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Par pašvaldības budžeta izpildi aprīlī
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, li-

kumu „Par pašvaldību budžetiem”, 18.05.2016.Finanšu ko-
mitejas lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags,  I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida,
V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes no-
vada dome NOLEMJ:

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudže-
ta 2016.gada janvāra-aprīļa ieņēmumus – EUR 822214,86
un izdevumus – EUR 610135,94; speciālā budžeta ieņē-
mumus – EUR 43407,32 un izdevumus – EUR 11521,35.

Par saistošo noteikumu Nr.16/2016 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 03.02.2016. saistošajos 

noteikumos Nr.5/2016 „Aknīstes novada 
pašvaldības pamatbudžeta plāns 2016.gadam””

apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās

daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pir-
mo un otro daļu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, liku-
mu „Par valsts budžetu 2016.gadam”, likumu „Par budžetu
un finanšu vadību”, 18.05.2016.Finanšu komitejas lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags,  I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida,
V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes no-
vada dome NOLEMJ:

Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteiku-
mus Nr.16/2016 „Grozījumi Aknīstes novada domes
03.02.2016. saistošajos noteikumos Nr.5/2016 „Aknīstes no-
vada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2016.gadam””.

Par saistošo noteikumu Nr.17/2016 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 24.02.2016. saistošajos 

noteikumos Nr.6/2016 „Aknīstes novada 
pašvaldības speciālā budžeta plāns 

2016.gadam”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās

daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pir-
mo un otro daļu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, liku-
mu „Par valsts budžetu 2016.gadam”, likumu „Par budžetu
un finanšu vadību”, 18.05.2016.Finanšu komitejas lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags,  I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida,
V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes no-
vada dome NOLEMJ:

Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteiku-
mus Nr.17/2016 „Grozījumi Aknīstes novada domes
24.02.2016. saistošajos noteikumos Nr.6/2016 „Aknīstes no-
vada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2016.gadam””.

Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības
2016.gada ziedojumu un dāvinājumu budžetā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta ot-

rās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pan-
ta pirmo, otro daļu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”,
18.05.2016.Finanšu komitejas lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags,  I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida,
V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes no-
vada dome NOLEMJ:

Apstiprināt grozījumus Aknīstes novada pašvaldības
2016.gada ziedojumu un dāvinājumu budžetā.

Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta ot-

rās daļas 6.punktu, 18.05.2016.Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,

I.Lunģe, A.Voitiške, V.Čāmāne); PRET – 3 (J.Vanags,
S.Pudāne, G.Geida); ATTURAS – 1 (A.Zībergs), Aknīstes
novada dome NOLEMJ:

Piešķirt EUR 3272,72 papildus aukstuma iekārtas ie-
gādei un uzstādīšanai Aknīstes kapličā no nesadalītajiem
budžeta līdzekļiem.

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags,  I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida,
V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes no-
vada dome NOLEMJ:

Atbalstīt labdarības akciju “Dzīvo vesels” ar EUR 600,00
finansējumu no nesadalītajiem budžeta līdzekļiem.

Finansiāli atbalstīt (līdz EUR 1000), proporcionāli Sēlijas
novada apvienības pašvaldību dalībnieku skaitam, prasī-
bas iesniegšanu Satversmes tiesā par Ministru kabineta
13.10.2015. pieņemto noteikumu Nr.591 “Kārtība, kādā iz-
glītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un spe-
ciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām,
kā arī pārcelti uz nākamo klasi” atcelšanu no nesadalīta-
jiem budžeta līdzekļiem.

Par nekustamā īpašuma „Mierlauki“, 
Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, nosacītās

summas apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pir-

mās daļas 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavi-
nāšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta
ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo daļu, 9.panta otro
daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 01.02.2011.
Ministru kabineta noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā at-
savināma publiskas personas manta“ 38.punktu,
18.05.2016.Finanšu komitejas lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags,  I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida,
V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes no-
vada dome NOLEMJ:

Atļaut L.S. atsavināt Aknīstes novada pašvaldības ne-
kustamo īpašumu (zemes gabalu) 12,64 ha platībā
„Mierlauki“, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads, Kadastra
Nr. 5625 008 0052.

Noteikt, ka Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids
ir pārdošana par brīvu cenu.

Apstiprināt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma no-
sacītā cena ir EUR 27 235,57 (divdesmit septiņi tūkstoši
divi simti trīsdesmit pieci euro 57 centi).

Uzdot pašvaldības juriskonsultei L.Valainei 1 (viena)
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot
nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.

Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā
dzīvokļa Augšzemes ielā 36-6, Aknīstē, Aknīstes
novadā, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu

apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pir-

mās daļas 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavi-
nāšanas likuma 9.panta otro daļu, 10.pantu, 13.pantu,
32.panta pirmo daļu, Publiskas personas finanšu līdzek-
ļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta
2.punktu, 4.panta otro daļu, un 5.panta pirmo daļu un piek-
to daļu, Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr. 109.
„Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta“
38.punktu,18.05.2016.Finanšu komitejas lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags,  I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida,

Aknīstes novada domes sēdes 25.05.2016. lēmumi
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V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes no-
vada dome NOLEMJ:

Atsavināt nekustamo īpašumu (dzīvokli) Augšzemes ielā
36-6, kadastra Nr. 5605 900 0026, ar kopējo platību 46,9
m2, kas sastāv no 469/3995 kopīpašuma domājamās da-
ļas no daudzdzīvokļu mājas un no zemes. 

Noteikt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma (dzīvokļa)
nosacītā cena ir EUR 1505,74 (viens tūkstotis pieci sim-
ti pieci euro 74 centi).

Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) atsavināšanas veids ir
pārdošana izsolē.

Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai or-
ganizēt izsoli.

Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā
dzīvokļa Augšzemes ielā 55-2, Aknīstē, Aknīstes
novadā, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu

apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pir-

mās daļas 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavi-
nāšanas likuma 9.panta otro daļu, 10.pantu, 13.pantu,
32.panta pirmo daļu, Publiskas personas finanšu līdzek-
ļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta
2.punktu, 4.panta otro daļu, un 5.panta pirmo daļu un piek-
to daļu, Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr. 109.
„Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta“
38.punktu,18.05.2016.Finanšu komitejas lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags,  I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida,
V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes no-
vada dome NOLEMJ:

Atsavināt nekustamo īpašumu (dzīvokli) Augšzemes ielā
55-2, kadastra Nr. 5605 900 0027, ar kopējo platību 37 m2,
kas sastāv no 370/2802 kopīpašuma domājamās daļas no
daudzdzīvokļu mājas un no zemes. 

Noteikt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma (dzīvokļa)
nosacītā cena ir EUR 1105,74 (viens tūkstotis viens simts
pieci euro 74 centi).

Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) atsavināšanas veids ir
pārdošana izsolē.

Apstiprināt Aknīstes novada domes izsoles noteikumus
Nr.3/2016 „Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā eso-
šā dzīvokļa Augšzemes ielā 55-2 un Augšzemes ielā 36-6,
Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanu”. 

Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai or-
ganizēt izsoli.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Radžupes
ielā 5, dzīvoklis Nr.1, Aknīstē, Aknīstes novadā,

pārdošanu par brīvu cenu un nosacītās 
summas apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pir-
mās daļas 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavi-
nāšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta
ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo, piekto daļu, 8.pan-
ta otro, sesto, septīto daļu, 9.panta otro daļu, 37.panta pir-
mās daļas 4.punktu, piekto daļu, 45.panta trešo daļu,
18.05.2016.Finanšu komitejas lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags,  I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida,
V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes no-
vada dome NOLEMJ:

Atļaut R.S. atsavināt Aknīstes novada pašvaldībai pie-
derošu nekustamo īpašumu (dzīvokli), Radžupes ielā 5, dzī-
voklis 1, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr.5605 900
0025, ar platību 53,1 m2, 494/12917 kopīpašuma domāja-
mās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Atsavināmā
nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR 3105,74
(trīs tūkstoši viens simts pieci euro 74 centi).

Dzīvokļa atsavināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu.
Uzdot juriskonsultei L.Valainei 1 (viena) mēneša laikā

no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot dzīvokļa pir-
kuma līgumu.

Par PII „Bitīte” slēgšanu vasaras periodā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pir-

mās daļas 4.punktu, 18.05.2016.Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,

S.Pudāne, J.Vanags,  I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida,
V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes no-
vada dome NOLEMJ:

Pārtraukt darbību Aknīstes pirmsskolas izglītības iestādē
„Bitīte” uz darbinieku atvaļinājuma un telpu remonta lai-
ku ar 2016.gada 1.jūliju līdz 31.augustam.

Atsākt audzēkņu uzņemšanu PII „Bitīte” ar 2016.gada
1.septembri.

Par atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības 
izpilddirektoram

Pamatojoties uz Darba likuma 149.panta pirmo, otro daļu,
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 14.panta pirmo daļu, Aknīstes novada
pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
nolikuma 67.punktu, J.Gavara iesniegumu,
18.05.2016.Finanšu komitejas lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags,  I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida,
V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes no-
vada dome NOLEMJ:

Piešķirt Aknīstes novada pašvaldības izpilddirektoram
Jānim Gavaram atvaļinājuma daļu no 29.06.2016. līdz
05.07.2016. – 1 kalendāra nedēļu par nostrādāto laika pos-
mu no 01.09.2015. līdz 31.08.2016.

J.Gavaru atvaļinājuma laikā līdz aizvietos Aknīstes sa-
imniecības daļas vadītājs Normunds Zariņš.

Par aizvietošanu N.Zariņam noteikt piemaksu 30% ap-
mērā no viņa darba algas.

Par Aknīstes novada pašvaldības 
2015.gada finanšu pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pir-
mās daļas 2.punktu, 18.05.2016.Finanšu komitejas lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags,  I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida,
V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes no-
vada dome NOLEMJ:

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības 2015.gada fi-
nanšu pārskatu.

Par telpu nomas līguma slēgšanu ar z/s “Rātes”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pir-

mās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta
b)apakšpunktu, 18.05.2016.Finanšu komitejas lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags,  I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida,
V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes no-
vada dome NOLEMJ:

Slēgt līgumu ar z/s “Rātes” par telpu nomu Gārsenes pilī.

Par zemes ierīcības projekta nekustamajam 
īpašumam Augšzemes iela 66A, Aknīstē, Aknīstes

novadā, apstiprināšanu, īpašuma 
adreses un nosaukuma piešķiršanu un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu
Pamatojoties uz 2006.gada 14.septembra Zemes ierīcī-

bas likuma 19.panta otro daļu, 20.pantu un 22.pantu,
Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288
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„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,  Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un mai-
ņas kārtība”, Aknīstes novada domes 2016. gada 24.feb-
ruāra lēmumu 22# (prot.Nr.3) „Par zemes ierīcības pro-
jekta izstrādi”  un projekta izstrādātāja SIA   „Geo
Mērniecība” valdes locekles L.Petenko 2016.gada 13.mai-
ja iesniegumu Nr.038/2016 (saņemts Aknīstes novada pa-
švaldībā 2016.gada 20.maijā, reģ.Nr.1-
7/383),18.05.2016.Finanšu komitejas lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags,  I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida,
V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes no-
vada dome NOLEMJ:

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpa-
šumam Augšzemes iela 66A, Aknīste, Aknīstes novads,
kadastra Nr.56050010628.

Zemes vienībām Nr.1 un Nr.2  saglabāta adrese:
Augšzemes iela 66A, Aknīstē,  Aknīstes novadā;

Projektētajām zemes vienībām Nr.1 un Nr.2 noteikt ne-
kustamā īpašuma lietošanas mērķi  – 1001 –  Rūpnieciskās
ražošanas uzņēmumu apbūve.

Zemes vienībai Nr.3 piešķirt jaunu nosaukumu
„Melioratoru ielas satiksmes josla”, Aknīstē, Aknīstes no-
vadā; 

Projektētajai zemes vienībai Nr.3 noteikt nekustamā īpa-
šuma lietošanas mērķi – 1101 –  Satiksmes infrastruktū-
ras objektu apbūves zeme.

Projektētajai zemes vienībai Nr.4 piešķirt adresi:
Melioratoru iela 2 , Aknīstē, Aknīstes novadā.

Projektētajai zemes vienībai Nr.4 noteikt nekustamā īpa-
šuma lietošanas mērķi – 1001 –  Rūpnieciskās ražošanas
uzņēmumu apbūve.

Par lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes apmežošanu

Pamatojoties uz Meža likuma 2.panta piekto daļu, 22.,
24. pantu, Ministru kabineta  02.05.2012. noteikumu Nr.308
„Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža
noteikumi” 27.punktu, Meliorācijas likuma 4.pantu,
2009.gada 26.augusta Aknīstes novada pašvaldības sais-
tošo noteikumu Nr.5  “Par teritorijas plānojumiem” 2.pun-
ktu, Gārsenes pagasta teritorijas plānojuma 2008.- 2020.
saistošās daļas „TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN AP-
BŪVES NOTEIKUMI” 9.4.punktu, 18.05.2016.Finanšu ko-
mitejas lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags,  I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida,
V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes no-
vada dome NOLEMJ:

Atļaut veikt meža ieaudzēšanu īpašuma „Sproģi”,
Gārsenes pagastā Aknīstes novadā (īpašuma kadastra nu-
murs 5662 002 0002) lauksaimniecībā izmantojamās ze-
mes neapstrādātajā daļā 6,4 ha platībā, saskaņā ar pieli-
kumu.

Noteikt, ka meža ieaudzēšanai īpašuma meliorētajā lauk-
saimniecības zemes daļā jāsaņem tehniskie noteikumi VSIA
„Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” reģionāla-
jā nodaļā Jēkabpils sektorā Jaunajā ielā 79c, Jēkabpilī, (tel.
27844193, 29424536).

Par pašvaldības zemes nomu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pir-

mās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. no-
teikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas ze-
mes nomu”, Aknīstes novada domes 27.08.2014. saistoša-
jiem noteikumiem Nr.18/2014 “Par neapbūvētu zemesga-

balu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru
Aknīstes novadā”, 11.05.2016.Tautsaimniecības komitejas
lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags,  I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida,
V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes no-
vada dome NOLEMJ:

Iznomāt I.M. pašvaldības zemes gabalu 0,6 ha platībā,
kadastra Nr.56620030108, un noslēgt zemes nomas līgu-
mu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0101 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecī-
ba.

Iznomāt I.Z. pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu 0,9550
ha platībā, Upes ielā  3A, Aknīstē, Aknīstes novadā, ka-
dastra Nr. 56050010181, un noslēgt zemes nomas līgumu
uz 10 gadiem. Zemes  lietošanas mērķis 0502 - pagaidu at-
ļautā zemes izmantošana sakņu dārziem.

Iznomāt P.B. pašvaldības zemes gabalu 8,8 ha platībā,
kadastra Nr.56440050242, un noslēgt zemes nomas līgu-
mu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0503 – spor-
tam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas.

Par nekustamā īpašuma “Čemeri”, 
Asares pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanu

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru ka-
bineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpa-
šuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,
11.05.2016.Tautsaimniecības komitejas lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags,  I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida,
V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes no-
vada dome NOLEMJ:

Atļaut G.E. un A.E. izstrādāt zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma „Čemeri”, īpašuma kadastra
Nr.56440040006, Asares pagastā, Aknīstes novadā, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 5644 004 0006 – 40,3 ha
platībā, sadalīšanai. 

Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacī-
jumus. 

Iesniegt Aknīstes novada pašvaldībā apstiprināšanai ze-
mes ierīcības projektu divos eksemplāros.

Par nekustamā īpašuma “Audzes”, 
Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanu

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru ka-
bineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpa-
šuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,
Aknīstes novada domes 26.08.2009. saistošajiem noteiku-
miem Nr.5 “Par teritorijas plānojumiem”,
11.05.2016.Tautsaimniecības komitejas lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags,  I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida,
V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes no-
vada dome NOLEMJ:

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Audzes”, kadastra
Nr.56250050098, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, at-
dalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56250060029
– 39,7 ha platībā. Zemes vienībai ar kadastra apzīmēju-
mu 56250060029 piešķirt jaunu nosaukumu “Grietas”.

Nekustamā īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams iz-
strādāt zemes ierīcības projektu.

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56250060029
– 39,7 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101 –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība, ir lauk-
saimniecība.
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Par pašvaldības materiālo pabalstu piešķiršanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pir-

mās daļas 27.punktu, Aknīstes novada pašvaldības
21.10.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Par pa-
švaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, ne-
izvērtējot to materiālo stāvokli”, 11.05.2016.Sociālās, iz-
glītības, kultūras un sporta komitejas lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags,  I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida,
V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes no-
vada dome NOLEMJ:

Piešķirt 3 personām apbedīšanas pabalstus. Kopā EUR
225,00.

Piešķirt 2 personām pabalstus sakarā ar bērna pie-
dzimšanu. Kopā EUR 300,00.

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma
risināšanā

Pamatojoties uz likumu „Par dzīvojamo telpu īri”, liku-
ma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6., 14.pan-
tu un Aknīstes novada domes 22.12.2015. Saistošajiem no-
teikumiem Nr.31 „Par Aknīstes novada pašvaldības palī-
dzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, likuma „Par pa-
švaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 15.panta
pirmās daļas 9.punktu, 11.05.2016.Sociālās, izglītības, kul-
tūras un sporta komitejas lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags,  I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida,
V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes no-
vada dome NOLEMJ:

Piešķirt V.T. dzīvokli Augšzemes ielā 41 - 6, Aknīstē,
Aknīstes novadā, īres līgumu slēdzot uz 1 gadu.

Izbeigt īres līgumu par dzīvokli “Kraujas 1” – 10, Kraujas,
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kurš noslēgts ar J.S.

Izslēgt no Aknīstes novada pašvaldības reģistra Nr.1
“Pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšana” 4 personas.

Par saistošo noteikumu Nr.18/2016 “Ģimenes
asistenta pakalpojuma saņemšanas un samaksas

kārtība Aknīstes novada pašvaldībā” 
apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pir-
mās daļas 7.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro
un  trešo daļu, 35.panta trešo un ceturto daļu, Ministru ka-
bineta 27.05.2003. noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība, kādā
pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budže-
ta” 6.punktu, 11.05.2016.Sociālās, izglītības, kultūras un
sporta komitejas lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags,  I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida,
V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes no-
vada dome NOLEMJ:

Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteiku-
mus Nr. 18/2016 „Ģimenes asistenta pakalpojuma sa-
ņemšanas un samaksas kārtība Aknīstes novada pašval-
dībā”.

Par Asares pagasta ūdenssaimniecības 
nodošanu SIA “Aknīstes Pakalpojumi”

Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags,  I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida,
V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes no-
vada dome NOLEMJ:

Atcelt Aknīstes novada domes 27.11.2013. lēmuma „Par
komunālo pakalpojumu sniegšanu novada administratīvajā
teritorijā” (prot. Nr.17, 15.#) 1.punktu:

“Nodot Asares pagasta komunālo saimniecību SIA
„Aknīstes Pakalpojumi”, palielinot SIA „Aknīstes
Pakalpojumi” pamatkapitālu”.

Par pārbūvējamā ceļa Gārsene – Jaunmuiža –
Irbes posma segumu

Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags,  I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida,
V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes no-
vada dome NOLEMJ:

Tehniskajā projektā plānot grants segumu pārbūvēja-
majam ceļa Gārsene – Jaunmuiža – Irbes posmam 0,96 km
garumā.

APSTIPRINĀTI

Aknīstes novada domes sēdē
2016.gada 25.maijā (protokols Nr.7, 7.#, 8.#)

Aknīstes novada domes 
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 3/2016

„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā 
esošā dzīvokļa Augšzemes ielā 55-2 un

Augšzemes ielā 36-6, Aknīstē, Aknīstes novadā, 
atsavināšanu“

1. Izsoles organizētājs:  Aknīstes novada pašvaldība,
reģ. Nr. 90000026441, adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes
novads.

1.1. Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība.
1.2.  Pārdošanas metode: mutiska izsole ar augšupejo-

šu soli.
2. Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela

7, Aknīste, Aknīstes novads.
3. Izsoles laiks: 2016.gada 4.jūlijā plkst. 11:00 (dzīvoklim

Augšzemes ielā 55-2).
2016.gada 4.jūlijā plkst. 11:30 (dzīvoklim Augšzemes ielā

36-6).
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas

atsavināšanas komisija:

komisijas priekšsēdētāja:  Liene Valaine
komisijas locekļi:  Ilze Ieleja
Jānis Gavars                                                                               
Sekretāre:  Ināra Buiķe
5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esoši nekus-

tamie īpašumi (dzīvokļi): 
5.1.  Augšzemes iela 55, dzīvoklis Nr.2, Aknīste, Aknīstes

novads, kadastra Nr.5605 900 0027, ar platību 37 m2, kas
sastāv no 370/2802 kopīpašuma domājamās daļas no bū-
ves un no zemes. Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacī-
tā cena ir EUR 1105,74 (viens tūkstotis viens simts pieci
euro 74 centi);

5.2.  Augšzemes iela 36, dzīvoklis Nr.6, Aknīste, Aknīstes
novads, kadastra Nr.5605 900 0026, ar platību 46,9 m2,
kas sastāv no 469/3995 kopīpašuma domājamās daļas no
būves un no zemes. Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosa-
cītā cena ir EUR 1505,74 (viens tūkstotis pieci simti pie-
ci euro 74 centi).

6. Nekustamo īpašumu objektu izsoli sāk ar izsoles ob-
jekta noteikto nosacīto cenu.

7. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apska-
tīt izsoles objektu dabā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00,
piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš sazinoties ar kon-
taktpersonu pa tālruni 22029315.

8. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 30,00
(trīsdesmit euro 00 centi).
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9. Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā.
10. Izsoles dalībniekiem jāreģistrējas Aknīstes novada

pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, laik-
rakstā „Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada pašvaldī-
bas interneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā ter-
miņā, iepriekš samaksājot drošības naudu 10 % apmērā
no katra izsolāmā nekustamā īpašuma objekta nosacītās
cenas un reģistrācijas nodevu EUR 14,23 (četrpadsmit euro
23 centi). Drošības nauda un reģistrācijas nodeva uzska-
tāma par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskai-
tīta izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. 

11. Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies viens
pretendents, nekustamais īpašums tiks pārdots vienīga-
jam pretendentam, ja viņš pārsolīs izsoles objekta nosacī-
to cenu. 

12. Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bez-
skaidras naudas pārskaitījumu Aknīstes novada pašval-
dības, reģistrācijas Nr.90000026441 A/S „SEB banka” ban-
kas kontā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas kods
UNLALV2X, vai arī skaidrā naudā Aknīstes novada pa-
švaldības kasē.

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

14. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta ne-
kustamā īpašuma pirkuma maksā. 

15. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalī-
ties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada pašvaldībā līdz
2016.gada 1.jūlijam darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un no
12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30. 

16. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai pie-
dalītos izsolē, nekustamā īpašuma pirkšanai jāiesniedz
Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi dokumenti: 

16.1. Fiziskām personām: 
Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par

vēlēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu
saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

jāuzrāda pase; 
dokuments par drošības naudas iemaksu; 
dokuments par reģistrācijas maksas samaksu. 
16.2. Juridiskām personām: 
Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vē-

lēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā
ar šiem izsoles noteikumiem; 

dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks) vai
attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpa-
šuma iegādi; 

apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) kopiju vai iz-
raksts par pārvaldes institūciju amatpersonu) kompeten-
ces apjomu; 

kvīts par drošības naudas samaksu; 
kvīts par izsoles reģistrācijas maksas samaksu; 
noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juridisko

personu izsolē (uzrādot pasi). 
17. Ja nepieciešams, no attiecīgā valsts reģistra Mantas

atsavināšanas komisija var pieprasīt zvērināta revidenta
vai licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās perso-
nas gada pārskatu. 

18. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībnie-
kam atpakaļ netiek atdoti. 

19. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku
sarakstā. Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts slu-
dinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekš-
noteikumi. 

20. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 
nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku re-

ģistrācijas termiņš; 
nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie do-

kumenti; 

rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpašu-
ma atsavināšanas izsoles noteikumiem.

21. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu
eksemplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms iz-
soles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles notei-
kumiem. 

22. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrā-
cijas numuru. 

23. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo
īpašumu. Uzziņas pa tālr.22029315. 

24. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sāku-
mam izpaust jebkādas ziņas par reģistrētajiem izsoles da-
lībniekiem. 

25. Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles sek-
retāram (protokolistam) reģistrācijas apliecību, uz kuras
pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka reģistrācijas kar-
tīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstī-
tajam kārtas numuram. 

26. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ie-
rodas ne mazāk kā divi dalībnieki, kuri reģistrēti noteik-
tajā kārtībā. 

27. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vai-
rākiem reģistrētajiem dalībniekiem, izsoles vadītājs izso-
li atliek uz 15 minūtēm, bet pēc tam objektu piedāvā pirkt
vienīgajam izsoles dalībniekam, ja tas pārsola izsoles no-
sacīto cenu. 

28. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus
apstiprināt gatavību piedalīties    izsolē. 

29. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu re-
ģistrācijas kartīti ar numuru. Katrs šāds solījums ir da-
lībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā objek-
ta cenu par noteikto cenas pieauguma apmēru EUR 30,00.
Ja neviens no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepār-
sola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto aug-
stāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. 

30. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena
objekts ir pārdots personai, kas nosolījusi pēdējo augstā-
ko cenu. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši vienu
un to pašu cenu, priekšroka pirkt objektu ir dalībniekam,
kurš pirmais no viņiem saņēmis izsoles dalībnieka reģis-
trācijas apliecību. 

31. Dalībnieks, kas, nosolījis visaugstāko cenu izsolē, tiek
ierakstīts izsoles protokolā, kurā norāda dalībnieka

juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs
un nosolītā cena; 

fiziskas personas: vārds, uzvārds, personas kods un no-
solītā cena. 

32. Pircējs, kas, konkrētam objektam nosolījis pēdējo aug-
stāko cenu, izsoles vietā nekavējoties ar savu parakstu ap-
liecina, ka protokolā norādītā cena atbilst tai, ko viņš ir no-
solījis. 

33. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet nepa-
rakstās protokolā, uzskatāms par atteikušos no nosolītā ob-
jekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija ir tie-
sīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un
viņam netiek atmaksāta dalības maksa un drošības nau-
da. Tad Mantas atsavināšanas komisija pēdējam pārsolī-
tājam pircējam piedāvā atsavināmo nekustamo īpašumu
par viņa nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo
nekustamo īpašumu pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vai-
rāki dalībnieki, izsoli nekavējoties atkārto no pirmspēdē-
jās augstākās cenas. 

34. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekusta-
mā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu iz-
soles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. 

35. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas da-
lībnieks, kurš nosolījis nekustamā īpašuma objektu, saņem
rēķinu samaksas veikšanai. 
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36. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēg-
šanai. 

37. Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles no-
sacīto cenu vai arī izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstā-
ko cenu, 7 dienu laikā pēc izsoles nav iesniedzis Mantas at-
savināšanas komisijai bankas dokumentus par to, ka attiecīgie
norēķini ir nokārtoti, viņš zaudē tiesības uz atsavināmo ne-
kustamā īpašuma objektu. Reģistrācijas nodeva un drošī-
bas nauda attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā
gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu ne-
kustamā objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles
dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu.  

38. Izsoles dalībniekiem, kas pārtraukuši solīšanu izsoles
gaitā, drošības nauda tiek atmaksāta nedēļas laikā pēc iz-
soles, bet reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta. 

39. Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies
uz izsoli, drošības nauda un reģistrācijas nodeva netiek at-
maksāta. 

40. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu par
konkrētu objektu, 7 dienu laikā kopš izsoles jāpārskaita
starpība starp nosolīto cenu un iemaksāto drošības nau-
du Aknīstes novada pašvaldības norēķinu kontā. 

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

42. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome
nākamajā domes sēdē pēc tam, kad saņemts bankas do-
kuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto ne-
kustamo īpašumu. 

43. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, pēc
iemaksas veikšanas atsakās parakstīt pirkuma līgumu, kurš
sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta izsoles noteikumiem,
viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. Reģistrācijas nodeva
un drošības nauda šādam dalībniekam netiek atmaksāta.
Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu
nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod iz-
soles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu. 

44. Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods, at-
kāpšanās no līguma u.tml.) par tā nepildīšanu. Pirkuma
līgums nekustamā objekta nosolītājam jāparaksta 7 (sep-
tiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

45. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem
Aknīstes novada pašvaldības Mantas atsavināšanas ko-
misija. 

46. Sūdzības par Mantas atsavināšanas komisijas dar-

bību iesniedzamas Aknīstes novada domē 3 darba dienu
laikā no izsoles dienas Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes no-
vadā, LV-5208. 

47. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles no-
teikumiem un saņemt sīkāku informāciju par atsavināmo
nekustamo īpašumu Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas
ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2016.gada 25.maija
līdz 2016.gada 1.jūlijam darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un
no 12.30 līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 12.00 un no
12.30 līdz 14.30. Tālrunis uzziņām: 22029315. 

48. Izsole notiks 2016.gada 4.jūlijā plkst. 11:00 un 11:30,
Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste,
Aknīstes novadā, LV-5208.

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2016.gada 27.aprīlī (protokols Nr.6, 13.#)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.14/2016
„Grozījumi Aknīstes novada domes 2011.gada
26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par

Aknīstes novada pašvaldības nodevām””.
Izdoti saskaņā ar likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu
„Par nodokļiem un nodevām”

12.panta pirmās daļas 2.,4.,7.,9.punktiem,

1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2011.gada 26.janvā-
ra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Aknīstes novada pa-
švaldības nodevām” šādus grozījumus:

1.1. Grozīt 11.1 punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„11.1 Nodevas likme personai, kas veic ielu tirdzniecī-

bu divās vai vairākās ielu tirdzniecības vietās vienā die-
nā un iegādājas tirdzniecības atļauju mēnesim – 24.00 euro.”

1.2. Papildināt Noteikumus ar 11.2 punktu šādā redakcijā:
“11.2 Nodevas likme personai, kas veic ielu tirdzniecī-

bu vienā ielu tirdzniecības vietā un iegādājas tirdzniecī-
bas atļauju mēnesim – 16.00 euro.”

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc
to publicēšanas Aknīstes novada domes informatīvajā iz-
devumā „Aknīstes Novada Vēstis”. 

Domes priekšsēdētāja V.Dzene

Valsts un pašvaldības vienotais klientu 
apkalpošanas centrs

Aknīstes novadā

2016.gada 16.maijā Aknīstes novada pašvaldības
ēkas 1.stāva 1.kabinetā, Skolas ielā 7, Aknīstē,

Aknīstes novadā, atklāts

Valsts un pašvaldības vienotais klientu 
apkalpošanas centrs 

(VPVKAC)
Aknīstes novadā

VPVKAC darba laiks:
Pirmdien: 8:00 – 12:30 un 13:00 – 17:00
Otrdien: 8:00 – 12:30 un 13:00 – 17:00
Trešdien: 8:00 – 12:30 un 13:00 – 17:00
Ceturtdien: 8:00 – 12:30 un 13:00 – 17:00

Piektdien: 8:00 – 12:30 un 13:00 – 14:30
VPVKAC darbu nodrošina: Ināra Buiķe, Sintija

Venediktova-Goba, Liene Valaine
VPVKAC pakalpojumi:
pieteikt noteiktus Valsts ieņēmumu dienesta un

Valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumus;
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saņemt  konsultācijas par 7 valsts iestāžu e-pakalpoju-
miem un praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu
un eID viedkartes lasītāju;

saņemt informāciju par tuvāko valsts iestāžu reģionā-
lo struktūrvienību (Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūras, Pilsonības un mig-
rācijas lietu pārvaldes, Nodarbinātības valsts aģen-
tūras, Uzņēmumu reģistra, Valsts zemes dienesta,
Valsts darba inspekcijas un Lauku atbalsta dienes-
ta) darba laikiem, pieteikšanās kārtību.

Dodoties uz vienoto klientu apkalpošanas centru, līdzi
jāņem personu apliecinošs dokuments. Ja plāno izmantot
e-pakalpojumus, jābūt personas apliecībai (eID), kurā ak-

tivizēts e-paraksts, atsevišķiem pakalpojumiem personas
identifikācijai nepieciešami internetbankas pieejas kodi.
Atkarībā no pakalpojuma specifikas var būt nepieciešami
papildus dokumenti.

Adrese
Skolas iela 7 (1.stāvs, 1.kabinets), Aknīste, Aknīstes

novads, LV-5208

Tālrunis
65238866

E-pasta adrese
akniste@pakalpojumucentri.lv

27. maijā Jaunjelgavas novada kultūras namā notika VIII Sēlijas
kongress. Kongresa galvenā tēma bija Sēlijas ekonomikas izaugsme
un virzība uz viedas teritorijas statusu.

Kongresa rezolūcijā tiks atkārtota prasība valdībai veidot atsevišķu
Sēlijas plānošanas reģionu, kā arī pārtraukt centralizāciju izglītības un
veselības jomās, kas pašreizējā veidolā apdraud vēsturiskās teritorijas
pastāvēšanu un izaugsmes iespējas. Kongresu atklāja Jaunjelgavas no-
vada domes priekšsēdētājs Guntis Libeks, Tad sekoja Sēlijas novadu
apvienības priekšsēdētāja Jāņa Dimitrijeva uzruna. Kongresā  ar īpa-
šu uzrunu klātesošos sveica arī akadēmiķis Jānis Stradiņš. 

Atsevišķā darba grupā kongresa laikā darbojās Sēlijas novadu ap-
vienības jaunieši, nodibinot kopēju Sēlijas jauniešu padomi „SēJa”, kas
turpmāk pārstāvēs reģiona jauniešu intereses Latvijas Jaunatnes pa-
domē, citās sadarbības organizācijās un valsts institūcijās.
Nosaukums veidots no divu vārdu pirmajām zilbēm- Sēlija un Jaunieši.

Par Sēlijas jauniešu padomes „SēJa” priekšsēdētāju ievēlēja Kārli
Deikovski no Salas novada, vietniece –Laura Liepiņa no Viesītes novada.

No Aknīstes novada padomē darbosies Elīna Mažeika un Alise Līva
Mažeika.

Kongresā ar referātu uzstājās Aknīstes vidusskolas 11.klases skol-
niece Gita Pērkone. Tā tēma- „Fotogrāfi Jēkabpilī un tās apkārtnē
20. gadsimta 1. pusē.”

L. Prande

Aknīstes novads Sēlijas
8. kongresā

MĒS LEPOJAMIES!
Par sasniegumiem mācību olimpiādēs , sko-

lēnu zinātniski pētnieciskajos darbos
2015./2016.m.g. Aknīstes vidusskola saka
PALDIES skolēniem, skolotājiem un skolēnu ve-
cākiem!

Olimpiādes / SZPD:

Aknīstes vidusskola lepojas ar skolēnu sa-
sniegumiem ne tikai olimpiādēs konkursos, sa-
censībās, bet arī ikdienas darbā. Šajā mācību
gadā skolā mācījās.206 skolēni. Skolēna gal-
venais darbs ir mācīties, pilnveidot sevi. Mācību
darbs ir visa pamatā. Grūti mācībās, viegli kau-
jā. Mācību gada noslēgumā sakām PALDIES
par sasniegumiem mācībās sekojošiem mūsu
skolas audzēkņiem. Paldies vecākiem par ie-
guldīto darbu savos bērnos!

Labas un teicamas sekmes 2015/2016 II sem.

Skol ni 
Sandis Sorokins 
Andis Zai enkovs 
Kaiva Caun te 
Amanda Lu ze Kokina 
Antra Minkevi a 
Aivita M r ne 
Elgars Mur ns 
Paula Em lija Grauzi a 
Gita P rkone 
Alise L va Mažeika 
Dagnija Melniece 
K rlis Griška 
Reinis Prodnieks 
Inguna Žigure 
Una Mažore 
Laura B rdule 
Nikija Gr vele 
Aivars Be avskis 
El na B rzi a 
Loreta Krasauska 
Sintija Prodniece 

Skolot ji 
In ra Lun e 
Inga Elksne 
M r te P rkone 
Zoja aš uka 
Aija Gasparovi a 
Sarm te Buholce 
Inese Ziedi a 
Sandra Radi a 
Aija Voitiške 
L ga Mažeika 
Andris Mi ns 
Janina Krasovskai 
Ineta Ploc ne 
Eva Jo a 

 
Par skol nu sagatavošanu konkursiem un  s
skolot jiem: 
 

Skolot ji 
O.Treine 
A.Ielejs 
S.Radi a 
E.Zari a 
I.Strika 
D. Ieleja 
Z. aš uka 

Par skolēnu sagatavošanu konkur-
siem un  sporta sacensībām PALDIES sko-
lotājiem:

Klase Skolnieks V rds, uzv rds
12.klases skolniekam Gatim David nam
12.klases skolniecei Agnesei Grigalei
12.klases skolniecei Dagnijai Melniecei
12.klases skolniekam Raineram Mežaraupam
12.klases skolniekam J nim belim



9

“….Tādēļ ejiet līdzi, nepadodieties, 
viss notiks tā, kā esat paši izsapņojuši.
Skola ir bijusi un ir jūsu ziedošā pļava.
Jūs visi- šīs pļavas krāšņākais zieds.”

Skaistajā, saulainajā 25. maija dienā, Jēkabpils
Mākslas skolā notika izlaidums.

Šogad mākslas programmu “Vizuāli plastiskā māksla”
Aknīstes filiālē absolvēja 10 audzēkņi-Loreta Krasauska,
Alīna Ieva Vanaga, Ramona Petenko, Una Mažore, Karlīna
Pore, Elvis Jočis, Viktorija Pakalne, Kārlis Griška, Dagnija
Melniece un Karīna Sorokina.

Pats nozīmīgākais eksāmens bija sava izstrādātā dip-

lomdarba aizstāvēšana. To audzēkņi šogad izdarījuši  go-
dam, jo iegūtie vērtējumi ir 9 un 10. Noslēguma darbu au-
dzēkņi izvēlas izstrādāt tajā mācību priekšmetā, kurš vis-
labāk padodas un interesē. Šogad darbi tika izstrādāti tek-
stilmākslā-filcēšanā, veidojot vilnas gleznas, dekoratīvus
traukus, foto albuma vāku, somu, svārkus un kleitu, kā arī
zīmēšanā tika zīmēts portrets.  

No izlaiduma dienas paliks ne tikai fotogrāfijas, bet arī
atmiņas par kopīgi pavadīto laiku, iemaņas un iemācītās
prasmes  mākslā, kuras darīs dzīvi bagātāku, krāsaināku
un interesantāku.

Aknīstes filiālē šogad mācās 35 audzēkņi, kā arī 22  5-
7 gadus veci audzēkņi apgūst iemaņas zīmēšanā sagata-
vošanas klasē. 

11.klases skolniecei Amandai Lu zei Kokinai
11.klases skolniecei El nai Mažeika
11.klases skolniecei Alisei L vai Mažeikai
11.klases skolniecei Solvitai Strikai
11.klases skolniekam Elgaram Mur nam
11.klases skolniekam irtam Birz kam
11.klases skolniecei Kaivai Caun tei
10.klases skolniekam K rlim Tvinti im
10.klases skolniekam D nielam Vilnim
10.klases skolniekam Kristam Petrokam
10.klases skolniekam D vim Zai enkovam
10.klases skolniecei Dagnijai Zavadskai
10.klases skolniekam Ivo D boli am
10.klases skolniekam Mikam D boli am
9.klases skolniecei Antrai Minkevi ai
9.klases skolniecei Aivitai M r nei
9.klases skolniecei Laurai Dirdai
9.klases skolniecei Lailai Ditai Deksnei
9.klases skolniecei Santai David nei
8.klases skolniecei El nai B rzi ai
8.klases skolniekam K rlim Griškam
8.klases skolniecei Ivonnai Iesalniecei

8.klases skolniecei
Simonai Franciskai
Jon nei

8.klases skolniecei Artai Salai
8.klases skolniecei Elvitai Svikšai
8.klases skolniecei Sintijai Zai enkovai
7.kalses skolniecei Sab nei Pavlovai
7.kalses skolniecei Jolantai Ivanovai
7.kalses skolniekam Krišj nim Migl nam
6.klases skolniekam Elvim Jo im
6.klases skolniecei Loretai Krasauskai
6.klases skolniecei Unai Mažorei
6.klases skolniekam TomamMežaraupam
6.klases skolniecei Karl nai Porei
6.klases skolniecei Al nai Ievai Vanagai
5.klases skolniekam Sandim Sorokinam
5.klases skolniecei Laurai B rdulei
5.klases skolniecei Katr nai ekai
5.klases skolniecei Nikijai Gr velei
5.klases skolniekam Nikam Dainim Kaderam
5.klases skolniekam Adri nam i nam

5.klases skolniekam Kristeram Harijam Porietim
5.klases skolniece Anete Goba
5.klases skolniekam Andim Zai enkovam
4.klases skolniecei Megijai Besprozvannajai
4.klases skolniekam Robertam Bobrovam
4.klases skolniekam Robertam Gasparovi am
4.klases skolniecei Agnetai Goldbergai
4.klases skolniecei Paulai Em lijai Grauzi ai
4.klases skolniecei Kristai Kristi nai Grigas
4.klases skolniecei Agitai Ivanovai
4.klases skolniecei Annai Elfai Ivanovai
4.klases skolniecei Danielai Krasauskai
4.klases skolniecei Martai Annijai Mažeikai
4.klases skolniecei Agnijai Sorokinai
4.klases skolniecei Laurai Kristi nai Tolka ovai
4.klases skolniekam Leonam Zald kam
4.klases skolniecei Annijai Žubeckai
3.klases skolniecei Evel nai Lu zei Miez nei
3.klases skolniekam Sandijam Upminam
3.klases skolniekam Edvardam Meržvinskim
3.klases skolniecei Nikolai Lapi ai
3.klases skolniekam Agnim Jon nam
3.klases skolniecei Paulai Bui ei
3.klases skolniekam Martam Tolka ovam
3.klases skolniecei Alisei Jaudzemai
3.klases skolniekam Kristeram Kalni am
3.klases skolniekam Danielam Vanagam
3.klases skolniekam Raivim Grigorjevam
2.klases skolniecei L gai Andersi ai
2.klases skolniekam intam Brakovskim
2.klases skolniecei Heidijai Kaderei
2.klases skolniekam Kristam Kant nam
2.klases skolniecei Livetai Krasauskai
2.klases skolniekam TomamM r nam
2.klases skolniecei Sanijai Minkevi ai
2.klases skolniekam Robertam Radionovam
2.klases skolniecei Krist lai Trušelei
2.klases skolniecei Kristai El nai Zari ai
1.klases skolniekam Danielam Matul nam
1.klases skolniekam Eduardam Jaujeniekam
1.klases skolniecei Martai Mališevai
1.klases skolniekam Naurim Grigalim

1.klases skolniekam Oliveram Paramonovam
1.klases skolniecei Sanijai Lapi ai
1.klases skolniekam Georgam Grigorjevam
1.klases skolniekam Art ram Bru eniekam
1.klases skolniecei Hanai Alitai eid nei
1.klases skolniekam Danielam Žukovskim
1.klases skolniecei L vai Porietei
1.klases skolniecei Samantai Bešmenovai
1.klases skolniecei Alisei Bautrei

 
 Izaugsme m c b s 2015/2016 II sem. 
Klase Skolnieks V rds, uzv rds
12.klases skolniekam Raivo Freimanim
11.klases skolniekam Raivim Br verim
10.klases skolniekam Ivo D boli am
9.klases skolniecei Agritai Rutkovskai
8.klases skolniecei Ingunai Žigurei

7.kalses skolniekam
D vim Ivan nam
Volantam

7.klases skolniekam Gvido Bariš ikovam
6.klases skolniecei Ramonai Petenko
4.klases skolniecei Megijai Besprozvannajai
3.klases skolniekam Deivam Putni a
5.klases skolniekam Nikam Dainim Kaderam
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Divi Mākslas skolas audzēkņi Dagnija Melniece un Sandis
Sorokins ieguvuši 2. vietu Slovēnijā konkursā “Manas tau-
tas etnogrāfija un tautas tērps” starp vairākiem simtiem
dalībnieku. 

Interesenti laipni aicināti apskatīt audzēkņu noslēgu-
ma darbus Mākslas skolas telpās jūnija mēnesī! Paldies au-
dzēkņu vecākiem par sadarbību, audzēkņiem par izturī-
bu, Aknīstes novada pašvaldībai par atbalstu un šoferītim
Ādolfam par audzēkņu izvizināšanu uz Mākslas skolu un
mājup!

Lai visiem saulaina vasara un radošas domas!

Aknīstes filiāles vadītāja 
E.Joča

1950. gada 9. maijā Parīzē Francijas ārlietu ministrs
Robērs Šūmans, apzinoties trešā pasaules kara draudus,
kas varētu aptvert visu Eiropu, starptautiskajai presei no-
lasīja deklarāciju, kurā Francija, Vācija un citas Eiropas
valstis tika aicinātas apvienot savu ogļu un tērauda ra-
žošanu, tādējādi ieliekot „pirmo pamatakmeni Eiropas
Savienības izveidē“.

Šajā dienā sākās Eiropas projekts. Tāpēc arī ES valstu un
valdību vadītāju augstākā līmeņa sanāksmē Milānā 1985.gadā
tika pieņemts lēmums svinēt 9. maiju kā „Eiropas dienu“.

Šogad 1. maijā apritēja divpadsmit gadi, kopš Latvija
ir Eiropas Savienībā.

Asares pamatskolā arī atzīmējām Eiropas dienu ar zī-

mējumu izstādi par Eiropas Savienības valstīm. Nemaz tik
viegli nebija atrast, kas kurai valstij ir raksturīgākais. Bija
tomēr jāpameklē žurnālos un citos materiālos informācija
par katru valsti, tās kultūru, nacionāliem simboliem. Daudz
noderīga skolēni atrada bērnu žurnālā’’ Ilustrētā junioriem’’.
Zīmējumu izstādē piedalījās skolēni no 4.klases līdz 9.kla-
sei. Skolēniem tas nebija tikai vizuālas mākslas stundu darbs,
te vajadzēja likt lietā gan ģeogrāfijas zināšanas, gan sociālo
zinību prasmes, gan arī vēstures zināšanas, lai taptu darbs.
Domāju, darbi izdevās interesanti. 

Šobrīd straujiem soļiem tuvojas vasara, tāpēc novēlu sko-
lēniem labi atpūsties, uzkrāt jaunus spēkus! Jauku vasaru!

Skolotāja Iveta Deksne.

Eiropas diena Asares pamatskolā
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Vecmāmiņ, kā tur ir?
Tu māmiņai māmiņa esi,
Bet man vecmāmiņa.
Es māmiņai meitiņa esmu,
Bet tev- mazmeitiņa.
Es taču bagāta esmu-
Man divas māmiņas ir,
Un abas es ļoti mīlu.
Es taču bagāta esmu,
Mani divas māmiņas mīl.

(Z. Purvs)
Š.g.6.maijā Asares pamatskolā sa-

nācām kopā, lai nosvinētu skaistākos
pavasara svētkus-Māmiņu dienu!
Bērni un skolotāji bija rūpīgi gatavo-
jušies un mēs, māmiņas un vecmāmi-
ņas, baudījām skaisto pēcpusdienu.

Bērni skaitīja dzejoļus, dziedāja
dziesmas, dejoja dejas, stāstīja anek-
dotes, rādīja lugu. Māmiņas ieprieci-
nāja arī paši mazākie bērniņi – mūsu
pirmsskolnieki. Kaut arī viņi ir paši ma-
zākie, tomēr jau daudz ir iemācījušies
un māmiņas nevarēja vien beigt prie-
cāties par pirmsskolnieku skaistajām
dziesmām. Par pašiem mazākajiem
vienmēr ir vislielākais prieks!

Ļoti interesanti likās uzdevumi, ko

priekš mums bija sagatavojuši mūsu
jaukie skolotāji. Mums bija jāatbild uz
āķīgiem jautājumiem, jāsameklē
Latvijas vietas, nosaukumi, jāatmin
profesijas burtu juceklī, pareizi jāsa-
rēķina cik gadu ir cipara tantei, jāat-
min latviešu senvārdi. Kopīgi gatavo-
jām Māmiņdienas gardās maizītes, zī-
mējām, kā arī centāmies atminēt pa-
vasara ziedu nosaukumus, kas nebūt

nebija viegli.....Mēs visas tā aizrāvā-
mies, ka nepamanījām, cik gan ātri pa-
steidzās laiks...Pasākuma beigās mūs
cienāja ar gardu svētku kliņģeri.

Paldies, mīļie bērni un skolotāji-Jūs
padarījāt šo dienu īpašu!

Lai Jums visiem sirdī miers, ģime-
nē saticība un sirsnīgi, mīloši bērni!

Asares pamatskolas vecāku padome.

Māmiņdiena Asares pamatskolā!

Daudzu gadu garumā sniedzot pakalpojumus Jums, ap-
kārtējo novadu iedzīvotāji, esmu vērojis iepirkšanās tra-
dīcijas, pircēju gaumi. Tādēļ vēlos iepazīstināt Jūs ar sa-
viem secinājumiem. 

Nepērciet  pārtiku, ja Jums ļoti gribas ēst. Liekas, ka
uzreiz Tu varētu apēst LĀCI, bet rezultātā tiek iegādāta
prece krietni vairāk nekā faktiski vajadzētu.

Atkarībā no tā, cik bieži ģimene iet uz veikalu, kārtīga
saimniece, kopā ar ģimenes locekļiem saplāno, ko ģimene
ēdis brokastīs, pusdienās, vakariņās, pieraksta kādi pro-
dukti un, cik daudz būs nepieciešami ēdienu pagatavoša-
nai plānotajās dienās. Konkrēto preču saraksts ir neat-
ņemama iepirkšanās sastāvdaļa.

Pirms veikala apmeklējuma ledusskapim jābūt gandrīz
tukšam. Pozitīvais moments- lietojam svaigāko produkci-
ju, jo ilgi uzglabājot produktus ledusskapī, zūd to vērtība. 

Cilvēks pēc savas dabas ir ļoti slinks, VECAIS SOMS -

it sevišķi. Tā ir laba un reizē arī slikta īpašība. Laba -
cilvēks pirms uzsāk darbu, izdomā kā to izdarīt un kā šim
darbam patērēt mazāk laika. Slikta - straujais tehnikas
progress rada cilvēkam mazkustīgu dzīvesveidu, līdz ar to
samazinās fiziskā slodze. 

Kurā veikala iegādāties vajadzīgo pārtikas preci?
AKNĪSTĒ, VIESĪTĒ, RITĒ, SAUKĀ vislētākie veikali ir

z/s „ ASSI” veikali. Daudzi klienti par šo informāciju jau
pārliecinājusies paši, bet pārējiem- apkārtējo novadu un cie-
mu iedzīvotājiem piedāvāju katram pārliecināties pašiem.

Ja Jums sastādīts vajadzīgo preču saraksts, apmeklē-
jiet apkārtējos veikalus, salīdziniet cenas. Tiks izgatavo-
tas veidlapas, kuras būs pieejamas z/s „ ASSI” veikalos, lai
fiksētu produktu cenas, kuras Jums nepieciešams iegādāties
konkrētajā dienā. Tad arī būs iespēja izdarīt secinājumus,
kurā veikalā visizdevīgāk iepirkties. Par objektīvu infor-
māciju veidlapās būs iespēja saņemt balvas.

Lones SOMA ieteikumi pircējiem



12

Sabiedrībā valda uzskats, ka pilsētu lielveikalos iepir-
kties izdevīgāk. Ja Jums ir sastādīts vajadzīgo preču sa-
raksts, pirms došanās uz lielveikaliem, ienāciet jebkurā z/s
„ASSI” veikalā, pierakstiet plānoto pirkumu cenas izsniegtajā
veidlapā. Tad, iepērkoties lielveikalā arī atzīmējiet veid-
lapā, izdariet izvēli, kuru preci tomēr nepirkt lielveikalā,
bet nopirkt z/s „ ASSI” veikalā. Aizpildīto veidlapu nodo-
diet atpakaļ veikalā, uzrakstot savu vardu, uzvārdu. Lai
pārliecinātu pircējus, dažus piemērus publicēsim presē, ne-
norādot autoru.

Kāpēc z/s „ ASSI” veikali ir LĒTĀKIE?
Z/S „ASSI” ir tikai viens īpašnieks, kuram nav maksā-

jami kredīti, nav parādu piegādātājiem. Abi ar sievu sa-
ņemam valsts piešķirto pensiju. Arī dēli strādā un nodro-
šina sev iztiku. Man 70 gadu vecumā izklaides un tālas ek-
skursijas vairs nav prātā. Pensijas pietiek ikdienas tēri-
ņiem.

Gribētu jūs aicināt pievērst uzmanību milzīgajām REK-
LĀMAS kampaņām, kurā tiek ieguldīti milzīgi finansiā-
lie līdzekļi. REKLĀMA, kura domāta „aitām un auniem“
– visvientiesīgākajam mājas dzīvniekam.

Ja viena aita lec no kraujas, pārējās lec pakaļ. ŠĪ LIEL-
VEIKALU REKLĀMA IR KRAUJA PIRCĒJIEM, nedomājot
par sekām ,ko izraisa lielie kredītu procenti.

7.  Atlikušās dzīves mērķis -NODROŠINĀT SAVA
UZŅĒMUMA DARBINIEKIEM VISMAZ MINIMĀLO
ALGU. Ar katru gadu pircēju skaits samazinās- lielākais
vairums lauku iedzīvotāju ir pensionāri, kuri pamazām aiz-
iet mūžībā. Diemžēl tāda ir Latvijas lauku statistika. Ja
manos veikalos pircēju skaits palielinātos, tad būtu iespēja
precēm vēl samazināt pārdošanas cenas.

8.  No Bībeles „Tēva reize“- „Piedod mums mūsu pa-
rādus, kā arī mēs piedodam SAVIEM PARĀDNIEKIEM”.
No 2001. gada oktobra Aknīstē atrodas z/s „ASSI” veika-
li. Līdz 2016. gadam pircēji varēja paņemt preci uz parā-
da. Rezultāts – finansiālie un klientu zaudējumi.
Parādnieks nesamaksā parādu un dodas iepirkties citur.

PIEDODAM SAVIEM PARĀDNIEKIEM viņu parādus! Ir
norakstīta parādu summa par vairākiem tūkstošiem euro.

9.Aicinu visus, kuri nebija spējīgi samaksāt parādu- NĀ-
CIET, LŪDZU, IEPIRKTIES UZ „RASU” UN „SIMONU”.
Garantēju, ka neviena no abu veikalu pārdevējam vai citi
z/s „ASSI” darbinieki Jums  nepārmetīs par neatmaksāto
parādu.

10. par z/s „ASSI” informācija pieejama mājas lapā
www.assi.lv . Tur pieejama informācija arī par LATA ak-
cijām. Taču informācija dažreiz ir nepilnīga, lai precizētu,
lūgums, zvanīt uz konkrētu veikalu.

11. Z/s „ASSI” sniedz pakalpojumus iedzīvotājiem, lai at-
vieglotu rūpes atpūtas pasākumu, ģimenes svētku rīkošanā.
Tiek piedāvāts plašs konditorejas un kulinārijas izstrā-
dājumu sortiments. Daļa no izstrādājumiem pieejama vei-
kalos, bet ar visu sortimentu iespējams iepazīties pasūtī-
jumu lapā, kura atrodas katrā veikalā. Ja plānojat svēt-
kus, tad laicīgi z/s „ASSI” veikalos aizpildiet pasūtījumu
lapu, nododiet pārdevējām, kuras rūpēsies par pasūtīju-
ma izpildi. Uzņēmums garantē, ka pasūtījumu kvalitāte
un cenas Jūs iepriecinās. Par to, lai ēdieni būtu garšīgi, gau-
mīgi noformēti un laicīgi pasniegti rūpējas trīs pavāres Vita
Laškova, kurai darba pieredze jau 35 gadi, Maija Zana -
gatavo maltītes 13 gadus un Ainārs Upe. Viņa dzīves ai-
cinājums ir pavārmāksla, jo ēdienu gatavošanas prasmes
uzsācis no sešpadsmit gadu vecuma, bet uzņēmumā - di-
vus gadus.

Svētku galdā neiztikt bez rupjmaizes, smalkmaizītēm
un kūkām. Par to z/s „ASSI” rūpējas Alla Rudane un Tatjana
Ļezaņina. Vēl daudzi atceras, kā smaržoja šī uzņēmuma
siltā, svaigi ceptā maizīte, kur tika nogādāta lauku iedzī-
votājiem. Es lepojos ar savu darbinieku komandu, katrs savā
jomā ir profesionālis, un kopā mēs visi kopā rūpējamies par
lauku iedzīvotāju labklājību. 

Patiesā cieņā z/s „ASSI” īpašnieks, „Vecais SOMS”
Viktors Lahtiņins.

26. maijā Gārsenes pagasta aktīvie seniori veselīga dzī-
vesveida popularizētāji organizēja sportisku pasākumu.
Gārsenē viesojās Aknīstes, Asares, Subates un Jelgavas se-
niori. Gārsenes seniori kopā ar Gārsenes kultūras nama
vadītāju Kristianu Kalnieti bija parūpējušies par fiziskām
aktivitātēm un asprātības jautājumiem. Sākumā tika iz-

staigātas Gārsenes takas, kurās varēja priecāties
par neatkārtojami skaisto pils parka ainavu. Arī
sportiskie uzdevumi bija saistīti ar dabas veltēm-
čiekuru lasīšanu uz laiku, pils būvēšanu no dabas
materiāliem. Pēc jautri pavadīta laika, uz siltas zu-
pas šķīvi, ķiplokmaizēm un vēl dažādiem našķiem,
kā vienmēr aicināja Veronika Pliska.

L. Prande

Seniori aktīvi atpūšas Gārsenes dabas takās
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Ģenerāļu kausa
trešais posms
aizvadīts Zasā

25.maija pēcpusdienā Jēkabpils
novada Zasā notika Ģenerāļu kausa
trešais posms- fotoorientēšanās.
Sacensībās piedalījās 7 komandas.
Aknīstes komandu pārstāvēja jaunie-
ši-Agnese, Gatis, Elvis un Arnis
Ints. Līdzi juta Elīna un ,protams,
Aknīstes kultūras darba koordinatore,
atbildīgā par darbu ar jauniešiem -

Aiga. Kontrolpunktos bija gan akti-
vitātes uz trenažieriem, gan meža ka-
ķis. Aknīstieši izcīnīja otro vietu.

A. Andruškeviča

Katru gadu vasarā Eiropā un
Latvijā notiek Baznīcu nakts pa-
sākums, kurā tiek dota iespēja ie-
pazīt tradicionālo kristīgo konfesiju
baznīcas. Šajā gadā Baznīcu nakts
Latvijā, tai skaitā Aknīstes katoļu
baznīcā, notiks 10.jūnijā no
plkst.18.00 līdz 00.00.

Baznīcu nakts ir savdabīgs “at-
vērto durvju pasākums”, kura lai-

kā savu baznīcu no jauna var ieraudzīt gan pastāvīgie drau-
dzes locekļi, gan jo īpaši – tie cilvēki, kas baznīcu bieži ne-
apmeklē, bet labprāt to apskatītos un iepazītu neatkarīgi
no savas konfesionālās piederības.

Aknīstes katoļu baznīcā Baznīcu nakts pasākums ie-
sāksies ar zvanu skaņām īsi pirms plkst.18.00, kam sekos
šāda programma:

18.00 – atklāšanas uzruna;
18.10 – garīgās mūzikas koncerts Anda un Gunas Lenšu

izpildījumā (programmā -Borisa Grebenščikova, Jorspeis
u.c. darbi);

20.00 – Tezē dziedājumi un lūgšanas Ingas Krasevskas
izpildījumā (kas ir Tezē? - to arī īsi izstāstīs Inga Krasevska);

21.00 – kopā ar visām baznīcām Latvijā vienosimies ko-
pīgā Tēvreizes lūgšanā;

21.10 – aizlūgums par Mieru pasaulē;
21.30 – Neretas katoļu draudzes garīgās mūzikas kon-

certs;
23.00 – garīgās mūzikas koncerts (Inga Krasevska);
00.00 – pateicība visiem klātesošajiem un noslēgums.
Visi pasākumi Baznīcu naktī ir bezmaksas. 
Nav obligāti, bet mīļi lūdzam paņemt svecīti, lai vairāk

izgaismotu baznīcu šajā, cerams, siltajā un patīkamajā jū-
nija vakarā.

Par Baznīcu nakts notikumiem un citām tās norises vie-
tām Latvijā var vairāk uzzināt interneta vietnē www.baz-
nicunakts.lv.

L. Jaujeniece

Baznīcu nakts būs arī Aknīstē!

Aknīstes novada dome
atgādina par nekustamo

īpašumu teritorijas 
sakoptību! 

Straujiem soļiem tuvojas vasara, un šogad Aknīstes no-
vads ir piesātināts ar vairākiem vērienīgiem pasākumiem,
kā „Sēlija Rotā”, tradicionālie Līgo svētki, novada svētki
un tam visam pa vidu- ikdiena. Ikdienas un svētku neat-
ņemama sastāvdaļa ir savas sētas uzkopšana. Aicinām sa-
imniekus un nomniekus būt apzinīgiem, sakopt savu īpa-
šumu teritoriju, nopļaujot zāli un savācot sadzīves atkri-
tumus, tādejādi cienot savu mantu un respektējot sabiedrības
viedokli.
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(turpinājums no 1.lpp.)

Tuvojoties svētkiem, to organizato-
rēm Kristianai un Aigai darba pilnas
rokas. Par gaidāmajiem svētkiem un
veicamajiem darbiem Kristiana un Aiga
dalījās iespaidos. 

Ar ko Jums saistās „Sēlija rotā”?
Kristiana: Sēlija Rotā saistās ar

dziesmu un deju tradīcijas saglabāša-
nu, attīstīšanu un turpināšanu. Ar kopā
sanākšanu, sasaukšanos un gavilēša-
nu. Tie ir kā mazie Dziesmu un deju
svētki.

Aiga: Šie svētki man saistās ar lus-
tīgu dancošanu, ar kopības sajūtu, ar
Dziesmu un Deju svētkiem, jo principā
tas ir tas pats, tikai mazākā mērogā. 

Vai pašlaik gatavošanās dar-
bi Sēlijas tautas mākslas svēt-
kiem rit pēc plāna?

Kristiana: Gatavošanās darbi šiem
svētkiem ir uzsākti  jau vismaz pusgadu
atpakaļ.  Lai pienācīgi sagaidītu svēt-
ku dalībniekus un viesus darbā ir ie-
saistīti vairāki cilvēki- tā ir kā ko-
manda, kas darbojās, lai svētki nori-
tētu pēc plāna.

Aiga:Grūti pateikt, kas ir pareizs
plāns, pats svarīgākais, lai ir rezultāts.
Šajos svētkos piedalīsies vairāk nekā
tūkstotis dalībnieku, tāpēc svarīgi, lai
ikkatram dalībniekam viss būtu
skaidrs. Mērķis ir noorganizēt visu tā,
lai no malas raugoties, viss šķiet plūs-
toši un viegli. Es ceru, ka mēs mērķi
sasniegsim un svētki būs izdevušies.
Jo mums ir ļoti laba darba grupa.

.Cik kolektīvu svētkos piedalī-
sies kopumā un cik no mūsu-
Aknīstes novada?

Kristiana: Svētkos piedalīsies 18 vo-
kālie ansambļi, 24 deju kolektīvi, 6 fol-
kloras kopas un 8 kori. No Aknīstes no-
vada svētkos piedalīsies 2 deju kolek-
tīvi. Vidējās paaudzes deju kolektīvs
”Ieleja”, vecākās paaudzes deju ko-
lektīvs “Dejotprieks”, 2 vokālie an-
sambļi- Aknīstes “Viotonika” un
Gārsenes “Gārsas”. Kā arī Aknīstes fol-
kloras kopa “Čukuriņš”.

Aiga:No mūsu novada piedalīsies
četri kolektīvi – divi deju kolektīvi un
divi sieviešu vokālie ansambļi. Vēl jā-
min ir mūsu „Čukuriņš”, Dainas
Miezānes vadībā, kurš kopā ar citām
folkloras kopām, sadziedāsies pie
Svētavota Aknīstē. Jāpiebilst, ka
mēs, dalībnieku ziņā, būsim vismazāk
pārstāvētais novads.

Kas Jūs iepriecina un kas Jūs
apbēdina, kad raugāties uz  māk-
sliniecisko pašdarbību novadā
un   Sēlijā?

Kristiana: Kopumā ņemot, Sēlijā
ir daudz mākslinieciskās pašdarbības
kolektīvu, kas protams, priecē, jo ne jau
katrs ir gatavs ziedot savu brīvo laiku,
lai vakarus pavadītu mēģinājumos, lai
tradicionālos svētkus bieži vien svinētu
ārpus mājām. Runājot par pašdarbības
kolektīviem mūsu novadā, gribētos pie-
saistīt vairāk dejotājus, arī dziedātā-
ji ir laipni gaidīti papildināt jau eso-
šos kolektīvus. Un, ja vēl izveidotos jau-
niešu deju kolektīvs…..

Aiga:Sāksim ar to skumjāko – da-
lībnieku skaits, jo cik es zinu, tad dau-
dziem kolektīviem trūkst dalībnieku,
ne tikai mūsu novadā. Saprotu arī va-
dītājus, kuriem brīžiem nolaižas rokas,
jo nav viegli panākt labus rezultātus
ar nepilniem kolektīviem. Toties prie-

cē tas, ka Sēlija ir pamanīta, ka liela-
jos Dziesmu un Deju svētkos mēs gā-
jām zem sava - Sēlijas karoga. Tas, ka
mēs esam mazi, nenozīmē, ka mēs ne-
cenšamies, ka nedejojam vai nedziedam
no sirds. Apmeklējiet „Sēlija Rotā” un
pārliecināsieties par to! 

Kādu pieredzi gūsiet organizē-
jot šāda mēroga pasākumu?

Kristiana: Lielāku pieredzi ko-
mandu darbā, komunikāciju ar citu no-
vadu koordinatoriem un svētku virs-
vadītājiem, prasmi pieslīpēties vienam
pie otra, jo šis  ir viens no lielākajiem
pasākumiem mūsu novadā.

Aiga: Protams, katrs šāda veida pa-
sākums dod kādu pieredzi, gan pozi-
tīvu, gan negatīvu, liek saprast cik
daudz mēs varam. Pasākumu organi-
zēšana saliedē cilvēkus, liek paskatī-
ties uz daudzām lietām ar citu ska-
tienu, māca pacietību un pieslīpēšanos.
Katru gadu mēs organizējam novada
svētkus, jauniešu dienu, sporta svēt-
kus utt., tāpēc nav tā, ka tas būtu, kas
pilnīgi jauns, bet pagaidām vērienī-
gākais. 

Laipni aicināti kopā izbaudīt sēļu
kultūras tradīciju spēku, labestību, sir-
snību, radošu rosību, un iedegt gaismu
sevī! 

L. Prande

18.jūnijā Aknīstē Sēlijas dziesmu svētki 

Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka
2016.gada 18.maijā Vides pārraudzības valsts birojs
ir izsniedzis atzinumu par sagatavoto ietekmes uz vidi
novērtējuma ziņojumu SIA „NORDTORF” paredzē-
tajai darbībai – kūdras ieguvei (kūdras lauku pa-
plašināšana) derīgo izrakteņu atradnē „Lielais Aknīstes
purvs” Aknīstes novada Aknīstes pagastā. Ar ietek-
mes uz vidi novērtējuma ziņojumu un Vides pārrau-
dzības valsts biroja atzinumu var iepazīties Aknīstes
novada domē un Valsts vides dienesta Daugavpils re-
ģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības
valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23, tālr. 67321173,
un biroja interneta mājaslapā www.vpvb.gov.lv

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības
AKNĪSTE,

Skolas ielā 10a, Aknīstē, tel. 26446975
SNIEGTO LAUKSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU 

IZCENOJUMI

Pārējām personām plus PVN 21%

 
Pakalpojumi ar traktoriem MTZ-80,MTZ-82,PEA-1.0 33 eur/st 
Z les p v js E-302  45 eur/st 
Rulonu prese 36 eur/st 
Graudu kombains 60 eur/ha 
Graudu t r šana 35 eur/st 
Graudu iepild šana bunkur  un izsniegšana 20 eur/st 
Graudu glab šana bunkur  1 gadu 45 eur 
Graudu malšana 30 eur/t 
Telpu noma tehnikas remontam 20 eur/dien   
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Vasaras radošās
darbnīcas

„KABATA”.
Sešpadsmito gadu pēc kārtas

Aknīstes Bērnu un jauniešu centrs
organizēs vasaras radošās dar-
bnīcas „KABATA”, kas notiks
katru darba dienu no 11.jūlija līdz
22.jūlijam, laikā no plkst. 9.00 līdz
plkst.16.00. Dalībnieku vecums 5-
15 gadi. Darbnīcas „KABATA” va-
dīs četras skolotājas Inta
Mežaraupe, Biruta Bīriņa, Ilona
Brakovska, Evija Ķiķēna. 

Dalības maksa Aknīstes novadā
deklarētiem bērniem 25,-euro,
citu pašvaldību dalībniekiem 50,-
euro. Ēdināšana kafejnīcā
„Kalniņā”. 

Pieteikšanās līdz š.g., 28.jūnijam. 
Sīkāka informācija zvanot pa tāl-

runi 28349251 vai 20239016
(Evija). 

Izlaidumi
Aknīstes novada
skolās 11.jūnijā
9.klases izlaidums

Aknīstes vidusskolā 
11. jūnijā plkst. 14.00

Asares pamatskolā 
11.jūnijā plkst. 17.00

12.klases izlaidums
Aknīstes vidusskolā 
11.jūnijā plkst. 19.00



16

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”. 

Cik maz gan tev, cilvēk, vajag,
Lai kļūtu bagāts:
Tikai rasas lāsi un saules staru -
Un tev jau pieder varavīksne.
Tev acīs asaras, bet kāds jau 

uzsmaida -
Un atkal - varavīksne.
Tavai sirds saulītei melns negaisa 

mākonis pārklājies,
Un īgnums jau lūpām pāri kāpj,
Bet kāds pasaka labu vārdu -
Un atkal - varavīksne.
Kaut kas no tīra, no baltās krāsas.

Maijā dzimšanas dienu svinēja:
Skaidrīte Bērzkalne
Aigars Bruzguls
Vineta Jaujeniece
Anita Joča 
Inta Mazureviča
Ivars Mažeika

Visjaukākie novēlējumi 
jubilāriem!

Aknīstes novada pašvaldības
darbinieku arodbiedrība

Ar darbu tev ir pilnas rokas,
Ar labiem vārdiem pilna sirds.
Ik zars no tava dzīves koka,
Tik brīnumjaukos ziedos mirdz.

M. Jansone

Mīļi sveicam Aiju Romulāni
dzimšanas dienā!
Vēlam Tev veselību un iedvesmu,
laimīgu mūžu un Dieva palīdzību
visās labajās lietās.

Aknīstes senioru centrs.

Tā kā saule ābeļziedam
Esiet savam bērnam klāt,
Lai no jūsu mīlestības
Viņš var mūžu darināt!

/K. Apškrūma/
Sveicam Aknīstes novada 

dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
bērniņus: Katrīnu Čāmāni un

Aināru Ignatjevu. Kopā ar 
vecākiem priecājamies par viņu

nākšanu pasaulē!

Aknīstes novada dzimtsarakstu
nodaļa

Mūža pulkstenis atkal jau
iezvana gadu, 
Es Jums novēlu daudzus
vēl piedzīvot,
Satikt ziedoņus skaistus 
un vasaras, 
Redzēt rozes visskaistākās 
izplaukstot! 

(G. Bogdanoviča)

Aknīstē
Lejiņa Birute-50
Smetāne Sandra-50
Brinkeviča Natālija-55
Butāne Tatjana-55
Korsaks Jānis-55
Kokina Henrieta-60
Platgalvis Valdis-65
Raups Jānis-65
Ancīte Anna-70
Andruškevičs Roberts-70
Isods Petrs-70
Vabels Vaclavs-70
Mačuks Vilis-75
Kantāne Tamāra-80
Sala Zeltīte-85

Asarē
Grauziņa Ilzīte-50
Vaiņiute  Iona-50
Markūne Astrīda- 65
Sējāne Lidija-70

Gārsenē
Kalnietis Valdis-50
Ūbele Aija-55

Ej līdzi saulei cauri četriem 
gadalaikiem,
Uzsūc sauli sevī,
Un tu spēsi saskatīt visu.

Sveicam maija jubilārus!
Lolitu Kursīti
Skaidrīti Bērzkalni
Gitu Loču
Madaru Deksni

Biedrība „Manai mazpilsētai
Aknīstei“

Lai saulainās krāsās labas 
domas zied,

lai tikai prieka asaras lāso,
lai šai dzīvē labi iet...

Sveicu Sintiju Zaičenkovu 
15 gadu jubilejā un 

Andi Zaičenkovu 
dzimšanas dienā! 

Vēlu daudz saulainu 
un dzīvespriecīgu brīžu 

un labu veselību. 
Ome Ņina

Pāri sirmām kapu priedēm
Pāršalc Tavas dzīves stāsts.
Pāri darbam, sāpēm, ilgām
Baltu, vieglu smilšu klāsts.

Pieminēsim Aknīstes novada
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
Mūžībā aizgājušos:

Mežaraupe Ausma 
11.05.2016
01.01.1933

Pudāns Eduards 
17.05.2016
25.01.1931

Rusiņa Ausma 
26.05.2016
20.03.1932

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
tuviniekiem!

Aknīstes novada dzimtsarakstu
nodaļa

Gribu izteikt pateicību Viktora
Lahtiņina vadītā uzņēmuma

Lones meitenēm par garšīgiem
aukstā galda ēdieniem un
pūkaino ābolu plātsmaizi!

Graudā augšanas likumi valda,
Bet par dienišķo maizi uz galda
Tev, cilvēk, cilvēku – paldies!

(Z. Purvs)

Ancīte.
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