
Aknīstes novada
vēstis

Nr. 4/27 2015. gada APRĪLIS

novada
vēstis

Par pašvaldības budžeta izpildi martā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likumu „Par

pašvaldību budžetiem”,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,

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

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta
2015.gada janvāra – marta ieņēmumus – EUR 547148,87 un iz-
devumus – EUR 632516,42; speciālā budžeta ieņēmumus – EUR
32897,49 un izdevumus – EUR 8475,21.

Par saistošo noteikumu Nr.10/2015 „Grozījumi Aknīstes
novada domes 25.02.2015. saistošajos noteikumos Nr.6/2015
„Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2015.ga-

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

2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo, otro daļu,
likumu „Par pašvaldību budžetiem”,

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

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10/2015 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 25.02.2015. saistošajos noteikumos Nr.6/2015
„Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2015.gadam””.

Par saistošo noteikumu Nr.11/2015 „Grozījumi Aknīstes
novada domes 25.03.2015. saistošajos noteikumos Nr.7/2015

„Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns
2015.gadam”” apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo, otro daļu,
likumu „Par pašvaldību budžetiem”,
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atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,
J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11/2015 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 25.03.2015. saistošajos noteikumos Nr.7/2015
„Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2015.gadam””.

Par līgumu slēgšanu un noslēgto līgumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās da-

ļas 2.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,

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

1. Apstiprināt līgumu ar būvinženieri A.B. par Aknīstes vidus-
skolas darbnīcas ēkas vienkāršotas atjaunošanas apliecinājuma kar-
tes, grafisko dokumentu izstrādi un būvdarbu izmaksu aprēķina sa-
stādīšanu. Līguma summa EUR 360,00.

2. Apstiprināt līgumu ar Rīgas Pašvaldības Bērnu un jaunie-
šu centru par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institū-
cijas pakalpojumu 1 bērnam struktūrvienībā „Krīzes centrs”.
Pakalpojuma maksa EUR 25,27 dienā.

3. Apstiprināt sadarbības līgumu ar Iekšlietu ministrijas
Informācijas centru par informācijas sistēmu lietošanu tiešsais-
tes režīmā. 

4. Apstiprināt līgumu ar AS „Latgales piens” par piena piegā-
di PII „Bitīte”. 

5. Apstiprināt vienošanos ar SIA „Aknīstes Pakalpojumi” par gro-
zījumiem 29.08.2014. līgumā Nr.8 par transporta pakalpojumiem.

6. Apstiprināt vienošanos ar Veselības un darbspēju ekspertī-
zes ārstu valsts komisiju par sadarbību informācijas apmaiņā. 

7. Apstiprināt līgumu ar SIA „LURSOFT IT” par pieslēguma
nodrošināšanu un Lursoft datu bāzu izmantošanu. Pieslēguma mak-
sa EUR 85,00.

8. Slēgt līgumu ar SIA „DN WATS” par tehniskā projekta
„Apgaismojuma izbūve Ancenes ciemā, Asares pagastā, Aknīstes
novadā, izbūvi. Līguma summa EUR 1754,50.

Par SIA „Aknīstes Pakalpojumi” 2014.gada pārskata 
apstiprināšanu

Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību kapitāla da-
ļām un kapitālsabiedrībām”, likuma „Par pašvaldībām” 72.pantu,

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

1. Apstiprināt SIA „Aknīstes Pakalpojumi” 2014.gada pārskatu.
2. Uzdot SIA „Aknīstes Pakalpojumi” valdes loceklim

A.Vītolam uz jūlija domes sēdi (22.07.2015.) sagatavot SIA „Aknīstes
Pakalpojumi” pārskatu par 1.pusgadu.

Par SIA „Gārsenes komunālie pakalpojumi” 2014.gada
pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību kapitāla da-
ļām un kapitālsabiedrībām”, likuma „Par pašvaldībām” 72.pantu,

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

1. Apstiprināt SIA „Gārsenes komunālie pakalpojumi” 2014.gada
pārskatu.

2. Uzdot SIA „Gārsenes komunālie pakalpojumi” valdes locek-
lim J.Bondaram uz jūlija domes sēdi (22.07.2015.) sagatavot SIA
„Gārsenes komunālie pakalpojumi” pārskatu par 1.pusgadu.

Par SIA „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs”
2014.gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību kapitāla da-
ļām un kapitālsabiedrībām”, likuma „Par pašvaldībām” 72.pantu,

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

1. Apstiprināt SIA „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs”
2014.gada pārskatu.

2. Uzdot SIA „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” val-
des loceklim I.Eidukam uz jūlija domes sēdi (22.07.2015.) sagata-
vot SIA „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” pārskatu
par 1.pusgadu.

Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas

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

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

1. Piešķirt 362,76 EUR Asares pagasta pārvaldei rēķina Nr.WAT
114 apmaksai par ūdens atdzelžošanas stacijas apkopi Ancenes un
Asares ciemos no dabas resursu nodokļa.

2. Noraidīt SIA „Ziņas TV” lūgumu finansējuma piešķiršanai bēr-
nu drošības filmas projektam.

Par dalību projekta „PROTI un DARI!” īstenošanā
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir uzsākusi

Eiropas Savienības fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda
darbības programmas  “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā
atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes
un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu
garantijas  ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru
darbībā” projekta “PROTI un DARI!” īstenošanu un aicina pašvaldības
piedalīties projektā.

Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās,
nestrādā vai neapgūst arodu un veicināt šo jauniešu iesaistīšanos
izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos,
kurus īsteno NVA un Valsts Izglītības attīstības aģentūra, vai nevalstisko
organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Projekta mērķa grupa – jaunieši vecumā no 15 – 29 gadiem
(ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti NVA.

Pašvaldības un stratēģisko partneru projekta ietvaros veicamās
aktivitātes:

1. mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitātes,
kā arī informēšanas pasākumi, iesaistot pašvaldības stratēģiskos partnerus;

2. mērķa grupas jauniešu profilēšana un individuālo pasākumu
programmu izstrāde; 

3. mērķa grupas jauniešu motivēšana, aktivizēšana un atbalsta
sniegšana saskaņā ar mērķa grupas jauniešu individuālo pasākumu
programmu, kas izstrādāta balstoties uz profilēšanas rezultātiem, lai
sekmētu šo jauniešu iesaistīšanos izglītībā, tai skaitā aroda apguvē
pie amata meistara, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garanti-
jas ietvaros, nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Mērķa grupas jaunietim projektā paredzētais atbalsts:
1. Veikta jauniešu profilēšana, apzinot jauniešu prasmes, intereses

un iegūto izglītību, kā arī noteikti attīstības virzieni;
2. Sadarbībā ar katru projekta jaunieti, balstoties uz tā profilēšanas

rezultātiem, izstrādāta viņa individuālā pasākumu programma, kas
sastāv no četrām obligātajām komponentēm (UNESCO izstrādātie
mācīšanās pīlāri): personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, “darba
tikums”, mūžizglītības kompetences;

3. Noslēgta vienošanās ar mērķa grupas jaunieti par dalību
individuālās pasākumu programmas īstenošanā projekta ietvaros;

4. Īstenota jaunieša individuālā pasākumu programma 1  līdz 4
mēnešu ilgā periodā (īpašos gadījumos līdz 9 mēnešiem), nodrošinot
tajā paredzētos pasākumus, kas ietver:

4.1. regulāru individuālu mentora atbalstu (vismaz 20 stundas
mēnesī), kas ietver jaunieša regulāru motivēšanu sekmīgi pildīt tā
individuālo pasākumu programmu, veicinot mācīšanās mērķu
sasniegšanu;

4.2. programmas vadītāja atbalstu (vismaz 4 stundas mēnesī);
4.3. dalību kopējās aktivitātēs (vismaz 24 stundas mēnesī).
5. Individuālā pasākumu programma var ietvert arī šādas aktivitātes:
5.1. individuālās konsultācijas, kopā ar jaunieti iesaistoties dažādās

individuālajās pasākumu programmā paredzētās aktivitātēs;
5.2. neformālās un ikdienas mācīšanās aktivitātes;
5.3. speciālistu konsultācijas;
5.4. dalību pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes,

kultūras pasākumi);
5.5. brīvprātīgā darba aktivitātes;
5.6. iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru

aktivitātēs, pasākumos un projektos;
5.7. ekskursija uz uzņēmumiem vai īslaicīga prakse uzņēmumā

(aktivitātes profesijas specifikas iepazīšanai, lai izvēlētos iegūt
profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara);

5.8. iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs u.c.
Projekta īstenošanas termiņš: 2014.gada septembris –

2018.gada decembris.
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Akn stes novada pašvald bai projekta “PROTI un DARI!” stenošanai pieejamais finans juma 
apm rs un sasniedzam  izn kuma r d t ja kvota 

 

 2015.gad  2016.gad  2017.gad  2018.gad  Projekt  
kop  

Sasniedzam  izn kuma r d t ja 
kvota vai projekt  iesaist mo m r a 

grupas jauniešu skaits (jauniešu 
skaits) 

2 4 4 3 13 

Kop jais pieejamais finans jums 
(euro), taj  skait : 3 128,40 6 256,80 6 256,80 4 692,60 20 334,60 

m r a grupas jauniešu profil šanai 
pieejamais finans jums (euro) 182,6 364,32 364,32 273,24 1 184,04 

m r a grupas jauniešu individu lo 
pas kumu programmu stenošanai 

(euro) 
2 946,24 5 892,48 5 892,48 4 419,36 19 150,56 

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

1. Piedalīties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektā
„PROTI UN DARI!”.

2. Noslēgt sadarbības līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūru par projekta īstenošanas procesu.

3. Nodrošināt:
3.1. par pašvaldības budžeta līdzekļiem:
3.1.1. mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitāšu

īstenošanu, kā arī informēšanas pasākumus, iesaistot pašvaldības
stratēģiskos partnerus;

3.1.2.  projekta administratīvo ieviešanu attiecīgajā teritorijā;
3.1.3.nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo

priekšfinansējumu (mērķa grupas jauniešu profilēšanas nodrošināšanā

un 20 % apmērā projekta noslēgumā) un nepārtrauktu finansējuma
plūsmu projekta īstenošanai.

3.2. par projekta budžeta līdzekļiem:
3.2.1. sasniedzamās iznākuma rādītāja kvotas izpildi;
3.2.2. projekta īstenošanai atbilstoša personāla (programmas

vadītāja un mērķa grupas jauniešu mentoru) piesaisti;
3.2.3. projekta īstenošanā iesaistīt vienu vai vairākus stratēģisko

partnerus.
4. Projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu nodrošināt no

Aknīstes novada domes budžeta līdzekļiem.
5. Noteikt par projekta īstenošanu atbildīgo personu Aknīstes

novada pašvaldības teritorijas plānotāju Līgu Līdumu, e-pasts:
liga.liduma@inbox.lv, telefons 26585108.

6. Pašvaldība apstiprina esošās situācijas aprakstu mērķa grupas
jauniešu atbalsta jomā pašvaldībā (informācija pielikumā).

PIELIKUMS 
Akn stes novada domes s des  

23.04.2015. l mumam Nr. 9  
 

Esoš  situ cija m r a grupas jauniešu atbalsta jom  pašvald b   
 

Inform cija par pašvald bu 

Pašvald bas 
nosaukums: Akn stes novada pašvald ba 

Kontaktpersona, kura 
b s atbild ga par 
projekta stenošanu no 
pašvald bas puses 
(V rds, uzv rds,  
amats) 

L ga L duma 
Teritorijas pl not ja 
 

Kontaktinform cija  
(Adrese) 

Skolas 7, Akn ste, Akn stes novads, LV-5208 

Kontaktinform cija    
(T lrunis) 

65237760, 26585108 

Kontaktinform cija  
(E-pasta adrese) 

liga.liduma@inbox.lv 
akniste@akniste.lv  
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Kad pašvald ba pl no 
iesaist ties projekta 
stenošan ? 

(Atz m jiet tikai vienu 
atbildi!) 

2015.gada 2.ceturksn   

2015.gada 3.ceturksn   

2015.gada 4.ceturksn   

2016.gad                      

Inform cija par m r a grupas jauniešiem 

M r a grupas jauniešu 
kop jais skaits 
(atbilstoši valst  
pieejamiem statistikas 
datiem, pašvald bu 
soci lo dienestu, 
strat isko partneru 
inform cijai): 

M r a grupas jauniešu kop jais skaits, balstoties p c Akn stes novada 
Soci l  dienesta datiem, ir 7. Priorit ri ir divi jaunieši. 

M r a grupas 
raksturojums: 
 
 

Pirmais puisis ir 29 gadus vecs. Ieguvis vid jo profesion lo izgl t bu, 
bet nav sp jis atrast darbu.  
Otrs jaunietis ir pabeidzis pamatskolu, ar liec bu gan, t l kas m c bas 
nav uzs cis. 

M r a grupas 
jauniešiem pieejamo 
atbalsta pas kumu ss 
apraksts (piem ram, 
k das aktivit tes jau 
šobr d steno 
pašvald ba?) 

Pašvald bas Soci l  dienesta soci lais darbinieks darb  imen m ar 
b rniem akt vi str d  ar tr c gaj m imen m – sarun s ar jaunieti un 

imeni motiv  atrast darbu, ieg t izgl t bu.  

„Akn stes novada Jaunatnes politikas att st bas programma 2011. – 
2017.gadam” ar  iek auj aktivit tes un pas kumus jauniešu iek aušanai 
sabiedr b , izgl t b  un darba tirg .  

Sagatavoja L.L duma 

 
Inform cija par cilv kresursiem 

Pašvald b  esošo cilv kresursu 
apraksts, kas var tu tikt iesaist ti 
projekta stenošan  (projekta 
vad t js, gr matvede, soci lais 
darbinieks, jaunatnes lietu 
speci lists vai cits): 

Projekta stenošanai tiks iesaist ti pašvald bas darbinieki - 
projekta vad t js, gr matvede, soci lais darbinieks darb  

imen m ar b rniem. 

Nepieciešamo cilv kresursu 
apraksts, kas var tu tikt iesaist ti 
projekta stenošan  (programmas 
vad t js, mentors un citi, ja 
nepieciešams): 

Nepieciešams piesaist t projekta stenošanai programmas 
vad t ju, mentorus un psihologu. 
 

Inform cija par strat iskajiem partneriem 

K dus strat iskos 
partnerus pašvald ba 
pl no piesaist t 
projekt  pl noto 
darb bu stenošanai? 

Asares un G rsenes kult ras nami, Asares un G rsenes bibliot kas, 
V.Anc ša Akn stes bibliot ka, Akn stes novadp tniec bas muzejs, 
novada izgl t bas iest des, Akn stes b rnu un jauniešu centrs, Akn stes 
novada biedr bas, Nodarbin t bas valsts a ent ras J kabpils fili le.  

K da ir šo strat isko 
partneru loma darb  ar 
m r a grupas 
jauniešiem 
pašvald b ? 
 
 

Kult ras nami, bibliot kas, muzejs, BJC – inform cija par iesp j m 
iesaist ties interešu pulci os, strukt rvien bu organiz tos pas kumos – 
gan k  dal bniekam, gan k  br vpr t gajam pas kumu organiz šan . 
Akn stes novada biedr bas – piedal šan s biedr bu aktivit t s, gan ar  k  
br vpr t gajam aktivit šu organiz šan . 
Izgl t bas iest des – konsult cijas par t l kas izgl t bas iesp j m, 
konsult cijas konkr tos m c bu priekšmetos.  
NVA inform  un izgl to par darba iesp j m, pieejamajiem kursiem, 
apm c b m.  
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Par Aknīstes pilsētas un pagasta CIF darba plānu
 un līdzekļu sadalījumu 2015.gadam

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
6.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta
11.03.2008. noteikumu Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts auto-
ceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” Aknīstes
novada ceļu un ielu fonda Nolikumu (apstiprināts 16.12.2010. do-
mes sēdē, prot. Nr.17, 21.#),

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

Apstiprināt Aknīstes pilsētas un pagasta ceļu un ielu fonda dar-
ba plānu un līdzekļu sadalījumu 2015.gadam.

Par Aknīstes novada pašvaldības projektu konkursa 
nolikuma apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
6.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.pun-
ktu,

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

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības projektu konkursa
nolikumu.

Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās da-

ļas 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.pan-
ta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta
pirmo, piekto daļu, 8.panta otro, sesto, septīto daļu, 9.panta otro daļu,
37.panta pirmās daļas 4.punktu, piekto daļu, 45.panta trešo daļu,
2015.gada 15.aprīļa Mantas atsavināšanas komisijas lēmumu (Prot.
Nr.4)

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

1. Atļaut atsavināt Aknīstes novada pašvaldībai piederošos ne-
kustamos īpašumus (dzīvokļus):

1.1. „Spīdolas“, dzīvoklis Nr.3, Aknīstes pagasts, Aknīstes no-
vads, kadastra Nr.5625 900 0002, ar platību 55,5 m2, 555/2038 ko-
pīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, palīgēkas un
zemes. Atsavināmā nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir
EUR 900,00. Dzīvokļa atsavināšanas veids ir pārdošana par brīvu
cenu;

1.2. „Spīdolas“, dzīvoklis Nr.4, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads,
kadastra Nr.5625 900 0003, ar platību 46,8 m2, 468/2038 kopīpa-
šuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, palīgēkas un ze-
mes. Atsavināmā nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR
800,00. Dzīvokļa atsavināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu.

2. Uzdot juriskonsultei L.Valainei 1 (viena) mēneša laikā no lē-
muma spēkā stāšanās dienas sagatavot pirkuma līgumu nekustamajiem
īpašumiem.

3. Uzsākt Aknīstes novada pašvaldībai piekritīgo nekustamo īpa-
šumu – dzīvokļu, atsavināšanas procesu:

3.1. „Līdumi“, dzīvoklis Nr.2, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads;
3.2. Saltupes iela 22, Aknīste, Aknīstes novads;
3.3. Smilšu iela 9, dzīvoklis Nr.1, Aknīste, Aknīstes novads;
3.4. Pasta iela 1, dzīvoklis Nr.3, Aknīste, Aknīstes novads.
4. Veikt dzīvokļu inventarizāciju (ja nepieciešams), vērtēšanu un

ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz Aknīstes novada pašvaldības vārda.
5. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai veikt do-

kumentu sagatavošanu īpašuma novērtēšanai un atsavināšanai.

Par izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da-

ļas 27.punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.,19.punktu,
2015.gada 15.aprīļa pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas lē-
mumu (Prot. Nr. 4),

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

1. Izsolīt nomas tiesības uz Aknīstes novada pašvaldībai piede-
rošo nekustamo īpašumu (zemes gabals bez apbūves tiesībām ar lie-
tošanas mērķi - lauksaimniecībā izmantojamā zeme):

1.1. Asares pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.5644 006 0066,
kopējā platība 15,1 ha;

2. Apstiprināt Aknīstes novada domes izsoles noteikumus Nr.3/2015
„Par Aknīstes novada pašvaldībai piederoša zemes gabala nomas
tiesību iegūšanu”. 

3. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt
nekustamo īpašumu nomas tiesību izsoli.

Par adrešu maiņu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da-

ļas 27.punktu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem
Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”,

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

Mainīt adreses Aknīstes pagastā:

Par lauku zemes piekritību pašvaldībai
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašu-

ma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.pantu, Valsts
un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas iz-
beigšanas likuma 25.pantu,

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

1. Aknīstes novada pašvaldībai piekrīt un uz pašvaldības vārda
zemesgrāmatā ierakstāmas zemes vienības:

ku iepriekš j  adrese ku jaun  adrese kas kadastra Nr. 
Gaujas, Akn stes pagasts, 
Akn stes novads, LV-5208 

Kasta i, Akn stes pagasts, 
Akn stes novads, LV-5208
 

5625 007 0126 001 

pašuma iepriekš j  
adrese 

pašuma jaun  adrese pašuma kadastra 
Nr. 

Silma i, Sus ja, Akn stes 
pagasts, Akn stes novads, 
LV-5208 

Silma i, Akn stes pagasts, 
Akn stes novads, LV-5208

5625 007 0159 

Nr.p.k. Zemes vien bas 
kadastra apz m jums 

Plat ba (ha) 

1. 5625 002 0039 3,9 

2. 5625 002 0060 4,7 

3. 5625 007 0122 9,0 

4. 5625 007 0128 5,2 

5. 5625 009 0024 2,7 

6. 5625 009 0030 12,3 

7. 5625 009 0054 2,3 

8. 5625 009 0077 0,2 

9. 5644 001 0017 1,7 

10. 5644 004 0170 0,46 

11. 5644 004 0315 1,06 

12. 5644 005 0342 1,45 

13. 5644 004 0313 2,59 
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2. Zemes vienību platības pēc uzmērīšanas var tikt precizētas.

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

ļas 27.punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,

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

1. Izbeigt ar V.S. noslēgto zemes nomas līgumu par pašvaldības
zemes nomu 7,5 ha platībā, kadastra Nr.56250050161, Aknīstes pa-
gastā, Aknīstes novadā.

2. Iznomāt P.M. daļu no pašvaldības zemes gabala 230 m2 pla-
tībā, kadastra Nr.56050010262, Augšzemes ielā 8A, Aknīstē, Aknīstes
novadā, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes lie-
tošanas mērķis – sakņu dārza vajadzībām.

3. Izbeigt ar Dz.J. noslēgto zemes nomas līgumu par pašvaldī-
bas zemes nomu 2,3 ha platībā, kadastra Nr.56620030091, Gārsenes
pagastā, Aknīstes novadā.

4. Iznomāt L.Ā.V. pašvaldības zemes gabalu 0,4 ha platībā, ka-
dastra Nr.56620020158, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, un no-
slēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem.

5. Iznomāt V.P. pašvaldības zemes gabalu 2,8 ha platībā, kadas-
tra Nr.56620030266, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, un noslēgt
zemes nomas līgumu uz 10 gadiem.

6. Iznomāt M.A. pašvaldības zemes gabalu „Susējas Baloži” 3,6
ha platībā, kadastra Nr.56250070109, Aknīstes pagastā, Aknīstes no-
vadā, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem. Zemes lieto-

šanas mērķis 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība. 

7. Iznomāt S.K. daļu no pašvaldības zemes gabala 0,0986 ha pla-
tībā, kadastra Nr.56050010381, un pašvaldības zemes gabalu 0,3485
ha platībā, kadastra Nr.56050010384, Aknīstē, un noslēgt zemes no-
mas līgumu uz 5 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0502 – pagai-
du atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem.

8. Iznomāt L.P. daļu no pašvaldības zemes gabala 0,6752 ha pla-
tībā, kadastra Nr.56050010381, Aknīstē, un noslēgt zemes nomas
līgumu uz 5 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0502 – pagaidu at-
ļautā zemes izmantošana sakņu dārziem.

9. Iznomāt K.K. pašvaldības zemes gabalu 0,9 ha platībā, kadastra
Nr.56620030142, un pašvaldības zemes gabalu 0,5 ha platībā, ka-
dastra Nr.56620030213, Gārsenes pagastā, un noslēgt zemes nomas
līgumu uz 5 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0101 – zeme, uz ku-
ras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Par telpu grupas izmantošanas veida maiņu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,

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

Atļaut mainīt nekustamā īpašuma „Aronijas”- 8, Gārsene, Gārsenes
pagasts, Aknīstes novads, telpu grupas izmantošanas veidu no 1230
- Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības telpu grupa uz 1122
- Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa sakarā ar
veikala likvidāciju.

Par pašvaldības kustamās mantas automašīnas 
atsavināšanas izsoles rezultātiem

Pamatojoties uz likuma 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 9.panta otro daļu, 10.pantu,
32.panta pirmo daļu,

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

Atzīt 20.04.2015. izsoli par Aknīstes novada pašvaldības īpašu-
mā esošās automašīnas FORD TRANSIT, reģ.Nr. ER7447, atsavi-
nāšanu par nenotikušu. (uz izsoli neviens pretendents nepieteicās)

Par pašvaldības materiālo pabalstu piešķiršanu
Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 21.10.2009.

Saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes
novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli”,

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

1. Piešķirt 8 personām apbedīšanas pabalstus. Kopā EUR 600,00.
2. Piešķirt 3 personām pabalstus sakarā ar bērnu piedzimšanu.

Kopā EUR 450,00.
3. Piešķirt 1 personai ārstēšanās pabalstu sakarā ar ilgstošu ār-

stēšanos. Kopā EUR 129,83.
4. Piešķirt brīvpusdienas 50% apmērā uz laiku no 01.04. –

31.05.2014. 1 skolēnam.

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā
Pamatojoties uz likumu „Par dzīvojamo telpu īri”, likuma „Par

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6., 14.pantu un Aknīstes
novada pašvaldības 16.09.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par
Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risinā-
šanā”, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu
un 15.panta pirmās daļas 9.punktu,

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

Izīrēt G. M. dzīvokli „Kraujas 1”- 7, Gārsenes pagastā,
Aknīstes novadā.

14. 5644 005 0114 3,09 

15. 5644 005 0330 1,92 

16. 5644 006 0036 15,88 

17. 5644 006 0068 4,15 

18. 5662 003 0091 2,3 

19. 5662 003 0214 3,0 

20. 5662 003 0369 7,22 

21. 5662 002 0091 2,7 

22. 5662 002 0130 3,2 

23. 5662 002 0150 1,7 

24. 5662 002 0089 13,3 

25. 5662 003 0040 0,1 

26. 5662 003 0133 11,2 

27. 5662 003 0288 5,5 

28. 5662 004 0043 55,4042 

29. 5662 004 0050 18,3155 

30. 5662 005 0008 21,7 

31. 5662 005 0036 21,7736 

32. 5662 005 0037 46,0674 

33. 5662 005 0038 18,6 

34. 5662 005 0043 44,7707 
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Par dzīvokļu īres līgumu izbeigšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da-

ļas 27.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, personu
iesniegumiem,

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

Izbeigt dzīvojamo telpu „Kraujas 1” - 7, Gārsenes pagastā, Aknīstes
novadā, īres līgumu ar A.B.

Par īres maksas noteikšanu pašvaldībai piederošās dzīvo-
jamās mājas Smilšu ielā 9, Aknīstē, iedzīvotājiem

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da-
ļas 14.punkta b apakšpunktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.pan-
ta otro, trešo daļu, 11.1 panta pirmo daļu,

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

1. Noteikt īres maksu pašvaldībai piederošajā dzīvojamajā mājā
Smilšu ielā 9, Aknīstē, Aknīstes novadā, kura nodota apsaimniekošanai
pašvaldības SIA „Aknīstes Pakalpojumi” – 0,80 euro/m2, no ku-
riem 0,66 euro/m2 ir apsaimniekošanas maksa.

2. Uzdot SIA „Aknīstes Pakalpojumi” valdes loceklim A.Vītolam
brīdināt īrniekus par īres maksas paaugstināšanu piecu darba dienu
laikā pēc lēmuma pieņemšanas likuma „Par dzīvojamo telpu īri” no-
teiktajā kārtībā, nosūtot brīdinājumus dzīvojamās mājas īrniekiem
par izmaiņām īres maksas apmērā un uzaicināt īrniekus noslēgt vie-
nošanās par grozījumiem īres līgumos. Brīdinājumā norādīt īres mak-
sas paaugstināšanas iemeslu un finansiālo pamatojumu.

Par atvaļinājuma piešķiršanu Aknīstes novada
 pašvaldības domes priekšsēdētājai

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likumu „Par
pašvaldību budžetiem”, Pamatojoties uz Darba likuma 149.panta
pirmo, otro daļu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 14.panta pirmo daļu, Aknīstes nova-
da pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības no-
likuma 67.punktu, 11.punktu,

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

1. Piešķirt Aknīstes novada domes priekšsēdētājai Vijai Dzenei
atvaļinājumu – 1 kalendāro nedēļu par laika posmu no 01.07.2013.
līdz 30.06.2014., no 25.05.2015. līdz 31.05.2015. (ieskaitot).

2. V.Dzeni atvaļinājuma laikā aizvietos domes priekšsēdētāja ne-
atbrīvotais vietnieks Aivars Ielejs.

Par kredītu Aknīstes vidusskolas darbmācības ēkas 
remontdarbiem

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
6.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.un 5.punktu,

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

1. Atcelt Aknīstes novada domes 11.03.2015. ārkārtas sēdes lē-
muma „Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu” 1.punktu.

2. Ņemt kredītu Valsts kasē EUR 32 000,00 Aknīstes vidussko-
las darbmācības ēkas remontdarbiem uz 20 gadiem.

Par Aknīstes novada domes 22.02.2012. sēdes lēmuma
„Par nekustamo īpašumu sadalīšanu” 3.punkta atcelšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da-

ļas 27.punktu, V.Zlobinas iesniegumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,

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

Atcelt Aknīstes novada domes 22.02.2012. sēdes lēmuma „Par
nekustamo īpašumu sadalīšanu” (prot. Nr.3, 12.#) 3.punktu. 

Aknīstes novada pašvaldības projektu konkursa
NOLIKUMS

I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Aknīstes novada pašvaldības projektu konkursu (turpmāk –

Konkurss) izsludina un organizē Aknīstes novada pašvaldība.
2. Konkursā var piedalīties:
2.1. Biedrības, nodibinājumi, reliģiskās organizācijas, kuru ju-

ridiskā adrese un faktiskā darbība atrodas Aknīstes novadā;
2.2. Citu biedrību un nodibinājumu teritoriālās struktūrvienības,

kas darbojas Aknīstes novadā;
2.3.  Fizisku personu neformālas grupas, kurās apvienojušies no

3 līdz 10 vietējie iedzīvotāji, no kuriem vismaz 1 sasniedzis 18 gadu
vecumu.

3. Viens pretendents viena projekta konkursa ietvaros var iesniegt
vienu pieteikumu.

4. Projekts jārealizē Aknīstes novada pašvaldības teritorijā.
5. Aknīstes novada pašvaldības finansējums vienam projektam

nepārsniedz EUR 400.00. Projekta īstenotājs drīkst piesaistīt papildu
savu un/vai sponsoru finansējumu, ja projekta realizācijai nepie-
ciešamais finansējums pārsniedz EUR 400.00. Šādos gadījumos pro-
jekta budžetā jāuzrāda arī savs un/vai sponsoru līdzfinansējums, vē-
lams iesniegt arī projekta īstenotāju un/vai sponsora rakstisku pie-
krišanu līdzfinansēt projektu.

6. Projektu konkursam kopējais paredzētais finansējums ir EUR
2 000.

II KONKURSA MĒRĶI UN PRIORITĀTE
7. Konkursa mērķis ir veicināt Aknīstes novada iedzīvotā-

ju dzīves vides sakārtošanu un uzlabošanu, sekmēt sadarbību
ar pašvaldību, sabiedrību un uzņēmējiem, iedrošināt iedzīvo-
tājus, biedrības, nodibinājumus un reliģiskās organizācijas īs-
tenot pašu radītu ideju.

8. Konkursā var tikt atbalstīti sabiedriska labuma projekti jomās,
kas ir svarīgas un aktuālās vietējai sabiedrībai vai kādai tās daļai.
Īstenotā projekta rezultāts nedrīkst konfliktēt ar citas iedzīvotāju da-
ļas interesēm.

9. Konkursā tiks atbalstīti projekti divās aktivitātēs:
9.1. vides sakārtošana un labiekārtošana;
9.2. sabiedriski kultūras, labdarības vai izglītojoši pasākumi.
10. Priekšroka tiks dota projektiem, kas sekmēs dzīves kvalitā-

tes uzlabošanos pēc iespējas plašākai sabiedrības daļai.

III PROJEKTA ĪSTENOŠANAS NOSACĪJUMI
11. Projekta īstenošanas laiks: 2015.gada 1.jūnijs –

2015.gada 15.novembris.
12. Projekta attiecināmās izmaksas:
12.1. materiālu izmaksas;
12.2. pakalpojumu izmaksas;
12.3. aprīkojuma iegādes izmaksas.
13. Projekta neattiecināmās izmaksas:
13.1. administratīvās izmaksas;
13.2. sakaru izdevumi;
13.3. bankas izdevumi (konta uzturēšana, pārskaitījumi u.c.)
14. Aknīstes novada pašvaldība 5 (piecu) darba dienu laikā pēc

līguma noslēgšanas ieskaita projekta finansējumu 100 % apmērā pro-
jekta koordinatora norādītajā bankas kontā.

15. Piešķirtais finansējums nevar tikt izmantots kā līdzfinansē-
jums citu projektu realizācijai.

IV PROJEKTU PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪ-
BA

16. Projekta pieteikums jāiesniedz Aknīstes novada pašvaldībā Skolas
ielā 7, 25.kabinetā (2.stāvā, Tūrisma informācijas punktā) vai 1.kabi-
netā (1.stāvs, kancelejā), Aknīstē, Aknīstes novadā. Projektu iesniegšanas
laiks no 2015.gada 30. aprīļa līdz 2015.gada 20.maijam.

17. Projektu pieteikums jāsagatavo latviešu valodā, datordrukā
vai skaidrā rokrakstā uz A4  formāta lapām. Projekta pieteikums jā-
cauršuj, nav jāliek vākos.
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18. Projekta pieteikumā jāiekļauj:
18.1. aizpildīta pieteikuma veidlapa (1.pielikums)*
18.2. neformālajām grupām – visu grupas dalībnieku parakstīts

saraksts (2.pielikums)*
18.3. pēc vēlēšanās – cita informācija, ko projekta iesniedzējs uz-

skata par vajadzīgu – fotogrāfijas, skices u.c.
19. Konkursa nolikums un projekta pieteikuma veidlapa pie-

ejama Aknīstes novada pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv
un Aknīstes novada Tūrisma informācijas punktā (Skolas iela 7,
25.kab.)

20. Jautājumos par projektu konkursa nolikumu var zvanīt pa tāl-
runi 29490656 (Līgai Jaujeniecei) vai rakstīt uz e-pastu:
turisms@akniste.lv

V PROJEKTU IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA UN LĪGUMU
SLĒGŠANA

21. Konkursam iesniegtos projektu pieteikumus vērtē Aknīstes
novada pašvaldības izveidota Projektu vērtēšanas komisija (turpmāk
– Komisija).

22. Komisijas sastāvā ir:
Komisijas priekšsēdētāja - Aknīstes novada domes priekšsēdē-

tāja Vija DZENE, 
Komisijas locekļi:
Aknīstes novada pašvaldības Telpiskās attīstības plānotāja Ilga

CĀLĪTE,
Aknīstes novada pašvaldības Teritorijas plānotāja Līga LĪDU-

MA,
Aknīstes novada domes deputāte Skaidrīte PUDĀNE,
Aknīstes novada domes deputāte Valentīna ČĀMĀNE,
Aknīstes novada pašvaldības Tūrisma darba vadītāja Līga JAU-

JENIECE,
Aknīstes novada uzņēmējs Ēriks SERAFINOVIČS.
23. Komisija projektu pieteikumus vērtē pēc šādiem kritērijiem:
23.1. Projekta nozīmīgums vietējās sabiedrības dzīves kvalitā-

tes uzlabošanā (35%), 0 – 35 punkti,
23.2. Vietējo iedzīvotāju un/vai mērķauditorijas iesaiste, brīv-

prātīgais darbs un līdzdalība (25%), 0 – 20 punkti,
23.3. Projekta oriģinalitāte (10%), 0 – 5 punkti,
23.4. Projekta ilgtspēja vai devums ilgtspējīgā attīstībā (30%),

0 – 30 punkti
24. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai projekta pieteicējs preci-

zē vai papildina informāciju par savu projekta pieteikumu, ja tas ne-
pieciešams projektu pieteikumu vērtēšanai un salīdzināšanai, no-
rādot termiņu, līdz kuram projekta pieteicējam jāsniedz atbilde. Pēc
informācijas saņemšanas, Komisija projekta pieteikumu izskata at-
kārtoti.

25. Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2015.gada 25.maijam
projektu iesniedzējiem pa pieteikumā norādīto tālruņa numuru vai
e-pastu. 

26. Ar apstiprināto projektu īstenotājiem Aknīstes novada pa-
švaldība slēgs līgumu par projekta īstenošanu (3.pielikums)*.

27. Pēc projekta īstenošanas, īstenotājam jāiesniedz noteik-
tas formas saturiskā un finanšu atskaite (4.pielikums)*, pie-
vienojot grāmatvedības dokumentu oriģinālu kopijas (rēķinus, če-
kus, kvītis, līgumus, pieņemšanas – nodošanas aktus). Visām ak-
tivitātēm jābūt pabeigtām līdz 2015.gada 15.novembrim. Atskaite
jāiesniedz 10 dienu laikā pēc projekta īstenošanas – Līgai
Jaujeniecei, Aknīstes novada Tūrisma informācijas punktā (Skolas
ielā 7, 25.kab.). Ja projekts netiek īstenots, jāveic saņemtā fi-
nansējuma atmaksa.

28. Vienlaikus ar saturisko un finanšu atskaiti jānosūta īsteno-
tā projekta fotogrāfijas (gan rezultāts, gan norises gaita) uz e-pa-
stu turisms@akniste.lv to ievietošanai novada mājas lapā.

*Piezīme: Nolikuma pielikumi pieejami Word formātā Aknīstes
novada pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv – sadaļā AKNĪSTES
NOVADA PAŠVALDĪBAS IEDZĪVOTĀJU PROJEKTU KON-
KURSS 2015.

Aknīstes novada domes 
IZSOLES NOTEIKUMI Nr.3/2015

„Par Aknīstes novada pašvaldībai piederošu zemes gaba-
lu nomas tiesību iegūšanu”

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

1.1. īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība;
1.2. izsoles metode: atklāta mutiska zemes nomas tiesību izso-

le ar augšupejošu soli;
1.3. izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela 7,

Aknīste, Aknīstes novads;
1.4. izsoles laiks: 2015.gada 26.maijs plkst. 11.00;
1.5. izsoli vada: Aknīstes novada pašvaldības Mantas atsavinā-

šanas komisija.
2. Ziņas par izsolē iznomājamo nomas objektu:
Kadastra numurs: 5644 006 0066
Nosaukums: „Pļaviņas”, Asares pagasts, Aknīstes novads
Lietošanas mērķis: lauksaimniecībā izmantojamā zeme
Kopplatība (ha): 15,1 ha
t.sk. lauksaimniec. izm. zeme (ha): 9,4 ha
Nosacītā nomas maksa gadā (1,5% gadā no iznomātā zemes

gabala kadastrālās vērtības): EUR 58,55
Nomas maksas paaugstinājuma solis izsoles gaitā: EUR 6
Tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā: Nē
Tiesības apbūvēt zemes gabalu: Nē

2.1. Nekustamā īpašuma (nomas objekts) nomas tiesību izsoli sāk
ar nomas objekta noteikto nosacīto nomas maksu gadā;

2.2. maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā;
2.3. papildus nomas maksai Nomnieka pienākums ir maksāt ne-

kustamā īpašuma nodokli par nomas objektu.
3. Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoli tiek publicēts Aknīstes

novada domes mājas lapā www.akniste.lv. Paziņojums par izsoli iz-
liekams pašvaldības administratīvajā ēkā pie informācijas stenda pir-
mā stāva vestibilā. 

4. Par zemes nomas tiesību izsoles dalībnieku var kļūt maksāt-
spējīgas juridiskas personas, kā arī fiziskas personas, kuras noteiktajā
termiņā iesniegušas pieteikumu uz šo izsoli, izpildījušas visus iz-
soles priekšnoteikumus un kurām nav nekustamā īpašuma nodok-
ļa  parādu par Aknīstes novada administratīvajā teritorijā esošajiem
nekustamajiem  īpašumiem.  

5. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties izsolē,
var pieteikties Aknīstes novada pašvaldībā līdz 2015.gada 25.mai-
jam darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās
līdz 14.30.

6. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai piedalītos no-
mas tiesību izsolē Aknīstes novada pašvaldības Mantas atsavinā-
šanas komisijai šādi dokumenti: 

6.1. Fiziskām personām: 
- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēša-

nos iegādāties nomas objekta lietošanas tiesības saskaņā ar šiem
izsoles noteikumiem; 

- jāuzrāda pase; 
- izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību
6.2. Juridiskām personām: 
- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēša-

nos iegādāties nomas objekta lietošanas tiesības saskaņā ar šiem iz-
soles noteikumiem; 

- izziņa (oriģināls), ko ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas die-
nas izsniegusi kompetenta valsts institūcija, kas apliecina, ka izso-
les dalībniekam nav nodokļu parādu;

- juridiskās personas pārstāvja tiesības apliecinošs dokuments:
Uzņēmuma reģistra izziņa (oriģināls uzrādīšanai, kopija iesniegšanai)
par amatpersonu pārstāvības un paraksta tiesībām un pilnvara, kas
apliecina iesniegumu parakstījušās amatpersonas tiesības parakstīt
un iesniegt iesniegumu juridiskās personas uzdevumā, ja komersantu
pārstāv persona, kas nav norādīta Uzņēmuma reģistra izziņā.
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7. Iesniegums par piedalīšanos izsolē kopā ar norādītajiem do-
kumentiem iesniedzams Aknīstes novada pašvaldībā Skolas iela 7,
Aknīste, Aknīstes novads, no sludinājuma publicēšanas dienas Aknīstes
novada domes mājas lapā www.akniste.lv līdz 2015.gada 25.mai-
jam, plkst.14.30. 

8. Saņemot iesniegumu par piedalīšanos zemes nomas tiesību iz-
solē, tiek sastādīts izsoles dalībnieku saraksts, kurā tiek fiksēts kat-
ra dalībnieka vārds, uzvārds vai juridiskais nosaukums, saņemša-
nas datums un laiks, iesniegumu iesniegšanas secībā. 

9. Starp zemes nomas tiesību izsoles dalībniekiem ir aizliegta vie-
nošanās, kas varētu ietekmēt nomas tiesību izsoles rezultātu un gaitu. 

10. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ
netiek atdoti. 

11. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku sarakstā.
Izsolē var piedalīties, ja iesniegums iesniegts sludinājumā noteik-
tajā termiņā un izpildīti izsoles priekšnoteikumi. 

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

cijas termiņš; 
- nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie dokumen-

ti; 
- rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nomas tiesību izsoles no-

teikumiem.
13. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu eksem-

plārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms izsoles sākšanās ap-
liecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem. 

14. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas numuru. 
15. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nomas objektu. Uzziņas

pa tālr.28685224. 
16. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam izpaust

jebkādas ziņas par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem. 
17. Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram

(protokolistam) reģistrācijas apliecību, uz kuras pamata viņam iz-
sniedz izsoles dalībnieka reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst
reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram. 

18. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ierodas ne
mazāk kā divi dalībnieki, kuri reģistrēti noteiktajā kārtībā. Ja uz iz-
soli reģistrējies tikai viens dalībnieks, nomas objekta lietošanas tie-
sības piedāvā vienīgajam izsoles dalībniekam.

19.  Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem
reģistrētajiem dalībniekiem, izsoles vadītājs izsoli atliek uz 15 mi-
nūtēm, bet pēc tam nomas objekta lietošanas tiesības piedāvā vie-
nīgajam izsoles dalībniekam. 

20. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus ap-
stiprināt gatavību piedalīties  izsolē. 

21. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas
kartīti ar numuru. Katrs šāds solījums ir dalībnieka apliecinājums,
ka viņš palielina izsolāmā objekta cenu par noteikto nomas objek-
ta cenas pieauguma apmēru. Ja neviens no dalībniekiem pēdējo aug-
stāko cenu nepārsola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo no-
solīto augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. 

22. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena nomas ob-
jekta tiesības ir nodotas personai, kas nosolījusi pēdējo augstāko cenu.
Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši vienu un to pašu cenu,
priekšroka nomas tiesību piešķiršanā ir dalībniekam, kurš pirmais
no viņiem saņēmis izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību. 

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

– juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs un no-
solītā cena; 

- fiziskas personas: vārds, uzvārds, personas kods un nosolītā cena. 
24. Dalībnieks, kas, konkrētam nomas objektam nosolījis pēdē-

jo augstāko cenu, izsoles vietā nekavējoties ar savu parakstu apliecina,
ka protokolā norādītā cena atbilst tai, ko viņš ir nosolījis. 

25. Izsoles dalībnieks, kurš nomas objektu nosolījis, bet nepa-
rakstās protokolā, uzskatāms par atteikušos no nosolītā objekta. Šajā
gadījumā Mantas atsavināšanas komisija ir tiesīga attiecīgo dalīb-
nieku svītrot no dalībnieku saraksta. Tad Mantas atsavināšanas ko-
misija pēdējam pārsolītājam dalībniekam piedāvā nomas objekta tie-

sības par viņa nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par nomas objek-
tu pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vairāki dalībnieki, izsoli ne-
kavējoties atkārto no pirmspēdējās augstākās cenas. 

26. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks
apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo so-
līto cenu. 

27. Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles apstip-
rina Mantas atsavināšanas komisija. 

28. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome pirmajā
domes sēdē pēc izsoles dienas, pieņemot lēmumu par izsoles rezultātu
apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar nomas tiesību ieguvēju.

29. Nomas tiesību pretendents septiņu darbdienu laikā pēc ze-
mes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta zemes
nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu.
Ja iepriekš minētajā termiņā nomas tiesību pretendents līgumu ne-
paraksta un neiesniedz attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka nomas
tiesību pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies. 

30. Ja nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis augstāko nomas
maksu, atsakās slēgt nomas līgumu, iznomātājs secīgi piedāvā no-
mas līgumu slēgt tam nomas tiesību pretendentam, kurš nosolīja nā-
kamo augstāko nomas maksu.

31. Nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis nākamo augstāko
nomas maksu, atbildi par piedāvājumu slēgt nomas līgumu sniedz
divu nedēļu laikā pēc tā saņemšanas dienas. Ja nomas tiesību pre-
tendents piekrīt parakstīt nomas līgumu par paša nosolīto augstā-
ko nomas maksu, septiņu darbdienu laikā pēc minētā paziņojuma
nosūtīšanas viņš paraksta nomas līgumu.

32. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem Aknīstes
novada pašvaldības Mantas atsavināšanas komisija. Atkārtota no-
mas tiesību izsole notiek saskaņā ar šiem noteikumiem.

33. Sūdzības par Mantas atsavināšanas komisijas darbību ie-
sniedzamas Aknīstes novada pašvaldībā 3 (trīs) darba dienu laikā
no izsoles dienas. 

34. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar nomas objekta izsoles no-
teikumiem un saņemt sīkāku informāciju par nomas objektu Aknīstes
novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no
2015.gada 23.aprīļa līdz 2015. gada 25.maijam 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, iepriekš saskaņojot. Tālrunis uzziņām:
22029315. 

35. Izsole notiks 2015. gada 26.maijā plkst. 11.00, Aknīstes no-
vada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novadā,
LV-5208.

36. Zemes nomas līguma projekts izsoles noteikumu 1.pielikumā.

1.pielikums
ZEMES NOMAS   LĪGUMS    

(PROJEKTS)
Aknīstē,   2015.gada __________

Aknīstes novada pašvaldība, reģ. Nr.90000026441, Skolas ielā
7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, domes priekšsēdētājas Vijas
Dzenes personā, kas rīkojas saskaņā ar Aknīstes novada pašvaldības
Nolikumu (turpmāk tekstā – IZNOMĀTĀJS) no vienas puses un  

________________________________ (turpmāk tekstā –
NOMNIEKS) no otras puses, pamatojoties uz Aknīstes novada do-
mes 2015.gada _________sēdes lēmumu noslēdz šo līgumu (tur-
pmāk tekstā – līgums) par sekojošo:

1. Līguma priekšmets
1.1. IZNOMĀTĀJS nodod, bet NOMNIEKS pieņem nomas lie-

tošanā par maksu zemes gabalu _______ platībā ar kadastra Nr.
______________, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā.

1.2. Zemes gabals piekrīt Aknīstes novada pašvaldībai, un tā lie-
tošanas mērķis ir noteikts -lauksaimniecībā izmantojamā zeme.

1.3. Iznomātās zemes robežas NOMNIEKAM dabā ir ierādītas
un zināmas.

1.4. NOMNIEKS iznomāto zemes vienību var izmantot tikai lauk-
saimnieciskai ražošanai.
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2. Līguma termiņš
2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz

_____________.
2.2. Līguma termiņu var saīsināt tikai ar abu līgumslēdzēju rak-

stisku vienošanos.
2.3. Līguma termiņu var pagarināt pēc NOMNIEKA pieprasījuma.

3. Norēķinu kārtība
3.1. NOMNIEKS maksā IZNOMĀTĀJAM nomas maksu gadā

EUR ________saskaņā ar nomas tiesību izsoles rezultātiem.
3.2. Nomas maksas aprēķina periods ir viens taksācijas gada ce-

turksnis. Aprēķināto nomas maksu NOMNIEKS maksā reizi gadā,
ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 31.oktobrim, atbilstoši IZNOMĀTĀJA
piestādītajam rēķinam par zemes nomu.

3.3. Nomas maksā netiek iekļauts nekustamā īpašuma nodoklis
ko NOMNIEKS maksā atsevišķi. 

3.4. Nomas maksu sāk skaitīt ar nākamo ceturksni, kad NOM-
NIEKS ir parakstījis nomas līgumu.

3.5. Ja maksājumi netiek veikti līgumā noteiktajā termiņā, NOM-
NIEKS maksā IZNOMĀTĀJAM soda naudu 0,1% apmērā no no-
kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

3.6. Ja likumdošanas tiesību aktos tiek noteikta cita zemes no-
mas maksas reglamentācija, zemes vienības nomas maksa tiek ap-
rēķināta atbilstoši tai, kādu nosaka attiecīgais likums vai Ministru
kabineta noteikumi.

4. Iznomātāja pienākumi un tiesības
4.1. IZNOMĀTĀJS apņemas:
4.1.1. pēc līguma spēkā stāšanās dienas netraucēt NOMNIEKAM

lietot iznomāto zemes vienību;
4.1.2. nepasliktināt nomniekam zemes vienības lietošanas tiesī-

bas uz visu zemes vienību vai tās daļu;
4.1.3. atlīdzināt NOMNIEKAM radušos zaudējumus, ja pārkāpti

šī līguma 4.1.2. punktā minētie nosacījumi;
4.1.4. līguma pirmstermiņa laušanas gadījumā rakstiski brīdināt

NOMNIEKU vismaz sešus mēnešus iepriekš, kā arī segt zaudēju-
mus, kas būs saistīti ar daudzgadīgo stādījumu un apstādījumu vēr-
tību vai ražošanu.

4.2. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības:
4.2.1. NOMNIEKA klātbūtnē, pēc nepieciešamības, apsekot dabā

iznomāto zemes vienību, lai kontrolētu vai tā tiek izmantota atbil-
stoši līguma nosacījumiem; 

4.2.2. prasīt nomniekam nekavējoties novērst tā darbības vai bez-
darbības dēļ radīto līguma nosacījumu pārkāpumu sekas un prasīt
atlīdzināt radītos zaudējumus.

5. Nomnieka pienākumi un tiesības
5.1. NOMNIEKS apņemas:
5.1.1. ievērot noteiktos zemes vienības lietošanas tiesību apro-

bežojumus un apgrūtinājumus; 
5.1.2. nodrošināt zemes vienību lietošanu atbilstoši līgumā no-

teiktajiem mērķiem un uzdevumiem;
5.1.3. nepieļaut auglīgās augsnes virskārtas iznīcināšanu vai tās

kvalitātes pasliktināšanu;
5.1.4. ar savu darbību neizraisīt zemes applūšanu ar notekūde-

ņiem, tās pārpurvošanos vai sablīvēšanos, nepieļaut piesārņošanu
ar ražošanas atkritumiem, ķīmiskajām vai radioaktīvajām vielām un
novērst citus zemi postošus procesus, pasargāt lauksaimniecībā iz-
mantojamo zemi no aizaugšanas un citiem procesiem kas paslikti-
na zemes kultūrtehnisko stāvokli;

5.1.5. nepieļaut darbību, kas pasliktina citu zemes lietotāju ze-
mes kvalitāti; 

5.1.6. ievērot saimnieciskās darbības ierobežojumus noteiktās ze-
mes vienības teritorijās; 

5.1.7. kopt un uzturēt kārtībā nomas lietošanā nodoto teritoriju
(ceļus, meliorācijas sistēmas, ūdenstilpnes).

5.1.8. aizsargāt zemes vienībā esošos dabas un kultūrvēsturiskos
pieminekļus, ievērot īpaši aizsargājamo dabas objektu un to aiz-
sargjoslu izmantošanas režīmu;

5.1.9. noteiktajos termiņos un apmērā maksāt nomas maksu un
nekustamā īpašuma nodokli par zemes vienību; 

5.1.10. ar savu darbību neaizskart citu zemes vienību īpašnie-
ku/tiesisko valdītāju un citu personu likumīgās intereses;

5.1.11. atlīdzināt kaitējumu, kas NOMNIEKA vainas dēļ noda-
rīts citiem zemes vienību īpašniekiem/tiesiskajiem valdītājiem; 

5.1.12. segt visus izdevumus, kas saistīti ar līguma ierakstīšanu
Zemesgrāmatā, ja līgumslēdzēji vienojušies par līguma ierakstīša-
nu Zemesgrāmatā.

5.1.13. nenodot zemes vienību lietošanas tiesības trešajai personai
bez IZNOMĀTĀJA rakstiskas piekrišanas.

6. Sevišķie līguma nosacījumi
6.1. NOMNIEKAM ir pienākums par saviem līdzekļiem rekul-

tivēt nomnieka saimnieciskās darbības dēļ radušos karjerus un ci-
tas bojātas zemes vienības daļas, lai tās būtu derīgas izmantošanai
lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai citām vajadzībām. Rekultivācija
izdarāma viena gada laikā pēc bojātās zemes vienības daļas iz-
mantošanas pabeigšanas.

6.2. Eiropas Savienības un nacionālos lauksaimniecības atbal-
sta maksājumus par zemes vienību, šī līguma darbības laikā, saņem
NOMNIEKS.

6.3. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un tās re-
zultātā radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas
apstākļu dēļ. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību minēto ap-
stākļu dēļ puses informē viena otru un, ja nepieciešams, risina jau-
tājumu par turpmāku līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu.

7. Grozījumu izdarīšana līgumā un strīdu izskatīšanas
kārtība

7.1. Līgumā neparedzētās attiecības līgumslēdzēji regulē, pa-
matojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

7.2. Ja tiek pieņemti jauni likumi vai izdarīti jauni grozījumi spē-
kā esošajos likumos, MK noteikumos vai citos normatīvajos aktos,
kuri ietekmē līguma izpildi, līgumslēdzējiem jāievēro tajos esošo
normu nosacījumi, bet, ja nepieciešams, nekavējoties jāizdara at-
tiecīgi grozījumi līgumā.

7.3. Līguma nosacījumus var grozīt un līgumu pārtraukt pirms ter-
miņa pēc abu Pušu savstarpējās vienošanās. Grozījumi līgumā stā-
jas spēkā pēc to noformēšanas rakstiski un abpusējas parakstīšanas.

7.4. Līgums ir saistošs līgumslēdzējiem, kā arī līgumslēdzēju tie-
sību pārņēmējiem. Tiesību pārņēmējiem 30 dienu laikā no tiesību
pārņemšanas dienas līgums jāpārjauno uz sava vārda.

7.5. Domstarpības līguma darbības laikā risina sarunu ceļā. Ja
vienošanos nevar panākt, strīds izskatāms vispārējās jurisdikcijas
tiesā tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

8. Līguma izbeigšana
8.1. IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs vienpusējā kārtā lauzt līgumu pirms

termiņa, ja NOMNIEKS:
8.1.1. ir nokavējis nomas maksas termiņu vairāk nekā par 12 mē-

nešiem;
8.1.2. nav veicis līguma 3. un 5. nodaļā noteiktos pienākumus

un viena mēneša laikā pēc IZNOMĀTĀJA rakstiska brīdinājuma
saņemšanas nav novērsis pieļauto pārkāpumu sekas;

8.1.3. likumā noteiktajā kārtībā pasludināts par bankrotējušu vai
maksātnespējīgu vai ir apturēta nomnieka saimnieciskā darbība, vai
ir uzsākta tās izbeigšana citu iemeslu dēļ;

8.2. NOMNIEKAM ir tiesības vienpusējā kārtā izbeigt līgumu:
8.2.1. ja no NOMNIEKA neatkarīgu iemeslu dēļ viņš vairs ne-

var izmantot nomāto zemesgabalu līgumā paredzētajiem mērķiem; 
8.2.2. ja IZNOMĀTĀJS nepamatoti traucē NOMNIEKAM iz-

mantot zemi līgumā paredzētajiem mērķiem.
8.3. Pēc līguma izbeigšanās NOMNIEKS ir tiesīgs nojaukt vi-

sas viņam piederošās pagaidu būves, kā arī demontēt ražošanas ie-
kārtas, ja līgumslēdzēji nevienojas citādi. Viss, kas atradīsies uz ze-
mes vienības pēc tās nodošanas IZNOMĀTĀJAM vai, ja nodoša-
na nomnieka vainas dēļ nevar notikt, pēc 2 mēnešu termiņa note-
cēšanas tiks uzskatīts par bezsaimnieka mantu, kuru tālāk IZNO-
MĀTĀJAM ir tiesības izmantot pēc saviem ieskatiem.

9. Nobeiguma nosacījumi
9.3. Līgums sagatavots un parakstīts 2(divos) eksemplāros ar vie-

nādu juridisko spēku. Katram līgumslēdzējam izsniegts pa vienam
eksemplāram. 

9.4. Katram līguma eksemplāram ir pievienots izkopējums no ka-
dastra kartes, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.
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IZNOMĀTĀJS NOMNIEKS
Aknīstes novada domes                                                                    
priekšsēdētāja                                                                                    
____________________/V.Dzene/   __________________/ /

(paraksts)   (paraksts)

Līgums, reģistrēts Aknīstes novada pašvaldības, Aknīstes pil-
sētas un pagasta zemes nomas reģistrā 2015.gada ___.
______________ ar Nr.__________

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2015.gada 25.martā (protokols Nr.5, 22.#)

Saistošie noteikumi Nr.9/2015
„Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra
saistošajos noteikumos Nr.13 „Par sociālās palīdzības 

pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, 
izvērtējot to materiālo stāvokli””

Izdoti saskaņā ar 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma

35.panta ceturto, piekto daļu, 
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036

„Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu, 
Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 

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

Izdarīt Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra saistošajos
noteikumos Nr.13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Aknīstes novada
iedzīvotājiem, izvērtējot to materiālo stāvokli” šādus grozījumus:

1.1. Papildināt 6.2.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„Pabalstu daļēju medicīnas izdevumu apmaksai piešķir pensio-

nāriem, politiski represētām personām, personām ar invaliditāti, per-
sonām smagas saslimšanas gadījumos, bērniem ar invaliditāti, bērniem
bāreņiem un personām, kuras slimo ar celiakiju, kuru ienākumi uz kat-
ru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 285 euro”.

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

Domes priekšsēdētāja V.Dzene

Apstiprina marķētas
dīzeļdegvielas saņemšanas
kārtību lauksaimniekiem

Otrdien, 14. aprīlī, valdība atbalstīja Zemkopības ministri-
jas sagatavoto noteikumu projektu, kas paredz kārtību, kādā
lauksaimniecības produkcijas ražotājs piesakās akcīzes nodokļa
atbrīvojumam dīzeļdegvielai un to saņem. Noteikumu projekta
mērķis ir nodrošināt lauksaimniecības produkcijas ražotājiem
2015./2016. saimnieciskajā gadā tiesības iegādāties dīzeļdeg-
vielu, tādējādi samazinot finansiālo slogu lauksaimnieciskās
produkcijas ražotājiem.

Jaunā kārtība paredz, ka dīzeļdegvielu varēs izmantot tikai
lauksaimniecības tehnikā – traktortehnikā un lauksaimniecības
pašgājējmašīnās. Noteikts, ka ar minēto tehniku drīkstēs pār-
vietoties pa koplietošanas autoceļiem. Dīzeļdegviela saskaņā
ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atsevišķiem naftas
produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai at-
brīvojumu no akcīzes nodokļa, būs atbilstoši iezīmēta (marķēta)
ar fiskālo marķieri un krāsvielu. Tāpat kārtība nosaka, ka dī-
zeļdegviela būs jāuzglabā atsevišķi no nemarķētās dīzeļdegvielas.

Jaunā kārtība nosaka, ka Lauku atbalsta dienests dīzeļdegvielu
piešķir par to vienotā platības maksājuma saņemšanai deklarē-
to un apstiprināto platības hektāru, par kuru ir nodrošināti ieņē-
mumi no lauksaimnieciskās ražošanas vai akvakultūras vismaz
285 eiro no hektāra. Papildus minētajiem ieņēmumiem par il-
ggadīgiem zālājiem vai aramzemē sētiem stiebrzāļu vai lopba-
rības zālaugu, tai skaitā proteīnaugu, maisījuma platību ir jā-
nodrošina minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blīvums 0,5
nosacītās liellopu vienības, bet bioloģiskajās saimniecībās – 0,4
nosacītās liellopu vienības.

Plānots, ka tādas dīzeļdegvielas saņemšanai, kurai piemēro sa-
mazināto akcīzes nodokļa likmi, pieteiksies aptuveni 18 000 lauk-
saimnieki.

I.Butkus Lauku attīstības konsultante.

Ievietojis Farming.lv (2015-04-09)

Dabas aizsardzības pārvalde aicina pieteikt pārbaudei bioloģis-
ki vērtīgus zālājus (BVZ). 2016. gadā tiks uzsākta aizsargājamo dzī-
votņu kartēšana visā Latvijas teritorijā. Eksperti dosies dabā un in-
ventarizēs mežus, purvus, atsegumus, ūdeņus un zālājus. Latvijā par
aizsargājamām atzītas 10 zālāju dzīvotnes – bioloģiski vērtīgi zā-
lāji, par kuru apsaimniekošanu lauksaimnieki var pretendēt uz at-
balsta maksājumiem 2014. – 2020. gada Lauku attīstības programmas
pasākuma „Agrovide” apakšpasākumā „Bioloģiskās daudzveidības
uzturēšana zālājos”. Kartēšana turpināsies līdz 2019. gada rudenim.

Lai obligāti apmeklējamās platībās pēc iespējas iekļautu zālājus, kuru
atbilstība bioloģiski vērtīga zālāja statusam līdz šim nekad nav pār-
baudīta, t.i., īpašnieks tos nekad nav pieteicis pārbaudei un tie nav
zaļi vai sarkani bloki Lauku atbalsta dienesta mājas lapā, Dabas aiz-
sardzības pārvalde aicina zemju īpašniekus pieteikt šādus zālājus
pārbaudei. Zemju īpašnieki savus pieteikumus Dabas aizsardzības
pārvaldei var sūtīt līdz šā gada 15. maijam.

Vairāk informācijas Dabas aizsardzības mājas lapā:
http://www.daba.gov.lv/public/lat/aktualitates/bvz_parbaude/

Avots: Dabas aizsardzības pārvalde
I.Butkus Lauku attīstības konsultante.

Aicina pieteikt pārbaudei bioloģiski vērtīgus zālājus (BVZ) 

Kas var apgūt un kāpēc jāapgūst programma „Bioloģiskā lauk-
saimniecība?

Programmu var apgūt klausītāji ar jebkuras pakāpes sākot-
nējo izglītību. Klausītājiem bez lauksaimnieciskās izglītības:

pārņemot apsaimniekošanā ģimenes īpašumā esošu saimniecī-
bu, personai programmas „Bioloģiskā lauksaimniecība” vai
„Lauksaimniecības pamati” jāapgūst obligāti;

izstrādājot saimniecības attīstības projektus, piesaistot to īste-
nošanā Eiropas Savienības finanšu līdzekļus, programmas
„Bioloģiskā lauksaimniecība” apgūšana ir nepieciešama;

zināšanu līmeņa paaugstināšanai programmas apguve ir vēla-
ma jebkuram cilvēkam, uzsākot darbus bioloģiskajā lauksaimnie-
cībā.

Ko var apgūt šajā programmā?
Bioloģiskās lauksaimniecības programma ietver zināšanu apguvi

par lauksaimniecības politiku, bioloģiskās lauksaimniecības li-
kumdošanu un sertifikāciju, bioloģiskās augkopības un lopkopības
pamatiem, dabas resursiem un to aizsardzību un ražošanas plāno-
šanu. Pēc teorijas sekmīgas apguves klausītājiem praktiski jāizstrādā
saimniecības ražošanas plāns.

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) piedāvā apgūt

TĀLMĀCĪBĀ
profesionālās pilnveides izglītības programmu „BIOLOĢISKĀ LAUKSAIMNIECĪBA”

(180 stundas)
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Ko var iegūt pēc sekmīgas programmas apguves?
Sekmīgi nokārtojot noslēguma teorētisko eksāmenu un aizstā-

vot izstrādāto saimniecības ražošanas plānu, klausītāji saņem ap-
liecību par profesionālās pilnveides izglītības programmas apgūšanu
„Bioloģiskā lauksaimniecība” 180 stundu apjomā.

Ilgums
Mācību ilgums līdz 3 mēnešiem (nepieciešamības gadījumā mā-

cību laiku var pagarināt).
Izmaksas
Programmas apguves izmaksas ir EUR 90.00 (t.sk. PVN): re-

ģistrācija, piekļuve tālmācības materiāliem un klātienes eksāmens
Ozolniekos.

Papildu izmaksas EUR 40.00 (t.sk. PVN), ja eksāmens tiek kār-
tots reģionos.

Reģistrēšanās
LLKC mājas lapā www.llkc.lv, sadaļā „Tālmācība”.
Papildu informācija
Jolanta Sūna-Strautiņa

Tālr. 63007563, mob. tālr. 22018942, e-pasts:
jolanta.suna@llkc.lv

IZSLUDINĀTS
AKNĪSTES
NOVADA

PAŠVALDĪBAS
IEDZĪVOTĀJU 

PROJEKTU
KONKURSS 2015!
Aknīstes novada pašvaldība aicina pie-

teikties novada pašvaldības iedzīvotāju pro-
jektu konkursam 2015! 

Finansējums
Projektu konkursam paredzētais kopējais

finansējums ir 2 000 eiro. Viens pretendents
viena projektu konkursa ietvaros var iesniegt
vienu pieteikumu, ar būtisku nosacījumu, ka
projekts jārealizē Aknīstes novada pašvaldības
teritorijā. Pašvaldības finansējums viena pro-
jekta realizācijai nepārsniedz 400 eiro, taču
projektiem var būt savs vai sponsoru līdzfi-
nansējums, ja projekta īstenošanai nepie-
ciešamais finansējums pārsniedz 400 eiro
summu. Projekta konkursa ietvaros iegūs-
tamais finansējums nav paredzēts, lai to iz-
mantotu kā līdzfinansējumu citu projektu rea-
lizācijai. 

Kas var pieteikties finansējumam?
Projektu konkursā var piedalīties: bied-

rības vai nodibinājumi, kuru juridiskā adre-
se un faktiskā darbība ir Aknīstes novadā; citu
biedrību un nodibinājumu teritoriālās struk-
tūrvienības, kas darbojas Aknīstes novadā;
novada tradicionālās reliģiskās organizāci-
jas; fizisku personu neformālās grupas, ku-
rās apvienojušies no 3 līdz 10 vietējie ie-
dzīvotāji, no kuriem vismaz viens ir sasnie-
dzis 18 gadu vecumu.

Projektu konkursa mērķis
Aknīstes novada pašvaldības projektu kon-

kursa mērķis ir veicināt novada iedzīvotāju
dzīves vides sakārtošanu un uzlabošanu, sek-
mēt sadarbību ar pašvaldību, uzņēmējiem un

sabiedrību kopumā, kā arī iedrošināt nova-
da iedzīvotājus īstenot pašu iecerētās idejas
dzīvē. Konkursa nolikums paredz, ka tiek at-
balstīti sabiedriska labuma projekti jomās,
kuras ir svarīgas un aktuālas vietējai sa-
biedrībai vai kādai tās daļai. 

Aknīstes novada pašvaldības iedzīvo-
tāju projektu konkursā 2015 tiks atbalstīti
projekti divās aktivitātēs: 

(1) vides sakārtošana un labiekārtošana;
(2) sabiedriski kultūras, labdarības vai iz-

glītojoši pasākumi 
Priekšroka tiks dota projektiem, kas sek-

mēs dzīves kvalitātes uzlabošanos pēc iespējas
plašākai sabiedrības daļai Aknīstes novadā. 

Konkursa iesniegšanas termiņi
Sagatavotie projektu pieteikumi jāiesniedz

Aknīstes novada pašvaldībā Skolas iela 7,
Aknīstē, Aknīstes novadā. Projektu pietei-
kumu iesniegšanas laiks no 2015.gada
30.aprīļa līdz 2015.gada 20.maijam.
Projektu pieteikumi jāsagatavo latviešu va-
lodā, uz A4 formāta lapām, projekta pietei-
kums ir jācauršuj, nav jāliek vākos.

Projekta pieteikumā jāiekļauj datorrakstā
vai skaidrā rokrakstā aizpildīta pieteikuma
veidlapa, neformālajām grupām jāpievieno
klāt arī visu grupas dalībnieku parakstīts sa-
raksts, kā arī pēc vēlēšanās var pievienot citu
informāciju, ko projekta iesniedzējs uzska-
ta par svarīgu – fotogrāfijas, skices, plāni u.c.

Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz
2015.gada 25.maijam. Projektu īstenošanas
laiks no 2015.gada 1.jūnija līdz 15.no-
vembrim.

Projektu konkursa dokumentācija
pieteikuma sagatavošanai

Pirms gatavojat projekta pieteikumu, lū-
gums iepazīties ar projektu konkursa 2015
nolikumu. Nolikums atrodams mājas lapas
sadaļā AKNĪSTES NOVADA IEDZĪVOTĀ-
JU PROJEKTU KONKURSS 2015

Projektu konkursam iesniedzamo doku-
mentāciju (veidlapu, u.c.) Word formātā va-
rat atrast mājas lapas sadaļā AKNĪSTES  NO-
VADA IEDZĪVOTĀJU PROJEKTU KON-
KURSS 2015

Kontaktinformācija
Jautājumos par projektu konkursa noli-

kumu vai iesniedzamo dokumentāciju varat
sazināties ar Tūrisma darba vadītāju Līgu
Jaujenieci (tālrunis: 29490656), vai rakstīt
uz e-pastu: turisms@akniste.lv

Aicina Vispasaules
Ģimenes dienas

pasākums novadā
Aknīstes novada Veselīga dzīvesveida vei-

cināšanas darba grupa pagājušajā gadā aiz-
sāka Ģimenes dienas atzīmēšanu mūsu no-
vadā. Sadarbībā ar novada kultūras darba or-
ganizētājām rīkojām sportisko novada ģi-
meņu saietu pie Asares pamatskolas
Ancenē. Sportiskos uzdevumus veica 5 no-
vada ģimeņu komandas, katrā no tām 4 da-
lībnieki 3 paaudzēs – vecvecāki, vecāki un
bērni. Veiksmīgākā bija ancenietes Laimas
ČĀMĀNES ģimene. Ģimeņu atbalstītāji pār-
baudīja savu māku šautriņu mešanā un stai-
gāšanā uz koka kājām. Visiem pie sirds gāja
pasākuma labvēles Valentīnas ČĀMĀNES
sarūpētais azaids – smeķīgā zirņu putra, kuru
neatpazina pat dažs labs zirņu neēdājs.
Pasākuma dalībnieki šķīrās ar gandarījuma
sajūtu un apņemšanos sanākt kopā nākoša-
jā pavasarī kādā citā novada ciemā.

Šogad par pasākuma norises vietu ir kļu-
vis „Krauju” ciems un Psihoneiroloģiskās
slimnīcas futbola laukums, kur aicinām ak-
tīvās novada ģimenes un to atbalstītājus pul-
cēties 15.maijā pl.14.00. Turpināsim aiz-
sāktās tradīcijas – Aigas Andruškevičas va-
dītās ģimeņu sportiskās sacensības, tās pa-
pildinot ar dažiem erudīcijas jautājumiem,
aktivitātes skatītājiem, dūšīgu mielošanos
pie Lielā zupas katla, par ko gādās
Gārsenes pagasta labvēļi un Veronika PLIS-
KA - darba grupas dalībniece, atsaucīga brīv-
prātīgā un prasmīga pavāre. Ģimeņu ko-
mandas gaida kausi, diplomi un balvas.
Protams, arī fotografēšanās!

Esam vienojušies, kuras novada ģimenes
– 2 katrā pagastā – darba grupas dalībnie-
ki uzrunās, aicinot piedalīties sacensībās.
Apzināmies, ka tikai retā ģimene var lepo-
ties ar to, ka tās 3 paaudzes dzīvo mūsu no-
vadā. Tomēr ļoti ceram uz novadnieku at-
saucību un gatavību ieiet novada vēsturē, sa-
gādājot prieka un satraukuma brīžus sev un
līdzcilvēkiem, kas 15.maijā būs sapulcēju-
šies „Kraujās”, lai ar kopā būšanu un dar-
bošanos apliecinātu mūsu valsts lielāko vēr-
tību – ģimeni. 

Lai izdodas!
Darba grupas vārdā,

Skaidrīte Medvecka
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2015.gads sākumskolas skolēniem
Aknīstes vidusskolā saistās ar pasākumu vir-
kni, kas veltīti Latvijas diženajiem dzejnie-
kiem – Rainim un Aspazijai. 

Jau janvārī skolā norisinājās izteik-
smīgās runas konkurss, kurā skanēja pār-
svarā šo dzejnieku dzejoļi. Četri skolēni
no katras klases tika izvirzīti uz novadu,
lai piedalītos un reizē arī sacenstos.
Jēkabpils, Aknīstes, Viesītes, Salas un
Krustpils novadu skolu skatuves runas
konkursa I kārtā 2.pakāpes diplomus
saņēma 1.klases skolnieks Roberts
Radionovs (sk.Daiga Ieleja), 2.klases
skolniece Evelīna Luīze Miezāne
(sk.Iveta Strika), 3.klases skolniece
Marta Annija Mažeika (sk.Zoja
Ļaščuka) un 4.klases skolniece Katrīna
Čeka (sk.Elita Zariņa).

Martā 1.-4.klašu aktīvākie skolēni
pieteicās Latvijas Nacionālās Bibliotēkas
rīkotajā jauno lasītāju konkursā Raiņa un
Aspazijas gadā „Plašais apvārsnis

2015“. Šis konkurss norisinājās vairākās
kārtās, 1.kārta notika skolā, bērni veido-
ja zīmējumu grāmatiņas par kādu no Raiņa
vai Aspazijas dzejoļiem, iejutās māksli-
nieku lomā. Sandis Sorokins rakstīja ra-
došu darbu (250 vārdi), kurā pastāstīja, kā
veicās viņa lellītei. Otrs darbs – bija jā-
veido Raiņa un Aspazijas karogs. Pēc tam
skolēni aizstāvēja savus darbus, 6 labā-

kie sacentās savā starpā, un uz otro kār-
tu tika izvirzīta 1.klases skolniece Krista
Elēna Zariņa (sk.Daiga Ieleja), lai mēro-
tos spēkiem ar Latgales reģiona labāka-
jiem skolēniem Balvos. Konkursa otrajā
kārtā notika izveidoto karogu prezentē-
šana, dažādu atjautības un zināšanu pār-
baudes uzdevumu par Raini un Aspaziju
veikšana, kā arī tikšanās ar žūrijas pār-
stāvjiem un rakstniekiem – Inesi Zanderi,

Ingu Gaili u.c.
Visi skolēni, kas pieda-

lījās „Plašā apvāršņa”
konkursā, saņēma diplo-
mus un uzlīmes.

17.aprīlī 1.-4.klašu sko-
lēniem notika noslēguma
pasākums, kuru vadīja
skolotājas Elita Zariņa un
Iveta Strika, lai tiktu pie-
likts skaists punkts šim pa-
sākumu ciklam. Bērni vai-
rāk uzzināja par dzejnieku
Raiņa un Aspazijas dzīves
gājumu. Tika pārbaudītas
skolēnu zināšanas, cik
labi viņi zina šo dzejnieku
dzejoļus, vajadzēja turpi-
nāt iesākto skolotājas dze-
joli. Vēlāk pēc pašu uzzī-
mētiem zīmējumiem klases
minēja dzejoļu nosauku-
mus. Protams, visvieglāk
bija uzminēt „Mākonīts un
Mākonīte”,” Sasistā krū-
ze”, „Skriešanās”. Grūtāk
bija uzminēt „Gailītis ar
savu gaspažu”, „Saulītes
uzdevums vasarā” ,
„Mēness starus stīgo”.

Jauki, ka jau sākumskolā skolēni tiek
iepazīstināti ar nozīmīgiem latviešu lite-
rātiem, viņiem rodas pirmais priekšstats
par dzejniekiem, viņu dzejoļiem, bērni ap-
meklē bibliotēku, lai atrastu, izlasītu un
darbotos kaut vai tāpēc, ka skolotāja
lika….

Sākumskolas skolotāja 
Elita Zariņa

Pasākumu cikls par godu Raiņa un
Aspazijas – 150 Aknīstes vidusskolā
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13.aprīlī 12. klases skolēns A. Kokins iz-
lika konkursa ,,Izgatavo putnu būri!” laikā ta-
pušos putnu būrīšus. Putnu būrīšus izgatavoja
skolēni: no 1.kl.K.E.Zariņa, no 4.kl. N.Kaders,
A.Ķiķēns, S.Sorokins, A.Zaičenkovs, no 5.kl.R.
Petenko, no 11.kl. R.Freimanis un  E.Ģeidāne,
no 12.kl. D.Skrodis.

14.aprīlī mēs, Aknīstes vidusskolas 8.kla-
ses skolēni kopā ar klases audzinātāju, pie-
dalījāmies AS Latvijas valsts meži organi-
zētajās Meža dienās.

Ap pusdienlaiku mēs devāmies uz
Aknīstes meža iecirkni Gārsenes pagastā, kur
mūs jau gaidīja Dienvidlatgales mežsaim-
niecības Aknīstes meža iecirkņa vadītājs Agris
Elerts. Viņš mums parādīja un pastāstīja, kā
pareizi jāstāda priedītes ar stobriem. Šādu dar-
bu neviens no mums vēl nebija darījis!
Sadalījāmies pāros, iemācījāmies kārtību dar-
bā ar stobru, daži izmēģinājumi … un varējām
sākt stādīšanu. Darba laikā uzzinājām
daudz jauna par mežu: viena stāda pašizmaksa

ir apmēram 16 centi, šodien iestādītā prie-
de līdz ciršanai augs apmēram 70 gadus…
Darbs nebija grūts, bet atbildīgs gan. Nemaz
nemanījām kā laiks iet, un kas to būtu do-
mājis, ka mēs 2 stundās apmēram 0,6 ha  ie-
stādījām ap 1800 priedīšu! 

Pēc darba mūs sagaidīja silta tēja un  pī-
rādziņi, kā arī darba novērtējums: speciāl-
balvas Viszinošākais meža draugs,
Vissmaidīgākais meža draugs un Visčaklākais
meža draugs, katrs kā pateicību par darbu sa-
ņēmām arī pildspalvu, lineālu un zīmēšanas
bloku. Vēl A. Elerts mums pastāstīja un pa-
rādīja, kāds ir pareizs meža apsaimniekoša-
nas cikls. 

Paldies AS Latvijas valsts meži
Dienvidlatgales mežsaimniecības Aknīstes
meža iecirkņa vadītājam A. Elertam par labo
darba organizāciju, interesanto un noderīgo
stāstījumu! Mums ļoti patika šis darbs!

Aknīstes vsk. 8.klases skolēns 
E. Bērziņš.

Meža dienas Aknīstes vidusskolā

Par labsajūtu
Mēs, interešu grupas „Gārsenieši” dalībnieces, ar Aknīstes no-

vada Veselības veicināšanas darba grupas atbalstu cenšamies liet-
derīgi pavadīt savu brīvo laiku. Pulcējamies uz nodarbībām un lek-
cijām savās telpās Gārsenes pagastmājā. 

3.aprīlī Ausma Bērziņa - mūsu pagasta un novada patriote un no-
vadpētniece, pensionēta skolotāja – mums atmiņā atsauca mūsu jau-
nības dienas – kolhoza laiku notikumus un cilvēkus. Klausījāmies
kādreizējā kolhoza priekšsēdētāja Ludviga Ģeidāna rakstītu „Epopeju”
par 2 gadu valdīšanas laiku. Pēc tik daudziem gadiem rakstītāja vēr-
tējums un spriedumi mums šķita ļoti trāpīgi un pārdomu vērti. Bijām
apmierinātas. Neticami, bet atmiņās aizritēja 4 stundas! Mūsu lek-
tore runāja par kopīgi pieredzēto, par būtisku mūsu dzīves posmu.
Paldies!

20.aprīlļa nodarbībā pārrunājām gudras lietas par visiem pieejamu

dabas materiālu pielietošanu veselības uzturēšanai un uzlabošanai.
Par padomiem sakām paldies Aknīstes RAPS mediķei Ņinai
Prihodčenko. Lieti noder viss, kas aug aiz loga – augu lapas, pum-
puri, ziedi, ogas, pat saknes. Mēs nospriedām, ka tomēr visvērtīgākās
ir upenes un pienenes. Tagad zinām, kā no augiem varam pašas pa-
gatavot zāles un pat kokteiļus, protams, arī sulas.

Par iekšējo labsajūtu ir jāgādā katram pašam. Mūsu grupas da-
lībniecēm nodarbībās pavadītajā laikā dzirdētais un redzētais vei-
cina laimes hormona izstrādi organismā. Ir tikai jāsaņemas un jāat-
nāk uz mūsu „otrajām mājām” izziņotajā laikā.

Uz tikšanos mūsu maija nodarbībā, kā arī 29.maijā novada se-
nioru ikgadējā veselības veicināšana pasākumā „Pilna sauja pava-
sara” Gārsenes dabas takās!

Grupas „Gārsenieši” vadītāja 
Daina Mažeika
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Vai tiešām? Tieši tā! Par
to Tu, lasītāj, varētu pārlie-
cināties pats, ja kādā aprīļa
dienā būtu iegriezies Aknīstes
Senioru centrā. 

Mārim Čaklajam pieder
šie vārdi:

Aprīlim, aprīlim
Pilieni nav kā līdz šim.
No tiem pilieniem, vai kas 
Lieliem, maziem jāsmejas.
Kut vai put, vai duras ass
Aprīlī ir jāsmejas.
Mēs arī smējāmies. Tas ir

loģiski. Ne jau mēs esam ra-
dījuši joku dienu tieši aprī-
lī. Šī tradīcija aizsākās
18.gadsimtā, jo cilvēki ap-
zinājās aprīļa untumaino
dabu un viņi visādi centās
tam izdabāt ar jautriem jo-
kiem un izjokošanu. 1.aprī-
lis ir smieklu jeb izjokošanas
diena. Lai arī kalendārā tā
nav īpaši atzīmēta, tomēr vi-
siem ir tīkama, jo kad tad vēl
var kādu no sirds izjokot, ne-
raizējoties par iespējamām
sekām?!

Smiekliem piemīt spēja
piedot dzīvei krāsainību un
labestību. Kā mēs dzīvotu, ja
nebūtu smieklu? Droši vien
- krietni dusmīgāki, nenovī-
dīgāki un naidīgāki. Diez vai
ir kāds, kurš no tā jūtas ie-
guvējs. Cilvēki, kas to apzi-
nās, cenšas dot zaļo gaismu
pozitīvām emocijām, smai-
dam un priekam. Viņi gādā,
lai smiekli kļūst lipīgi un
prieks vairojas.  

Tas arī bija aprīļa Apaļā
galda tikšanās dalībnieku ap-
zināts mērķis. „Atnācu, jo vē-
los satikties ar labiem cilvē-
kiem,” saka Vēsma Pudāne.
Ritma Kuņicka turpina:
„Patīkami, ja var pavadīt lai-
ku ar smaidu un jokojot.”
„Bet es atnācu, lai padzie-
dātu, kaut gan esmu slikta
dziedātāja, bet es centīšos,”
pajokoja Agnese. „Es novē-
lu labu humora izjūtu un spē-
ju atšķirt joku no zobošanās,”
teica Zinovija - viena no pa-
sākuma organizētājiem. 

Anekdošu stāstīšanā slēp-
jas prasme dzīves situācijās
saskatīt pozitīvo. Mēs drau-
dzīgi smējāmies par veik-
smīgiem un sulīgiem jokiem.
Klusā un vienmēr kārtīgā
Anniņa mūs ne pa jokam pār-
steidza ar savu stāstītājas ta-
lantu – lietā tika likta ne ti-
kai balss, bet arī mīmika un
izteiksmīgi žesti. Lieliski,
Anniņ! 

Multiņu ģimeni labi pazīst

visi aknīstieši. Tur, kur ir Jānis
– joki un smiekli! Arī šoreiz
Jānis un Helēna lieliski pa-
pildināja viens otru.

Var likties pārsteidzoši, kā
mūsu nopietnā un zinošā
Agnese ar prieku stāsta pi-
kantus nostāstus no savas pie-
redzes, arī reiz dzirdētos.
Klases audzinātājs skolnie-
kam raksta dienasgrāmatā
piezīmi: „Jūsu dēls nelabi
ož”. Tēvs atbild: „Es dēlu
skolā sūtīju mācīties, nevis lai
Jūs viņu ostītu.”

Sirsnīgi smējāmies, kad
klausījāmies Marijas un
Olgas stāstītajos notiku-
mos. Abas aizrautīgās dāmas
varētu pašas izdot anekdošu
krājumu „Smiekli un prieks
ir nešķirami”. Paldies Jums,
mīļās dāmas, par pozitīvo
enerģiju, ko guvām ilgam
laikam!

Smiekli, kas nāk no sirds,
ir labas veselības apliecinā-
jums. Kad noritēja konkurss
„Balss”, smējāmies līdz asa-
rām. Jo katram dalībniekam
bija jānodzied .... putna,
dzīvnieka, kukaiņa vai vien-
kārši klusuma dziesma.

Kā kūkoja Janīnas dzegu-
ze, šņāca Toņas čūska un pras-
mīgi kurkstēja Agneses varde!
Ne mazāka jautrība valdīja
„Patiesības detektora” laikā.
Intriģējoši skan diktora balss:
„Vai tu esi laba saimniece,
Antoņina?” Seko atbilde:
„Tikai sestdienās.” Vai arī: „Vai
taisnība, ka tu, Ilga, miegā
krāc?” „Tikai pēc balles!” seko
82 gadus jaunās nerātnes at-
bilde. Tāda joku spēle noņem
spriedzi, uzlabo omu un pa-
šsajūtu. 

Konkurss „Pārvērtības”
mūsu dalībniekiem piedāvā-
ja iespēju iejusties kādā jau-
nā profesijā. Veikli, kā joko-
jot, malkas skaldīšana pade-
vās Nellijai - lai arī spēcīgi un
precīzi, tomēr sievišķīgi gra-
ciozi! Olga kļuva par virtuozu
diriģenti – viņas roku kustī-
bām sekoja mūsu dalībnieku
„koris”, dziedot „Pūt, vējiņi!”
Uz kādu brīdi Tamāra kļuva
neuzticīga savai feldšeres pro-
fesijai, kļūstot par apskau-
žamu vijolnieci. Klātesošie at-
pazina jauniegūtās profesijas
un ar aplausiem sveica kat-
ru no tām.

Mūsu dāmas, kā arī vie-
nīgais kungs dikti vēlējās ie-
kļūt Ginesa rekordu grāma-
tā. Tas tiešām izdevās Jānim
– viņš saskaitīja visvairāk

pogu savā apģērbā – 16.
Pašas spilgtākās un pilnīgā-
kās lūpas bija Ilgai, bet
Ritmai – lielākās zilās acis!
Visi priecīgi, jo bija iekļuvuši
vietējo rekordu grāmatā. 

Skeptiskāk noskaņotie
varētu teikt – atkal jau vecī-
ši priecājas kā mazi bērni. Tā
jau arī ir! Jautrības svētkos
taču tā tam arī jābūt!
Smaidoši cilvēki parasti dzī-
vē ir veiksminieki. Smaids,
smiekli un joki rada prieku.
Savukārt prieks ir viena no
skaistākajām sajūtām plaša-
jā cilvēka jūtu buķetē.
Galvenais - par prieku nav jā-
maksā.

Kā katra dalībniece centās
uzvarēt stafetē „Uzmanīgi,
olas!” Pat elpa tika aizturēta,
skrējienā karotēs pārnēsājot jē-
las olas, jo balvu kāroja visas
komandas. Bet atklājās, ka tika
pārnēsātas vārītas olas.
Vilšanās. Skrējēju atbalstītā-
ju urravas gan bija varenas!

Pasākumam punktu pieli-
ka loterija „Bingo”, kurā ne-
bija tukšo ložu.    Sajūsmā par
jauniegūto „pēdējā modeļa pu-
tekļu sūcēju” bija Agnese, jo
tā izrādījās vecā, labā smalku
bērza zariņu slota ar bagātīgu
lentu rotājumu. 

Raugoties dzīvespriecī-
gajās sejās, saproti, cik ne-
pieciešama mums ir pozitī-
va saskarsme vienam ar otru.
Mēs esam pateicīgi viens ot-
ram par prasmi dalīties prie-
kā. Jo varējām taču sēdēt
katrs savās mājās un gausties,
cik skaisti un burvīgi mēs reiz
bijām ... 

Bet mūsu seniori rod ga-
rīgu un fizisku spēku atnākt
uz centriņu ar lielu vēlmi un
interesi kaut ko uzzināt,  sevi
uzmundrināt un iepriecināt.
Atnāk saposušies, smaidīgi
un atsaucīgi, saprotot, ka ve-
cums nav nekāda blokāde,
apokalipse vai cietums.
Apzinoties, ka TAS reiz būs
jāiepazīst katram pašam,
tomēr jebkurā gadījumā – tas
katram ir paša dzīves posms,
no kā nav jābīstas. To vieg-
lāk izdarīt, ja smaida, sme-
jas un triec jokus no sirds. Ja
jau reiz Radītājs mums ir de-
vis spēju smieties un prie-
cāties – tā ir Dieva dāvana.
Atcerēsimies to! Mēs būsim
tikai ieguvēji, jo pasaule pa-
nāks mums pretī.

Jokotāju vārdā –
Lilija Pupiņa un
Zinovija Ribāka

Smiekli kā pavasara vitamīni Laime nav dvēseles trīsas,
bet mīļajiem dāvātais laiks.
Laime ir saskaņā būt
ar dvēseli savu un pasauli šo.
Laime ir mieru sev gūt,
caur nemieru savu iemantot to.
Veltīgi laiks kā skopulis gadskārtas skaita,
Stiprāks par viņu
Ir zemē iesētais grauds.

Sveica jubilārus aprīlī  
Aknīstē

Deksne Antra-50
Ģeidāne Natālija-50
Ģeidāns Māris-50

Jaujeniece Dace-50
Kazāka Biruta-50

Āboliņa Silvija -55
Miglāne Līga-55

Maļinovskis Jānis-60
Vilne Līga-65

Čūriška Skaidrīte-75
Ieleja Rita-80

Rācene Zelma-85
Rutkovska Irine-90

Asarē
Kviļūns Ronvalds- 65

Rutkis Pēteris-70
Strazdiņa Darja-75

Gārsenē
Deksne Irma- 50

Krievāns Aleksandrs- 50
Balule Biruta-55

Krasovska Lidija-55
Narbuts Aivars-55

Ūbelis Jānis-55
Maškovs Genādijs-65
Brakovska Lidija-75

Ūbele Zeltīte-85

Spoža zvaigzne noripoja 
Pār kalniņu vakarā.
Tā nebija spoža zvaigzne,
Tā māmiņas dvēselīte.

(L.t.dz.)
Visdziļākā līdzjūtība
Laimai Brakovskai, 

māmuļu izvadot kapu kalniņā.

Aknīstes psihoneiroloģiskās slimnīcas
virtuves kolektīvs.

==

Kad vakaram tavam neaust vairs rīts,
Kad mūžības gājiens tev iezvanīts,
Tad dvēsele brīva mūžībā iet,
Kur saule nekad vairs nenoriet.

Skumju brīdī esam kopā ar Tevi,
Lolita, izvadot tēvu,

pēdējā gaitā.
Aknīstes psihoneiroloģiskās slimnīcas

virtuves kolektīvs.
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Aknîstes novada domes iz de vums
Re dak ci ja: Lâsma Pran de telef. 65237762, mob. 26386407, e-pasts las ma. pran de@inbox.lv, mâjas la pas ad re se www.akniste.lv. 

Par skaitïu un fak tu pa reizîbu, kâ arî par slu dinâju mu tek stu at bild au tors. Pub licçtie ma te riâli ne vienmçr at spo guïo re dak ci jas vie dok li.
Pârpub licçðanas vai citçðanas gadîjumâ at sau ce ob ligâta. Ie spiests SI A „Lat ga les dru ka”. 

Caur gadu daudzkrāsainiem
toņiem,

Caur laika steigas trakiem joņiem,
Lai Tevī vienmēr plaukst kāds 

zieds,
Un tiem, ko pazīsti un mīli, 
Caur sevi saulē vērties liec!

Sveicam aprīļa jubilārus
Skaidrīti Medvecku,
Elzu Porieti
Zigrīdu Jasineviču
Normundu Zariņu.

Biedrība „Manai mazpilsētai
Aknīstei”

Pateicība visiem, kuri atsau-
kušies aicinājumam papil-
dināt Asares Vēstures krā-
tuves (AVK) eksponātu
fondu – Edgaram
Kalnietim, Jānim
Lambergam, Ņinai Lambergai, Viktoram
Popovičam un Tamārai Rakei!

AVK krājumu glabātāja
I.Vētriņa

Laiks ir neapturams. Kā jūras viļ-
ņošanās, saullēkts un gadalaiku maiņa.
Tas neprasa mums atļauju, bet rit savu
noteikto gaitu. Mums atliek no visas sirds
izbaudīt katru mirkli, ko laiks mums at-
vēl. Izdzīvot tā, lai nebūtu žēl, lai būtu
ko atcerēties, lai justos bagāti!

(A. Līvmane)
Maijā dzimšanas dienu svinēs
Skaidrīte Bērzkalne
Aigars Bruzguls 
Vineta Jaujeniece
Anita Joča
Inta Mazureviča
Ivars Mažeika
Sveicam jubilārus un vēlam - lai-

mi, kas nebeidzas, mirkļus, kas dara
bagātākus, darbu, kas spēcina, uzvaru,
kas iedvesmo, veiksmi, kas nepamet!

Aknīstes novada pašvaldības 
darbinieku arodbiedrība

Ar ziediem un sauli,
Ar prieku un laimi,
Ar spēku un veselību,
Ar dvēseles mieru un skaidrām 

debesīm!

Sveicu Lidiju Brakovsku
75 gadu jubilejā!

Darja.

Šī diena lai Tev skaistāka
par citām,

Šī diena tikai reizi gadā aust,
Lai pietiek spēka katram 

dzīves rītam,
Lai katrs rīts kā skaisti 

ziedi plaukst!
Sveicam  Viju  Krankali

70 gadu jubilejā!
Bijušie kaimiņi,

tagad Avotu ielā 24.
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