
Aknīstes novada
vēstis

Nr. 6 2016. gada JŪNIJS

novada
vēstis

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

kumu „Par pašvaldību budžetiem”, 15.06.2016.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-maija ieņēmumus – EUR 1015063,67
un izdevumus – EUR 820694,05; speciālā budžeta ieņē-
mumus – EUR 53885,50 un izdevumus – EUR 30768,47.

Par saistošo noteikumu Nr.19/2016 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 03.02.2016. saistošajos no-

teikumos 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”,  15.06.2016.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.19/2016 „Grozījumi Aknīstes novada domes
03.02.2016. saistošajos noteikumos Nr.5/2016 „Aknīstes no-
vada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2016.gadam””. 

Aknīstes novada domes sēdes 
22.06.2016. lēmumi

Aizvadīti Sēlijas apvienības IV tautas mākslas svētki „Sēlija rotā” Aknīstē
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Par saistošo noteikumu Nr.20/2016 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 24.02.2016. saistošajos notei-
kumos Nr.6/2016 „Aknīstes novada pašvaldības spe-
ciālā budžeta plāns 2016.gadam”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta ot-

rās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pan-
ta pirmo un otro daļu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”,
likumu „Par valsts budžetu 2016.gadam”, likumu „Par bu-
džetu un finanšu vadību”, 15.06.2016.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.20/2016 „Grozījumi Aknīstes novada domes
24.02.2016. saistošajos noteikumos Nr.6/2016 „Aknīstes no-
vada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2016.gadam””. 

Par Aknīstes novada pašvaldības 2015.gada
publiskā pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pir-
mās daļas 2.punktu, 72.pantu,  15.06.2016.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 pub-
lisko pārskatu.

Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistei L.Prandei pub-
licēt gada pārskatu novada mājas lapā www.akniste.lv un
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi-
nistrijai.

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

rās daļas 6.punktu, 15.06.2016.Finanšu komitejas lēmu-
mu,

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 līdz 4000,00 EUR mauriņa traktora un pieka-
bes iegādei Gārsenes pagasta pārvaldei no dabas resursu
nodokļa.

Piešķirt 1380,80 EUR Asares pagasta pārvaldei at-
dzelžotavas remontam no dabas resursu nodokļa.

Piešķirt līdz 13 300,00 EUR gaisvadu līnijas pārbūvei
uz kabeļlīniju Skolas un Radžupes ielā, Aknīstē, Aknīstes
novadā, no dabas resursu nodokļa.

Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 2361,13 EUR pro-
jekta “Gārsenes pils ēkas vērtību izpēte” īstenošanai no ne-
sadalītajiem budžeta līdzekļiem.

Piešķirt līdzekļus 100,00 EUR SIA “Ziņas TV” projek-
ta “Lai dzīvo bērni!” 2016.gada filmai par drošību no ne-
sadalītajiem budžeta līdzekļiem.  

Par noteikumu “Kārtība, kādā notiek pašvaldī-
bas nekustamā īpašuma atsavināšanas process un

atsavināšanas procesa finansēšana Aknīstes 
novada pašvaldībā” apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pir-
mās daļas 17.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 “Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu,
15.06.2016.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 noteikumus “Kārtība, kādā notiek pašval-
dības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un at-
savināšanas procesa finansēšana Aknīstes novada pa-
švaldībā”.

Par Aknīstes novada domes 27.04.2016. saistošo
noteikumu Nr.15/2016 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas

kārtība Aknīstes novadā” precizēšanu
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”, 15.06.2016.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:

Precizēt Aknīstes novada domes 27.04.2016. apstiprinātos
saistošos noteikumus Nr.15/2016 „Sociālo dzīvokļu izīrē-
šanas kārtība Aknīstes novadā”. 

Par papildatvaļinājumu piešķiršanas kārtību
Aknīstes novada pašvaldības amatpersonām 

(darbiniekiem)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pir-

mās daļas 27.punktu, Valsts un pašvaldības institūciju amat-
personu un darbinieku atlīdzības likuma 42.panta pirmo
un devīto daļu, 15.06.2016.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:

Noteikt pašvaldības amatpersonām (darbiniekiem), kas
ieņem algotu amatu pašvaldībā, apmaksāta papildatvaļi-
nājuma piešķiršanas kritērijus, tiem atbilstoša papildat-
vaļinājuma dienu skaitu un papildatvaļinājuma piešķirša-
nas kārtību Aknīstes novada pašvaldības darbinieku arod-
biedrības pirmorganizācijas darba koplīgumā noteiktajos ie-
tvaros, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus.

Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa) Pasta ielā 
5-4, Aknīstē, Aknīstes novadā, izsoles rezultātu

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

mās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.pan-
ta otro daļu,  15.06.2016.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 2016.gada 13.jūnija izsoles par Aknīstes no-
vada pašvaldības īpašumā esošā dzīvokļa Pasta ielā 5-4,
Aknīstes novadā, atsavināšanu rezultātus: 

noteikt V.Č. par nekustamā īpašuma (dzīvokļa) Pasta
ielā 5-4, Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra Nr.
56059000022, platība 43,4 m², izsoles uzvarētāju, kurš ir
nosolījis augstāko cenu, kas sastāda EUR 1191,19 (viens
tūkstotis viens simts deviņdesmit viens euro 19 centi). 

Uzdot Aknīstes novada pašvaldības juriskonsultei
L.Valainei sagatavot pirkuma līgumu izsoles uzvarētājam.

Par nekustamā īpašuma „Vizbules“, Aknīstes
pagastā, Aknīstes novadā atsavināšanu un nosacī-

tās summas apstiprināšanu
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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, Ministru kabineta
01.02.2011. noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta“ 38.punktu,  15.06.2016.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 A.M. atsavināt Aknīstes novada pašvaldības ne-
kustamo īpašumu (zemes gabalu) „Vizbules“, Aknīstes pa-
gasts, Aknīstes novads, Kadastra Nr. 5625 009 0077, pla-
tībā 2,3 ha.

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

Apstiprināt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma no-
sacītā cena ir EUR 2655,57 (divi tūkstoši seši simti piec-
desmit pieci euro 57 centi).

Uzdot pašvaldības juriskonsultei L.Valainei sagatavot
nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.

Par neksutamā īpašuma „Minerālmēslu noliktava“,
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanu

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 8.punktu, 5.panta pirmo daļu, 9.panta otro
daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, Ministru kabineta
01.02.2011. noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta“ 38.punktu, 15.06.2016.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 G.G. atsavināt Aknīstes novada pašvaldības ne-
kustamo īpašumu (zemes gabalu) „Minerālmēslu nolikta-
va“, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, Kadastra Nr. 5662
003 0195, platībā 0,795 ha.

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

Apstiprināt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma no-
sacītā cena ir EUR 1655,57 (viens tūkstotis seši simti piec-
desmit pieci euro 57 centi).

Uzdot pašvaldības juriskonsultei L.Valainei sagatavot
nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.

Par nekustamo īpašumu (dzīvokļu) “Navicki” –
5 un “Navicki” – 6, Aknīstes pagastā, Aknīstes 

novadā, atsavināšanas izsoles rezultātiem
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, ņemot vērā 13.06.2016. Pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas lēmumu Nr.8,
15.06.2016.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:

Atzīt izsoli par Aknīstes pašvaldības īpašumā esošo dzī-
vokļu “Navicki” – 5 un “Navicki” - 6, Aknīstes pagastā,
Aknīstes novadā, atsavināšanu par nenotikušu.

Par ekspertīzi Aknīstes vidusskolas sporta 
stadionam

Pamatojoties uz 15.06.2016.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:

Neveikt ekspertīzi Aknīstes vidusskolas sporta stadio-
nam.

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”, 08.06.2016. Tautsaimniecības komite-
jas 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:

Izbeigt ar V.J. noslēgto zemes nomas līgumu par pa-
švaldības zemes nomu 1,5 ha platībā, kadastra
Nr.56620020075, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā.

Iznomāt N.D. pašvaldības zemes gabalu 0,5 ha platībā,
kadastra Nr.56050010606, un noslēgt zemes nomas līgu-
mu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0501 – pagai-
du atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem.

Iznomāt R.Š. pašvaldības zemes gabalu 2,0 ha platībā,
kadastra Nr.56250040316, pašvaldības zemes gabalu 0,4179
ha platībā, kadastra Nr.56250040318, pašvaldības zemes
gabala daļu 0,2680 ha platībā, kadastra Nr.56050010444,
un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes lie-
tošanas mērķi: 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība, 0501 – pagaidu atļautā zemes
izmantošana sakņu dārziem.

Iznomāt B.P. pašvaldības zemes gabalu 0,1154 ha pla-
tībā, Upes ielā  5, Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra Nr.
56050010131, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 ga-
diem. Zemes  lietošanas mērķis 0501 - pagaidu atļautā ze-
mes izmantošana sakņu dārziem.

Iznomāt SIA „TELE 2”, reģ.Nr. LV40003272854, daļu
zemes gabala 0,012 ha platībā, kadastra Nr. 5662 003 0183
- 0,012 ha. Zemes lietošanas mērķis – 1201 - ar maģistrā-
lajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrāla-
jiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un
ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un no-
tekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve.

Par zemes vienību apvienošanu
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra li-

kuma 19.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 20.06.2006.
noteikumu Nr.496 “Nekustamā Īpašuma lietošanas mēr-
ķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Zemes ierī-
cības likuma 8.panta 3.punkta 2.apakšpunktu, Aknīstes
novada domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.5
“Par teritorijas plānojumiem”, Ministru kabineta
08.12.2015. noteikumiem Nr.698 “Adresācijas noteikumi”,
08.06.2016. 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:

Apvienot zemes vienību 1,5 ha platībā, kadastra
Nr.56440050071, un zemes vienību 1,9 ha platībā, kadas-
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tra Nr.56440050072, Asares pagastā, Aknīstes novadā, iz-
veidojot jaunu zemes vienību ar kopējo zemes platību 3,4
ha. Jaunizveidoto zemes vienību reģistrēt īpašuma kadastra
reģistrā ar kadastra Nr.56440050071, piešķirot nosauku-
mu “Puķītes”. Uzmērot zemes vienību dabā, platība var tikt
precizēta.

Atzīt izveidoto zemes vienību 3,4 ha platībā par Aknīstes
novada pašvaldībai piekritīgo zemi.

Izveidotajai zemes vienībai 3,4 ha platībā noteikt zemes
lietošanas mērķi – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Likvidēt nosaukumu zemes vienībai “Videnieki”,
Asares pagastā, Aknīstes novadā, ar kadastra apzīmēju-
mu 56440050072.

Izveidotajai zemes vienībai piešķirt adresi: “Puķītes”,
Asares pagasts, Aknīstes novads, LV-5210.

Par nekustamā īpašuma “Ozolaines”, Gārsenes
pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pir-
mās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. no-
teikumu Nr.496 “Nekustamā Īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu no-
teikšanas un maiņas kārtība” 2.pielikumu, Ministru ka-
bineta 30.03.2013. noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas
plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 12.pun-
ktu, Aknīstes novada domes 26.08.2009. saistošajiem no-
teikumiem Nr.5 “Par teritorijas plānojumiem”, 08.06.2016.
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 atdalīt no nekustamā īpašuma “Ozolaines”, īpa-
šuma kadastra Nr.56620030352, zemes gabalu 3,22 ha pla-
tībā ar kadastra numuru 56620030313.

Atdalītajam zemes gabalam piešķirt jaunu nosaukumu
“Kroņi”.

Atdalītajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mēr-
ķi – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība.

Zemes gabala atdalīšanai nav nepieciešams izstrādāt ze-
mes ierīcības projektu.

Par nekustamā īpašuma “Lupīnas”, Asares pa-
gastā, Aknīstes novadā, sadalīšanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pir-
mās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. no-
teikumu Nr.496 “Nekustamā Īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu no-
teikšanas un maiņas kārtība” 2.pielikumu, Aknīstes novada
domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.5 “Par te-
ritorijas plānojumiem”, 08.06.2016. Tautsaimniecības 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 atdalīt no nekustamā īpašuma “Lupīnas”, īpašuma
kadastra Nr.56440050195, zemes gabalu 1,4 ha platībā ar
kadastra numuru 56440050201.

Atdalītajam zemes gabalam piešķirt jaunu nosaukumu
“Lācīši”.

Atdalītajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mēr-
ķi – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība.

Zemes gabala atdalīšanai nav nepieciešams izstrādāt ze-
mes ierīcības projektu.

Par zemes ierīcības projektu “Sporti”, Asares
pagastā, Aknīstes novadā

Ar Aknīstes novada domes 2016.gada 24.februāra lēmumu
„Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekus-
tamajā īpašumā „Sporti”, kadastra Nr. 5644 005 0196, sa-
dalīšanai divās zemes vienībās” (protokols Nr. 3,10.#) at-
ļauts izstrādāt zemes ierīcības projektu atbilstoši iz-
sniegtajiem nosacījumiem.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši Ministru
kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” prasībām un zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumiem.

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru
kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” 30., 31.punktu, Ministru ka-
bineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašu-
ma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.,
23.2.2., 14.11.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadas-
tra likuma 53.panta 1.punkta b)apakšpunktu, Ministru ka-
bineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas sistē-
mas noteikumi” 2.9., 14.punktu, 

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 27.04.2016. sēdes (prot. Nr.6,
27.#) lēmumu “Par zemes ierīcības projekta “Sporti”, Asares
pagastā, Aknīstes novadā, apstiprināšanu”.

Apstiprināt Aknīstes novada Asares pagasta nekusta-
mā īpašuma “Sporti” (kad. apz. 5644 005 0196) zemes ie-
rīcības projektu un piekrist zemesgabala sadalīšanai, sa-
skaņā ar SIA „GEO Mērniecība“, reģistrācijas Nr.
45403028111,  izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

Atstāt nekustamā īpašuma “Sporti” jaunizveidotajam ga-
balam Nr.1 - 3,1 ha platībā adresi: „Sporti”, Asares pagastā,
Aknīstes novadā. 

Noteikt jaunizveidotajam gabalam Nr.1 nekustamā īpa-
šuma lietošanas mērķi: 0101 – zeme, uz kuras galvenā sa-
imnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Atdalīt no nekustamā īpašuma „Sporti“, Asares pagas-
tā, zemes gabalu 6.0 ha platībā (Nr.2 zemes ierīcības pro-
jektā), izveidojot jaunu īpašumu un piešķirot nosaukumu
„Silaines”, Asares pagastā, Aknīstes novadā.

Noteikt nekustamajam īpašumam „Silaines“ nekusta-
mā īpašuma lietošanas mērķi - 0101 – zeme, uz kuras gal-
venā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Apstiprināt noteiktos apgrūtinājumus zemes ierīcības
projektā projektējamajām zemes vienībām.

Zemesgrāmatā reģistrēt visus precizētos apgrūtinājumus
saskaņā ar šo zemes ierīcības projektu.

Zemes vienību platība pēc kadastrālās uzmērīšanas var
tikt precizēta.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā vie-
na mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Par zemes ierīcības projektu “Liepkalni”,
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā

Pamatojoties uz Ar Aknīstes novada domes 2016.gada
24.februāra lēmumu „Par zemes ierīcības projekta izstrā-
des uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Liepkalni”, kadas-
tra Nr. 5662 003 0113, sadalīšanai divās zemes vienībās”
(protokols Nr. 3,11#) atļauts izstrādāt zemes ierīcības pro-
jektu atbilstoši izsniegtajiem nosacījumiem.

Zemes ierīcības projekts, izstrādāts atbilstoši Ministru
kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” prasībām un zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumiem.
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Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru
kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” 30., 31.punktu, Ministru ka-
bineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašu-
ma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.,
23.2.2., 14.11.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadas-
tra likuma 53.panta 1.punkta b)apakšpunktu, Ministru ka-
bineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas sistē-
mas noteikumi” 2.9., 14.punktu, 

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 27.04.2016. sēdes (prot.
Nr.6, 26.#) lēmumu “Par zemes ierīcības projekta
“Liepkalni”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, apstip-
rināšanu”.

Apstiprināt Aknīstes novada Gārsenes pagasta nekus-
tamā īpašuma “ Liepkalni” (kad. apz. 5662 003 0113) ze-
mes ierīcības projektu un piekrist zemesgabala sadalīša-
nai, saskaņā ar SIA „GEO Mērniecība“, reģistrācijas Nr.
45403028111,  izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

Atstāt nekustamā īpašuma “Liepkalni” jaunizveidota-
jam gabalam Nr.1 - 1,3 ha platībā, atstājama adrese:
„Liepkalni”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā. 

Noteikt jaunizveidotajam gabalam Nr.1 nekustamā īpa-
šuma lietošanas mērķi: 0101 – zeme, uz kuras galvenā sa-
imnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Atdalīt no nekustamā īpašuma „Liepkalni“, Gārsenes pa-
gastā, zemes gabalu 3.5 ha platībā (Nr.2 zemes ierīcības
projektā), izveidojot jaunu īpašumu un piešķirot nosaukumu
„Lejkalni”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā.

Noteikt nekustamajam īpašumam „Lejkalni“ nekusta-
mā īpašuma lietošanas mērķi: 0101 – zeme, uz kuras gal-
venā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Apstiprināt noteiktos apgrūtinājumus zemes ierīcības
projektā projektējamajām zemes vienībām.

Zemesgrāmatā reģistrēt visus precizētos apgrūtinājumus
saskaņā ar šo zemes ierīcības projektu.

Zemes vienību platība pēc kadastrālās uzmērīšanas var
tikt precizēta.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā vie-
na mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

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”, 08.06.2016.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 1 personai apbedīšanas pabalstu. Kopā EUR
75,00.

Piešķirt 1 personai pabalstu sakarā ar bērna piedzim-
šanu. Kopā EUR 150,00.

Piešķirt brīvpusdienas 100% apmērā no 01.06.2016. līdz
30.06.2016. – 3 novada izglītības iestādes bērniem.

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma
risināšanā

Pamatojoties uz likumu „Par dzīvojamo telpu īri”, liku-
ma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6., 13,
14.pantu un Aknīstes novada domes 22.12.2015.

Saistošajiem noteikumiem Nr.31 „Par Aknīstes novada pa-
švaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, liku-
ma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un
15.panta pirmās daļas 9.punktu, 08.06.2016.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:

Atzīt S.S. par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautā-
juma risināšanā un reģistrēt reģistrā Nr.1 “Pašvaldībai pie-
derošu dzīvojamo telpu izīrēšana” ar kārtas Nr.109.

Atzīt A.T. par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautā-
juma risināšanā un reģistrēt reģistrā Nr.1 “Pašvaldībai pie-
derošu dzīvojamo telpu izīrēšana” ar kārtas Nr.110. Piešķirt
A.T. dzīvojamo platību “Spodrās’ 17, Ancenē, Asares pa-
gastā, dzīvojamo telpu īres līgumu slēdzot uz 1 gadu.

Atzīt R.T. par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautā-
juma risināšanā un reģistrēt reģistrā Nr.1 “Pašvaldībai pie-
derošu dzīvojamo telpu izīrēšana” ar kārtas Nr.111. Piešķirt
R.T. dzīvojamo platību Augšzemes ielā 34-8, Aknīstē, dzī-
vojamo telpu īres līgumu slēdzot uz 6 mēnešiem.

Pagarināt dzīvojamo telpu īres līgumu par dzīvokli Skolas
ielā 16-5, Aknīstē, kurš noslēgts ar I.L., uz 1 gadu.

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

Par atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības 
domes priekšsēdētājai

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, 11.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (S.Pudāne, J.Vanags,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET
– nav; ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās – 2
(V.Dzene, A.Ielejs, pildot likumā „Par interešu konflikta
novēršanu valsts pašvaldību amatpersonu darbībā” pare-
dzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus), Aknīstes no-
vada dome NOLEMJ:

Piešķirt Aknīstes novada domes priekšsēdētājai Vijai
Dzenei atvaļinājumu – 2 kalendāra nedēļas no 11.07.2016.
līdz 24.07.2016. par nostrādāto laika periodu no
01.07.2014. līdz 30.06.2015., un papildatvaļinājumu no
25.07.2016. līdz 04.08.2016. (ieskaitot) – 9 darba dienas,
t.sk., 4 darba dienas par kaitīgiem darba apstākļiem (darbs
ar datoru), 5 darba dienas par nostrādātajiem gadiem.

V.Dzeni atvaļinājuma laikā aizvietos domes priekšsēdētāja
neatbrīvotais vietnieks Aivars Ielejs.

A.Ielejam domes priekšsēdētājas aizvietošanas laikā no
11.07.2016. līdz 04.08.2016. noteikt darba algu 80% apmērā
no domes priekšsēdētājas amata algas.

Aknīstes novada
domes sēdes

08.06.2016. lēmumi
Par atzinuma nosūtīšanu kūdras ieguvei derīgo

izrakteņu atradnē “Lielais Aknīstes purvs”
Pamatojoties uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtē-

jumu” 23.pantu, Vides pārraudzības valsts biroja
2016.gada 18.maija Atzinumu Nr.6 „Par ietekmes uz vidi
novērtējuma ziņojumu kūdras ieguvei (kūdras ieguves lau-
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ku paplašināšanai) kūdras atradnē „Lielais Aknīstes purvs”,
Aknīstes novada Aknīstes pagastā”,

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

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Aknīstes novada pašvaldība sniedz pozitīvu atzinumu

SIA „NORDTORF” ierosinātajai derīgā izrakteņa – kūd-
ras ieguvei kūdras atradnē „Lielais Aknīstes purvs”, Aknīstes
pagasts, Aknīstes novads, un neizvirza papildus nosacījumus
Vides pārraudzības valsts biroja Atzinumam Nr.6 „Par ie-
tekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu kūdras ieguvei (kūd-
ras ieguves lauku paplašināšanai) kūdras atradnē
„Lielais Aknīstes purvs”, Aknīstes novada Aknīstes pagastā”.

Par dalību Lauku attīstības programmas 2014.-
2020.gadam 19.2.pasākuma „Darbību īstenošana

saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju“ biedrības Lauku partnerība „Sēlija” at-
klāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas

1.kārtā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta ot-

rās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 13.10.2015. notei-
kumu Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta pie-
šķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā
„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vie-
tējās attīstības stratēģiju” 5.2.punktu, likuma “Par pa-
švaldībām”12.pantu, 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.pan-
ta pirmās daļas 5.un 10.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags,  A.Voitiške, A.Zībergs, V.Čāmāne);
PRET – nav; ATTURAS – 2 deputāti (G.Geida, I.Lunģe),
Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Piedalīties projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2. pasākumā
ar projektu „Autentisks cietums lauku pašvaldībā kā
bezmaksas apskates objekts Aknīstē”.

Apstiprināt projekta „Autentisks cietums lauku pašvaldībā
kā bezmaksas apskates objekts Aknīstē“ kopējās izmaksas
EUR 38960,66 apmērā, no tām: 

- attiecināmās izmaksas – EUR 30 000,00, no tām
- 

-  publiskais finansējums - EUR 27 000,00,
-  privātais (pašvaldības) finansējums - EUR 3 000,00.
1.2. Atbalsta saņemšanas gadījumā projektu fi-

nansēt, ņemot aizņēmuma Valsts kasē.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu,
15.panta pirmās daļas 4., 6. un 23.punktu,

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

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Piedalīties projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku

attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2. pasākumā
ar projektu „Veidosim nākotni bērniem!”.

Apstiprināt projekta „Veidosim nākotni bērniem!”  ko-
pējās izmaksas EUR 11513,15 apmērā, no tām: 

-  attiecināmās izmaksas – EUR 10883,95, no tām - 
-  publiskais finansējums - EUR 9795,56
-  privātais (pašvaldības) finansējums - EUR 1088,39.
Atbalsta saņemšanas gadījumā projektu finansēt, ņemot

aizņēmumu Valsts kasē. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu,
15.panta pirmās daļas 5. un 10.punktu

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

G.Geida, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Piedalīties projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku

attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2. pasākumā
ar projektu „Specializētā autotransporta iegāde
Aknīstes novada vajadzībām”.

Apstiprināt projekta „Specializētā autotransporta iegāde
Aknīstes novada vajadzībām”  kopējās izmaksas EUR 47
900,00 apmērā, no tām: 

-  attiecināmās izmaksas – EUR 27 000,00, no tām - 
-  publiskais finansējums - EUR 30 000,00
-  privātais (pašvaldības) finansējums - EUR 3000,00
- neattiecināmās izmaksas – EUR 17 900,00.
3.2. Atbalsta saņemšanas gadījumā projektu finansēt,

ņemot aizņēmumu Valsts kasē. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu,
14.panta otrās daļas 3.punktu 15.panta pirmās daļas 5. pun-
ktu.

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

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Piedalīties projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku

attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2. pasākumā
ar projektu „Radošās rezidences „Debesjums“ izvei-
došana Gārsenē”.

Apstiprināt projekta „Radošās rezidences „Debesjums“
izveidošana Gārsenē“ kopējās izmaksas EUR 68 670,51 ap-
mērā, no tām: 

-  attiecināmās izmaksas – EUR 50 000,00, no tām - 
-  publiskais finansējums - EUR 45 000,00,
-  privātais (pašvaldības) finansējums - EUR 5 000,00,
-  neattiecināmās izmaksas – EUR 10 598,47.
Atbalsta saņemšanas gadījumā projektu finansēt, ņemot

aizņēmumu Valsts kasē.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Aknīstes evaņ-
ģēliski luteriskās draudzes  projektam „Aknīstes

luterāņu baznīcas atdzimšanai”
Pamatojoties uz Aknīstes evaņģēliski luteriskās drau-

dzes priekšnieka J.S. 03.06.2016. iesniegumu Nr.1.-7/427,
likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās da-
ļas 5.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags,  A.Voitiške, V.Čāmāne, G.Geida,
I.Lunģe); PRET – 1 deputāts (A.Zībergs); ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Aknīstes evaņģēliski luteriskās draudzes projekta
„Aknīstes luterāņu baznīcas atdzimšanai” īstenošanai tā
apstiprināšanas gadījumā piešķirt projekta īstenošanai
līdzfinansējumu EUR  2909,21 attiecināmo izmaksu seg-
šanai un  EUR 880,00 – neattiecināmo izmaksu segša-
nai (informatīvā stenda izgatavošanai), kopā – EUR
3789,21.

Finansējumu piešķirt pēc lēmuma saņemšanas par
projekta apstiprināšanu un lēmuma kopijas iesniegša-
nas pašvaldībā.

Par Aknīstes vidusskolas stadiona pārbūvi 1
kārtā

Atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags,  A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – 1
(A.Zībergs); ATTURAS – 2 (G.Geida, V.Čāmāne),

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Veikt Aknīstes vidusskolas stadiona pārbūvi vienā

kārtā.
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APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2016.gada 27.aprīlī (protokols Nr.6, 15.#)
PRECIZĒTI

Aknīstes novada domes sēdē
2016.gada 22.jūnijā (protokols Nr.9, 7.#)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.15/2016

“Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība
Aknīstes novadā”

Izdoti saskaņā ar  likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 9.punktu,

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3.panta otro daļu,

likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvo-
jamām mājām“ 

3.panta otro daļu, 5.panta ceturto daļu, 6.pantu, 
8.pantu, 

9.panta ceturto daļu, 10.panta otro daļu un 12.pantu,

I. Vispārīgais jautājums
1. Aknīstes novada domes 2016.gada 27.aprīļa saistošie

noteikumi Nr.15/2016 “Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtī-
ba Aknīstes novadā” (turpmāk – noteikumi) nosaka sociālo
dzīvokļu un sociālo dzīvojamo māju tiesisko statusu, to uz-
turēšanas, apsaimniekošanas, un uzskaites kārtību, per-
sonu loku, kuras ir tiesīgas īrēt sociālos dzīvokļus, kā arī
kārtību, kādā Aknīstes novada pašvaldība sniedz palīdzī-
bu dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot sociālos dzīvokļus
Aknīstes novadā deklarētām personām.

II. Sociālā dzīvokļa un sociālās dzīvojamās mājas
statusa noteikšana

2. Sociālā dzīvokļa statusu nosaka, kā arī šo statusu at-
ceļ Dome.

3. Sociālā dzīvokļa statusu var noteikt:
3.1. Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošam ne-

izīrētam dzīvoklim vai dzīvojamai telpai;
3.2. Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošam iz-

īrētam dzīvoklim vai dzīvojamai telpai, ja tajā dzīvo maz-
nodrošinātas (trūcīgas) vai sociāli mazaizsargātas perso-
nas (ģimene), ja tās rakstveidā izteikušas vēlēšanos izbeigt
līdzšinējo dzīvojamās telpas īres līgumu un noslēgt jaunu-
sociālā dzīvokļa īres līgumu un to rīcībā esošā dzīvokļa pla-
tība nepārsniedz: 

3.2.1. dzīvoklim, kurā dzīvo vairākas personas, - līdz 27
m2 uz pirmo personu un 15 m2 uz katru nākamo personu;

3.2.2. vienistabas dzīvoklim, kurā dzīvo viena persona,
- līdz 35 m2 .

4. Sociālās dzīvojamās mājas statusu nosaka, kā arī šo
statusu atceļ Dome.

5. Sociālo dzīvojamo māju statusu var noteikt šim no-
lūkam celtām vai pārveidotām Aknīstes novada pašvaldības
īpašumā esošām dzīvojamām mājām.

III. Ģimenes (personas), kurām ir tiesības īrēt
dzīvokli sociālā mājā vai sociālo dzīvokli

6. Tiesības īrēt sociālo dzīvokli ir Aknīstes novadā dek-
larētai trūcīgai vai maznodrošinātai ģimenei (personai) vai
sociāli mazaizsargātai personai (ģimenei), ja tā iepriekš ir
noslēgusi pastāvīgu dzīvojamās telpas īres līgumu un fak-
tiski dzīvo norādītajā adresē un tā izteikusi vēlēšanos iz-
beigt iepriekšējo īres līgumu un noslēgt jaunu – sociālā dzī-
vokļa īres līgumu;

7. Ģimene (persona) ir trūcīga, ja tā par tādu tiek atzī-

ta saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likumu un Ministru kabineta 2010.gada 30.marta notei-
kumiem Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzī-
vojošas personas atzīšanu par trūcīgu”. Ģimene (persona)
atzīstama par maznodrošinātu, ja tā par tādu tiek atzīta,
pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības Saistošajiem
noteikumiem Nr.24/2015 „Kārtība, kādā ģimene vai atse-
višķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu
Aknīstes novadā”, kas apstiprināti Domes sēdē 2015.gada
28.oktobrī.

IV. Pieteikuma un citu dokumentu iesniegšanas
kārtība

8. Ģimene (persona), kura vēlas īrēt sociālo dzīvokli, ie-
sniedz:

8.1. iesniegumu, ko parakstījuši visi pilngadīgie ģime-
nes locekļi, kuri pretendē uz palīdzību;

8.2. ģimene, kurā visi ģimenes locekļi ir pensionāri vai
personas ar invaliditāti, - jāuzrāda pensionāra vai invali-
ditāti apliecinošs dokuments;

8.3. politiski represētā persona - jāuzrāda represētās per-
sonas apliecība;

8.4. persona (ģimene), kura audzina bērnu ar invalidi-
tāti, - jāuzrāda bērna invaliditāti apliecinošs dokuments;

8.5. īrnieks iesniegumam klāt pievieno dzīvojamās tel-
pas apsaimniekotāja sagatavoto rēķinu par īri un saņem-
tajiem komunālajiem pakalpojumiem par pēdējiem 3 mē-
nešiem un īrnieka veikto maksājumu apliecinošos doku-
mentus.

9. Personas (ģimenes) iesniegumu un tam pievienotos
dokumentus, kas apliecina tiesības saņemt palīdzību - īrēt
sociālo dzīvokli, reģistrē Aknīstes novada pašvaldībā.

10. Persona (ģimene), kura iesniegusi visus šo noteiku-
mu 9.punktā minētos dokumentus un atzīta par tiesīgu īrēt
sociālo dzīvokli, tiek reģistrēta Aknīstes novada palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā.

11. Nosakot sociālo dzīvokļu izīrēšanas secību, jāņem vērā
pieteikuma iesniegšanas laiks, kā arī personas (ģimenes)
nodrošinātība ar dzīvokli.

V. Sociālā dzīvokļa izīrēšana un apsaimniekošana
12. Lēmumu par sociālā dzīvokļa izīrēšanu vai atteikumu

izīrēt sociālo dzīvokli personai (ģimenei) pieņem Aknīstes
novada pašvaldības Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais
dienests). Dome pieņem lēmumu par sociālā dzīvokļa īres
līguma nepagarināšanu un personas (ģimenes) izslēgšanu
no dzīvokļu jautājuma risināšanas reģistra, ja persona (ģi-
mene) ir zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvokli.

13. Personai (ģimenei), kura īrē pašvaldības īpašumā eso-
šu dzīvokli, ir izteikusi vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli un
ir rakstveidā izteikusi vēlēšanos izbeigt līdzšinējo dzīvo-
jamās telpas īres līgumu un noslēgt jaunu - sociālā dzīvokļa
īres līgumu, to izīrē, ja:

13.1. Dome ir pieņēmusi lēmumu par sociālā dzīvokļa
statusa noteikšanu minētajam dzīvoklim;

13.2. Sociālais dienests ir pieņēmis lēmumu par sociā-
lā dzīvokļa izīrēšanu minētajai personai (ģimenei);

13.3. līdzšinējais dzīvojamās telpas īres līgums ar īrnieku
tiek izbeigts;

13.4. ar īrnieku noslēdz sociālā dzīvokļa īres līgumu.
14. Sociālā dzīvokļa īres līgums tiek noslēgts uz laiku

ne ilgāku par sešiem mēnešiem.
15. Sociālā dzīvokļa īres līgumu slēdz starp īrnieku un

Sociālo dienestu.
15. Tiesības uz sociālajam dzīvoklim paredzētajiem at-

vieglojumiem šī dzīvokļa īrnieks iegūst tikai pēc sociālā dzī-
vokļa īres līguma noslēgšanas.

17. Mēnesi pirms sociālā dzīvokļa īres līguma beigām so-
ciālā dzīvokļa īrnieka pienākums ir iesniegt Sociālajam die-
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nestam šo noteikumu 9.punktā norādītos dokumentus, lai
lemtu par sociālā īres līguma pagarināšanu.

18. Ja pēc sešiem mēnešiem persona (ģimene) nav zau-
dējusi tiesības īrēt sociālo dzīvokli, sociālā dzīvokļa īres lī-
gums tiek pagarināts saskaņā ar Sociālā dienesta lēmu-
mu. 

19. Sociālā dzīvokļa īres līgumu neatjauno, ja persona
(ģimene) ir zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvokli.

20. Sociālā dzīvokļa īres līgums tiek izbeigts  likuma „Par
sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
14.pantā minētajos gadījumos.

21. Ja persona (ģimene) zaudējusi tiesības īrēt sociālo
dzīvokli un izteikusi vēlēšanos īrēt līdz šim īrēto dzīvok-
li, Dome atceļ dzīvoklim sociālā dzīvokļa statusu un lemj
par jauna dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu ar mā-
jas apsaimniekotāju likumā „Par dzīvojamo telpu īri“ no-
teiktajā kārtībā.

22. Dzīvojamās mājas apsaimniekotājam, kurā atrodas
sociālais dzīvoklis, ir pienākums piedalīties sociālā dzīvokļa
telpu apskatē, labierīcību pārbaudīšanā un ierīču fun-
kcionēšanas pārbaudē, un jāsastāda par to apsekošanas akts.

23. Sociālais dienests kontrolē īrnieku veikto apmaksu
par īri un komunālajiem pakalpojumiem.

24. Sociālā dzīvokļa īrniekam ir pienākums norēķinā-
ties par sociālā dzīvokļa īri un par saņemtajiem komunā-
lajiem pakalpojumiem šajos noteikumos noteiktajā kārtī-
bā un apmēros.

VI. Sociālā dzīvokļa īres un komunālo 
pakalpojumu maksa

25. Sociālā dzīvokļa īrnieks apmaksā:
25.1. 50% no īres maksas, kas noteikta attiecīgās kate-

gorijas pašvaldības dzīvokļiem;
25.2. 50% no komunālo pakalpojumu maksājumiem (at-

kritumu apsaimniekošana, kanalizācija, aukstā un siltā
ūdens padeve, maksa par siltumu);

25.3. 100% par izlietoto elektroenerģiju un gāzi, saska-
ņā ar skaitītāja rādītājiem;

25.4. 100% par telekomunikāciju pakalpojumiem (tele-
fons, internets, virszemes televīzija) un satelīttelevīziju.

26. Sociālā dzīvokļa īrnieks apmaksā 25.punktā norā-
dītos maksājumus, apmaksājot dzīvokļa apsaimniekotāja
un komunālo pakalpojumu sniedzēja piestādīto rēķinu.

27. Maksas starpību par īres maksas un komunālo pa-
kalpojumu maksājumiem sedz no pašvaldības sociālā bu-
džeta līdzekļiem, pārskaitot to attiecīgi sociālā dzīvokļa ap-
saimniekotājam vai komunālo pakalpojumu sniedzējiem.

VII. Lēmuma apstrīdēšana kārtība
28. Šajos noteikumos Domes pieņemtos lēmumus per-

sona (ģimene) var apstrīdēt Domes administratīvo aktu strī-
du izskatīšanas komisijā Administratīvā procesa likuma
noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētāja V.Dzene

Brāļu Ancīšu
piemiņai 

Ir tādu vārdu daudz, kas remdināt var prātu,
Kas garam ļauj pār postu pacelties,
Bet – lai tu tūkstoš ceļu izstaigātu,
Ir tikai vienas mājas, kurp var atgriezties

/V.Ancītis/

2016. gada 6. jūnijā
Katram cilvēkam ir sava dzimtā vieta, sava dzimtā māja,

no kuras viņš visu mūžu smeļ dzīves spēku un dvēseles gud-
rību .

Ancīši... Šajā vietā  šūpulis kārts diviem dižajiem sē-
ļiem – Krišjānim un Valdemāram Ancīšiem. Rakstniekam
un valodniekam Valdemāram Ancītim šodien svinam 95
gadi, bet viņa vecākajam brālim, literatūras pētniekam un
valodniekam, Krišjānim 28.oktobrī apritēs 105 gadu jubi-
leja.

Ancīši... Vienkārša latviešu sēta, kādreiz ar lielu ābeļ-
dārzu, kur divi brāļi- Krišjānis un Valdemārs, dzīvoja brī-
vā dabā. Viņi izbaudīja gan agro celšanos un auksto rīta
rasu ganu gaitās, gan arkla smagumu tēva tīrumā. Kad
vakarā lopi bija sadzīti no ganiem, puiši skrēja pie ābelēm
pēc sulīgiem augļiem, un vakarā pie kopīga vakariņu gal-
da ar lielu interesi noklausījās stāstus par seniem laikiem,
par tautas varoņiem... Garīgi bagātie vecāki, tēvs Jānis un
māte Emīlija, iemācīja saviem dēliem   ne tikai jebkuru zem-
nieka darbu, bet arī mīlēt savu zemi, savu valodu un cil-
vēkus, un viņi pirmie plaši atvēra logu bagātajā folkloras
pasaulē. Tēvs, kā raksta Valdemārs, kā ,, no grāmatas stās-
tīja par veciem , aizgājušiem laikiem,” bet māte dziedāju-
si gan tautasdziesmas, gan pašsacerētas dziesmas. „Viņa
gan man, gan brālim bija neaizstājama teicēja,” atzīst raks-
tnieks. „Un lielāko tiesu folkloras vienību esam pierakstījuši
tieši no viņas.” 

Aknīstes Novadpētniecības muzejā  glabājas rakstnieka
vecāku personīgās lietas: mātes Emīlijas rokas somiņa, kur
atrodas rūtiņu burtnīcas lapa ar Valdemāra rokrakstu pie-
rakstītām tautas dziesmām ar virsrakstu „No Ancīšu mā-
tes dziesmu kamola”, mammas rokdarbu piederumi, tēva
ādas maks ar dokumentiem un brillēm . Šīs lietiņas raks-
tnieks saudzīgi glabāja līdz mūža nogalei kā cieņas un mī-
lestības aplecinājumu saviem vecākiem.

Ancīši... Savu dzimto vietu Valdemārs Ancītis vien-
mēr paturēja sirdī, un apciemojot Aknīsti un Ancīši, viņš
priecājās par to, ka dzimtās mājas vēl stāv...

Brāļu Ancīšu kultūrvēsturisku mantojumu grūti no-
vērtēt ar vārdiem. Literatūras pētnieks un valodnieks
Krišjānis Ancītis paspēja ļoti daudz par savu neilgu mūžu
(viņš miris 52gadu vecumā): uzrakstījis daudz zinātniskus
rakstus, kas nozīmīgi gan latviešu filoloģijā, gan etnogrā-
fijā, gan literatūrā, publicējis ap 250 rakstu par dažādiem
latviešu valodas un literatūras jautājumiem. Nozīmīgākais
darbs –disertācija „Aknīstes izloksnes”, pie kuras viņš strā-
dāja apmēram 30 gadus.

Pēc brāļa pāragrās aiziešanas Valdemārs Ancītis pa-
beidza šo pētījumu un atklāja savu daudzpusīgu rakstnieka,
valodnieka, folklorista, bibliofila un novadpētnieka  talantu,
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dzīvojot Kurzemē, Saldū.  Viņš rakstīja gan par vēstures
jautājumiem, gan par ievērojamiem cilvēkiem, gan dzeju,
gan feļetonus, gan literatūrkritiskie raksti, gan arī iztei-
ca savu viedokli par tekošiem notikumiem. V.Ancīša „Senču
kalendāri” vienmēr pieprasīti lasītāju vidū un nekad ne-
novecos. Sevišķi mēs pateicīgi novadniekam par „Sēlijas
grāmatām” un no tām 2.daļa „Aknīstes grāmata”, kura (var
teikt) ir rakstnieka „gulbju dziesma”, bija ļoti gaidīta.

Par ilggadīgo kultūrvēsturisku darbu un latvisko stā-

ju mūsu dižais novadnieks saņēmis vairākus apbalvojumus.
Viņa gudrība, labvēlība un sirsnīgums dzīvo viņa darbos,
viņa grāmatās un mūsu atmiņās. Tāpēc Valdemāra Ancīša
dzimšanas dienā mēs šeit, Ancīšos. Mēs sirdī kopā ar mūsu
Baltu Tēvu, kurš mīt sava Aizsaules dārzā un varbūt sa-
just mūsu mīlestību u pateicību viņam.

Aknīstes Novadpētniecības muzeja vadītāja 
O.Vabeļa

26. maijs- Gārsene, kur pul-
cējās Gārsenes, Asares,
Aknīstes seniori, kā arī ciemi-
ņi no Subates un Jelgavas uz
pasākumu „Pilna plauksta pa-
vasara”.

Daina un Kristiana  mūs sa-
dalīja lielo un mazo taku gājē-
jos. Tad visus sveica un vēlēja
veiksmīgu gājienu. Lielo taku
gājējus vadīja Dace, tur arī pie-
dalījās Jelgavas seniori. Mazo
taku vadīja Daina un Kristiana.
Mazās takas sākumā mūs
sveica, gar takas malu izveidota
celmu sardze, tas bija intere-
santi un skaisti. Tālāk pa Ošu
taku nonācām pie Dainu ak-
mens. Kristiana ierosināja
mūs sakāpt uz akmens. Tur
mēs nodziedājām jauku tau-
tasdziesmu. Tālāk pa Laimas
taciņu nonācām pie Raganu
mājiņas, ko izgatavojis Guntars
Ģeida. Raganiņas nesasta-
pām, jo viņas bija aizskrējušas
uz šopingu. Daina mūs pacie-
nāja ar atstāto našķi.
Turpinājām ceļu pa meža ta-
ciņu, kas vijās gar krastu, el-
pojām burvīgo gaisu, tvērām
putnu jautru sarunāšanos
ligzdās, ieklausījāmies upītes
klusos čukstos un tā nonācām
uz mīlestības tiltiņa. Kristiana
ierosināja iemest čiekuru
straumē ar laimes vēlējumu
bērniem, piederīgajiem. Tā ča-
lojot nonācām meža estrādē.
Daina pastāstīja, ka meža ta-
kas sāka veidot pēc viņas ie-
rosmes jau tālajos padomju ga-

dos. Mazliet atpūtāmies un
Inta ar Valdu aicināja uz ko-
mandu spēlēm. Spēles bija in-
teresantas- paldies Intai un
Valdai. Tā arī tika sagaidīti
lielās takas gājēji. Jelgavnieki
mūs sveica ar skaistu kliņģe-
ri un   šmakovkas  balzamu,
izteica jaukus un sirsnīgus vē-
lējumus, arī par takām viņiem
bija liels prieks. Tad mūsu sa-
imniece Veriņa un Lidija B.
Aicināja uz cienastu. Pēc no-
ietiem kilometriem garšīgā
zupa – aukstā un siltā, kā arī
citi našķi bija īstā laikā. 

Daina mūs rosināja uz lat-
viešu senvārdu atminēšanu, la-
bāk veicās Jelgavniecēm.
Subates seniore izstāstīja hu-
morīgu projektu valdībai par
valsts sadalījumu. 

Tā kā laiks bija vēss,
Kristiana aicināja uz jautrām ro-
taļām, tāpat uz jauku sadzie-
dāšanos, smiekliem, anekdotēm. 

Paldies jelgavniekiem, kas ar
mums dziedāja, dancoja, lēkā-
ja, tāpat Subates seniori bija tik
atsaucīgi. Galvenais prieks un
baudījums bija, ka paši staigā-
jām, dancojām, dziedājām.
Paldies Skaidrītei un katram,
kas līdzēja tapt šim pasākumam.
Paldies jaukajai Lāsmai, kas
mūs iemūžināja fotogrāfijās. 

Mums bija tā, kā saka
Aspazija:

„Saldā sapņu pasaulē,
Sadzīs slima dvēsele...”
Uz tikšanos Gārsenes takās 

L. Drazdovska „Kraujās”

Lai Jūsu prieks ir kā
ziedošs maijs”

Kas smagāks vēl var būt,
Pa dzīves taku ejot,
Kā atdot zemei to,
Kas sirdij tuvs un dārgs.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Gitai,
brāli mūžībā pavadot.

102.veikala kolektīvs.
=

„Klusums,
tevis vairs nav,
tikai atmiņas,
kas aizkustina dvēseli,
vārdi, kas nepateikti, - skan.“

(A. Gļauda.)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju brīdī
esam kopā ar Jāņa Riekstiņa tuviniekiem, 

viņu smilšu kalniņā izvadot.
Mednieku kolektīvs „Vilkplēši“

=
„Trīs saujas vasaras, dzimtenes vasaras
Dodiet man līdzi, kad šī saule riet.
Nevajag nopūtu, nevajag asaru!
Klusu! Lai kamene ķimenēs dzied!“

(Ā. Elksne.)

Skumju un atvadu brīdī klusa un patiesa
līdzjūtība tuviniekiem,

Andri Salu mūžībā pavadot.
Z/s „Pāvuli“

=

Atkal ,zeme, tava velēna tiek klāta
Atkal viena dziesma līdz galam izdziedāta.
Reiz pienāk diena, nelūgta un skarba,
Kad dziļi, dziļi daudziem sirdis sāp.

(O. Skuja)
Izsaku Tev, Astrīda, visdziļāko

līdzjūtību, un domās esmu kopā ar Tevi,
brāli Jāni Riekstiņu, 
smilšu kalniņā izvadot.

Draudzene no Avotu ielas Aknīstē.

Vislielākā pateicība visiem, kas bija kopā ar mani
un manu ģimeni, manu vīru ANDRI SALU mūžī-
bas ceļā pavadot. Īpašu paldies gribu izteikt ap-
bedīšanas biroja IK „AGAO“ darbiniekiem par cie-
ņas pilno attieksmi pret aizgājēju un augsto pro-
fesionalitāti, klājot smilšu segu pār mana vīra mūža
mājām. Pateicība z/s „ASSI” un maniem darba ko-
lēģiem, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Aknīstes posteņa darbiniekiem, z/s „Pāvuli” , kai-
miņiem, draugiem un visiem, kas sniedza atbal-
stu lielajā skumju brīdī

Vineta Sala. 
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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”. 

...ja tu kaut ko vēlies pietiekami
stipri, tu vari to sasniegt. Tas
prasīs smagu darbu, īstu cīņu
un ilgu laiku, bet to var sasniegt.
Ticība ir priekšnoteikums jeb-
kam, ko tu dari.

/M. Džonsa/
Sveicam jubilārus jūnijā

Aknīstē
Kostins Leonīds-50  

Ločmele Līga-50  
Pecikonis Viktors-50
Rutkovskis Māris-50  

Arnts Andris-55  
Sorokina Aldona-65  

Vārna Valdis-65  
Novika Reņa- 75  

Urbanoviča Alvīne-75
Freimane Zenta-80  
Audriņa Zenta-85  

Staškevičs Jānis-85  
Asarē

Rake Pēteris-75  
Gārsenē

Miglāne Olga-50  
Vanags Jānis-50  

Levinska Ausma-60  
Tamulaitis Jons-60  
Klints Leonarda-70  

Tas taču ir mūsu mūžs,
Liels, skaists, neatkārtojams.
To pilnībā saprast un izjust
Ļauts vienīgi pašiem mums.

A. Balodis
Mīļi sveicam mūsu cienījamo

Ernu Kakstāni  skaistajā dzīves
jubilejā! Vēlam stipru veselību,

saglabāt optimismu  un vienmēr
būt ar mums kopā. 

Seniori no Aknīstes centra. 

Cik svarīgi guļ bērns!
Tā, it kā miegā viņš

kā vectēvs rudzus sētu,
Tā, it kā ļaunumu

viņš guļot izdeldētu.
Cik svarīgi guļ bērns!
Tā, it kā dzīvību

viņš kādam glābtu,
Tā, it kā gadusimts

pēc viņa miega slāptu (..)”
/Ā.Elksne/

Sveicam Aknīstes novada 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
bērniņus: Elīzu Geitusi, Esteri
Brunovu un Robertu Miglānu.
Kopā ar vecākiem priecājamies

par viņu nākšanu pasaulē!

Aknīstes novada 
dzimtsarakstu nodaļa

Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgās
Sirds ilgi saglabās.

Pieminēsim Aknīstes
novada Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētos Mūžībā aizgājušos:

Ķiploks Jānis   
12.06.2016 16.04.1928  
Pučka Ludviga   
12.06.2016 24.09.1927  
Riekstiņš Jānis   
24.06.2016 20.09.1954  
Romaņuka Jeļizaveta  
20.06.2016 17.07.1924  
Sala Andris   
23.06.2016 04.03.1965  

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
tuviniekiem!

Aknīstes novada 
dzimtsarakstu nodaļa

Un tā Tu aizgāji,
tā: pēkšņi un pavisam.
Bez ceļa atpakaļ.
Smiltis klājas pāri visam.

(Z. Purvs.)
Sērās esam kopā ar pāragri 
aizgājušā Igora Klimpuša

tuviniekiem.
Aknīstes vidusskolas

2002. g. izlaiduma
klases biedri un audzinātāja

=

Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom.
Paliek vien dvēseles gaisma...

(Ā. Elksne)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību

Gagarinu ģimenei, Aleksandru
mūžībā pavadot.

Joču ģim.

=

Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom.
Paliek vien dvēseles gaisma …

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Astrīdai Riekstiņai, brāli 

mūžības ceļā pavadot.
Sociālā dienesta kolektīvs

Lai katrs rīts kā jaunatklājums 
ienāk dzīvē Tavā,

Lai katra diena jaunu spēku,
varēšanu dod

Ka kaut kas jauns Tev dzīvē
jāatrod!

Jūnijā dzimšanas dienu svinēja 
Biruta Kalpoka

Inta Linarte 
Janīna Šinkeviča
Sveicam jubilāres! 

Aknīstes novada pašvaldības 
darbinieku arodbiedrība

Izsakām sirsnīgu pateicību
Kristīnei, Jurim Vanagiem un
Andrim Jaundzemam par Jūsu

iniciatīvu un iespēju lustīgi līgot
līdz pat rīta gaismai un sagaidīt

Jāņu saullēktu Aknīstē.
Ceram arī citus gadus tik jauki
aizvadīt Līgo svētkus Aknīstē!
Paldies Jums par radītajiem

svētkiem, Aknīstes iedzīvotāji.

Cien, Leonarda!
Lai zeme Tevi svētī zaļiem ziediem,
Lai saule Tevi svētī siltiem glāstiem,
Lai gaiss Tevi svētī saldām smaržām,
Lai diena Tevi svētī jauniem darbiem.

Rainis
Sveicam 70 gadu jubilejā! 

Turpmāk izturību, 
dzīvesprieku, labu veselību!

L. Drazdovska „Kraujās”

Katra diena, ko gaidi un vadi,
Zelta mēteli plecos tev liek,
Sapņo, tie tavi svētītie gadi,
Kuros dvēsele bagāta tiek.

Sveicam jūnija jubilārus
Lāsmu Prandi
Intu Linarti

Biedrība ,,Manai 
mazpilsētai Aknīstei”


