā pēc apbedī-
šanas labiekārtot kapavietu un to regulāri kopt.

3.9. Kapavietas, kas netiek koptas 10 gadus pēc kārtas, tiek uz-
skatītas par neuzraudzītām, Par to tiek sastādīts akts, un kopiņa (ka-
pavieta) var tikt nolīdzināta. Kapavieta var tikt ierādīta citām per-
sonām pēc 30 gadiem.

4. APBEDĪŠANAS KĀRTĪBA
4.1. Kapavieta apbedīšanai tiek piešķirta, pamatojoties

uz Dzimtsarakstu iestādes izdotu miršanas apliecību vai iz-
ziņu.

4.2. Kapu pārzinis ierāda kapavietu, vienojas par apbedīšanas lai-
ku, saskaņo pakalpojumu sniegšanas kārtību un iespējas.

4.3. Aknīstes novada kapsētās apbedīšana atļauta katru dienu. 
4.4. Mirušo pārvešanu vai pārnešanu līdz apbedīšanas vietai veic

zārkos vai urnās.
4.5. Kapavietas dziļums noteikts 1,5 m līdz zārka vākam.
4.6. Urna ar mirušā pelniem jāapglabā 1 m dziļumā.
4.7. Ierādāmo un rezervēto kapavietu izmēri:

5.  ATBILDĪBA UN SODU PIEMĒROŠANA
5.1. Par šo saistošo noteikumu neievērošanu Aknīstes novada pa-

švaldības Administratīvo jautājumu komisija var piemērot naudas
sodu līdz 75,00 euro. (Grozījumi 16.12.2013.)

5.2. Par šo noteikumu pārkāpšanu protokolus var sastādīt
Administratīvo jautājumu komisijas locekļi.

5.3. Par kapu apgānīšanu un apzinātu postīšanu tiek piemērota
kriminālatbildība.

6. NOTEIKUMU SPĒKĀ STĀŠANĀS
Noteikumi stājas spēkā pēc publicēšanas laikrakstā „Aknīstes

Novada Vēstis”.

7.  NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Aknīstes pil-

sētas ar lauku teritoriju domes 25.07.2007. saistošie noteikumi Nr.9
„Kapsētu uzturēšanas noteikumi Aknīstes pilsētā ar lauku terito-
riju”.

Domes priekšsēdētāja V.Dzene

Kapavieta Platums (m) Garums (m) Laukums (kv.m) 
    
Vienviet g  1,75 3,0 5,75 
Divviet g  2,5 3,0 7,5 
Tr sviet g  3,3 3,0 9,9 

etrviet g   4,0 3,0 12,0 
 

4.8. Urnas apbed šanas vietu izm ri: 
Kapavieta Platums (m) Garums (m) Laukums (kv.m) 
    
Vienviet g  0,75 1,5 1,13 
Divviet g  1,2 1,5 1,8 
Tr sviet g  1,5 1,5 2,25 

etrviet g   1,8 1,5 2,7 
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APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2013.gada 16.decembrī (protokols Nr.18, 15.#)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.39
Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada 16.septembra
saistošajos noteikumos Nr.9 „Nodeva par Aknīstes novada

pašvaldības izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem 
un apliecinātām to kopijām”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
14.pantu, 21.panta pirmās daļas 15.punktu,

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 1.punktu,
Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumiem Nr.480

„Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības 
var uzlikt pašvaldības nodevas”,

Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu, 31.pantu, 32.pantu

1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2009.gada 16.septembra sais-
tošajos noteikumos Nr.9 „Nodeva par Aknīstes novada pašvaldības
izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopi-
jām” šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 3.punkta 3.2.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls
0,50” ar skaitli un vārdu „0,71 euro”;

1.2. aizstāt 3.punkta 3.3.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls
1,00” ar skaitli un vārdu „1,42 euro”;

1.3. aizstāt 3.punkta 3.4.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls
0,50” ar skaitli un vārdu „0,71 euro”;

1.4. aizstāt 3.punkta 3.5.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls
0,50” ar skaitli un vārdu „0,71 euro”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.
Domes priekšsēdētāja V.Dzene

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.9/2009
Nodeva par Aknīstes novada pašvaldības izsniegtajiem 
oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām

(konsolidētā versija)
Izdoti saskaņā ar LR likuma

„Par pašvaldībām” 14.pantu, 21.panta pirmās daļas 15.pun-
ktu, 

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

Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumiem Nr. 480
„Noteikumi par kārtību,

kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas”

Grozījumi 21.10.2009. prot.Nr.19, 10.§ ar pieņemto Saistošo
noteikumu Nr.11/2009 tekstu;

Grozījumi 16.12.2013., prot. Nr.18, 15.#, ar pieņemto saistošo
noteikumu Nr.39/2013 tekstu

1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības nodevas likmi, at-
vieglojumus un kārtību, kādā maksājama nodeva par Aknīstes no-
vada pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to
kopiju izsniegšanu. (Grozījumi 21.10.2009.)

2. Nodevas maksātāji ir fiziskās un juridiskās personas, kuras sa-
ņem domes izstrādātos oficiālos dokumentus, izziņas, to apliecinātas
kopijas. (Grozījumi 21.10.2009.)

3. Nodevas objekti un likmes apmēri: (Grozījumi 21.10.2009.)
3.1. pašvaldības lēmumi, to izraksti, protokola izraksti – bezmaksas;
3.2. atkārtoti izsniegti pašvaldības lēmumi, to izraksti, protoko-

la izraksti – 0,71 euro; (Grozījumi 16.12.2013.)
3.3. protokolu izrakstu u.c. dokumentu izsniegšana no domes ar-

hīva dokumentiem – 1,42 euro (par lpp.); (Grozījumi 16.12.2013.)
3.4. raksturojumi un rekomendācijas – 0,71 euro; (Grozījumi

16.12.2013.)
3.5. izziņas (akcīzes nodokļa saņemšanai, par nekustamā īpašu-

ma apgrūtinājumiem, par atbilstību Teritoriālā plānojuma nosacī-

jumiem, par deklarēto un faktisko dzīves vietu, ģimenes sastāvu,
par zemes izmantošanu, nodokļu nomaksu, par zemes lietošanas tie-
sībām, tirgum par produkcijas realizāciju u.c. izziņas) – 0,71 euro;
(Grozījumi 16.12.2013.)

3.7. citi pašvaldības padomes izstrādātie oficiālie dokumenti.
4. Nodeva tiek maksāta pirms dokumenta saņemšanas domes kasē

vai bezskaidras naudas norēķinā, apmaksājot izsniegto rēķinu.
5. No nodevas maksāšanas tiek atbrīvoti:
5.1. valsts pārvaldes institūcijas, tiesas u.c. tiesību aktos noteiktās

personas;
5.2. personas, kuras ir ieguvušas maznodrošinātās vai trūcīgas

personas statusu;
5.3. visas personas, par dokumentiem sociālo, uzturlīdzekļu, adop-

cijas, aizgādnības, aizbildniecības, pensijas jautājumu kārtošanai.
(Grozījumi 21.10.2009.)

6. Nodeva tiek ieskaitīta pašvaldības budžetā.
7. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to reģistrācijas Reģionālās

attīstības un pašvaldības lietu ministrijā un nākošajā dienā pēc to
publicēšanas pašvaldības izdevumā „Aknīstes novada vēstis”. 

Domes priekšsēdētāja V.Dzene

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2013.gada 16.decembrī (protokols Nr.18, 16.#)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.40
Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada 26.augusta
saistošajos noteikumos Nr.4 „Par sociālo aprūpi mājās

Aknīstes novada pašvaldības iedzīvotājiem”
Izdoti saskaņā ar 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3., 9., 18., 20. 22., 23.,pantu, 17.panta pirmo daļu,

likuma „Par sociālo drošību” 11.pantu,
likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, 

Ministru kabineta 21.04.2008. noteikumiem Nr.288
„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas

kārtība”, 
Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu, 31.pantu, 32.pantu

1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2009.gada 26.augusta saisto-
šajos noteikumos Nr.4 „Par sociālo aprūpi mājās Aknīstes novada
pašvaldības iedzīvotājiem” šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 4.punkta 4.2.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls
130,00” ar skaitli un vārdu „185,00 euro”;

1.2. aizstāt 4.punkta 4.3.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls
130,00” ar skaitli un vārdu „185,00 euro”;

1.3. aizstāt 4.punkta 4.5.1.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls
130,00” ar skaitli un vārdu „185,00 euro”;

1.4. aizstāt 4.punkta 4.5.2.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls
130,00” ar skaitli un vārdu „185,00 euro”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.

Domes priekšsēdētāja V.Dzene

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.4/2009
Par sociālo aprūpi mājās Aknīstes novada pašvaldības ie-

dzīvotājiem
(konsolidētā versija)

Izdoti saskaņā ar 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
3., 9., 18., 20., 22., 23.pantu, 17.panta pirmo daļu, 

likuma „Par sociālo drošību” 11.pantu, 
likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu,

Ministru kabineta 21.04.2008. noteikumiem Nr.288 
„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”

Grozījumi 16.12.2013., prot. Nr.18, 16.#, ar pieņemto saistošo
noteikumu Nr.40/2013 tekstu
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1.Vispārīgie noteikumi
1.1. Sociālās aprūpes pakalpojums mājās (turpmāk tekstā „ap-

rūpe mājās”) ir pasākumu kopums, kas vērsts uz to personu pa-
matvajadzību apmierināšanu mājās, kurām ir objektīvas grūtības ap-
rūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, un ietver sevī
pakalpojumus personas dzīvesvietā.

1.2. Tiesības saņemt aprūpi mājās ir personām, kuras deklarējušas
dzīvesvietu Aknīstes novada pašvaldībā.

1.3. Aprūpi mājās, pamatojoties uz personas iesniegumu un Sociālā
dienesta atzinumu piešķir un pārtrauc Aknīstes novada dome ar savu
lēmumu.

1.4 Aprūpi mājās kontrolē Sociālais dienests, īpašos gadīju-
mos pārbaudi veic pašvaldības pilnvarotas amatpersonas.

1.5. Aprūpe mājās tiek organizēta, ievērojot Latvijas Republikas
Satversmi, Latvijas Republikas likumus, Ministru kabineta rīkoju-
mus un Labklājības Ministrijas tiesību aktus un ieteikumus, pašvaldības
lēmumus un rīkojumus, kā arī šo nolikumu.

2. Uzdevumi
2.1. Nodrošināt kvalificētus aprūpes mājās pakalpojumus.
2.2. Nodrošināt pakalpojuma sniegšanu pēc iespējas elastīgā vei-

dā – tādā mērā, kādā klientam nepieciešama.
2.3. Nodrošināt personai iespējami ilgāku uzturēšanos un fun-

kcionēšanu viņam pierastajā sociālajā vidē.
2.4. Uzkrāt informāciju un pilnveidot datu bāzi par aprūpes mā-

jās nepieciešamību.
2.5. Sadarboties ar pakalpojumu sniedzējiem ēdināšanas, tird-

zniecības un sadzīves pakalpojumu uzņēmumiem.
2.6. Sadarboties ar citām sociālo pakalpojumu iestādēm, sa-

biedriskajām organizācijām, reliģiskajām konfesijām.

3. Aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanas 
un saņemšanas kārtība

3.1. Sociālā pakalpojuma aprūpe mājās saņemšanai persona so-
ciālajā dienestā iesniedz sekojošus dokumentus:

3.1.1. personas vai pilnvarotas personas iesniegumu, kurā norā-
da problēmu un tās vēlamo risinājumu;

3.1.2. iztikas līdzekļu deklarāciju un dokumentus, kas apliecina
personas, viņas laulātā un to personu ienākumus un materiālo stā-
vokli, ar kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vie-
nā mājoklī, kā arī atsevišķi dzīvojošu apgādnieku ienākumus un ma-
teriālo stāvokli apliecinošus dokumentus, ja aprūpes mājās pakal-
pojuma izmaksas sedz no pašvaldības budžeta;

3.1.3. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli. Izziņā
norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicī-
nisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas
infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesību, ja per-
sona vēlas saņemt aprūpi mājās;

3.1.4. psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāci-
ju neesamību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai
ar garīga rakstura traucējumiem, ja aprūpi mājās vēlas saņemt per-
sona ar garīga rakstura traucējumiem vai bērns ar garīgās attīstības
traucējumiem;

3.1.5. invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju, ja aprūpi mā-
jās vēlas saņemt persona ar invaliditāti;

3.1.6. pase (uzrāda);
3.1.7. pensionāra apliecība (uzrāda) vai VSAA izziņa par pen-

sijas apmēru;
3.1.8. nepieciešamības gadījumā Zemesgrāmatas nodalījuma no-

rakstu par personai piederošiem īpašumiem;
3.1.9. maksātnespējas gadījumā izziņu par likumīgā apgādnie-

ka atzīšanu par trūcīgu; 
3.1.10. vajadzības gadījumā dokuments, kas apliecina, ka ap-

gādnieki nespēj nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi mājās ve-
cuma, veselības stāvokļa vai citu objektīvu apstākļu dēļ. Par ob-
jektīviem apstākļiem tiek atzīti:

3.1.10.1. apgādnieka atrašanās medicīniskās vai ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;

3.1.10.2. apgādnieks ir pensijas vecuma persona un funkcionā-
lo traucējumu dēļ nespēj veikt aprūpi;

3.1.10.3. apgādniekam ir garīga vai fiziska rakstura traucējumi,
ko apstiprina ģimenes ārsta vai Valsts darba ekspertīzes ārstu ko-
misijas izsniegta izziņa;

3.1.10.4. apgādnieka nodarbinātība;
3.1.10.5. apgādnieka dzīvesvietas attālums.
3.2. Sociālais dienests 10 darbdienu laikā pēc visu nepiecieša-

mo dokumentu saņemšanas novērtē:
3.2.1. personas pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi sais-

tīto darbību funkcionālo traucējumu smaguma pakāpi atbilstoši Bartela
indeksam; pieņem lēmumu par aprūpes mājās piešķiršanu vai par
atteikumu sniegt mājas aprūpes pakalpojumu sniegšanu dzīvesvietā;

3.2.2. pašvaldības iespējas sniegt personas vajadzībām atbilsto-
šu aprūpi mājās;

3.2.3. kopā ar personu dzīvojošo ģimenes locekļu vai personu,
kurām ar aprūpējamo ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras miti-
nās vienā mājoklī ar viņu, iespējas;

3.2.4. pieņem lēmumu par aprūpes mājās piešķiršanu vai par at-
teikumu sniegt mājas aprūpes pakalpojumu un rakstiski informē per-
sonu par pieņemto lēmumu;

3.2.5.  izveido klienta lietu.
3.3. Pakalpojuma piešķiršanas gadījumā tiek noslēgts līgums

starp pašvaldību un aprūpējamo personu par aprūpes mājās snieg-
šanu dzīvesvietā. 

3.4. Gadījumā, ja nepieciešamība pēc aprūpes mājās pakalpojuma
apjoma mainās, persona iesniedz rakstisku iesniegumu Sociālajā die-
nestā.

3.5. Aprūpe mājās netiek nodrošināta personām:
3.5.1. kuras slimo ar tuberkulozi atklātā formā;
3.5.2. kuras slimo ar bīstamām infekcijas slimībām;
3.5.3. kurām nepieciešama diennakts aprūpe.

4. Aprūpes mājās pakalpojuma līmeņi un samaksas kārtība
4.1. Aprūpe mājās var būt pastāvīga (1.līmenis) vai īslaicīga (2.lī-

menis):
4.1.1. 1.līmeņa mājas aprūpe (pastāvīga) ietver sekojošus pa-

kalpojumus:
-    ārsta un citu medicīnas darbinieku izsaukšana;
-    pārtikas produktu pirkšana un piegāde mājās;
-    medikamentu un citu ikdienas preču pirkšana un piegāde mājās;
-    dzīvojamo telpu un sanitāro telpu (t.sk. tualete ārpus dzīvo-

jamās telpas)                           
- uzkopšana 1x nedēļā, logu mazgāšana 2x gadā;
veļas nomaiņa, nodošana veļas mazgātavā un saņemšana 1x mē-

nesī; 
- dzīvokļa īres, komunālo un citu maksājumu kārtošana 1x mēnesī;
- pavadoņa pakalpojumi pēc vajadzības, ne biežāk kā 2x mēnesī;
- palīdzība dokumentu kārtošanā;
- apmeklējumi slimnīcā;
- kurināmā piegāde telpās;
- ūdens no akas piegāde telpās;
- celiņu attīrīšana līdz mājai, ūdens ņemšanas vietai un malkas

šķūnim (ziemas mēnešos);
4.1.2. 2.līmeņa mājas aprūpe (īslaicīga) tiek piešķirta līdz 2 ka-

lendārajiem mēnešiem, un tā ietver sevī visus 1. līmeņa mājas ap-
rūpes pakalpojumus un + šādus pakalpojumus:

krāsns kurināšana;
personiskā aprūpe: mazgāšana (vanna/duša, pirts), nagu grieša-

na, skūšanās;
palīdzība ēdiena gatavošanā.
4.2.1.līmeņa mājas aprūpe tiek piešķirta bez maksas personām,

kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz 185,00 euro un aprūpējamai per-
sonai nav likumīgu apgādnieku. (Grozījumi 16.12.2013.)

4.3. Persona, kurai tiek piešķirta 1. līmeņa mājas aprūpe un ku-
ras pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz 185,00 euro un tai ir liku-
mīgi apgādnieki, par pakalpojuma saņemšanu maksā Aknīstes no-
vada pašvaldības kasē 5% no pensijas, ieskaitot piemaksu pie pen-
sijas, apmēra. (Grozījumi 16.12.2013.)
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4.4. Persona, kurai tiek piešķirta 1. līmeņa mājas aprūpe un ku-
ras ienākumi mēnesī pārsniedz 130,00 Ls, par pakalpojuma saņemšanu
maksā Aknīstes novada pašvaldības kasē:

4.4.1. 10% no pensijas apmēra, ieskaitot piemaksu pie pensijas,
ja aprūpējamai personai nav likumīgu apgādnieku; 

4.4.2. 20% no pensijas apmēra, ieskaitot piemaksu pie pensijas,
ja aprūpējamai personai ir likumīgi apgādnieki.

4.5. Persona, kurai tiek piešķirta 2. līmeņa mājas aprūpe, par
pakalpojuma saņemšanu maksā Aknīstes novada pašvaldības kasē:

4.5.1. 15 % no pensijas, ieskaitot piemaksu pie pensijas, ja tās
apmērs mēnesī nepārsniedz 185,00 euro; (Grozījumi 16.12.2013.)

4.5.2. 20% no pensijas, ieskaitot piemaksu pie pensijas, ja tās ap-
mērs mēnesī pārsniedz 185,00 euro; (Grozījumi 16.12.2013.)

4.5.3. 30% no pensijas, ieskaitot piemaksu pie pensijas, ja:
4.5.3.1. aprūpējamai personai pieder naudas līdzekļu uzkrājumi

un vērtspapīri;
4.5.3.2. tai pieder īpašums, kuru var izmantot ienākumu gūšanai.

5. Aprūpes mājās darba organizēšana
5.1. Aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanai tiek noslēgts līgums

starp aprūpējamo personu un pašvaldību; līgumā tiek noteikts sa-
ņemtā pakalpojuma apjoms, samaksas kārtība un citi būtiski noteikumi
pakalpojuma saņemšanai.

5.2. Aknīstes novada pašvaldības sociālais aprūpētājs (aprūpē-
tājs) sniedz aprūpes mājās pakalpojumus atbilstoši sastādītajam ap-
rūpes plānam un noteiktajam aprūpes grafikam, kas ir saskaņoti ar klien-
tu, kā arī noslēgtajam līgumam par aprūpes pakalpojuma sniegšanu.

5.3. Sociālais aprūpētājs kopā ar sociālā dienesta vadītāju pe-
riodiski vai rodoties apstākļiem nepieciešamās aprūpes pakalpoju-
ma apjomā, pārskata sniegtā aprūpes pakalpojuma nepieciešamību
un saturu – pastāvīgas aprūpes gadījumā vienu reizi gadā, īslaicī-
gas aprūpes gadījumā reizi mēnesī; nepieciešamības gadījumā ie-
rosina pārskatīt aprūpējamās personas aprūpes plānu un līguma no-
sacījumus.

5.4. Klienta lietu veido 3.1., 3.1.10., 3.2. un 3.5. punktā norā-
dītie dokumenti, kā arī izziņa par deklarēto dzīvesvietu, apsekoša-
nas akts vai pārbaudes akts, iztikas līdzekļu deklarācija, sociālā die-
nesta lēmums par pakalpojuma piešķiršanu. Klienta lieta tiek gla-
bāta atbilstoši likumā „Likums par arhīviem” noteiktajam.

5.5.Sociālais aprūpētājs veic sniegto sociālo pakalpojumu (veik-
to darbu) uzskaites lapu.

5.6.Sociālais aprūpētājs ved no klienta saņemto un izlietoto nau-
das līdzekļu uzskaites lapu, kuru apstiprina ar klienta parakstu.

6. Aprūpes mājās pakalpojuma samaksas kārtība
6.1. Aprūpi mājās finansē no pašvaldības budžeta līdzekļiem un

maksas par pakalpojumu, ko veic persona vai tās likumīgie apgādnieki.
6.2. Aprūpējamās personas vai likumīgo apgādnieku pienākums

ir norēķināties par saņemtajiem aprūpes mājās pakalpojumiem, at-
bilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem.

7. Aprūpes mājās pakalpojuma pārtraukšana
7.1. Aprūpes mājās pakalpojumu pārtrauc, ja:
7.1.1. klients apgūst pašaprūpes spējas;
7.1.2. izbeidzas objektīvie apstākļi, kuru dēļ apgādnieki nespēj

nodrošināt klienta aprūpi un uzraudzību;
7.1.3. iestājas klienta nāve;
7.1.4. klients tiek ievietots ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā;
7.1.5. klients rakstiski atteicies no aprūpes mājās pakalpojuma;
7.1.6. klients ir noslēdzis uzturlīgumu;
7.1.7. likuma noteiktajā kārtībā klients par atlīdzību atsavinājis

savu privātīpašumu trešajai personai vai noslēdzis bezatlīdzības at-
savināšanas darījumu, taču klientam saglabājas īres tiesības uz dzī-
vojamo platību atsavinātajā īpašumā vai viņam tur ir deklarētā dzī-
vesvieta;

7.1.8.  klients izbraucis uz patstāvīgu dzīvi citas pašvaldības te-
ritorijā vai ārzemēs;

7.1.9.  ja klients un pašvaldība viena mēneša laikā nevar vieno-
ties par pakalpojuma apmēru, kvalitāti un samaksu;

7.1.10. klients nokavējis maksājumus par saņemtajiem pakal-
pojumiem vairāk par diviem mēnešiem.

8. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
8.1. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt aprūpējamais un tre-

šās personas, kuru tiesības šis lēmums skar, likuma noteiktajā kār-
tībā, viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas Aknīstes nova-
da domē.

8.2. Aknīstes novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (Atmodas ielā 19,
Jelgavā, LV-3001) likumā noteiktajā kārtībā. 

9. Saistošo noteikumu publicēšana
Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma „Par

pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētāja V.Dzene

APSTIPRINĀTS
Aknīstes novada domes sēdē 

16.09.2009. (prot. Nr.8,
17.2.#)

NOLIKUMS
par pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem

(konsolidētā versija)
Grozījumi 19.05.2010. prot. Nr.7, 7.#
Grozījumi 15.09.2010. prot. Nr.13, 33.#
Grozījumi 26.01.2011. prot. Nr.1, 22.#
Grozījumi 27.04.2011. prot. Nr.6, 21.#
Grozījumi 23.10.2013. prot. Nr.16, 25.#

1. Ieņēmumus par Aknīstes novada pašvaldības sniegtajiem pa-
kalpojumiem ieskaita pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos.

2. Maksas pakalpojumu uzskaite tiek veikta atbilstoši grāmatvedības
organizācijas noteikumiem un likuma „Par grāmatvedību” prasībām.

3. Noteikt maksu par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem:
 

N.p.k. Pakalpojuma veids Maksa par 
pakalpojumu, euro 

1. Autotransporta iznom šana darba dien s * 0,36 euro/km 
2. Autotransporta iznom šana br vdien s un sv tku dien s* 0,43 euro/km 
3. Mikroautobusa MB Sprinter 312 iznom šana sabiedriskai 

organiz cijai „Manai mazpils tai Akn stei” 
0,28 euro/km 

4. Autotransporta iznom šana b ru gad jum  pašvald bas 
robež s 

3,56 euro/h 

5.  Autotransporta iznom šana b ru gad jum  uz cit m 
pašvald b m 

3,56 euro/h un par 
nobrauktajiem km 

6. Iedz vot ju braucieni ar pašvald bas autotransportu maršrutos 
Akn ste -J kabpils vai J kabpils – Akn ste 

 ar Soci l  dienesta nos t jumiem 
                                            (Groz jumi 19.05.2010.) 

1,42 euro  
 

bez maksas 

7. Iedz vot ju braucieni ar pašvald bas autotransportu maršrutos 
Akn ste -R ga vai R ga – Akn ste 

 ar Soci l  dienesta nos t jumiem 
                                            (Groz jumi 19.05.2010.) 

4,27 euro  
 

bez maksas 
 

Traktora T-150K iznom šana:  
  - ar sniega t r mo l pstu 29,88 euro/h 

8. 

  - ar š idro atkritumu mucu vai traktora piekabi 28,46 euro/h 
9. Traktora JUMZ-6AKL iznom šana 25,61 euro/h 

Faksa nos t šana:  
            -  Latvijas teritorij  0,43 euro/lpp. 

10.  

            -  rpus Latvijas teritorijas 0,71 euro/lpp. 
Materi lu kop šana:  
             - A4 lapa  no vienas puses 0,07 euro 
              - A4  lapa no ab m pus m 0,11 euro 
             - A3 lapa no vienas puses 0,21 euro 

11.  

              - A3 lapa no ab m pus m 0,36 euro 
Ve as mazg šana:  
             - tr c g m person m, inval diem, pension riem  
(Groz jumi 27.04.2011.) 

2,42 euro Ls par ciklu 
12.  

             - p r jiem novada iedz vot jiem 3,56 euro Ls par ciklu 
                                                   (Groz jumi 27.04.2011.) 

13.  Izsl gts ar 26.01.2011. groz jumiem  
14.  Izsl gts ar 26.01.2011. groz jumiem   

Kaps tas pakalpojumi (iz emot G rsenes kaps tas) :  
          - vienreiz ja maksa par kapavietu 14,23 euro 

15.  

          - vienreiz ja maksa par kapavietu urnai 7,11 euro 
16.  Pašvald bas nekustam  pašuma iznom šana soci l s 

aizsardz bas, kult ras, izgl t bas, zin tnes, sporta vai 
vesel bas apr pes funkciju nodrošin šanai  
(Groz jumi 15.09.2010.) 

0,28 euro/m2 m nes  

17.  Sken šana 0,15 euro/lpp. 
* Ja paredz ta d kst ve ilg k par 4 stund m, samaksa p c vienošan s. 

(Groz jumi 23.10.2013.)
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4. Maksu iekasē, izsniedzot darījuma kvīti.
5. Maksa par pakalpojumu iemaksājama pašvaldības kasēs

(Aknīstē, Asarē, Gārsenē).

Domes priekšsēdētāja V.Dzene

APSTIPRINĀTS
Aknīstes novada domes sēdē

2012.gada 25.aprīlī (prot. Nr.6, 28.#)

NOLIKUMS
par maksas pakalpojumiem Aknīstes novada bibliotēkās

(konsolidētā versija)

Grozījumi 23.10.2013. prot. Nr.16, 26.#

1. Ieņēmumus par Aknīstes novada bibliotēkās (Valdemāra Ancīša
Aknīstes bibliotēka, Gārsenes pagasta bibliotēka, Asares pagasta bib-
liotēka) sniegtajiem pakalpojumiem ieskaita pašvaldības pamatbudžeta
ieņēmumos.

2. Maksas pakalpojumu uzskaite tiek veikta atbilstoši grāmatvedības
organizācijas noteikumiem un likuma „Par grāmatvedību” prasībām.

3. Sākot ar 2014.gada 1.janvāri, noteikt šādus maksas pakalpo-
jumus Aknīstes novada bibliotēkās: 

(Grozījumi 23.10.2013.)
4. Maksu iekasē, izsniedzot darījuma kvīti.
5. Iekasētā maksa iemaksājama pašvaldības kasēs (Aknīstē,

Asarē, Gārsenē).

Domes priekšsēdētāja: V.Dzene

APSTIPRINĀTS
Aknīstes novada domes 

16.09.2009. sēdē (prot. Nr.8,
17.1.#)

NOLIKUMS
par Aknīstes novada pašvaldības piedāvātajiem tūrisma

maksas pakalpojumiem
(konsolidētā versija)

Grozījumi 19.05.2010. prot. Nr.7, 7.#
Grozījumi 23.10.2013. prot. Nr.16, 27.#

1. Ieņēmumus par tūristiem sniegtajiem pakalpojumiem ieskai-
ta pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos.

2. Maksas pakalpojumu uzskaite tiek veikta atbilstoši grāmatvedības
organizācijas noteikumiem un likuma „Par grāmatvedību” prasībām.

3. Noteikt sekojošas cenas tūrisma pakalpojumiem, kas saistīti
ar kultūrvēstures pieminekļiem un dabu (pieaug./skolēni):

3.1. Gārsenes pils un taku apmeklējums 1,42/0,71 euro
3.2. Gārsenes pils apmeklējums 0,43/0,28 euro
3.3. Asares parka apmeklējums 0,43/0,14 euro
3.4. Gida pakalpojumi Aknīstē

2,85 euro par stundu
3.5. Tulka pakalpojumi Aknīstē 7,11 euro par stundu
3.6. Gida pakalpojumi Gārsenē 2,85 euro par stundu
3.7. Gida pakalpojumi Asarē 2,85 euro par stundu
3.8. Ugunskura un atpūtas vietu izmantošana                                        

Gārsenes dabas takās 4,27 euro par stundu
3.9. Laivas noma Gārsenes Dzirnavu dīķī 0,43 euro par stundu
4. Noteikt sekojošas cenas tūrisma pakalpojumiem, kas saistīsi

ar nakšņošanu:
4.1. telts vietas Gārsenē 0,71 euro no cilvēka,
4.2. dienesta viesnīca Gārsenē   5,69 euro par gultasvietu    
(iespējama atlaide līdz 50%, ja grupa aizņem 70% gultasvietu vai

ja nakšņo vairāk par 3 diennaktīm)
4.3. dienesta viesnīca Aknīstē 2,85 euro par gultasvietu
4.4. nakšņošana Gārsenes pilī 2,85 euro no cilvēka
(iespējama atlaide līdz 50%, ja grupā virs 30 cilvēkiem vai ja nak-

šņo vairāk par 3 diennaktīm)
5. Noteikt ieejas maksu Aknīstes novadpētniecības muzejā:

0,57/0,28 euro (novada skolu skolēniem muzeja apmeklējums bez
maksas).

6. Noteikt sekojošas cenas pašvaldības telpu nomai:
6.1. telpas „Paspārne” noma: 

28,46 euro d/n (grupa līdz 30 cilv.)
35,57 euro d/n (grupa 30-50 cilv.)
42,69 euro d/n (grupa 50-80 cilv.)
56,91 euro d/n (grupa virs 80 cilv.)
6.2. Gārsenes pils, kultūras nama Gārsenē, Asarē un 
Aknīstes BJC telpu noma (konferencēm, semināriem) 

14,23 euro par 1stundu., 
50% atlaide, ja rīko Aknīstes novada biedrība, 

iestāde vai iedzīvotājs  
(Grozījumi 19.05.2010.)

6.3. Gārsenes pils, kultūras nama Gārsenē, Asarē un 
Aknīstes BJC telpu noma banketiem 2,13 euro no cilvēka

par 1 diennakti, 
50% atlaide, ja rīko Aknīstes novada iedzīvotājs  

(Grozījumi 19.05.2010.)
6.4. Kāzas pilī 2,85 euro no cilv.
6.5. izslēgts ar 19.05.2010.
Tūrisma informācijas centra darbiniekiem ir tiesības sniegt at-

laides 1.-3.punktā minētajiem tūrisma pakalpojumiem līdz 50% (in-
valīdiem, pensionāru grupām, internātskolu audz., utml.)

No taku apmeklēšanas un atpūtas vietu izmantošanas maksas at-
brīvoti APNS pacienti. 

Maksu iekasē, izsniedzot ieejas biļetes vai darījuma kvīti.
Iekasētā maksa iemaksājama pašvaldības kasēs (Aknīstē, Asarē,

Gārsenē).
Domes priekšsēdētāja: V.Dzene

APSTIPRINĀTS
Aknīstes novada domes sēdē 

2010.gada 19.maijā, protokols Nr.7, 11.#.

NOLIKUMS
par projektu pieteikumu sagatavošanas un darba samak-

sas kārtību 
(konsolidētā versija)

Grozījumi 23.10.2013. prot. Nr.16, 29.#

1. Pašvaldība apmaksā pašvaldības iestāžu, struktūrvienību dar-
binieku, kā arī pašvaldībā reģistrētu biedrību, nodibinājumu un in-
terešu grupu izstrādātu projektu sagatavošanas darbu, ja projekts tiek
gatavots pašvaldības vai tās iestāžu, struktūrvienību, komercsabiedrību
vārdā.

S kot ar 2014.gada 1.janv ri, noteikt š dus maksas pakalpojumus Akn stes novada bibli
Nr. 
p.k. 

Pakalpojuma veids Maksa par pakalpojumu, 
euro 

1 Izdruka 1 lpp. (viena puse)  0,07 
2. Izdruka 1 lpp. (abas puses) 0,14 
3. Izdruka ar tekstu un att lu (melnbalta) 1 lpp. 0,14 
4. Izdruka, kop šana (kr saina) 1 lpp. 0,21 

Kr saina att la izdruka 1 lpp.  
     1/4 no A4 form ta lapas 0,28 
     1/2 no A4 form ta lapas 0,57 
     3/4 no A4 form ta lapas 0,85 

5. 

     1 A4 form ta lapa 1,14 
Kop šana  
      A4 form ta lapas viena puse 0,07 
      A4 form ta lapas abas puses 0,11 
      A3 form ta lapas viena puse 0,14 

6. 

      A3 form ta lapas abas puse  0,26 
M c bu materi lu kop šana  
      A4 form ta lapas viena puse 0,04 

7. 

      A4 form ta lapas abas puses 0,07 
      A3 form ta lapas viena puse 0,08 
      A3 form ta lapas abas puses 0,14 

8. Sken šana  0,14 
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2. Ar personām tiek slēgts uzņēmuma līgums pēc domes vai at-
bildīgās komitejas lēmuma par projekta pieteikuma sagatavošanu
un darba grupas izveidi. Projekta pieteikuma sagatavošanas darba
grupu atsevišķos gadījumos var izveidot ar pašvaldības priekšsē-
dētājas rīkojumu.

3. Uzņēmuma līgumā tiek paredzēta samaksa par projekta sa-
gatavošanu, nosakot samaksu 4,20 euro/h, bet ne vairāk kā 10 dar-
ba stundas katram darba grupas loceklim. Apjomīgu projektu sa-
gatavošanai darba laiku var noteikt atsevišķi. (Grozījumi
23.10.2013.)

4. Noslēgtajā uzņēmuma līgumā tiek paredzēta samaksa darba
grupai projekta apstiprināšanas gadījumā atkarībā no projektā pie-
saistīto līdzekļu apmēra.

(Grozījumi 23.10.2013.)

5. Kārtība, kādā jāinformē pašvaldība par nodomu izstrādāt pro-
jekta pieteikumu:

iesniegums (1.pielikums),

domes/komitejas lēmums par projekta pieteikuma sagatavoša-
nu un darba grupas izveidi vai pašvaldības priekšsēdētājas rīkojums,

uzņēmuma līguma noslēgšana,

darba laika uzskaites lapas iesniegšana un darba nodošanas-pie-
ņemšanas akta sastādīšana,

samaksa par projekta sagatavošanas darbu,

projekta apstiprināšanas gadījumā samaksa atkarībā no piesais-
tīto līdzekļu apmēra.

Domes priekšsēdētāja: V.Dzene

Iesniegumu veidlapas (1.pielikums) – www.akniste.lv sadaļā –
Dome/Apstiprinātie noteikumi, nolikumi vai Aknīstes novada pa-
švaldības kancelejā, 1.kab.

g j p j p p
Nr.p.k. Piesaist to l dzek u apm rs (euro) Samaksas apm rs (euro) 

1. L dz 1500 L dz 75 
2. 1501 – 7000 76 – 145  
3. 7001 – 15000 146 – 285  
4. 15001 – 70000  286 – 430 
5. 70001 – 300000  431 – 570  
6. 300001 – 700000 571 – 715  
7. Virs 700000 Nosaka domes s d  
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2014.gada 7. – 9.februārī izstāžu cen-
trā „Ķīpsala” notiks starptautiskā tūris-
ma izstāde - gadatirgus „Balttour 2014”,
kurā pirmo gadu piedalīsies arī Aknīstes

novads. 
Aknīstes novada tūrisma informācija būs atrodama vienotajā

Zemgales stendā, kas tiks veidots savdabīgā un neierastā veidā: cen-
trā kuršu vikingu kuģa makets ar buru (jo zemgaļi bijuši tirgotāji
un ūdensceļu aktīvi izmantotāji – Daugava, Lielupe), kam apkārt
tiks izvietota visu Zemgales novadu tūrisma informācija.

Vienotajā Zemgales stendā piedalīsimies kopā ar Neretas, Viesītes,
Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Salas novadu – Sēlijas novadu ap-
vienību. Šo novadu popularizēšanai patlaban tiek veidota Sēlijas no-
vadu karte, ko pirmo reizi sabiedrībai prezentēsim tieši tūrisma iz-
stādes „Balttour 2014” laikā.

Aknīstes novadu tūrisma izstādē „Balttour – 2014” pārstāvēs z/s
„Āmuri” un kafejnīca – viesu nams „Liepas”. 

Līga Jaujeniece,
Tūrisma darba vadītāja

Aknīstes novads piedalīsies 21.starptautiskajā tūrisma
izstādē - gadatirgū „Balttour 2014” 

Svētki atnāk un aiziet, bet paliek prieks
Par svecēm, egli un dāvanām,
Par sirdi, ko cilvēks neaizliedz,
Dvēselei mācot būt baltai. 
Un tad nav svarīgi:
Ir vai nav sniegs, jo ceļšatvēries gaišākām domām.

/M.Svīķe/
Savu ritējumu ir uzsācis Jaunais 2014. gads, tradicionāli ir gada

noslēgumā uz mirkli apstātiesun paskatīties kāds ir bijis šis darba
cēliens.

Aknīstes vidusskolas skolēni Ziemassvētku vecīti sagaidīja ar gan-
darījumu par paveikto darbu mācību jomā. Skolas direktore ar
Pateicības rakstiem sveica tos skolēnus, kuri pirmajā pusgadā mā-
cījušies tikai labi un teicami.

Mācību gadu skolā uzsāka 187 skolēni.1.-4.klasē mācījās 55 skolēni
Pateicības par labām un teicamām sekmēm saņēma 37 ( 67%) skolēni:

Aknīstes vidusskolas ziņas

N.p.k. Klase Skol na v rds, uzv rds 
1.  1. Sandijs Upmins 
2.  1. Kristers Kalni š 
3.  1. Marts Tolka ovs 
4.  1. Paula Bui e 
5.  1. Alise Jaudzema 
6.  1. Sintija Mežaraupe 
7.  1. Gvido Stanbergs 
8.  1. Kar na i na 
9.  1. Daniels Vanags 
10.  1. Ruslans Grigorjevs 
11.  1 Agnis Jon ns 
12.  2. Megija Besprozvannaja 
13.  2. Roberts Bobrovs 
14.  2. Agneta Goldberga 
15.  2. Paula Em lija Grauzi a 
16.  2. Krista Kristi na Grigas 
17.  2. Ritvars Jegorovs 
18.  2. DanielaKrasauska 
19.  2. Marta Annija Mažeika 
20.  2. Agnija Sorokina 
21.  2. Leo Zald ks 
22.  2. Annija Žubecka 

j
23.  2. Laura Kristi na Tolka ova 
24.  3. Anete Goba 
25.  3. Katr na eka 
26.  3. Nikija Gr vele 
27.  3. Sandis Sarokins 
28.  3. Andis Zai enkovs 
29.  3. Adrians i ns 
30.  3. Kristers Harijs Porietis 
31.  3. Laura B rdule 
32.  3. M rti š Toms Mežaraups 
33.  4. Karl na Pore 
34.  4. Loreta Krasauska 
35.  4. Toms Mežaraups 
36.  4. Elvis Jo is 
37.  4. Al na Ieva Vanaga 

 5.-9. kl. m c j s 75 skol ni. 33 (44 %) skol niem semestra vid jais v rt jums 
bija 7 – 10 balles. 

N.p.k. Klase Skol na v rds, uzv rds 
1.  5. L ga Rimša 
2.  5. Sab ne Pavlova 
3.  5. Krišj nis Migl ns 
4.  6. Sintija Zai enkova 
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LOSP aicina parakstīties par
iniciatīvu - Latvijas zeme
Latvijas pilsoņiem

Lauksaimnieku organizāciju
sadarbības padomes (LOSP)
valdes priekšsēdētāja viet-
nieks ES jautājumos, Armands
Krauze ir izveidojis iniciatīvu
portālā manabalss.lv - “LAT-
VIJAS ZEME LATVIJAS
PILSOŅIEM”. Aicinām visus,
kuri nav vienaldzīgi par mūsu

nacionālās bagātības, lauksaimniecības un meža zemes saglabāša-
nu Latvijas pilsoņu īpašumā, parakstīties par iniciatīvu!

Balsot par iniciatīvu vari šeit: http://manabalss.lv/i/625

Latvijas zeme ir vērtība, kuru, acīmredzot nebijām novērtējuši,
jo pēdējo gadu laikā liela daļa zemes ir nonākusi ārvalstu pilsoņu
īpašumā. Iniciatīva tika izveidota ar mērķi, lai Latvijas zemnieki ne-
tiktu nostādīti sliktākās pozīcijās kā ārzemju. Piemēram, mums ir
grūti konkurēt ar cenu un kredītresursu piesaistīšanu, salīdzinot ar
lielām dāņu, vāciešu un citu veco ES valstu zemniekiem piedero-
šām saimniecībām. Šo problēmu mēs izjūtam jau pašlaik un pat ne
tikai mazās un vidējās saimniecības, bet arī daudzas lielās lopko-
pības un piena nozares ražojošās saimniecības nespēj pārsolīt ār-
zemnieku piedāvāto cenu.

Armands Krauze, LOSP valdes priekšsēdētāja vietnieks ES jau-
tājumos: „Saeimas deputāti nevar pieņemt likumu, kas aizliedz pār-
dot lauksaimniecības un meža zemi ārzemniekiem, jo tas būs pret-
runā ar Latvijas iestāšanās līgumu Eiropas Savienībā. Vienīgais ri-
sinājums ir tautas nobalsošana, kurā Latvijas Republikas pilsoņu
vairākums atbalstītu aizliegumu ārzemniekiem iegādāties lauk-

saimniecības un meža zemi. Eiropas Savienība ir demokrātisks “vei-
dojums” un pilsoņu izteiktās vēlmēs ieklausās un arī ņem vērā. Tā
var nerēķināties ar Latvijas politiķu iegribām, bet nevar nerēķināties
ar Latvijas tautas vēlmi. Jau pašlaik ir noteikts, ka viens miljons
ES iedzīvotāji no septiņām dalībvalstīm var ierosināt iniciatīvas par
jebkuru jomu, kas attiecas uz Eiropas Komisijas kompetenci.”

Ja mēs klusēsim un nerīkosimies, nekas nemainīsies savukārt,
piemēram, ja Lietuva, kur jau veikta tautas nobalsošana, Latvija un
citas ES valstis vēlēsies izskaust zemes iztirgošanu ārzemniekiem,
tad ES vadītājiem būs jāieklausās un jāatļauj dalībvalstīm ieviest
lauksaimniecības un meža zemes tirdzniecības ierobežojumus.
Saimniekot pašu zemē ir arī goda jautājums – to, ko esam spējuši
nosargāt gadsimtu garumā, neļausim atņemt miera laikos!

Neesi vienaldzīgs - Nāc un nobalso - “LATVIJAS ZEME LAT-
VIJAS PILSOŅIEM”

Armanda Krauzes aicinājumam pievienojas Irēna Butkus- Aknīstes
novada lauku attīstības konsultante.

Lauksaimnieku-nodokļu maksātāju uzmanībai!
VID paziņo, ka sākot no 2014 gada nodokļu maksātāji gada ie-

nākuma deklarācijas un atskaites Valsts ieņēmumu dienestā varēs
iesniegt tikai elektroniski. Lai to izdarītu Jums jāslēdz līgums ar VID
par elektronisko deklarēšanos. Līguma forma pieejama VID mājas
lapā – www.vid.gov.lv

ELEKTRONISKO ZIŅOJUMU IEVADES SISTĒMA
Lauksaimniecības datu centram.

Strauji attīstoties informācijas tehnoloģijām, radās nepiecieša-
mība attīstīt arī dzīvnieku reģistra sistēmu, lai informācijas pazi-
ņojumus par notikumiem ar dzīvniekiem varētu iesniegt, izmanto-
jot jaunākās tehnoloģijas, kas aizvietotu papīra veidlapas un paāt-
rinātu informācijas paziņošanas iespējas. Elektronisko ziņojumu ie-
vades sistēma (EZIS) izveidota tieši šādam mērķim. Sistēma kat-
ru gadu tiek attīstīta un rodas iespējas arvien jaunu notikumu pa-

Latvijas zeme Latvijas pilsoņiem

j
5.  6. Ivonna Iesalniece 
6.  6. K rlis Griška 

10.-12. kl. m c j s 57 skol ni. Vid jais v rt jums 7-10 balles bija 18 (32%) 
skol niem. 

N.p.k. Klase Skol na v rds, uzv rds 
1.  10. Agnese Grigale 
2.  10. Dagnija Melniece 
3.  10. Gatis David ns 
4.  10. Rainers Mežaraups 
5.  10. Guntars Rojevs 
6.  11. Solvita Birz ka 
7.  11. Liene Mežaraupe 
8.  11. Ri ards Koz ks 
9.  11. J nis Striks 
10.  11. Arnis Kokins 
11.  12. Sintija Goldberga 
12.  12. Baiba Grode 
13.  12. Haralds Punculis 
14.  12. Raivis Petroks 
15.  12. Baiba Romanovska 
16.  12. Dita Sala 
17.  12. Artis Pakalns 
18.  12. Artis Vušk ns 

Paldies skolēniem, kuri mācās atbilstoši savām spējām un gūst
panākumus!Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu! Paldies sko-
lēnu vecākiem par sadarbību un sniegto atbalstu!

Šogad katrs Aknīstes vidusskolas skolēns saņēma saldumu pa-
ciņu, par to jāpateicas Aknīstes novada pašvaldībai. Skolēni, kuru
vidējais vērtējums bija 7-10 balles kopā ar Pateicības rakstusaņē-

ma arīrokas pulksteni, kuru bija sarūpējis SIA„Foto Kolors”.Paldies
firmas izpilddirektoram Jurim Krezevskim! Pirms Ziemassvētkiem
katrs 1.-4.klases skolēns saņēma somu, kura bija pildīta ar dažādām
veltēm, par to jāpateicas fondam „TriumphdesHerzens” un biedrī-
bai „Aglona-Fatima”.

Lai Jaunais gads nāk ar jauniem pārsteigumiem! Neņemsim lī-
dzi tos vecos ieradumus, kas garlaiko, nogurdina. Pārsteigsim sevi
ar jaunu aizrautību, jaunu sparu, jaunu spēju piedzīvot brīnišķīgu
prieku! Lai veiksmīgs un radošs 2014.gads!

Direktores vietniece mācību jomā: Gunta Ozoliņa

7.  6. Vineta Strumska 
8.  6. Arta Sala 
9.  6. Inguna Žigure 
10.  6. Elvita Svikša 
11.  6. El na B rzi a 
12.  7. Laila Dita Deksne 
13.  7. Laura Dirda 
14.  7. Linda Lesinska 
15.  7. Antra Minkevi a 
16.  7. Aivita eid ne 
17.  7. Santa David ne 
18.  7. Arvis Freimanis 
19.  8. Krists Petroks 
20.  8. Ivo D boli š 
21.  8. Dagnija Zavadska 
22.  8. K rlis Tvinti is 
23.  8. D vis Zai enkovs 
24.  9. Agnija Mark ne 
25.  9. Alise L va Mažeika 
26.  9. Amanda Lu ze Kokina 
27.  9. El na Mažeika 
28.  9. Elgars Mur ns 
29.  9. Digna Pecikonite 
30.  9. Solvita Strika 
31.  9. Viktorija eid ne 
32.  9. Aiva Lesinska 
33.  9. irts Birz ks 
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ziņošanai, kas atvieglo darbu dzīvnieku īpašniekiem. Nav jāpilda
papīra veidlapas un jāsūta uz Datu centru informācijas ievadei, uz-
traucoties, vai informācija tiks saņemta un apstrādāta savlaicīgi. Šob-
rīd sistēma ļauj elektroniski paziņot dzīvnieku pārvietošanu, dabī-
go lecināšanu, atnešanos, apzīmēšanu, izslēgšanu, neapzīmēto pēc-
nācēju izslēgšanu, kā arī aizpildīt Pārskatu par stāvokli ganāmpul-
ka novietnē un Cūku kustības kopsavilkumu. No 2012. gada  MA
tehniķi elektroniski iesniedz ziņas par dzīvnieku mākslīgo apsēk-
lošanu. 

Līgumu par Elektronisko ziņojumu ievades sistēmas lietošanu
var noslēgt:

Aizpildot līguma veidlapu un sūtot sagatavotu līgumu pa pastu.
1. Līguma veidlapu par Elektronisko ziņojumu ievades sistēmas

lietošanu aizpilda un paraksta tikai ganāmpulka īpašnieks!
2. Pa pastu saņemta līguma gadījumā Lietotājs (persona, kas ie-

vadīs datus) ir ganāmpulka īpašnieks.
Gadījumā, ja par Lietotāju ganāmpulka īpašnieks vēlas norādīt

citu personu, līgums jāslēdz, ierodoties personīgi Datu centrā.
3. Par ganāmpulka īpašnieku jānorāda tā fiziskā vai juridiskā per-

sona, kurai ganāmpulks ir reģistrēts LDC datu bāzē.
4. Ganāmpulka īpašnieks sagatavo un paraksta divus līguma „Par

elektronisko ziņojumu ievades sistēmas lietošanu” eksemplārus no
abām pusēm un nosūta tos pa pastu uz Datu centru - Republikas lau-
kums 2, Rīga, LV-1010. Līgumu,  kas parakstīts ar elektronisko pa-
rakstu, jāsūta uz e-pastu: ldc@ldc.gov.lv

5. Lauksaimniecības datu centrs reģistrē līgumu un piešķir ga-
nāmpulka īpašniekam tiesības lietot Elektronisko ziņojumu ieva-
des sistēmu. Līguma viens eksemplārs glabājas LDC, otrs tiks no-
sūtīts ganāmpulka īpašniekam pa pastu.

6. Gadījumā, ja ganāmpulka īpašniekam nav piešķirtas autori-
zētā lietotāja tiesības (parole) ganāmpulka datu apskatei, īpašnieks
aizpilda un pievieno līgumam iesniegumu šo tiesību piešķiršanai.

Uzmanību!!! Līgumu paraksta paraksttiesīgā persona. 
7. Šeit pieejamas līguma veidlapas. Visu šo informāciju var at-

rast LDC mājas lapā www.ldc.gov.lv.
Informācija iegūta no   LDC mājas lapas. I.Butkus - Aknīstes

novada lauku attīstības konsultante.

LLKC Jēkabpils nodaļā Bebru ielā 108, Jēkabpilī notiks mācī-
bas lopkopībā-liellopu ēdināšana. Mācību laiks 25.02-27.02. 

LLKC Jēkabpils nodaļā Bebru ielā 108, Jēkabpilī  notiks mācī-
bas Augu aizsardzības līdzekļu lietošanā, gan tiem, kuriem jāiegūst
apliecība, gan tiem, kuriem jāpagarina lietošanas termiņš.  Mācību
laiks 18.02-21.02.

Šīs būs maksas apmācības. Tuvāk interesēties LLKC Jēkabpils
nodaļā pie Lauku uzņēmējdarbības konsultantes Anitas Putkas tel:
65207071

Informāciju lauksaimniekiem apkopoja Irēna Butkus- Aknīstes
novada Lauku attīstības konsultante.

Ancenē...
Jau trešo gadu Ancenē tiek iedegta liela,

skaista egle, kura sveicina ikvienu, kas ie-
brauc Ancenē, un vieš viņos svētku sajūtu.

Paldies, sakām Antrai Abaronei par ide-

ju, ka Ancenē arī vajadzīga sava Ziemassvētku
egle, kuru katru gadu sagādā Valentīna un
Miervaldis Čāmāni. Paldies, viņiem par to!

Šogad egli iededza mūsu Asares pamat-
skola .Bērni  bija sagatavojuši desmitiem dze-
jolīšu un skanīgu dziesmiņu. Paldies, viņiem
par to silto un mīļo svētku sajūtu, ko viņi

mums sniedza! Mēs lepojamies ar savu mazo,
bet talantīgo skoliņu.

Paldies, sakām arī novada domei par sa-
gādātajiem saldajiem našķiem, kas priecē-
ja mūsu mazos ķiparus.

Ancenes  iedzīvotāji.
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Gada nogales aktivitātes
biedrībā 
„Manai mazpilsētai
Aknīstei”

Ziemassvētku labdarības akcija

Gada nogalei ir īpašs ritms – sākas Ziemassvētku gaidīšanas ro-
sība.

Decembra sākumā biedrības valde sāka spriest par biedrības ik-
gadējās Ziemassvētku labdarības akcijas īstenošanu, kas noritēja jau
11. reizi – kopš biedrības dibināšanas. Biedrības valde uzrunāja 22
Aknīstes uzņēmējus, aicinot viņus iesaistīties Ziemassvētku dāva-
nu sarūpēšanā, šim mērķim ziedojot līdzekļus. Atsaucās 18 uzņēmēji
un individuālā darba veicēji. Biedrības valdes vārdā pateicos visiem
ilggadējiem idejas atbalstītājiem un tiem, kuri ziedoja pirmo reizi:

Valde lēma, ka Ziemassvētkos 36 orga-
nizācijas biedri apmeklēs 65 Aknīstē un tās
apkaimē dzīvojošus cilvēkus, kuri priecāsies,
ka viņus arī šogad atceramies. Tie galveno-
kārt ir vientuļie seniori, arī cilvēki ar īpašām
vajadzībām. Diemžēl sarakstā nevaram ie-
kļaut pilnīgi visus aknīstiešus, lai arī ar kat-
ru gadu apmeklējamo saraksts kļūst plašāks
– uzsākām ar 25 sveicamajiem. Sastādot sa-
rakstu, valdei nav pieejas oficiāliem datiem.
Tāpēc turpmāk lūgums aknīstiešiem jau sav-
laicīgi mums pieteikt cilvēkus, kuri priecā-
sies, ja pirms Ziemassvētkiem viņus apcie-
mos mūsu biedrības biedri, pavadīs laiku sa-
runās un pasniegs Ziemassvētku saldumus.
Jūsu ieteikumus ņemsim vērā, papildinot eso-
šo sarakstu.

Ziemassvētku koncerti

Biedrības muzikālā grupa „Opsidrallā” sa-

N Uz mums V rds, uzv rds 

1.  SIA “Astarte” Oj rs Kar evskis, Ligita Dzene, J nis 
Anspoks  

2.  SIA “Ind res” Modris Porietis 

3.  SIA „Juniks” Juris Zlobins 

4.  z/s „Sigma” Gas ns J nis 
5.  Kafejn ca „Kalni ” Inese un Juris Sorokini 
6.  SIA Woodmaster Sandris Geitus 
7.  SIA “ ta” Aija un Alberts Kurklieši 
8.  Z/s “Jaunplikši” Aivars Medveckis 
9.  SIA “Assi” Viktors Lahtinens 

10.  z/s „Aizk rk i” Egons Silaraups 
11.  Veikals „Vesko” P teris Batarags 

12.  SIA „Akn stes aptieka” Lidija Bui e 
13.  Veikals „Saule” Oksana Isakova 
14.  z/s „Celm res” Laimonis Ielejs 
15.  SIA “JK Plus” Juris Kuz ecovs 
16.  SIA „L ra” Gita Lo a 
17.  Friz tava    L ga R cene 
18.  z/s „Liepas” Evija un Nikolajs Curikovi 
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gatavoja Ziemassvētku programmu, lai ie-
priecinātu mūsu seniorus, kuri pašlaik dzī-
vo veco ļaužu namā Dzirnavu ielā un Aknīstes
Veselības centrā. 21.decembrī grupas da-
lībnieki, kuri sanāk kopā, jo patīk dziedāt sa-
vam priekam, sveica seniorus svētkos, ie-
saistīja viņus kopīgās Ziemassvētku dzies-
mās, mīklu un atjautības jautājumu minēšanā,
atsauca atmiņā Aknīstes vēstures faktus. Veco
ļaužu namā pie sirds gāja mūsu Broņas skai-
tītā sirsnīgā dzeja, sarunas pie galda, arī mūs-
dienu rotaļa „Picas cepšana”, bet Veselības
centrā Janīnas, Ēvalda un Laimona izpildī-
tā mūzika dažu centra iemītnieku mudināja
pat uzsākt deju.

Omulības klubiņa tikšanās

Omulības klubiņa viešņa decembrī bija
Elza Poriete, kuru pazīstam kā aktīvu ce-

ļotāju. Viņa tikko bija atgriezusies no tāla
brauciena un Dienvidaustrumu Āzijas ze-
mēm – Singapūru, Indonēziju un
Malaiziju.

Visi ieinteresētie klātesošie, klausoties
Elzas stāstījumā un skatoties daudzos foto,
apbrīnoja šo zemju krāšņo dabu, tradīci-
jas, dzīves veidu un arhitektūru. Elzai pa-
šai vislielāko iespaidu atstāja Singapūrā
redzētais – šīs valsts augstais attīstības lī-
menis it visā, arī stingro likumu ievēro-
šanā. Košļājamā gumija ir aizliegta, par tās
ievešanu draud cietumsods. Ceļojuma lai-
kā tika izbaudītas arī bailes no vulkāna iz-
virduma. 

Klubiņa janvāra tikšanās notiks ceturtdien,
23.janvārī, plkst.11.30 biedrības „MMA”
telpās. Tikšanās tēma ir „Ak, zaļā jaunība!”
– katrs dalībnieks stāstīs interesantus atga-

dījumus no savas jaunības. Būs karaoke un
spēlēs jaunizveidotā  grupa „Sēlbends”.

Informācija, zvanot pa telefonu 65236604.
¨

Veselības veicināšanas grupas
aktivitātes

Decembrī Ogrē notika Nacionālā
Veselīgo pašvaldību rīkots pieredzes ap-
maiņas pasākums, kurā pārstāvēju
Aknīstes novada veselības veicināšanas
grupu. Diskutējām par veselības veici-
nāšanas iespējām un problēmām.
Apmeklējām Ogres iestādi „ Dziednīca”,
Ogres Jaunatnes veselības centru, Ogres
Ģimenes atbalsta dienas centru, arī atka-
rību profilakses punktu. Iegūtā pieredze
mums ir ļoti nepieciešama. Viņiem ir laba
veselības veicināšanas aktivitāšu organi-
zēšanas pieredze, iekārtoti velo celiņi, pie-
saistīti profesionāli speciālisti, ir sporta
inventāra noma, daudzi veselības veici-
nāšanas jautājumi ir ietverti pašvaldības
plānošanas dokumentos, laikus plānojot,
kā radīt iespējas visiem novada iedzīvo-
tājiem nodarboties ar sportu vai piedalī-
ties veselību stiprinošās aktivitātēs.
Protams, nevaram līdzināties Ogrei ie-
dzīvotāju skaita ziņā (39000), attālumā līdz
Rīgai, kas nozīmē, ka daudzi iedzīvotāji
strādā Rīgā. No otras puses, tas viss rada
arī problēmas, kas Aknīstē pagaidām vēl
nav tik plašā mērogā. Atkarību profilak-
ses punktā strādā 6 štata darbinieki. Viņu
pienākumos ietilpst arī regulāri izbraukumi
uz novada pagastiem, lai „apmainītu šļir-
ces”. Man tas bija šoks. 

Veselīgo pašvaldību tīklam ir piešķirti lī-
dzekļi veselības veicināšanas projektiem, kuru
īstenošanā prioritāte būs tīkla pašvaldībām.
Vai pratīsim izmantot šo iespēju? 

Man patika Ogres moto - „Esi vesels, og-
rēniet!”

Labai omai

Kāpēc jūs atteicāties potēties pret bakām?
Tāpēc, ka vectētiņš pēc šis potes dabūja

galu.
No bakām?
Nē, viņu sabrauca auto.

***

Pieņemšanā pie zobārsta.
Atvainojiet, bet neizrāvu īsto zobu.

Tagad vēl jāizrauj slimais.
Kāda laime, dakter, ka jūs neesat acu

ārsts.

***

Slimnieks ēdienu pienesējai:
Kāpēc jūs man neiedevāt nedz nazi,

nedz dakšiņu?
Jums, slimniek, izrakstīta diēta – nekas

ass nav atļauts.

L.Medveckis
Veselības darba grupas vadītājs



25

Biedrība “Manai mazpilsētai Aknīstei” ir uzsākusi īstenot jau-
nu starptautisku projektu “KODOLS” (”CORE”) par dzimumu līdz-
tiesības jautājumiem, izvērtējot tradīcijas un esošo stāvokli projekta
partneru valstīs – Rumānijā, Turcijā, Bulgārijā, Itālijā, Anglijā, Lietuvā
un Latvijā. 

2013.gada 12.novembrī projekta darba grupai bija pirmā sanāksme-
diskusija „Patriarhālās domāšanas izpausme mūsdienu sabiedrībā
Latvijā”. Tās mērķis – pirmkārt, noskaidrot, ko katrs no grupas da-
lībniekiem saprot, dzirdot vai izrunājot ikdienā ne tik bieži lietoto ter-
minu „patriarhālā domāšana”, otrkārt, saplānot projekta vietējās ak-
tivitātes. Grupas dalībnieces bija sagatavojušas piemērus no savas pie-
redzes vai presē, internetā lasītā, lai pamatotu savu viedokli.

Izraisījās spraiga diskusija ar viedokļu dažādību, kuru pama-
tā varētu būt viedokļu paudēju vecuma atšķirības. Radās ierosinā-
jums Aknīstē organizēt aptauju, lai noskaidrotu, kā izpaužas abu dzi-
mumu attieksme pret dažādiem ar dzimumu līdztiesību saistītiem
jautājumiem, vai un kāda tam ir saistība ar respondentu vecumu. 

Projekta darba grupa 2013.gada  novembrī – decembrī aici-
nāja Aknīstes iedzīvotājus izteikt savu viedokli par 8 jautājumiem,
kas saistīti ar projekta tematu. Aptaujā apkopotas 108 responden-
tu atbildes. Aptaujāts vienāds skaits vīriešu un sieviešu 3 vecuma
grupās – līdz 25 gadiem, no 26-50 gadiem un vecāki par 50 gadiem.
Respondenti aptaujā piedalījās anonīmi.

Ar aptaujas rezultātu apkopojumu diagrammās var iepazīties

Aknīstes novada mājas lapā www.akniste.lv sadaļā Atualitātes vai
sadaļā par biedrības „Manai mazpilsētai Aknīstei” īstenojamo ES
Mūžizglītības programmas projektu „Kodols”.

Informāciju par biedrības „MMA”
aktivitātēm sagatavoja

S.Medvecka

ES Mūžizglītības programmas
projekta „Kodols” aktivitātes

Kā maza kabatiņa pie zemes lielā tērpa, kalnu ieskauta, Aknīste
ielejā dus. Šīs novadnieces Naulas Dzirkales dzejoļa rindas nevil-
šus nāk prātā katru reizi ierodos Aknīstē.  Kalnānovada adminis-
tratīvais centrs, kur rokas stiepiena attālumā izvietojušās pašvaldī-
bas ēka, slimnīca, vidusskola, sēļu parks, četru vēju kalns, novad-
pētniecības muzejs, bērnudārzs, bibliotēka, baznīca, veikali, kafejnīca,
autobusu pietura. Pakājē Dienvidsusējas krastā pie neparasti izliekta
tilta (tāds Eiropā esot vienīgais!) skaists divstāvu nams ar roman-
tiski stāviem jumta lodziņiem – Bērnu jauniešu centrs un kultūras
centrs, aiz tā – brīvdabas estrāde. Novadpētniecības muzejs – vēs-
turiskā, 20.gs.sākumā no vietējā māla ražotiem sarkaniem ķieģe-
ļiem celtā ēkā,  apkārt glīti izveidots pagalms. Viss mērogos mazs,
bet katra vieta ļoti mājīga, sakopta, pārdomāta. Skola ar nelielu sko-
lēnu skaitu, bet viņi aktīvi, pārliecinoši, darbīgi. Sirsnīgi, mīļi pa-
sākumi, kuros katrs tiek pagodināts par labajiem darbiem. Vienmēr
pieejami vadošie darbinieki, ar pozitīvu attieksmi ikviena jautāju-
ma risināšanā. Tad kāpēc gan Sēlija tāda kā atstumta? Izšķiedusi spē-
kus, sadaloties mazajos novadiņos ? Ja visi apvienotos vienā lielā
novadā, tad gan tiktu ievērota! Tas tālākais mērķis. Lai pie tā no-
nāktu – jāsper daudzi mazi solīši.  Vispirms vienam otru iepazīs-
tot. Tāpēc līdz pavasarim novadpētnieki katru mēnesi aicināti uz-
pieredzes pasākumiemdažādos novados.

Sēlijas novadpētnieku saiets Aknīstē.
Tas ir 3. Sēlijas novadpētnieku saiets, kurā ieradušies vairāk kā

30 dalībnieki no 7 novadiem. Cilvēki,  kas daudz dara savos novados
un pagastos, pētot un popularizējot  seno sēļu dzīves ziņu un kul-
tūru. Šīsaieta galvenā tēma – novadpētniecības muzeja sadarbī-
ba ar vidusskolu un Bērnu jauniešu centru. Skolēnu loma mu-
zeja aktivitātēs. Tā ir darbības joma, kurā Aknīstes novadpētnie-
cības muzejs īpaši stiprs. Iepazīšanās, dalībnieku atkalsatikšanās prieks.
Aknīstes novada pašvaldības, vidusskolas, BJC vadošo pārstāvju
uzrunas. Pasākuma organizētāja Olga Vabeļa gandarītapar lielo da-
lībnieku skaitu. Tas pateicoties aktīvai viesītiešu  grupai, kas  uz-
ņēmušies koordinēšanu. Ar ziediem sveic Viesītes novadpētniecī-
bas muzeja „Sēlija” vadītājuIlmu Svilāni par ilggadīgu darbu no-
vadpētniecībā, par to, ka pulcina mūs kopā un mērķtiecīgi virza  uz

kongresu. Tad, iepazīstinot ar Aknīstes novada  tūrisma darba koor-
dinatori Līgu Jaujenieci,uzsver, ka tūrisma darbā  šī brīža svarī-
gākais ir veidot  dialogu ar zemju īpašniekiem, kuru teritorijās at-
rodas nozīmīgi kultūrvēsturiski un dabas objekti, lai tos uzturētu labā
kārtībā, popularizētu un nodrošinātu  ērtu pieejamību tūristiem.
Aknīstes novada pašvaldības vadītāja Vija Dzene, novēlot veiksmīgu
darba dienu,  akcentē, ka novadpētnieku darba lauks ir daudz pla-
šāks nekā muzeju ekspozīciju veidošana.

Novadpētniecība kā interešu izglītības sastāvdaļa.
Ievadā video filma ar vēsturisku liecību palīdzību mūs aizved pa-

gātnē. Aknīste kā lielākā grāfa Tīzenhauzena muiža līdz 1921.ga-
dam ietilpa Kauņas guberņas sastāvā. Tīzenhauzeni bija varena
Livonijas vasaļu dzimta. Viņu sencis, ordeņa bruņinieks Heinrihs
Tīzenhauzenskopā ar 71 zobenbrāli un ordeņa mestru Racenburgas
Ernestu krituši kaujā pie Aizkraukles 1279.gadā.Kalpojot krustne-
šu ordenim, nodrošinājis ar plašiem zemes īpašumiem daudzus sa-
vus pēctečus. Par krustnešiem atgādina pirmās katoļu baznīcas sar-
kanie ķieģeļu vārti Aknīstē, barona Budberga pils Gārsenē, barona
Veisa pils drupas  Asarē.  Bet vēl svarīgāk saredzēt, ka akmeņus piļu
celtniecībai vēla un muguras kungu tīrumos locīja iekaroto cilšu ļau-
dis, kas tika pazemoti līdz vergu kārtai. Ir laiks, kad sākam apzi-
nāties, ka vēsturei nav viennozīmīga skaidrojuma, nav vienīgās  pa-
tiesības. Kad vieni izzūd, otri aizpilda tukšumu, tā saglabājot  mū-
žīgo dzīvīgumu. 

Aizvien pamatīgāk iedziļinoties senajos vēsturiskajos notikumos,
Aknīstes jaunie novadpētnieki pārliecinoši raugās nākotnē. Ka vi-
ņiem ir sava, patstāvīga izpratne un pārliecība, sajutām skolēnu sa-
gatavotajās prezentācijās.  

Dita Sala, 12.klase, stāsta: Lai izveidotu jebkādu prezentāciju
nepieciešama informācija. Sagatavošanas gaitā  informācijas mek-
lēšana ir ļoti aizraujošs  process. Pētot  skolas vēsturi, interesanti
uzzināt kā bija agrāk, kas tagad ir tāpat, kas citādāk, piemēram, kā
cilvēki ģērbās. 

Arnis Kokins, 11.klases audzēknis,  vairākus gadus aizrautīgi
darbojas novadpētniecības pulciņā, sagatavojis prezentāciju „Sēļu
senču kultūrvēsturiskais mantojums visiem”.

Maza kabatiņa glabā lielas  bagātības
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Liene Mežaraupe izstrādājusi tēmu „Senā rakstniecība un lat-
viešu rakstu zīmes”. Pirmie senraksti jeb petroglifi iekalti klintīs,
akmeņos, vēlāk – metālā. Muzeja vitrīnā vairākas bronzas aproces,
ko atraduši un muzejam dāvinājuši vietējie iedzīvotāji. Tajos sa-
skatāmās  zīmes skolēnus mudinājušas uz to izpēti. Spilgta un daudz-
veidīga jaunāka  šo zīmju izpausme redzama tautas tērpos, jostās,
cimdos.  Pašreiz pasaulē pastāv 300000 dažādu valodu. Pētot sen-
rakstus, mēs ejam ceļu uz saprašanos – šī zeme ir ceļš uz prieku,
dzīve harmonijā ar dabu. Ar šo tēmu  pirmos iepazīstināja 4.klases
skolēnus, aicinot mācīties un izmantot savā dzīvē seno zīmju vēs-
tījumu.

Agnese Grigale, 10.klases skolniece,  tēmā „Vecā gludekļa stāsts”
veiksmīgi sasaistījusi informāciju no interneta ar vietējo iedzīvo-
tāju stāstiem, jo tāds dzelzs gludeklis, kurā iebēra kvēlojošas og-
les, lai sakarsētu un varētu gludināt audumu, atrodams katrā lauku
sētā. Vairāki desmiti atraduši paliekošu vietu muzeja kolekcijā.
Aizkustinoši bijis klausīties vecmāmiņu stāstos, kā agrāk, kad ne-
bija elektrības, mazgāja un gludināja drēbes. Cilvēki centās būt tīri
un glīti ģērbušies, visu gatavoja mājās.

Evija Ķiķēna, Aknīstes BJC direktore, komentē  novadpēt-
niecības darbu, kas papildina skolas  izglītību. Saikne starp BJC
un skolu bijusi vienmēr. Kopīgi atceres pasākumi (represēto pie-
miņas dienas, lāpu gājieni), jaunieši piedalās visos konkursos, kas
saistīti ar novadpētniecību un vēsturi. No 2001.g.novadpētniecī-
bas pulciņš ir  kā interešu izglītības sastāvdaļa  BJC. Pirms tam
to finansēja Jēkabpils rajona BJC. 20 gadu nepārtraukta darbība
ar noteiktu sistēmu un nemainīgiem mērķiem, tāpēc arī  var ru-
nāt  par rezultātiem. Aknīstes muzejs  no maza skolas novadpēt-
niecības stūrīša izaudzis   nozīmīgā ekspozīcijā  par leišmales se-
natni, ievērojamiem cilvēkiem. 

Muzeja vadītāja Olga Vabeļa uzsver, ka pati daudz mācās no sko-
lēniem, jo mūsdienu jaunieši ir ļoti izglītoti, ar daudzpusīgām in-
teresēm, lieliski prot rīkoties ar datoru, atrast informāciju interne-
tā, radoši to pielietot.  Ar gandarījumu atzīst, ka Eiropas Savienības
Mūžizglītības programmas Grundtvig projektā  HEFORE (Kultūras
mantojums visiem) ārzemju partneri  no lieliem, valsts uzturētiem
muzejiem Beļģijā, Francijā, Portugālē neviltoti slavēja Aknīstes mu-
zeja veikumu darbā ar jaunatni, jo tā veidojas paaudžu saikne un
patiesā muzeja misija ir stiprināt tiltu starp paaudzēm. 

Gunta Ozoliņa, Aknīstes vidusskolas mācību pārzine, nosauc  bū-
tiskākās skolas un muzeja sadarbības formas: projekti, izglītības pro-
grammas, mācību stundas muzejā (visvairāk tās vada skolotājas Janīna
Krasovska, Mārīte Pērkone, Aija Voitišķe), izstādes, tikšanās ar in-
teresantiem cilvēkiem, piemiņas pasākumi, individuāli studentu un
pieaugušo cilvēku pētniecības darbi. Gandarīta, ka skolēni iet un dar-
bojas labprāt un daudz palīdz muzeja ekspozīcijas kārtošanā un uz-
turēšanā. 

Pedagoģiskās kartes ir Grundtvig projekta produkts
– tas ir īss, shematisks kāda pasākuma, nodarbības, pie-
redzes apraksts pēc noteiktām prasībām, lai ikviens in-
teresents iepatikušos ideju varētu izmantot savā darbā.
Vienu tādu aktivitāti „Labrīt vilciens” izmēģinājām ka-
fijas pauzē, lai izkustinātu kājas, rokas, plaušas. Pēc tam
ar jaunu enerģijas lādiņu  atkal varējām uzmanīgi klau-
sīties dalībnieku uzstāšanās. Otrs šī projekta paliekošais
guvums ir videofilma, kuru izveidojisValērijs
Venediktovs, bet saietā to demonstrēja  Aknīstes novada
domes sabiedrisko attiecību speciāliste Lāsma Prande.

Janīna Krasovskamuzejā vada bērniem senās mū-
zikas nodarbības un saietā stāsta par sēļu instrumentiem
skuduči.Spēlēt gribētājus uzaicina no klausītāju vidu-
sun nodemonstrē, kā dažu minūšu laikā var iemācīties
saskanīgu spēli. Šāda spēlēšana raksturīga lietuvie-
šiem.Pierobežā dzīvojot, mums ir cieša saikne ar
Lietuvas sēļiem, viņu ietekme atstājusi pēdas arī mūsu
kultūrā.

Vienojamies Sēlijas kongresa gaidās.  
Gatavošanās 7.Sēlijas kongresam likusi sasparoties

visiem seno sēļu zemju mantiniekiem no Valles,
Vecumniekiem, Skaistkalnes, Jaunjelgavas  līdz  Bebrenei un Ilūkstei.
Starp kongresiem arī kaut kas jādara, tāpēc Ilma Svilāne  uzņēmusies
novadpētniekus regulāri aicināt kopā. Sēliskā apziņa un patriotisms
vajadzīgs, atbalsts kaut ar vārdu, padomu. Pat kafijas pauzes šajos
saietos  nav tukšas. Dibinās kontakti, apmainās domām, dalās zi-
nāšanās. Katrs aizbrauks mājās ar vērtīgu pieredzi. Šīs tikšanās arī
dokumentējam. Tāpat katram novadpētniekam jāapkopo savs darbs
– jāizveido publikāciju saraksts, grāmatas, rokraksti, stendi, vitrī-
nas, izveidotās filmas, sagatavotās prezentācijas. Tas jāizdara līdz
1.aprīlim un jānosūta elektroniski koordinatoriem Viesītes muze-
jā. Otrs uzdevums – atjaunot biedrību „Sēļu klubs”. Šajā reizē veic
labojumus biedrības statūtos, ievēl valdi. Valdei atbilstoši jāsaga-
tavo nepieciešamie dokumenti, lai varētu reģistrēt biedrību.

Dalībnieki dalās pieredzē un iespaidos.
Anna Balode, Mag.hist., Jēkabpils: Aizkustināja  emocionālā sa-

ikne, novada patriotiskā izpratne,  demonstrējot  sēļu dzīves stās-
tus.   Vēstījums par bijušo  skolas direktoru Oļģertu Žindigu,   fil-
mā Daina Miezāne mīca maizi –  it kā  sīkas epizodes, bet patiesī-
bā izcils apliecinājums,  kā šeit  godā cilvēkus. Muzejā tādi unikā-
li, tikai Aknīstes pusei raksturīgi eksponāti, kādus neredzēt nevie-
nā citā  vietā Latvijā. Šie stāsti  un vēsturiskās liecības savieno ar
pagātnes pieredzi, veido tautas  identitāti un Sēlijas kultūras telpu.

Gina Viegliņa-Valliete,vēsturniece, rakstniece, Vecumnieku no-
vads. Atvedusisavas sarakstītās, nesen iznākušās grāmatas „Māmiņ,
tēti, lūdzu palīdziet” (dzeja ar autores ilustrācijām), „Savieši” , ku-
ras steidzamies iegādāties un lūdzam  autogrāfu. Tikmēr autore stās-
ta, ka „Savieši”ir grāmata par  senaizmirstu ciltivoti jeb krieviņi,
kuru livonieši 15.gs.atdzina no Novgorodas apgabala, lai uzceltu
Bauskas pili. Grāmatā traģiskas vēstures liecības savijušās ar teik-
smainiem nostāstiem. 

Laika gaitā voti sajaucās ar sēļiem, bet sēļu dialekta pēdas sa-
glabājušās arī Zemgalē. Gina Viegliņa uzsver, ka sēļu zeme devu-
si Latvijai izcilus cilvēkus, vēl ir daudz ko pētīt, galu neredz ceļam
pa votu un sēļu pēdām.

Ina Sēle, Lauku attīstības konsultante,  Jēkabpils novads, Leimaņi.
Novadpētniecība ir sirds darbs.  Sākusi ar savas dzimtas izpēti, ta-
gad organizē Leimaņu pagasta mājvietu izpēti. Aizvadītā gada no-
galē labi izdevusies savākto materiālu izstāde. Tas rosina novad-
pētniecības darbu turpināt. Aknīstē jūtas kā savējo vidū, daudzas ide-
jas, ko pati varētu vēl darīt.

Iluta Vilcāne, vēsturniece, nesen beigusi Rēzeknes augstskolu,
dzīvo Dignājas pagastā. Šādā seminārā pirmo reizi. Ar interesi klau-
sījusies par novadpētniecības muzeja sadarbību ar skolēniem un tās
rezultātiem. Guvusi  labas ierosmes, apskatot  Aknīstes muzeju. 

Vanda Rimša, Ilūkstes BJC direktore un novadpētniecības krā-
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tuves  „Sēļu istaba” vadītāja. Ļoti apmierināta, jo šajos semināros
gūst labu pieredzi un jaunas idejas. Aknīstē pārliecinošas muzeja
izglītības programmas skolēniem. Tā ir ierosme, ko gribētu izmantot
savā Sēļu istabā, jo kolekcija līdzīga. Lieliska arī ideja par apvie-
nošanos Sēļu klubā, jo tikai paši varam saglabāt savu vēsturi. Konkrēts,
labi organizēts, interesants seminārs. Ne minūte lieka, miegs nenāk,
labs darbs gatavojoties Sēlijas kongresam. 

Laima Indriķe, muzeja „Novadnieki”  vadītāja, Skaistkalne.
Pieaugušo izglītības pedagogs, vada projektus.Pirmo reiziSēlijas sa-
ietā. Interesanti uzzināt, kā citos novados noris novadpētniecības
darbība.  Te var gūt labas, praktiskas idejas, kaut vai piemēram, cik
lieliskinoder vecās, salokāmās padomju laiku rafarellas izstādēm
– ērti izvietojamas jebkuros apstākļos, ātri uzliekamas un novāca-
mas. Daudz kas redzēts pie kaimiņiem Lietuvas Biržos, ar kuriem
Skaistkalnei cieša sadarbība. Un tā viens no otra noskatās,  varam
apmainīties pieredzē. Šeit ļoti patika, ka ar prezentācijām uzstājās
tieši skolnieces. Pārliecinoši parādīta sadarbība ar skolu.

Ilze Līduma, Jāņa Jaunsudrabiņa „Riekstiņi” muzeja vadītāja,
Nereta. Jaunsudrabiņa „Baltajai grāmatai”   100 gadi, kopš tā iz-
dota. Tāpēc „Riekstiņos”  šogad izstāde par Balto grāmatu - bērnī-
bas atmiņu tēlojumi vārdos un līnijās. Dāvina visiem piemiņas grā-
matzīmes un   ierakstu Viesu grāmatā: Liela eksponātu daudzvei-
dība Aknīstes  muzejā! Paldies par ieguldīto darbu priekšmetu ap-
kopē, aprūpē, saglabāšanā. Lieliski sakārtota ekspozīcija. 

Gunārs Spīdainis, Buclera fotogrāfijas kabineta vadītājs, Lone.

Atkal pēc daudziem gadiem esam sēļu klusā stūrītī , bet labāk vē-
lāk kā nekad. Paldies par pieredzi! Prieks, ka sēļi atkal sarosījušies.
Darīsim visu, ko varam, sēļu mantojuma meklējumos.

Zanda Zībiņa, mākslas vēsturniece, Rīga: Paldies par brīnišķī-
go dienu Aknīstē!

Rudīte Urbacāne, Viesītes novads, Elkšņi

Vēsturiskajām atsaucēm izmantotie avoti: V.Ancītis, Aknīstes grā-
mata II, 2007;  Konferences materiāli, Saite – sēļi, Rokišķi, 2010.

Aizritējis vēl viens gads. Esam sagaidījuši 2014. gadu. Būtu jau
iemesls priecāties, jo Aknīstes Romas katoļi ir paveikuši lielu dar-
bu- atjaunojuši lūgšanu kapelu. Prieks par cilvēku atsaucību un pa-
līdzību. Nebijām gaidījuši tādu atsaucību. Cilvēki ziedojumus nesa
pat uz mājām. Veci tantuki salīkuši, pa Aknīstes dubļainajām ielām
nesa ziedojumus, atraujot no tā, ko vajag zālītēm, vajag maizītei.
Dažreiz gribējās raudāt, skatoties uz tādu sapratni, Tādu Dieva mī-

lestību. Gandrīz visi, kuriem tika lūgts, labprāt ziedoja. Tagad mēs
esam tikuši pie skaistas kapelas. Lūdzamies skaistās, siltās telpās.
Lai Dievs atmaksā šiem labajiem cilvēkiem. Lai viņu bizness plaukst,
lai stipras ģimenes, lai stipra veselība. Paldies sakām:

Pētera Isodas, Ingūnas Jočas, Jāņa Gasūna, Ināras Luņģes, Nikolaja
Curikova, Anastasijas Curikovas, Genovefas Utinānes, Alberta
Kurklieša, Jāņa Kurklieša, brāļu Birzāku, Sanda Geitusa, Jūlijas
Tarvides, Jura Zlobina, Ināras raupes, Ritas Maslovas, Broņislavas
Mežaraupes,Antoņinas Beļevičas, Vitālija Mihailova, Zitas
Bruņinieces, Stases Kokinas, Sandras Melnieces, Ingusa Iesalnieka,
Indras Melnieces, Zigrīdas Krasovskas, Māras Čūriškas, Jāņa
Ķiņķevska, Lilitas Smočas, Modra Porieša, Jura Kuzņecova, Jurija
Sorokina, Viktora Lahtiņina, Grundes ģimenēm.

Paldies sakām Janinai Lužienei, Geņai Kraševskai, Zitai Iesalniecei,
Regīnai Novikai, Lenai Deņisovai, Venjaminam Jegorovam, Birutai
Kozākai, Irīnai Kaļiņinai, Geņai Adukonienei, Veltai Caunei.

Draudzes mājā vēljoprojām daudz darāmā. – jāremontē koridors,
garderobes telpa, priestera istaba, kur notiek grēksūdze, jāmaina logi
un griesti. Ceram, ka pamazām visu varēsi savest kārtībā. Draudzes
mājā kristīgai ģimenei piedāvājam arī dzīvokli

Aicinām visus atbalstīt un ziedot, lai draudzes māja kļūtu
skaista un mājīga!’

Patiesā cieņā Broņa Deine –Putāne un Antons Putāns.

Ir sācies jauns gads ar jaunām cerī-
bām, sapņiem un apņemšanos.
Novēlam ikkatram Aknīstes, Aknīstes
novada iedzīvotājam izsapņot savu
sapni, iecerēt savu mērķi un nebai-
dīties sasniegt to!
Radīšana vispirms ir iecerēšana
Ja gribi radīt sev pilnīgu un skaistu
dzīvi – ieceri to!.
Tāpēc Jaunajā gadā  lai ir arvien
modri mūsu gara un dvēseles spēki.
Nepiekūstiet cerēt!

/Kārlis Skalbe/
¨

PII ,,Bitīte” kolektīvs

Mirklis, un jau ir par vēlu,
Neko vairs nevar mainīt.
Mūsu sāpēm, mūsu žēlumam
Nav nekādas nozīmes.

Esam kopā ar Skaidrīti Bērzkalni, 
no tēta atvadoties.

Biedrība „Manai mazpilsētai Aknīstei”

=
Cik tukšs un kluss nu kaktiņš, māt,
Kurš varēs Tavā vietā stāt,
Kurš grūtā brīdī pienāks klāt?
Neviens tik tuvs vairs nebūs, māt.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Helmutam Zaldākam no māmuļas 

atvadoties.
Aknīstes vidusskolas kolektīvs.

=
¨
Tā jau katra gaita –
Vienmēr kaut kur stājas.
Zaļas, leknas velēnas pāri klājas,
Arī tās ir mājas – mūža mājas.

(M. Čaklais)
Vissirsnīgākā līdzjūtība Skaidrītei
Bērzkalnei tēti mūžībā pavadot.

PII ,,Bitīte” kolektīvs
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Aknîstes novada domes iz de vums
Re dak ci ja: Lâsma Pran de telef. 65237762, mob. 26386407, e-pasts las ma. pran de@inbox.lv, mâjas la pas ad re se www.akniste.lv. 

Par skaitïu un fak tu pa reizîbu, kâ arî par slu dinâju mu tek stu at bild au tors. Pub licçtie ma te riâli ne vienmçr at spo guïo re dak ci jas vie dok li.
Pârpub licçðanas vai citçðanas gadîjumâ at sau ce ob ligâta. Ie spiests SI A „Lat ga les dru ka”. 

Skaiti savu dārzu pēc ziediem,
Nekad ne pēc lapām, kas krīt.
Skaiti savas dienas pēc zelta stundām.
Skaiti savas naktis pēc zvaigznēm.
Skaiti savu dzīvi pēc smaidiem,
Bet ne pēc asarām.
Un ar prieku katrā dzimšanas dienā
Skaiti savu veikumu pēc draugiem, bet ne
pēc gadiem

/V. Igo/

Sveicam decembra un janvāra jubi-
lāres

Ilgu Cālīti
Edīti Eleksi
Ainu Deksni
Ilzi Ieleju
Biedrība „Manai mazpilsētai

Aknīstei”

Pasmaidi par savām bēdām, un viņu
sūruma vairs nav. 
Pasmaidi par savu ienaidnieku un viņa
dzēluma vairs nav. 
Pasmaidi par sevi un tava ļaunuma vairs
nav. 
Bet, ja tu spēj pasmaidīt par Pasauli, tad
viņa smaidīs Tev pretī.
/Rainis/.

Sveicam jubilārus janvārī

Aknīste
Ieleja Ilze-50
Britāns Andris-55
Drugoveiko Ņina-60
Jakāns Jānis-60
Jaujenieks Jānis-60
Kampe Ojārs-60
Mackēvičs Viļgeļmīns-60
Treinis Arvīds-60
Posch Arie-65
Lesinskis Alfons-70
Rimša Jānis-70
Čulkovs Arvīds-85
Griškena Marfa-85
Prodniece Vilma-90
Bajāre Klāra-95

Gārsene
Tunķelis Egons-50
Vilāne Iveta-50
Tunķelis Ivars-55
Kaseviča Gaļina-65 
Giluča Dzidra-75
Andžāna Zelma-95

Asare
Pavlovska Dzidra-65

Šajā klusajā miera dārzā
Tik vēja kokles skan.
Sirds atmiņā tevi sargā,
Bet sāpe smeldzoši san.

(M.Jansone)
Pieminēsim Mūžībā aizgājušos:
Irma Sala, 29.08.1928. – 06.12.2013.
Aleksandra Korsīte, 09.05.1915. –
24.12.2013.
Helēna Sala, 24.01.1957. – 24.12.2013.
Alma Erika Zaldaka, 28.07.1927. –
23.12.2013.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!
Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa

Lai ziemas saulgriežu zvaigznes,
ikvienam nes debesu gaišumu.
Lai nākamais gads ir bagāts ar labām
domām, darbīgām dienām un
priecīgiem atelpas brīžiem.
Lai mūsos mājo un valda godaprāts,
neatlaidīga griba saprasties,
paciest un palīdzēt.

/K. Apšukrūma/

Mīļš paldies deputātam Jānim Vanagam
par lielo iejūtību, palīdzību grūtajos dzī-
ves brīžos. 

Novēlu Jaunajā gadā veselību, dzīves-
prieku, lielu pacietību, izturību, lai strādātu
tālāk. 

Veiksmi!
Pensionāre I. Blešķe

Pie mātes bērns, pie sava bērna māte:
nav laimes lielākas! Nav citu jūtu,
Kas augstākas kā mātes gudrība,
Kas stiprākas par mātes jūtām būtu.

/ Jānis Poruks /

Priecājamies kopā ar vecākiem par
nākšanu pasaulē!

Sveicam Aknīstes novada dzimtsa-
rakstu nodaļā reģistrētos bērniņus:

Melāniju Grigorjevu un Gintu Rutki
un kopā ar vecākiem priecājamies

par viņu nākšanu pasaulē!
Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa

Uz veiksmi ceļš lai vienmēr vaļā.
Kurš pats sev tic, tas tālāk ies.

/J. Osmanis/

Paldies Jānim Vanagam par dāsno dā-
vanu Ziemassvētkos. Mūs visus tā ļoti ie-
priecināja. 

Paldies Andai Nikolajevai, ka bijāt ar
mums svētku priekšvakarā. 

Paldies Skaidrītei Medveckai un
biedrības „Manai mazpilsētai Aknīstei”
valdei, labvēļiem un atbalstītājiem par

mums sarūpētajām Ziemassvētku dāva-
nām.

Paldies Laimonim Medveckim un
„Omulības klubiņa jaukajiem, sirsnīgajiem
dalībniekiem, „Opsidrallā” grupai, kuri mūs
lustināja ar sirdij tik mīļajām dziesmām un
skanīgo mūziku. 

Lai katram jums veselība, radošs gars
un neizsīkstošs darba spars!

Iedzīvotāji Dzirnavu ielā 9.
(Veco ļaužu namā)

Lai jaunais gads atnāk ar mieru,
veselību un jauno naudiņu! Lai šīs
lietas un vēl visi citi sadzīves sīkumi
ir pietiekamā daudzumā Jūsmājās. 

Sirsnīgs paldies biedrībai „Manai
mazpilsētai Aknīstei” un atbalstītā-
jiem par apsveikumu Ziemassvētkos
un saldo dāvanu Jaunajā gadā. 

Pensionāre „Zemniekos”

Pārdodu piena kvotas 6000kg. 
Mob. 28755053 (Mitrofanova)

Pārdod meža un ūdens dzīvnieku slazdus
(Bebru, jenotu ūdeļu, lapsu) Kvadrātveida
un būrveida. Iespējams izsūtīt pa pastu.
Pārdod Plastmasa konteinerus 1000L ar
dzels rāmi un 200L mucas. Zvanīt pa tāl-
runi 29227761

Mainu divistabu dzīvokli Liepu ielā
3 pret divistabu dzīvokli Radžupes ielā.

Sīkāka informācija 
mob. 26127283.

Aknīstes novada izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas deputātu pie-
ņemšanas laiki:
Guntars Geida - otrdienās no plkst. 13.00-
16.00 Gārsenes pamatskolā, mob.29347792
Aija Voitišķe- pirmdienās no plkst. 13.30-
16.30 Aknīstes vidusskolā, mob. 29328818

Ināra Lunģe - otrdienās no plkst.14.30-16.30
Aknīstes vidusskolā, mob.28665896
Skaidrīte Pudāne pirmdienās, otrdienās, treš-
dienās no plkst. 15.00-16.00 ‘Alejās” mob.
2352391.
Apmeklētājiem lūgums pieteikties pa mi-
nētajiem telefonu numuriem. 

21.februārī plkst. 10.00 Aknīstes novada
pašvaldības zālē notiks VID seminārs:
”Izmaiņas nodokļu likumdošanā, kas at-
tiecas uz lauksaimniekiem un mežsaim-
niekiem.’ No pagastiem uz semināru trans-
ports tiks nodrošināts.

I.Butkus - Aknīstes novada 
lauku attīstības konsultante.
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