
Aknīstes novada
vēstis

Nr. 4 2016. gada APRĪLIS

novada
vēstis

Lielā talka Asares pagasta Ancenes ciemā

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

kumu „Par pašvaldību budžetiem”, 20.04.2016.Finanšu ko-
mitejas lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags,  I.Lunģe, A.Zībergs, G.Geida, V.Čā-
māne); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbu-

džeta 2016.gada janvāra-marta ieņēmumus – EUR
609085,36 un izdevumus – EUR 422195,49; speciālā bu-
džeta ieņēmumus – EUR 33167,10 un izdevumus – EUR
8909,35.

Par saistošo noteikumu Nr.11/2016 „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 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”, 20.04.2016.Finanšu komitejas
lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags,  I.Lunģe, A.Zībergs, G.Geida, V.Čā-
māne); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada domes sēdes 27.04.2016. lēmumi
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Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteiku-

mus Nr.11/2016 „Grozījumi Aknīstes novada domes
03.02.2016. saistošajos noteikumos Nr.5/2016 „Aknīstes no-
vada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2016.gadam””.

Par saistošo noteikumu Nr.12/2016 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 24.02.2016. saistošajos no-
teikumos Nr.6/2016 „Aknīstes novada pašvaldības

speciālā budžeta plāns 2016.gadam”” apstiprināša-
nu

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”, 20.04.2016.Finanšu komitejas
lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags,  I.Lunģe, A.Zībergs, G.Geida, V.Čā-
māne); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteiku-

mus Nr.12/2016 „Grozījumi Aknīstes novada domes
24.02.2016. saistošajos noteikumos Nr.6/2016 „Aknīstes no-
vada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2016.gadam””.

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

rās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pan-
ta pirmo, otro daļu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”,
20.04.2016.Finanšu komitejas lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags,  I.Lunģe, A.Zībergs, G.Geida, V.Čā-
māne); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt grozījumus Aknīstes novada pašvaldības

2016.gada ziedojumu un dāvinājumu budžetā.

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

rās daļas 6.punktu, 20.04.2016.Finanšu komitejas lēmu-
mu,  

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags,  I.Lunģe, A.Zībergs, G.Geida, V.Čā-
māne); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Atbalstīt Aknīstes novada jauniešu dalību “Ghetto Games”

pasākumos, nodrošinot ar autotransportu.
Noraidīt SIA “Sī&Mī” iesniegumu par līdzfinansējuma

piešķiršanu dokumentālās filmas izveidei “Latvija man sir-
dī” (par Māru Grīnbergu).

Nolikuma “Par dāvinājumu (ziedojumu) 
pieņemšanu, uzskaites un izlietošanas kārtību
Aknīstes novada pašvaldībā” apstiprināšana

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pir-
mās daļas 19.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdē-
šanas novēršanas likumu, likumu “Par budžetu un finan-
šu vadību”, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pir-
mās daļas 2.punktu, 20.04.2016.Finanšu komitejas lēmu-
mu,  

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags,  I.Lunģe, A.Zībergs, G.Geida, V.Čā-
māne); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Nolikumu “Par dāvinājumu (ziedojumu) pie-

ņemšanu, uzskaites un izlietošanas kārtību Aknīstes no-
vada pašvaldībā”.

Par Kārtību, kādā Aknīstes novada pašvaldības
amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības

mantu un finanšu resursus
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pir-

mās daļas 2.punktu, likuma “Par interešu konflikta no-
vēršanu valsts amatpersonu darbībā” 18.panta pirmo daļu,
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdē-
šanas novēršanas likuma 3.pantu, 52.pantu, Ministru ka-
bineta 21.10.2003. noteikumiem Nr.585 “Noteikumi par grā-
matvedības kārtošanu un organizāciju”, 20.04.2016.Finanšu
komitejas lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags,  I.Lunģe, A.Zībergs, G.Geida, V.Čā-
māne); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Kārtību, kādā Aknīstes novada amatpersonas

un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu re-
sursus.

Par saistošo noteikumu Nr.13/2016 „Par
Aknīstes novada domes saistošo noteikumu

publicēšanu” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pir-

mās daļas 1.punktu, 45.panta piekto daļu,
20.04.2016.Finanšu komitejas lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags,  I.Lunģe, A.Zībergs, G.Geida, V.Čā-
māne); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteiku-

mus Nr.13/2016 „Par Aknīstes novada domes saistošo no-
teikumu publicēšanu”.

Par Aknīstes novada pašvaldības Mājokļu
politikas Rīcības plāna 2016.-2020.gadam 

apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pir-

mās daļas 7.un 9.punktu, Aknīstes novada domes 28.10.2015.
lēmumu “Par Aknīstes novada mājokļu politiku” (prot. Nr.15,
5.#), 20.04.2016.Finanšu komitejas lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags,  I.Lunģe, A.Zībergs, G.Geida, V.Čā-
māne); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības Mājokļu po-

litikas Rīcības plānu 2016.-2020.gadam.

Par projekta “Aknīstes parka topogrāfijas 
un tehniskā projekta izstrāde” pieteikumu

Pamatojoties uz Aknīstes novada domes 19.05.2010.  ap-
stiprināto nolikumu “Par projektu pieteikumu sagatavo-
šanas un darba samaksas kārtību”, 20.04.2016.Finanšu ko-
mitejas lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags,  I.Lunģe, A.Zībergs, G.Geida, V.Čā-
māne); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Atbalstīt projekta “Aknīstes parka topogrāfijas un teh-

niskā projekta izstrāde” pieteikumu. (Parka ielā 1a, Aknīstē)

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa 
maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamo īpašuma nodokli”
9.panta pirmo, otro daļu, likuma „Par nodokļiem un no-
devām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 18.panta pirmās
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daļas 11.punktu, 20.panta 3.punktu, 26.panta pirmo daļu,
trešo, ceturto daļu, Administratīvā procesa likuma
358.panta otro daļu, 359.panta pirmās daļas 3.punktu,
360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.pantu,
367.pantu, 20.04.2016.Finanšu komitejas lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, I.Lunģe, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne);
PRET – nav; ATTURAS – 1 (J.Vanags), 

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Piedzīt bezstrīda kārtībā no 4 personām nekustamā īpa-

šuma nodokļa maksājumu parādu, piedziņu vēršot uz per-
sonu kustamo mantu, naudas līdzekļiem vai nekustamo īpa-
šumu.

Par gada aizdevuma procentu likmes noteikšanu
nekustamo īpašumu (nomas zemes un dzīvokļu) 

izpircējiem ar pirmpirkuma tiesībām
Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pir-

mās daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavi-
nāšanas likuma 36.panta 3.daļu, 20.04.2016.Finanšu ko-
mitejas lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags,  I.Lunģe, A.Zībergs, G.Geida, V.Čā-
māne); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Nomas zemes un dzīvokļu īpašumu izpircējiem ar pirm-

pirkuma tiesībām, pamatojoties uz Publiskas personas man-
tas atsavināšanas likumu, noteikt gada aizdevuma procentu
likmi euro valūtā – 6 % (seši procenti) gadā.

Par saistošo noteikumu Nr.14/2016 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 26.01.2011. saistošajos 

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

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pir-
mās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu,
20.04.2016.Finanšu komitejas lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags,  I.Lunģe, A.Zībergs, G.Geida, V.Čā-
māne); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteiku-

mus Nr. 14/2016 „Grozījumi Aknīstes novada domes
26.01.2011. saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Aknīstes no-
vada pašvaldības nodevām””.

Par Asares kultūras nama nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pir-

mās daļas 2.punktu, 13.04.2016.Sociālās, izglītības, kul-
tūras un sporta komitejas lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags,  I.Lunģe, A.Zībergs, G.Geida, V.Čā-
māne); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Aknīstes novada Asares kultūras nama no-

likumu.

Par saistošo noteikumu Nr.15/2016 „Sociālo 
dzīvokļu izīrēšanas kārtība Aknīstes novadā”

apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pir-

mās daļas 19.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu,
13.04.2016.Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komi-
tejas lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags,  I.Lunģe, A.Zībergs, G.Geida, V.Čā-
māne); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteiku-

mus Nr. 15/2016 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība
Aknīstes novadā”.

Par nekustamā īpašuma „Rieksti“, Aknīstes 
pagastā, Aknīstes novadā nosacītās summas 

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

mās daļas 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavi-
nāšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta
ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo daļu, 9.panta otro
daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 01.02.2011.
Ministru kabineta noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā at-
savināma publiskas personas manta“ 38.punktu, 22.03.2016.
Pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas lēmumu Nr.4,
20.04.2016.Finanšu komitejas lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags,  I.Lunģe, A.Zībergs, G.Geida, V.Čā-
māne); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Atļaut V.R. atsavināt Aknīstes novada pašvaldības ne-

kustamo īpašumu (zemes gabalu) „Rieksti“, Aknīstes pa-
gasts, Aknīstes novads, Kadastra Nr. 5625 004 0154.

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

Apstiprināt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma no-
sacītā cena ir EUR 2000,00 (divi tūkstoši  euro 00 centi).

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

Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā
dzīvokļa Pasta ielā 5-4, Aknīstē, Aknīstes novadā,
pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pir-
mās daļas 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavi-
nāšanas likuma 9.panta otro daļu, 10.pantu, 13.pantu,
32.panta pirmo daļu, Publiskas personas finanšu līdzek-
ļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta
2.punktu, 4.panta otro daļu, un 5.panta pirmo daļu un piek-
to daļu, Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr. 109.
„Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta“
38.punktu, 19.04.2016.Pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijas lēmumu Nr.5, 20.04.2016.Finanšu komitejas lē-
mumu,  

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags,  I.Lunģe, A.Zībergs, G.Geida, V.Čā-
māne); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Atsavināt nekustamo īpašumu (dzīvokli) Pasta ielā 5,

dzīvoklis 4, kadastra Nr. 5625 900 0022, ar kopējo platī-
bu 43,4 m2, kas sastāv no 434/1748 kopīpašuma domāja-
mās daļas no daudzdzīvokļu mājas un no zemes. 

Noteikt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma (dzīvokļa)
nosacītā cena ir EUR 1161,19 (viens tūkstotis viens simts
sešdesmit viens euro 19 centi).

Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) atsavināšanas veids ir
pārdošana izsolē.

Apstiprināt Aknīstes novada domes izsoles noteikumus
Nr.2/2016 „Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā eso-
šā dzīvokļa Pasta ielā 5-4, Aknīstē, Aknīstes novadā at-
savināšanu”. (pielikumā)

Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai or-
ganizēt izsoli.

Par pašvaldības nekustamo īpašumu (dzīvokļu)
atsavināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pir-
mās daļas 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavi-
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nāšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta
ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo, piekto daļu, 8.pan-
ta otro, sesto, septīto daļu, 9.panta otro daļu, 37.panta pir-
mās daļas 4.punktu, piekto daļu, 45.panta trešo daļu,
19.04.2016. Pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas
lēmumu Nr.5, 20.04.2016.Finanšu komitejas lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags,  I.Lunģe, A.Zībergs, G.Geida, V.Čā-
māne); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Atļaut A.I. atsavināt Aknīstes novada pašvaldībai pie-

derošu nekustamo īpašumu (dzīvokli), Augšzemes ielā 22,
dzīvoklis 1, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr.5605
900 0024, ar platību 46,8 m2, 468/1334 kopīpašuma do-
mājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes.
Atsavināmā nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena
ir EUR 1261,19,00 (viens tūkstotis divi simti sešdesmit viens
euro 19 centi)

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

kā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot dzīvokļa
pirkuma līgumu.

Atļaut B.R. atsavināt Aknīstes novada pašvaldībai pie-
derošu nekustamo īpašumu (dzīvokli), Skolas ielā 16, dzī-
voklis 6, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr.5605 900
0023, ar platību 42,4 m2, 424/1891 kopīpašuma domāja-
mās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Atsavināmā
nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR 1461,19
(viens tūkstotis četri simti sešdesmit viens euro 19 centi)

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

kā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot dzīvokļa
pirkuma līgumu.

Atļaut B.S. atsavināt Aknīstes novada pašvaldībai pie-
derošu nekustamo īpašumu (dzīvokli), Skolas ielā 10, dzī-
voklis 12, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr.5605 900
0021, ar platību 45,7 m2, 457/14446 kopīpašuma domāja-
mās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Atsavināmā
nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR 3461,19
(trīs tūkstoši četri simti sešdesmit viens euro 19 centi).

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

kā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot dzīvokļa
pirkuma līgumu.

Atļaut J.E. atsavināt Aknīstes novada pašvaldībai pie-
derošu nekustamo īpašumu (dzīvokli), “Rīti”, dzīvoklis 17,
Ancene, Asares pagasts, Aknīstes novads, kadastra Nr. 5644
900 8609, ar platību 76,5 m2, 765/12635 kopīpašuma do-
mājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes.
Atsavināmā nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena
ir EUR 1570,00 (viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit
euro 00 centi).

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

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

Par Asares komunālās saimniecības
pievienošanu SIA “Aknīstes Pakalpojumi”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pir-
mās daļas 27.punktu, 20.04.2016.Finanšu komitejas lē-
mumu,  

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags,  I.Lunģe, A.Zībergs, G.Geida, V.Čā-
māne); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Izteikt Aknīstes novada domes 27.11.2013. lēmuma „Par

komunālo pakalpojumu sniegšanu novada administratīvajā
teritorijā” (prot. Nr.17, 15.#) 1.punktu šādā redakcijā:

„Nodot Asares pagasta komunālo saimniecību SIA
„Aknīstes Pakalpojumi”, palielinot SIA „Aknīstes
Pakalpojumi” pamatkapitālu, ar 01.06.2016.” 

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”, 13.04.2016.Tautsaimniecības komitejas
lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags,  I.Lunģe, A.Zībergs, G.Geida, V.Čā-
māne); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Izbeigt ar V.K., noslēgto zemes nomas līgumu par pa-

švaldības zemes nomu 0,5 ha platībā, kadastra
Nr.56250040204, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā.

Izbeigt ar Dz.O.Š. noslēgto zemes nomas līgumu par pa-
švaldības zemes nomu 3,0 ha platībā, kadastra
Nr.56250010023, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā.

Izbeigt ar Z.L. noslēgto zemes nomas līgumu par pa-
švaldības zemes nomu 1,2 ha platībā, kadastra
Nr.56250020068, un 4,0 ha platībā, kadastra
Nr.56250050125, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā.

Iznomāt S.G. pašvaldībai zemes gabalu 1,2 ha platībā,
kadastra Nr.56250020068, un daļu no pašvaldības zemes
gabala 4,0 ha platībā, kadastra Nr.56250050125, un no-
slēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas
mērķis 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā dar-
bība ir lauksaimniecība.

Iznomāt A.T. daļu no pašvaldībai piekrītošā zemes ga-
bala 0,3 ha platībā, kadastra Nr. 56050010437, Lauku ielā
18A, Aknīstē, Aknīstes novadā, un daļu no pašvaldībai pie-
krītoša zemes gabala 2,33 ha platībā, kadastra
Nr.56050010431, Lauku ielā 27A, Aknīstē, Aknīstes novadā,
un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes lie-
tošanas mērķis 0502 – pagaidu atļautā zemes izmantoša-
na sakņu dārziem.

Iznomāt J.G. daļu no pašvaldībai piekrītoša zemes ga-
bala 1,5 ha platībā, kadastra Nr.56050010437, Lauku ielā
18A, Aknīstē, Aknīstes novadā, un noslēgt zemes nomas
līgumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0502 – pa-
gaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem.

Iznomāt z/s “Kazupes” daļu no pašvaldības zemes gabala
3,0 ha platībā, kadastra Nr.56250060062, un noslēgt ze-
mes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mēr-
ķis 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība.

Iznomāt L.T. daļu no pašvaldības zemes gabala 1,1 ha
platībā, kadastra Nr.56250070176, un noslēgt zemes no-
mas līgumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0101
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība.

Iznomāt R.Š. pašvaldības zemes gabalu 2,0 ha platībā,
kadastra Nr.56250040316, pašvaldības zemes gabalu 0,4179
ha platībā, kadastra Nr. 56250040318, un pašvaldības ze-
mes gabalu 0,4275 ha platībā, kadastra Nr.56250040220,
un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes lie-
tošanas mērķis 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.

Iznomāt V.S. daļu no pašvaldības zemes gabala 3,0 ha
platībā, kadastra Nr.56250010158, un noslēgt zemes no-
mas līgumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0101
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība.
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Iznomāt S.G. pašvaldības zemes gabalu 2536 m2 platī-
bā, kadastra Nr.56050010408, un noslēgt zemes nomas lī-
gumu uz 20 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0106 – in-
dividuālo dzīvojamo māju apbūve.

Iznomāt J.B. pašvaldības zemes gabalu 0,25 ha platībā,
kadastra Nr.56620030284, Gārsenes pagastā, Aknīstes no-
vadā, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes
lietošanas mērķis 0101 – zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Iznomāt A.G. pašvaldības zemes gabalu 0,6097 ha pla-
tībā, kadastra Nr.56620010096, un zemes gabalu 1,6 ha
platībā, kadastra Nr.56620020159, Gārsenes pagastā,
Aknīstes novadā, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 ga-
diem. Zemes lietošanas mērķis 0101 – zeme, uz kuras gal-
venā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Iznomāt L.P. pašvaldības zemes gabalu 0,14 ha platībā,
kadastra Nr.56440040276, Asares pagastā, Aknīstes no-
vadā, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes
lietošanas mērķis 0101 – zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Iznomāt Z.O. pašvaldības zemes gabalu 1,1 ha platībā,
kadastra Nr.56250040204, un noslēgt zemes nomas līgu-
mu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0101 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Iznomāt A.P. pašvaldības zemes gabalu 4,8 ha platībā,
kadastra Nr.56440030056, Asares pagastā, Aknīstes no-
vadā, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zeme
tiks izmantota lauksaimniecības vajadzībām.

Iznomāt Z.A. daļu pašvaldības zemes gabala 0,07 ha pla-
tībā, kadastra Nr.56620010095, Gārsenes pagastā,
Aknīstes novadā, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 ga-
diem. Zemes lietošanas mērķis 0502 – pagaidu atļautā ze-
mes izmantošana sakņu dārziem.

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags,  A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET
– nav; ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās – 1 (I.Lunģe,
pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu pašvaldību
amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ie-
robežojumus),

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Iznomāt A.L. pašvaldības zemes gabalu 12,0 ha platībā,

kadastra Nr.56250040240, un pašvaldības zemes gabalu 10,0
ha platībā, kadastra Nr.56250040027, Aknīstes pagastā,
Aknīstes novadā, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 ga-
diem. Zemes lietošanas mērķis 0101 – zeme, uz kuras gal-
venā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Par nekustamā īpašuma “Vāveres”, 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 kla-
sifikācija 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”, 13.04.2016.Tautsaimniecības ko-
mitejas lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags,  I.Lunģe, A.Zībergs, G.Geida, V.Čā-
māne); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Vāveres”, īpašuma

kadastra Nr.56620030115, Gārsenes pagastā, Aknīstes no-
vadā, zemes gabalu ar kadastra Nr.56620040034 – 4,1 ha
platībā un piešķirt atdalītajam zemes gabalam nosauku-
mu “Vilki”.

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

Atdalītajai zemes vienībai 4,1 ha platībā noteikt zemes
lietošanas mērķi 0201 – fizisko un juridisko personu īpa-
šumā vai lietošanā esošie meži un pārējā mežsaimniecībā
izmantojamā zeme.

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

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru ka-
bineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpa-
šuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,
13.04.2016.Tautsaimniecības komitejas lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags,  I.Lunģe, A.Zībergs, G.Geida, V.Čā-
māne); PRET – nav; ATTURAS – nav,

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Kursīši”, īpašu-

ma kadastra Nr.56250040209, Aknīstes pagastā, Aknīstes
novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
56250040209 – 0,8 ha platībā un piešķirt atdalītajam ze-
mes gabalam nosaukumu “Cīrulīši”, Aknīstes pagasts,
Aknīstes novads.

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

Atdalītajai zemes vienībai 0,8 ha platībā noteikt zemes
lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir lauksaimniecība.

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

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru ka-
bineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpa-
šuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,
13.04.2016.Tautsaimniecības komitejas lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene,
S.Pudāne, J.Vanags,  I.Lunģe, A.Zībergs, G.Geida, V.Čā-
māne); PRET – nav; ATTURAS – nav, balsojumā ne-
piedalās – 1 (A. Ielejs, pildot likumā „Par interešu konflikta
novēršanu pašvaldību amatpersonu darbībā” noteiktos lē-
mumu pieņemšanas ierobežojumus),

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Aizupes”, īpašu-

ma kadastra Nr.56250070132, Aknīstes pagastā, Aknīstes
novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56250050107
– 1,6 ha platībā un piešķirt atdalītajam zemes gabalam no-
saukumu “Jaunkraujas”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads.

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

Atdalītajai zemes vienībai 1,6 ha platībā noteikt zemes
lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir lauksaimniecība.

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

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru ka-
bineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpa-
šuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,
13.04.2016.Tautsaimniecības komitejas lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags,  I.Lunģe, A.Zībergs, G.Geida, V.Čā-
māne); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Birztalas”, īpa-

šuma kadastra Nr.56250080021, Aknīstes pagastā,
Aknīstes novadā, zemes vienību ar kadastra Nr.
56250080021 – 0,5 ha platībā un zemes vienību ar kadastra
Nr.56250080022 – 2,5 ha platībā.
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Atdalītajiem zemes gabaliem ar kadastra Nr.56250080021
un kadastra Nr.56250080022 piešķirt nosaukumu “Andri”,
Aknīstes pagasts, Aknīstes novads.

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

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

Par nekustamā īpašuma “Ozolnieki”, 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 kla-
sifikācija 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”, 13.04.2016.Tautsaimniecības ko-
mitejas lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags,  I.Lunģe, A.Zībergs, G.Geida, V.Čā-
māne); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Ozolnieki” ar īpa-

šuma kadastra numuru 56620030162 zemes gabalus  ar
kad.nr. 56620030312 - 0,84 ha platībā un ar kad. Nr.
56620030313 - 3.22 ha platībā.

Atdalītajiem zemes gabaliem ar kad.Nr. 56620030312
un ar kad. Nr. 56620030313 piešķirt nosaukumu
“Ozolaines”.

Zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi - 0101
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība.

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

Par zemes ierīcības projekta “Liepkalni”,
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, apstiprināšanu

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru ka-
bineta 12.04.2011. noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi”, 13.04.2016.Tautsaimniecības
komitejas lēmumu,  

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

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt V.R. piederošā zemes īpašuma “Liepkalni”,

Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, zemes vienībai ar ka-
dastra Nr.56620030113 izstrādāto zemes ierīcības projektu.

Par zemes ierīcības projekta “Sporti”, Asares
pagastā, Aknīstes novadā, apstiprināšanu

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru ka-
bineta 12.04.2011. noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi”, 13.04.2016.Tautsaimniecības
komitejas lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags,  I.Lunģe, A.Zībergs, G.Geida, V.Čā-
māne); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt J.Z. piederošā zemes īpašuma “Sporti”, Asares

pagastā, Aknīstes novadā, zemes vienībai ar kadastra
Nr.56440050196 izstrādāto zemes ierīcības projektu.

Par būvju klasifikācijas pēc lietošanas veida
maiņu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 22.12.2009. noteiku-
mu Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju” 7.punktu un
pielikumu, 13.04.2016.Tautsaimniecības komitejas lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags,  I.Lunģe, A.Zībergs, G.Geida, V.Čā-
māne); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Noteikt bijušajai izglītības iestāžu ēkai – Gārsenes pa-

matskola (1263 – skolas, universitātes un zinātniskās pēt-
niecības ēkas), adrese: “Labieši”, Gārsene, Gārsenes pagasts,
Aknīstes novads, LV-5218, jaunu ēkas nosaukumu –
“Gārsenes pils” un būves lietošanas veidu – 1261 – Ēkas
pašizklaides pasākumiem; Plašizklaides pasākumu telpu
grupa.

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”, 13.04.2016.Sociālās, iz-
glītības, kultūras un sporta komitejas lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags,  I.Lunģe, A.Zībergs, G.Geida, V.Čā-
māne); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Piešķirt 4 personām apbedīšanas pabalstus. Kopā EUR

525,00.
Piešķirt 1 personai pabalstu sakarā ar bērna piedzim-

šanu. Kopā EUR 150,00.
Piešķirt brīvpusdienas 50% apmērā no 27.04.2016. līdz

31.05.2016. – 1 novada izglītības iestādes bērnam.
Piešķirt brīvpusdienas 100% apmērā no 27.04.2016. līdz

31.05.2016. – 1 novada izglītības iestādes bērnam..

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma
risināšanā

Pamatojoties uz likumu „Par dzīvojamo telpu īri”, liku-
ma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6., 14.pan-
tu un Aknīstes novada domes 22.12.2015. Saistošajiem no-
teikumiem Nr.31 „Par Aknīstes novada pašvaldības palī-
dzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, likuma „Par pa-
švaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 15.panta
pirmās daļas 9.punktu, 13.04.2016.Sociālās, izglītības, kul-
tūras un sporta komitejas lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags,  I.Lunģe, A.Zībergs, G.Geida, V.Čā-
māne); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Atzīt S.V. par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautā-

juma risināšanā un reģistrēt reģistrā Nr.1 “Pašvaldībai pie-
derošo dzīvojamo telpu izīrēšana” ar kārtas Nr.107.

Piešķirt S.V. dzīvokli “Spodras” – 12, Ancenē, Asares pa-
gastā, Aknīstes novadā, no šī gada 1.maija, īres līgumu slē-
dzot uz 1 gadu.

Piešķirt E.K. dzīvokli “Spodras” – 16, Ancenē, Asares pa-
gastā, Aknīstes novadā, no šī gada 1.maija, īres līgumu slē-
dzot uz 1 gadu.

Atzīt D.L. par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautā-
juma risināšanā un reģistrēt reģistrā Nr.1 “Pašvaldībai pie-
derošo dzīvojamo telpu izīrēšana” ar kārtas Nr.108.

Piešķirt D.L. dzīvokli “Gāršas” – 8, Gārsenē, Gārsenes
pagastā, Aknīstes novadā, no šī gada 1.maija.

Piešķirt V.T. dzīvokli Augšzemes ielā 36 - 5, Aknīstē,
Aknīstes novadā, īres līgumu slēdzot uz 1 mēnesi.

Izbeigt īres līgumu par dzīvokli “Spodras – 16, Ancenē,
Asares pagastā, Aknīstes novadā, kurš noslēgts ar J.Ž.

Pārslēgt dzīvojamo telpu īres līgumu par dzīvokli “Tempļi”
– 2, Asares pagastā, Aknīstes novadā, ar I.M.

Izslēgt no Aknīstes novada pašvaldības reģistra Nr.1
“Pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšana” 7 per-
sonas.
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Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa)
Miera ielā 3 - 2, Aknīstē, Aknīstes novadā, 

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

mās daļas 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavi-
nāšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta
ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo, piekto daļu, 8.pan-
ta otro, sesto, septīto daļu, 9.panta otro daļu, 37.panta pir-
mās daļas 4.punktu, piekto daļu, 45.panta trešo daļu,
13.04.2016.Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komi-
tejas lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags,  I.Lunģe, A.Zībergs, G.Geida, V.Čā-
māne); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Uzsākt Aknīstes novada pašvaldībai piekritīgā nekus-

tamā īpašuma – dzīvokļa Miera ielā 3 – 2, Aknīstē, Aknīstes
novadā, atsavināšanas procesu.

Veikt dzīvokļa inventarizāciju (ja nepieciešams), vērtē-
šanu un ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz Aknīstes novada
pašvaldības vārda.

Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai veikt
dokumentu sagatavošanu īpašuma novērtēšanai un atsa-
vināšanai.

Par nekustamo īpašumu (dzīvokļu)
“Navicki” – 5 un “Navicki” – 6 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 21.04.2016. Pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas lēmumu Nr.6,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags,  I.Lunģe, A.Zībergs, G.Geida, V.Čā-
māne); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Atzīt izsoli par Aknīstes pašvaldības īpašumā esošo dzī-

vokļu “Navicki” – 5 un “Navicki” - 6, Aknīstes pagastā,
Aknīstes novadā, atsavināšanu par nenotikušu.

Atkārtoti organizēt minēto dzīvokļu atsavināšanas iz-
soli, pazeminot nosacīto cenu par 20 %.

Izdarīt grozījumus Aknīstes novada domes 27.01.2016.
(prot. Nr.1, 23.#) izsoles noteikumos Nr.01/2016 „ Par
Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu
„Navicki“ 5 un „Navicki“ 6, Aknīstes pagastā, Aknīstes no-
vadā, atsavināšanu, Aknīstē, atsavināšanu”.

Apstiprināt izsoles noteikumos Nr.01/2016 „Par
Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu
„Navicki“ 5 un „Navicki“ 6, Aknīstes pagastā, Aknīstes no-
vadā, atsavināšanu” jaunā redakcijā.

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2016.gada 23.martā (protokols Nr.5, 13.#)

Saistošie noteikumi Nr.10/2016
“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

1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktob-
ra saistošajos noteikumos Nr.13 “Par sociālās palīdzības
pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, izvērtējot to ma-
teriālo stāvokli” šādus grozījumus:

1.1. Papildināt 1.2.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt novada sociālās

palīdzības sistēmu, kas nodrošinātu finansiālu atbalstu trū-
cīgām ģimenēm (personām), maznodrošinātām ģimenēm
(personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veici-
nātu viņu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā”;

1.2. Grozīt 5.1.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“Dzīvokļa pabalstu piešķir vienu reizi gadā kurināmā

iegādei vai īres un komunālo maksājumu segšanai trūcī-
gām ģimenēm (personām) un maznodrošinātām ģimenēm
(personām) kurām nav noslēgti uztura līgumi (ja uztura
līgums ir noslēgts, jābūt atrunātiem uztura devēja pienā-
kumiem pret uztura ņēmēju, pašvaldība izvērtē, vai saskaņā

ar uztura līgumu personai ir tiesības saņemt palīdzību) un
nav īpašumā mežs:”

1.3. Papildināt 5.1.punktu ar 5.1.1. un 5.1.2.punktiem
šādā redakcijā:

“5.1.1.  pabalsta apmērs 150 euro cietā kurināmā iegā-
dei vai komunālo maksājumu segšanai trūcīgām ģimenēm
(personām);

5.1.2. pabalsta apmērs 100 euro cietā kurināmā iegādei
vai komunālo maksājumu segšanai maznodrošinātām ģi-
menēm (personām).”

1.4. Izslēgt 5.2.punktu;
1.5. Grozīt 6.1.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“Pabalstu medicīnas izdevumu daļējai apmaksai piešķir

ne vairāk kā 100 euro ģimenēm (personām), kurām noteikta
atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam atbilsto-
ši Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumiem Nr.299
„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu.”

1.6. Grozīt 6.2.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“Pabalstu daļējai medicīnas izdevumu apmaksai piešķir

ne vairāk kā 75 euro maznodrošinātām ģimenēm (perso-
nām), kurām noteikta atbilstība maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusam atbilstoši Aknīstes novada pašvaldī-
bas 2015.gada 28.oktobra Aknīstes novada domes sēdē pie-
ņemtajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.24/2015 „Kārtība,
kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par
maznodrošinātu Aknīstes novadā”;

1.7. Izslēgt 6.2.1.punktu;
1.8. Izslēgt 6.2.2.punktu;
1.9. Papildināt Noteikumus ar 6.4.punktu un izteikt

to šādā redakcijā:
“Pabalstu operācijas gadījumā piešķir, izvērtējot katru

gadījumu atsevišķi, bet ne vairāk kā 200 euro gadā vienai
personai.”

1.10. Papildināt Noteikumus ar 6.5.punktu un izteikt to
šādā redakcijā:

“Pabalstu medicīnas izdevumu daļējai apmaksai un pa-
balsta operācijas gadījumā saņemšanai, personai sociāla-
jā dienestā jāiesniedz iesniegums, attiecīgo medicīnisko do-
kumentu kopijas, kur ir norādīti personas dati (pēc ne-
pieciešamības uzrādot oriģinālu), kas apliecina medicīnas
izdevumus vai operācijas gadījumu.”
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1.11. Grozīt 7.2.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“50% no ēdināšanas izdevumiem Aknīstes novada pa-

švaldības pirmsskolas izglītības iestādēs piešķir bērniem,
kuri iegūst pamatizglītību no 5 gadu vecuma, kam ir ob-
ligātā apmācība, un kuru ģimenēm noteikta atbilstība maz-
nodrošinātas ģimenes (personas) statusam atbilstoši Aknīstes
novada pašvaldības Aknīstes novada domes sēdē 2015.gada
28 oktobrī pieņemtajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.
24/2015 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša per-
sona atzīstama par maznodrošinātu Aknīstes novadā”;

1.12. Grozīt 8.1.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“Vienreizējs pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai (do-

kumentu noformēšanai vai atjaunošanai, atkarības no nar-
kotisko vai toksisko vielu ārstēšanai, sociālās aprūpes pa-
sākumu nodrošināšanai) un citu sociālo situāciju risinā-
šanai tiek piešķirts trūcīgām un maznodrošinātām per-
sonām, individuāli izvērtējot situāciju.”

1.13. Grozīt 8.2.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“Vienreizējais materiālais pabalsts līdz 130 euro apmērā

tiek piešķirts trūcīgām un maznodrošinātām personām, ku-
rām nav likumīgu apgādnieku, sociālo pakalpojumu no-
drošināšanai sociālās aprūpes institūcijā. Pakalpojumu ir
tiesīgas saņemt trūcīgās un maznodrošinātas personas, ku-
ras deklarējušas savu dzīvesvietu Aknīstes novadā.
Vienreizējais materiālais pabalsts jāpieprasa līdz tā ka-
lendāra gada beigām, kurā ir sniegts sociālais pakalpojums.”

1.14. Grozīt 10.2.1.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“ikmēneša uzturlīdzekļu pabalsts katram bērnam no pie-

dzimšanas līdz 7 gadu vecumam – 92,50 euro mēnesī un
katram bērnam no 7 gadu vecuma līdz 18 gadu vecuma sa-
sniegšanai – 111,00 euro mēnesī”;

1.15. Grozīt 11.14.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“Sociālā dienesta darbinieks informē personu par pie-

ņemto lēmumu. Ja lēmums negatīvs - pabalsta piešķirša-
na atteikta – pabalsta saņēmējam norādāms atteikuma pa-
matojums, kā arī lēmuma apstrīdēšanas vai pārsūdzēša-
nas kārtība.”

Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašval-
dībām“ 45.pantā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētāja V.Dzene

APSTIPRINĀTI

Aknīstes novada domes sēdē                                                                
2016.gada 27.janvārī (protokols Nr.1, 23.#)

GROZĪJUMI 

Aknīstes novada domes sēdē                                                                
2016.gada 27.aprīlī (protokols Nr.6, 32.#)

Aknīstes novada domes 
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 1/2016

„Par Aknīstes novada pašvaldības
īpašumā esošo dzīvokļu „Navicki“ 5 un

„Navicki“ 6, Aknīstes pagastā, 
Aknīstes novadā, atsavināšanu“

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

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

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

7, Aknīste, Aknīstes novads.

3. Izsoles laiks: 2016.gada 13.jūnijs plkst. 10:30.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas

atsavināšanas komisija:
komisijas priekšsēdētāja:    Liene Valaine
komisijas locekļi:                 Ilze Ieleja

Jānis Gavars                                

Sekretāre:                             Ināra Buiķe
5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošie nekus-

tamie īpašumi (dzīvokļi): 
5.1. „Navicki“ dzīvoklis Nr.5, Aknīstes pagasts, Aknīstes

novads, kadastra Nr. 5625 900 0004, kopējā platībā 40,8
m2, 408/3501 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzī-
vokļu mājas un zemes. Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) no-
sacītā cena ir EUR 265,00 (divi simti sešdesmit pieci
euro 00 centi);

5.2. „Navicki“ dzīvoklis Nr.6, Aknīstes pagasts, Aknīstes
novads, kadastra Nr. 5625 900 0006, kopējā platībā 46,2
m2, 462/3501 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzī-
vokļu mājas un zemes. Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) no-
sacītā cena ir EUR 395,00 (trīs simti deviņdesmit pie-
ci euro 00 centi).

6. Nekustamo īpašumu objektu izsoli sāk ar nekustamo
īpašumu „Navicki“ dzīvoklis 5 izsoles objekta noteikto no-
sacīto cenu.

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

8. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 30.00
(trīsdesmit euro 00 centi).

9. Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā.
10. Izsoles dalībniekiem jāreģistrējas Aknīstes novada

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

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

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

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

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

15. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalī-
ties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada pašvaldībā līdz
2016.gada 10.jūnijam darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un
no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30. 

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

16.1. Fiziskām personām: 
- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums

par vēlēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašu-
mu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

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

par vēlēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašu-
mu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

- dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalīb-
nieks) vai attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par
nekustamā īpašuma iegādi; 

- apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) kopiju vai
izraksts par pārvaldes institūciju amatpersonu) kompe-
tences apjomu; 

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

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

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

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

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

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

reģistrācijas termiņš; 
- nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie

dokumenti; 
- rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpa-

šuma atsavināšanas izsoles noteikumiem.
21. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu

eksemplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms iz-
soles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles notei-
kumiem. 

22. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrā-
cijas numuru. 

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

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

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

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

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

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

29. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu re-
ģistrācijas kartīti ar numuru. Katrs šāds solījums ir da-
lībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā objek-
ta cenu par noteikto cenas pieauguma apmēru EUR 30.00.
Ja neviens no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepār-
sola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto aug-
stāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. 

30. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena
objekts ir pārdots personai, kas nosolījusi pēdējo augstā-

ko cenu. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši vienu
un to pašu cenu, priekšroka pirkt objektu ir dalībniekam,
kurš pirmais no viņiem saņēmis izsoles dalībnieka reģis-
trācijas apliecību. 

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

– juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs
un nosolītā cena; 

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

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

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

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

35. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas da-
lībnieks, kurš nosolījis nekustamā īpašuma objektu, saņem
rēķinu samaksas veikšanai.

36. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēg-
šanai. 

37. Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles
nosacīto cenu vai arī izsoles dalībnieks, kas nosolījis aug-
stāko cenu, 7 dienu laikā pēc izsoles nav iesniedzis Mantas
atsavināšanas komisijai bankas dokumentus par to, ka at-
tiecīgie norēķini ir nokārtoti, viņš zaudē tiesības uz atsavi-
nāmo nekustamā īpašuma objektu. Reģistrācijas nodeva un
drošības nauda attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksā-
ta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu pie-
krišanu nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu
dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu. 

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

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

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

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

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

43. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, pēc
iemaksas veikšanas atsakās parakstīt pirkuma līgumu, kurš
sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta izsoles noteikumiem,
viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. Reģistrācijas no-
deva un drošības nauda šādam dalībniekam netiek at-
maksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu
piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolī-
to cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko
cenu. 
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44. Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods, at-
kāpšanās no līguma u.tml.) par tā nepildīšanu. Pirkuma lī-
gums nekustamā objekta nosolītājam jāparaksta 7 (septi-
ņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

45. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem
Aknīstes novada pašvaldības Mantas atsavināšanas ko-
misija. Sūdzības par Mantas atsavināšanas komisijas dar-
bību iesniedzamas Aknīstes novada domē 3 darba dienu
laikā no izsoles dienas Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes no-
vadā, LV-5208. 

467. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles
noteikumiem un saņemt sīkāku informāciju par atsavināmo
nekustamo īpašumu Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas
ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2016.gada 27.aprīļa
līdz 2016.gada 10.jūnijam darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un
no 12.30 līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 12.00 un no
12.30 līdz 14.30. Tālrunis uzziņām: 22029315. 

47. Izsole notiks 2016.gada 13.jūnijā plkst. 10:30,
Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste,
Aknīstes novadā, LV-5208.

APSTIPRINĀTI

Aknīstes novada domes sēdē                                                                
2016.gada 27.aprīlī (protokols Nr.6, 17.#)

Aknīstes novada domes
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 02/2016

„Par Aknīstes novada pašvaldības
īpašumā esošā dzīvokļa Pasta ielā 5-4,

Aknīstē, 
Aknīstes novadā, atsavināšanu“

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

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

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

7, Aknīste, Aknīstes novads.
3. Izsoles laiks: 2016.gada 13.jūnijā plkst. 11:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas

atsavināšanas komisija:
komisijas priekšsēdētāja:     Liene Valaine
komisijas locekļi:                 Ilze Ieleja

Jānis Gavars                                                                                                       
Sekretāre:                             Ināra Buiķe

5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošs nekus-
tamais īpašums (dzīvoklis): 

5.1. Pasta iela, dzīvoklis Nr.4, Aknīste, Aknīstes novads,
kadastra Nr.5605 900 0022, ar platību 43,4 m2, kas sastāv
no 434/1748 kopīpašuma domājamās daļas no būves un no
zemes. Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR
1161,19 (viens tūkstotis viens simts sešdesmit viens euro
19 centi);

6. Nekustamā īpašuma objekta izsoli sāk ar izsoles ob-
jekta noteikto nosacīto cenu.

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

8. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 30,00
(trīsdesmit euro 00 centi);

9. Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā.
10. Izsoles dalībniekiem jāreģistrējas Aknīstes novada

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

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

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

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

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

15. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalī-
ties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada pašvaldībā līdz
2016.gada 10.jūnijam darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un
no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30. 

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

16.1. Fiziskām personām: 
Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vē-

lēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā
ar šiem izsoles noteikumiem;

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

lēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā
ar šiem izsoles noteikumiem; 

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

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

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

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

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

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

19. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku
sarakstā. Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts slu-
dinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekš-
noteikumi. 
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20. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 
nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku re-

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

kumenti;
rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpašu-

ma atsavināšanas izsoles noteikumiem.
21. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu

eksemplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms iz-
soles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles notei-
kumiem. 

22. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrā-
cijas numuru. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs
un nosolītā cena;

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

32. Pircējs, kas, konkrētam objektam nosolījis pēdējo augstāko
cenu, izsoles vietā nekavējoties ar savu parakstu apliecina, ka
protokolā norādītā cena atbilst tai, ko viņš ir nosolījis. 

33. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet ne-
parakstās protokolā, uzskatāms par atteikušos no nosolītā
objekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija
ir tiesīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku sa-
raksta un viņam netiek atmaksāta dalības maksa un dro-
šības nauda. Tad Mantas atsavināšanas komisija pēdē-
jam pārsolītājam pircējam piedāvā atsavināmo nekustamo
īpašumu par viņa nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par
atsavināmo nekustamo īpašumu pirmspēdējo augstāko
cenu solījuši vairāki dalībnieki, izsoli nekavējoties atkārto
no pirmspēdējās augstākās cenas. 

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

35. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas da-
lībnieks, kurš nosolījis nekustamā īpašuma objektu, saņem
rēķinu samaksas veikšanai. 

36. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēg-
šanai. 

37. Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles
nosacīto cenu vai arī izsoles dalībnieks, kas nosolījis aug-
stāko cenu, 7 dienu laikā pēc izsoles nav iesniedzis Mantas
atsavināšanas komisijai bankas dokumentus par to, ka at-
tiecīgie norēķini ir nokārtoti, viņš zaudē tiesības uz atsa-
vināmo nekustamā īpašuma objektu. Reģistrācijas node-
va un drošības nauda attiecīgajam dalībniekam netiek at-
maksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu
piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolī-
to cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko
cenu.  

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

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

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

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

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

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

44. Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods,
atkāpšanās no līguma u.tml.) par tā nepildīšanu.
Pirkuma līgums nekustamā objekta nosolītājam jāparak-
sta 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstipri-
nāšanas.

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

46. Sūdzības par Mantas atsavināšanas komisijas dar-
bību iesniedzamas Aknīstes novada domē 3 darba dienu
laikā no izsoles dienas Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes no-
vadā, LV-5208. 

47. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles no-
teikumiem un saņemt sīkāku informāciju par atsavināmo
nekustamo īpašumu Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas
ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2016.gada 27.aprīļa
līdz 2016.gada 10.jūnijam darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un
no 12.30 līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 12.00 un no
12.30 līdz 14.30. Tālrunis uzziņām: 22029315. 

48. Izsole notiks 2016.gada 13.jūnijā plkst. 11:00,
Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste,
Aknīstes novadā, LV-5208.
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Termi š, kad tiks 
uzs kta projektu 
iesnieguma pie emšana 

2016.gada 9.maija l dz 2016.gada 9.j nijam 

Sludin juma 
kopsumma  

673 000.00 EUR  
1. R c ba „ Darbs un p rtic ba” – EUR 215 000.00 
3. R c ba „Tirgojam kop ” – EUR 100 000.00 
4. R c ba „Sak rtota un droša dz ves vide”- 

EUR 64 500.00 
5. R c ba „ Vesel ga dz ves vide” - EUR 64 500.00 
6. R c ba „Draudz ga un atbalstoša dz ves vide” - EUR 64 500.00 
7. R c ba „Spilgta un apgarota dz ves vide” - EUR 64 500.00 
8. R c ba „Radoš s rezidences” – EUR 100 000.00  

Projektu  stenošanas 
termi š 

Ja tiek veikta b vniec ba, teritorijas labiek rtošana  - divi gadi no Lauku atbalsta 
dienesta (turpm k LAD) l muma pie emšanas par projekta iesnieguma apstiprin šanu. 
P r jiem projektiem projektu stenošanas termi š ir viens gads no Lauku atbalsta 
dienesta l muma pie emšanas par projekta iesnieguma apstiprin šanu. 5.2. aktivit t  
“Vietas potenci la att st bas iniciat vas” un projekt  paredz ta attiecin mo izmaksu 
poz cija „Ar projektu saist t  person la atalgojuma un darb bas nodrošin šana” izmaksas, 
kas nep rsniedz 15% no projekta kop j s attiecin mos izmaksu summas, projekta 
stenošanas termi š ir 2 gadi no LAD l muma pie emšanas par projekta iesnieguma 

apstiprin šanu. 
Viet j s r c bas grupas 
nosaukums un adrese 

Biedr ba Lauku partner ba „S lija”   
Skolas iela 16a, Akn ste, Akn stes novads, LV - 5208 

Kontaktinform cija Skaidr te Medvecka, . T lr. 26590352, 
 e-pasts sk_medvecka@inbox.lv 
Ieva J tniece, T lr. 29548967 
E –pasts ieva.jatniece@gmail.com  
 m jas lapas adrese: www.partneribaselija.lv  

Projekti iesniegšana Projektu iesniegums pap ra form  divos eksempl ros un t  elektronisk  kopija, kas 
ierakst ta r j  datu nes j ,  j iesniedz Akn st , Skolas iel  16a (t lr.26590352, 
29548967). 

Projekta iesniegumus var iesniegt ar  Lauku atbalsta dienesta Elektronisk s pieteikšan s 
sist m  https://eps.lad.gov.lv/login vai elektronisk  dokumenta form , parakstot 
pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika z mogu Elektronisko 
dokumentu likum  noteiktaj  k rt b , var iesniegt nos tot uz Lauku atbalsta dienesta e-
pastu: lad@lad.gov.lv. 

 
 

Biedrības Lauku partnerība „Sēlija”  paziņojums
Biedrība Lauku partnerība „Sēlija”  izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu Lauku

attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju“ ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Asares pagasta iedzīvotāju
ievērībai

2016. gada 11. maijā   
no pl. 15. 00 ASARES  pagasta pārvaldes telpās, 

no pl. 16. 00   ANCENĒ (skolas zālē)

Aknīstes novada domes Sociālo, izglītības, kultūras un
sporta komitejas deputāti Aija Voitiške, Skaidrīte

Pudāne, Ināra Lunģe un Guntars Ģeida uzklausīs
iedzīvotājus un atbildēs uz jautājumiem par sociālo

palīdzību un izglītību novadā.
Iedzīvotājiem ir iespēja runāt ar katru no deputātiem,

ja nepieciešams, arī individuāli.
Jautājumus var savlaicīgi sūtīt uz e-pastu
s.pudane@gmail.com, uz kuriem klātienē

varēs saņemt atbildes.

SIKS komitejas priekšsēdētāja Skaidrīte Pudāne
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Šogad pavasaris mūs nelutina ar sil-
tām dienām, tas nedroši atkāpjas no zie-
mas stingrā tvēriena. Neskatoties uz to,
mums, aknīstiešiem - dzejas mīļotājiem,
bija skaisti svētki-tikšanās ar saulainu
un gaišu cilvēku – mūsdienu dzejnieci
Liju Blūmu.

Dzejas diena tika rīkota bibliotēku ne-
dēļas ietvaros un  to  organizēja  mūsu
V.Ancīša vārdā nosauktā  pilsētas bib-
liotēkas darbinieces. Īpaši  gribas atzī-
mēt ilggadējās bibliotekāres Marijas Čū-
rišķes pūles, lai  notiktu šis pasākums.

‘’ Ir mazliet auksti. 
Pasaki kaut ko labu-
Par sevi, par dzīvi.
Parunā ar mani.
Varbūt būs siltāk.’’
Šos vārdus var uzskatīt par visa pa-

sākuma moto. Vienkāršība, sirsnība,
dvēseles bagātība staroja no dzejnieces
visa pasākumā laikā un ienesa gaismu
tikšanās dalībnieku sirdīs.

Kas ir šis cilvēks, kurš nes gaismu ci-
tiem? Lija Blūma - diplomēta bibliotekāre,
dzejniece, publiciste, dzimusi, augusi un
skolā gājusi Rūjienā, vēlāk pabeigusi
Kultūras darbinieku tehnikumu un
Latvijas Valsts Universitāti. No raks-
tnieces stāstītā mēs uzzinājām, ka viņa
vairāk kā 20 gadus  strādājusi par bib-
liotekāri Salacgrīvā. Šeit, pilsētā pie jū-
ras, nešķirami sadraudzējusies  ar   grā-
matu, lasīšanu un rakstīšanu. Dzeju  au-
tore  rakstījusi jau sen, bet  tikai rak-
stīšanas pēc. Pirmie viņas klausītāji un
kritiķi  bija tuvinieki, jo publicēties Lija
sāka krietni vēlāk. Šo dzīves posmu

Salacgrīvā  dzejniece uzskata par
skaistāku savā mūžā, jo šeit viņa sati-
ka savu pirmo mīlestību, šeit dzima abi
dēli. Mīlestība un cieša saikne ar šo vēju
apdvesto pilsētu un jūru atklāta viņas
pirmajā liriskajā krājumā ’’Gar jūru ar
atmiņām’’.

Pasākuma dalībniekiem bija iespēja
iepazīties ar šī krājuma dzejoļiem. Ik
dzejas rinda ir kā maza pērlīte - dziļa
satura, gaišu domu un jūtu pilna. Ne vel-
ti dzejnieks Arnolds Auziņš teicis: ’’Lijas
Blūmas dzeja ir tīra un saprotama.” Kā
pierādījums tam dzejas rindas:

Reizēm vajag pieturēties,
Pieturēties pie kaut kā,
Lai varētu doties 
Pa slideno ceļu.
Nav jau pie kā, nav.
Jāiet  vien pašai,
Turoties pie atmiņām,
Domājot par rītdienu.
Gadi iet un vēlme-
Pieturēties.
Šie vārdi līdz sirds dziļumam  aiz-

kustināja ik klausītāju, jo lielākā daļa
no mums –sievietes ar lielu dzīves pie-
redzi un savu sāpi. Taču katra ilgojas
pēc dvēseliska siltuma, sapratnes un at-
balsta. Ne velti klausītāju acis  pildījās
ar patiesām asarām. Un tas ir visīstā-
kais  pierādījums  dzejnieka  talantam,
jo tikai patiesi vārdi  atver sirdis!      

Tikšanās laikā dzejniece stāstīja par
savu dzīvi, rādot  līdzi paņemtās fo-
togrāfijas. Ļoti sirsnīgi un silti Lija
Blūma atsaucās par burvīgo kursu
Kultūras darbinieku tehnikumā. Viņu

vidū arī mūsu sirsnīgā un   atsaucīgā
bibliotkāre  Marija Čurisķe. Var  tikai
apbrīnot, ka ar daudziem kursabiedriem
viņa tiekas bieži, ka  jaunības dienu
draudzība neizzūd pēc gadu desmitiem.
Gan Liju, gan Mariju  vieno  patiesa  mī-
lestība  pret  grāmatu  un vēlme  lasī-
šanas  prieku  radīt  citos, sevišķi  jau-
natnei.

Interesanti  bija  uzzināt  par  dzej-
nieces  nākotnes  plāniem.  Autore  at-
klāti  teica,  ka  ir  doma  par  darbo-
šanos  ne  vien  dzejas  laukā, bet  arī
prozā. Viņa nolasīja  dažus fragmentus
no  topošās grāmatas - savas  dienas-
grāmatas.  Vienkāršie  ieraksti  liecina
par  neparastu  personību. Mūsu  priek-
šā  neuzstājās  tikai  radošs cilvēks, dzej-
niece,  bet arī  mīloša   māte  un  gādī-
ga  vecmāmiņa ar ikdienas  raizēm, prie-
ku un bēdām.

No pasākuma aizgājām ar atziņu, ka
esam tikušies ar inteliģentu cilvēku, kurš
spēj saredzēt skaisto un brīnišķo  sev ap-
kārt, redz labo cilvēkos, prot priecāties
par dzīvi.

Vislabākā iespēja personīgi uzzināt
par dzejnieci kā  cilvēku ir  izlasīt viņas
dzejoļu krājumus ‘’Gar jūru ar atmiņām’’
un ‘’Ziemas smarža’’.

Tikšanās aizritēja nemanot, jo bija ļoti
interesanta, saturīga, izzinoša, pārdo-
mām bagāta. Ceram  un ticam, ka  dzej-
niece Lija Blūma  vēl atbrauks  pie
mums, lai prezentētu savu jauno  pro-
zas vai dzejas grāmatu.

Pasākuma apmeklētāju  vārdā -
Lilija Pupiņa un Zinaida Ribāka    

Asares pamatskolā
Asares pamatskola 2015./2016.m.

g. iesaistījās „Zaļā josta“ rīkotajos
makulatūras un izlietoto bateriju
vākšanas konkursos „Tīrai
Latvijai!’’. Savācām 708.00kg ma-
kulatūras un 31.7kg izlietoto ba-
teriju. Asares pamatskola izsaka pa-
teicību skolēniem, viņu ģimenēm,
skolotājiem par atsaucību maku-
latūras vākšanā, saudzējot un tau-

pot dabas resursus. Īpašs paldies
Diānai Nemirskai par nodotiem
73.00kg. Paldies tiem, kas aktīvi
vāca izlietotās baterijas, veicinot vi-
dei kaitīgu preču nenonākšanu dabā
un to pārstrādi otrreizējās izejvie-
lās, tā saudzējot vidi. Arī šajā kon-
kursā centīgākā bija Diāna
Nemirska, iesaistot savu ģimeni.

Asares pamatskolas konkursu 
koordinatore K. Rubiķe.

Asares pagastā...
Paldies visiem, kas piedalījās Lielajā

talkā, īpaši Aknīstes vidusskolas sko-
lēniem, kas nolasīja atkritumus no ceļ-
malām Vilkupe – Ancene, kopā tika sa-
vākti 34 maisi. Kopā Lielās talkas lai-
kā Asares pagastā tika savākti vairāk
kā 100 pilni talkas maisi ar atkritu-
miem. Aicinām iedzīvotājus būt apzi-
nīgākiem, lai nākamajos gados būtu ma-
zāk atkritumu un sakoptāka vide.

K.Tēts

AArr  ppaavvaassaarrii    ddaabbāā  uunn  ssiirrddīī
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SĒLIJA ROTĀ

...šķiet, taureņi un spāres te straujāk deju griež.
Te baltāki ir stārķi un cīruls dzidrāk dzied,
Pat ļaudis šajā pusē prot kaut kā raitāk iet....“
/A. Kreņevskis/

Aknīstē 18. jūnijā notiks 4. Tautas mākslas svētki „Sēlija
Rotā”. Tie ir sēļu aktīvo tautas mākslas kolektīvu kopā sa-
nākšanas svētki – tie ir kā Sēlijas reģiona mazie Dziesmu
un Deju svētki. Šogad svētkos vienkopus varēs redzēt un
dzirdēt 23 deju kolektīvus un 30  dziedošos kolektīvus, tajā
skaitā korus, ansambļus, folkloras kopas. Svētku dalībnieki

sabrauks no 8 novadiem – Jaunjelgavas, Neretas, Viesītes,
Aknīstes, Jēkabpils, Salas, Krustpils un Ilūkstes. Svētku
koncertā, kurš notiks plkst.19:00 Aknīstes estrādē, kopā
ar visiem dalībniekiem, uzstāsies mūsu novadnieks, oper-
dziedātājs Armands Siliņš. Svētku kopkori diriģēs
Latvijas Dziesmu un Deju svētku koru virsdiriģente Agita
Ikauniece un deju uzvedumu veidos Elita Treilone. Dienas
gaitā varēs dzirdēt ansambļu uzstāšanos vairākās nova-
da vietās – pie Gārsenes pils, Asares parkā, APNS terito-
rijā, Aknīstes ev.-lut. baznīcas dārzā.  Folkloras kopas sa-
vus klausītājus gaidīs plkst. 10:30 atpūtas vietā pie Svētavota
Aknīstē. Svētku noslēgumā zaļumballe kopā ar grupu
„Dvinskas muzikanti”. 

Aicinām novada iedzīvotājus izbaudīt šos jaukos svēt-
kus, jo tā ir unikāla iespēja redzēt, dzirdēt, sajust vienkopus
tik daudzus kolektīvus, apmeklējot pasākumus visas die-
nas garumā. 

Sīkākai informācijai sekojiet www.akniste.lv un afišās.
Kultūras darbinieces Kristiana un Aiga.

2016.gadā Latvijas
Zemessardzei – 25.
1991.gada 23.augustā kā viens no

pirmajiem atjaunotās Latvijas
Republikas likumiem tika pieņemts li-
kums “Par Latvijas Republikas
Zemessardzi”, kas noteica, ka Latvijas
Republikas Zemessardze (ZS) ir brīv-
prātīgs militarizēts sabiedrības pa-
šaizsardzības formējums. Tā mērķis ir
iesaistīt Latvijas Republikas pilsoņus
valsts teritorijas un sabiedrības aiz-
sardzībā. Zemessardze ir Nacionālo bru-
ņoto spēku sastāvdaļa un regulāro spē-
ku rezerve, tā piedalās valsts aizsar-
dzības sistēmas uzdevumu plānošanā
un izpildē saskaņā ar valsts aizsar-
dzības plānu.

Savukārt 2010.gada 1.septembrī stā-
jās spēkā jaunais Latvijas Republikas
Zemessardzes likums, kurš nosaka, ka
Zemessardze ir Nacionālo bruņoto spē-
ku sastāvdaļa, kuras mērķis ir iesais-

tīt Latvijas pilsoņus valsts teritorijas
un sabiedrības aizsardzībā un kura pie-
dalās valsts aizsardzības uzdevumu plā-
nošanā un izpildē atbilstoši likumā no-
teiktajiem uzdevumiem.

Latvijas Republikas Zemessardze ir
lielākā Nacionālo bruņoto spēku struk-
tūra un teritoriālās aizsardzības pa-
mats. Zemessardze dod iespēju Latvijas
Republikas pilsoņiem brīvprātīgi kal-
pot savai valstij, rūpējoties par tās dro-
šību un aizsardzību. Zemessardze ir iz-
aicinājums ikvienam pilnveidot sevi, ie-
gūstot jaunas zināšanas, organizēti un
saturīgi pavadīt brīvo laiku, iepazīstot
jaunus draugus un domubiedrus, vei-
cināt savas pašapziņas izaugsmi, kopīgi
darbojoties vienotā komandā Latvijā un
ārpus tās robežām.

Zemessardzes 56.kājnieku bataljona
seržants Dainis Stiebriņš un zemessargs
Mārtiņš Gilučs Aknīstes vidusskolēnus
iepazīstināja ar Zemessardzes vēsturi,
mērķiem, uzdevumiem. Vidusskolēni
tika iepazīstināti ar prasībām uzņem-

šanai zemessardzē, dienestu un tā gai-
tu, mācībām, samaksu zemessargiem,
sociālajām garantijām. Abi zemessargi
ir bijušie Aknīstes vidusskolas absol-
venti. Viņi atbildēja uz jauniešu jau-
tājumiem. Paldies par jauniešu uzru-
nāšanu !

Aknīstes vidusskolas direktore
A.Voitiške

Aknīstes vidusskolā viesojas Zemessardzes
56.kājnieku bataljona pārstāvji

Aknīstes
novada jaunieši

piedalās
Generāļu kausa
izcīņas posmā
12.aprīlī Jaunjelgavā noti-

ka Sēlijas Generāļu kausa iz-
cīņas otrais posms- Saušana ar
pneimatisko ieroci. Aknīstes
novadu pārstāvēja Digmārs
Čāmāns, Dinārs Čāmāns,

Vineta Mačulāne un Artūrs
Ermansons. Komandu orga-
nizēja un jauniešus uz sacen-
sībām pavadīja kultūras dar-
ba organizatore, kas
atbild arī par jauniešu lietām
novadā Aiga Andruškeviča.
Sacensībās tika pārstāvēti
seši novadi. Jauniešiem bija ie-
spēja izjaukt un salikt AK-4 ie-
roci. No Aknīstes novada la-
bāko rezultātu uzrādīja Artūrs
Ermansons.

L. Prande
Foto A. Andruškeviča
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‘’Kā koks nevar nemīlēt un neievērot savas saknes, tā
arī mēs, kuri esam kaut kas, nevaram apstāties ceļā uz sa-
pratni, kas mēs esam,’’ tā raksta Rima Vitaite.

Lai labāk saprastu savas saknes un katrs sevi, lai vai-
rāk iepazītu mūsu plašo senču zemi Sēlijā, mēs, Aknīstes
BJC novadpētniecības skolēni, kopā ar skolotājiem un ve-
cākiem devāmies ekskursijā uz Anīkščiem. Kāpēc tieši uz
Anīkščiem?!   Pirmkārt, šī pilsēta atrodas Sēlijas novada
teritorijā, Lietuvā, un mēs vēsturiski cieši esam saistīti ar
kaimiņu republiku. Otrkārt, Anīkšči ir jauka pilsētiņa, kur
brīnišķīgi ir saglabājušies vēsturiskie objekti un aktīvi pie-
saista tūristus ar jaunām vietām. Un treškārt, šī pilsēta
ar gleznainu dabu atrodas pavisam netālu no Aknīstes. 

Pie pirmā apskates objekta - Stanislova Petraškos ak-
mens smilšu gleznu muzeja - sagaidīja gide. Pēc īsfilmas
par Stanislova Petraško bija iespēja pašiem sataisīt akmens
smilšu un līmes glezniņu. Vēl bija iespēja apskatīt dažā-
das mākslinieka gleznas. Par laimi līdz nākamajam objektam

nebija tālu jāiet.  Nākamo objektu izvēlējāmies dzejnieka
un bīskapa - Antana Baranauska klētiņu, kur apskatījām
viņa uzbūvēto māju, un uzzinājām par dzejnieka popula-
ritāti. Antanas Baranausks uzrakstīja poēmu Anīkšču sils,
kas pārtulkota 17 valodās. Dzejnieks tika apglabāts savā
mājas pagalmā. 

Nākamais apskates punkts -Šaursliežu dzelzceļa muzejs.
Mūs sagaidīja stacijas kapteinis. Bija iespēja apskatīt 100
gadu vecu lokomatīvi „Kukuška”, kurš brauca ar ātrumu
15 km/h. Varējām pabraukt pa sliedēm ar trīsriteni un ar
rokas drezīnu, kuru cilvēki var izkustināt ar savu spēku.
Apkatījām vagonus, kuri paredzēti dažādu lietu pārveša-
nai. 

Tālāk devāmies uz Eņģeļu muzeju. Tajā savu sakrāto
eņģeļu kolekciju muzejam uzdāvināja kultūras pārstāve
Beatriče Kleizaite-Vasaris. Viņas eņģeļu kolekcija sastā-
vēja no 109 eņģeļiem: glezniecībā, grafika, Lietuvas tau-
tas mākslas darbi, senā tautas māksla. Pa ceļam uz nā-

Ekskursija uz Anīkščiem

Visu ziemu Gārsenes pagasta ie-
dzīvotājiem tika dota iespēja pavadīt
ziemas vakarus trenējoties novusā un
galda tenisā Gārsenes kultūras nama
zālē. Spēlēt gribētāju izrādījās salīdzoši
daudz, tāpēc bija jāsāk domāt par eso-
šā inventāra papildināšanu. Pateicoties
trenera P. Stalidzāna iniciatīvai tika
piesaistīti sponsori, par kuru saziedo-
tajiem līdzekļiem tika iegādāti jauni te-
nisa un novusa galdi. Atsaucīgie zie-
dotāji bija: IU Viktors Popovičs, J-Būve
(J. Vanags), z/s Dālderi (A. Vārna), z/s
Pāvuli (E. Tuņķelis), z/s Kristāli (L.
Osockis) un individuālie ziedotāji - A.
Ribāks un A. Zajevs.

Noslēdzoties treniņu sezonai 16. ap-
rīlī notika novusa un tenisa čempionāts
Gārsenes kultūras namā. Uz sacensī-
bām ieradās daudz spēlētgribētāju, kas
cīnījās par Aknīstes pašvaldības sa-
gādātajiem kausiem un diplomiem.
Sacensību atklāšanā uzrunu teica
Gārsenes pagasta pārvaldnieks J.
Bondars un sacensības varēja sākties.

Dāmu konkurencē novusa sacensī-
bās 1.vietu ieguva J. Krievāne, 2. vie-
tu L. Grigorjeva, 3.vietu M. Nastaja.

Kungu konkurencē novusa sacen-

sībās 1. vietu ieguva E. Ozoliņš, 2 vie-
tu V. Nastajs, 3. vietu D. Krievāns.

Tenisa sacensībās dāmu konkurencē
1. vietu ieguva M. Nastaja, 2. vietu L.
Grigorjeva, 3 vietu S. Šmite.

Tenisa sacensībās kungu konkurencē
1. vietu ieguva I. Nastajs, 2. vietu D.
Krievāns, 3. vietu V. Nastajs.

Paldies Gārsenes kultūras nama va-
dītājai K. Kalnietei par palīdzību sa-

censību organizēšanā.
Noslēgumā J. Vanags teica pateicī-

bas vārdus galvenajam trenerim P.
Stalidzānam un novēlēja nākošgad tur-
pināt šogad iesāktos treniņus un ap-
ņēmību atkal noorganizēt šādas sa-
censības.

Sacensību līdzorganizators 
G. Geida. 

Novusa un tenisa sacensības Gārsenē 2016
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kamo objektu mēs iegājām - Sv. Mateja baznīcā. Bijām lie-
cinieki jauna kristieša tapšanai – notika kristības. Pats la-
bākais skats pavērās, kad uzkāpām līdz baznīcas jumtam
– tornī. Lai nokļūtu 33 metru augstumā, tornī bija jāuz-
kāpj pa 186 pakāpieniem.

Pēc tam mēs braucām uz Anīkšču silu, kur atrodas
„Puntukas” akmens. Lai gan tas ir otrs lielākais akmens
Lietuvā, taču - vispopulārākais. Akmens sver 275 tonnas.

Mēs apmeklējām unikālo tūrisma objektu – Koku vai-
nagu taku, 300 metrus pa gaisa tiltu pastaigājām koku ga-
lotņu augstumā. Šis objekts izpelnījies starptautisko atzinību
ANO pasaules tūrisma organizācijas tūrisma izcilības un
inovāciju godalgu.

Beigu objekts bija – Zirgu muzejs. Šeit var iemācīties jāt
ar zirgu, kā arī uzzināt daudz interesantu faktu par šiem dzīv-
niekiem. Varēja redzēt kalēju, audēju, keramiķi un citus amat-
niekus, patika jāt zirga mugurā un braukt pajūgā. 

Sakām lielu paldies mūsu skolotājai Olgai Vabeļai, jo ek-
skursija mums ļoti patika, un paldies novada pašvaldībai
par transportu. 

Novadpētniecības pulciņa dalībnieki
A.Zaičenkovs, A.Ķiķēns, S.Sorokins.

Gadskārtējais pirmsskolas deju ko-
lektīvu sadancis „SVĒTKI SAULĪTEI”
šogad notika Viesītes kultūras pilī, šī
gada, 19.aprīlī. Tajā piedalījās 10 bēr-
nu deju kolektīvi no apkārtējiem no-
vadiem vecumā no 3 līdz 7 gadi. 

Aknīstes novadu pārstāvēja Bērnu
un jauniešu centra divi bērnu deju ko-
lektīvi „Mazais virpulītis” (3-4gadi) un
„Virpulis”(5-7gadi), to vadītāja Inta
Mežaraupe. 

Pasākumu vadīja Mežamāte ar sa-
vām laumiņām un Rūķis. Tie visus ko-
lektīvus svinīgi pieteica, godināja un
aicināja uz skatuves gan pasākuma sā-
kumā, gan noslēgumā.

Pirmsskolas deju kolektīvi uzstājās
ar divām dejām. „Virpulis” dejoja
„Jautro danci” un „Māsiņas krāsiņas”,
savukārt, „Mazais virpulītis”, kas bija
pasākuma visjaunākie dalībnieki, de-
joja „Kas tie tādi dziedātāji” un „Roku
rokā”.

Pēc koncerta bērniem bija groziņ-
balle kopā ar Mežamāti, laumiņām un
Rūķi. Bērni, pamielojušies ar līdzpa-

ņemto ēdienu, aktīvi iesaistījās dejo-
šanā, atdarinot laumiņu kustības.

Paldies visām māmiņām, kas palī-
dzēja sarūpēt līdzi ņemamo groziņu sa-
turu un kas pieskatīja ne tikai savu at-
vasīti, bet vēl pārējos sadanča dalīb-
niekus. Īpašs paldies mammām -
Santai Bērziņai, Santai Ķiķēnai,

Ivetai Škagalei, Inetai Plocānei,
Kristianai Kalnietei un Evitai
Bezprozvannajai! 

Milzīgs paldies, par dalību ikgadē-
jā pirmsskolas deju kolektīvu sadan-
cī, vadītājai Intai Mežaraupei!  

Sagatavoja E.Ķiķēna

Aknīstes BJC - bērnu deju kolektīvi sadancī
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Zelta kāzās...
Bij divas sirdis reiz...
Un līksmē tās
kā divas dziesmas pēkšņi satikās...
Viens otrā toreiz pavērāties klusi
un sapratāt, ka laime atnākusi.
Bij divas takas reiz...
Bet tagad tās
iet kopā gadu tālēs saulainās.
/L.Vāczemnieks/

Piecdesmit gadus Jūs turiet viens
otru pie rokas, pusgadsimtu Jūs kopā
sagaidāt saullēktus un aizvadiet sa-
ulrietus.

Dienas, nedēļas, gadu desmiti no-
maina cits citu, tikai Jūsu mīlestība
paliek nemainīga. Tā ir kā enkurs ne
tikai Jums, bet arī visai Jūsu ģimenei.

Mūsu tētis nāk no Lietuvas-
Tumasāniem, bet 1962. gadā pār-
brauca dzīvot uz Gārsenes „Vilēniem”.

Mūsu mamma ir gārseniete, un viss
mūžs saistās ar Gārseni un dzimto
māju „Censoņi”.

Mūsu vecāki iepazinās un viens
otrā ieskatījās 1964. gadā Gārsenē bal-

lē, bet gredzenus mija
1966. gada 1. maijā. 

Mūsu vecāki visu dzīvi
vadījuši, nebaidoties sma-
ga darba. Tētim darba gai-
tas sākās mežniecībā, iz-
strādājot mežus, bet vēlāk
kolhozā par traktoristu.
Mammas darba mūžs aiz-
ritējis strādājot kolhozā par
kasieri- grāmatvedi. 

Protams, Jūsu ceļš ne-

bija tikai rožlapiņām klāts, Jūs spē-
jāt pārvarēt grūtības un neatteicāt iz-
aicinājumiem, kurus Jums sagatavoja
Liktenis, saglabājot savstarpēju uz-
ticību un mīlestību, kā arī izaudzinot
lieliskus bērnus un mazbērnus.

Šobrīd mūsu vecāki bauda pelnīto
atpūtu un priecājas par savu sakup-
lojušo ģimeni - meitu Vinetu , dēlu
Aivaru, pieciem mazbērniem un vie-
nu mazmazbērniņu. 

Vēlam mūsu vecākiem labu vese-
lību un vēl ilgu kopā būšanu.

Meita Vineta un 
dēls Aivars ar ģimenēm.

KULTŪRAS  PASĀKUMU  PLĀNS  MAIJĀ
7. MAIJĀ 

Plkst. 18.00 Gārsenes k/n
Mātes dienai veltīts koncerts „Patiesi un no sirds”

Piedalās vokālie ansambļi no Subates, Rubenes, Neretas,Elkšņiem, Aknīstes un Gārsenes.
Ieeja bezmaksas

21. MAIJĀ
Plkst. 19.00 Asares k/n 

Asares amatierteātra pirmizrāde R.Mišūne „Dāvana tantei”
Ieeja - ziedojumi

Plkst.22.00 Groziņballe. Ieeja EUR 4.00

26.MAIJĀ
Plkst. 11.00 pie Gārsenes k/n

Pārgājiens senioriem „PILNA SAUJA PAVASARA”
Piedalās Subates, Jelgavas, Aknīstes, Lones, 

Asares un Gārsenes seniori

28. MAIJĀ
Aknīstes novada bērnu svētki „Nāc kopā ar mums”

Plkst.11.00 Aknīstes BJC zālē
Plkst. 13.00 Aknīstes estrādē

Pasākumi bezmaksas

Sīkākai informācijai sekot Aknīstes novada mājas lapā un afišās.
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Jaunieguvumi aprīlī
Gaile, Inga, 1976-. Stikli: romāns
Noihausa, Nele. Dusmīgais vilks: romāns
Krekle, Maija, 1955-. Ilgu putni ar sasietiem spār-

niem: Austras Skujiņas dzīve un kaislības: romāns
Vailda, Meredita. Vēlme: romāns
Eljota, Ketrina. Vēlos būt tev līdzās: romāns
Svīre, Māra, 1936-. Ar vakardienu kabatā: [romāns]
Stāsti / Māra Svīre, Ēriks Kūlis, Aivars Kļavis,

Gundega Repše, Arno Jundze, Dace Rukšāne
Heiere, Džordžeta. Frederika: romāns
Devero, Džūda. Negaidītais mantojums: romāns
Patersons, Džeimss. Otrā iespēja: detektīvromāns
Gross, Endrū. 15 sekundes: psiholoģiska spriedzes

proza
Žuravska, Dzintra, 1939-. Kad bumerangs atgrie-

žas: romāns

Bisī, Mišels. Meklējot spāri: romāns
Teilore, Katrīna. Mantojums: romāns
Hermanis, Voldemārs, 1935-. Zem LKP kupola: ie-

skats Latvijas Komunistiskās partijas līkločos (1945-
1991)

Brīvās Latvijas prezidenti
Puriņa, Inga, 1974-. Sirdspuksti viņpus robežām:

romāns

Bērnu un jauniešu literatūra
Grejs, Džeikobs. Zvērači: kraukļu vārdotājs
Ledus sirds. Mūžīgā vasara: mazais romāns
Vīslandere, Juja. Mūmamma un Vārna: [stāsti]
Saimona, Frančeska. Negantā Nika „Trakais ke-

čups“
Vilsone, Žaklīna. Treisijas Bīkeres stāsts
Kerra, Džūdita. Tīģeris, kurš ieradās uz tēju

Pagalmā krāsmatas, istabā 1 mal-
kas pagale un prātā neizsapņots sap-
nis par makšķerēšanu rīta dūmakā.
Būs vien jāatliek. Viss…dārza darbi,
meža darbi un pat hobiji. Paldies
Dievam, ka mums ir māja, kurā klu-
si pašņukstēt līdz saules lēktam, kad
rīts lieks saņemties un turpināt dienas
gaitas. Taču vislielākais paldies līdz-
cilvēkiem, kas metās palīgā, lai gan pa-

šiem noteikti bija svarīgāki darbi da-
rāmi. Ja kāds reiz sacīs, ka labu cilvēku
nav- neticiet! Neticiet nevienam vār-
dam, jo mums palīdzēja un joprojām pa-
līdz ļoti daudz labu un sirsnīgu cilvē-
ku.

Liels paldies par saziedotajiem ma-
teriāliem, finansiālajiem līdzekļiem, iz-
darīto darbu un morālo atbalstu:

l Ugunsdzēsējiem
l Aknīstes novada pašvaldības so-

ciālajam dienestam
l APNS arodbiedrībai
l APNS 2. nodaļas darba kolēģiem
l Bērnudārza “Bitīte” bijušajām ko-

lēģēm
l Ļoņai Isodai
l Zentai Freimanei
l Druseiku ģimenei
l Jānim Ģeidānam
l Kasparam Melniekam

l Ēvaldam un Veltai
l Kurpniekam Vilim
l Kaimiņienei Ņinai
l Andrim Zaičenkinam
l Elvim un Dāvim Plikšiem
l Albertam Kurklietim
l Jurim Sorokinam
l Normundam Zariņam
l Valdim Biltaueram
l Kaimiņam Pēterim

Lūdzu piedodiet, ja kādu neesam no-
saukuši, jūsu katra palīdzība ir no-
vērtēta un nekad netiks aizmirsta!
Paldies ikvienam, kas bija ar mums
šajā nelaimē, kura nešķiet nekas īpašs,
kamēr tā nepiemeklē tevi pašu.

Sargājiet sevi un savus mīļos, jo nekā
dārgāka par cilvēku šajā pasaulē nav!

Melnieku ģimene

10.aprīlis..diena, kad mums uz brīdi
aizrāvās elpa

Viesītes dārzniecība „Ratnieki”
Izsenis zināmajā dārzniecībā „Ratnieki” Viesītes no-

vadā nu jau trīs gadus saimnieko divi uzņēmīgi jau-
nieši Ieva Feldmane un Gatis Puzāns, kas pēc augs-
tskolu absolvēšanas ir atgriezušies dzimtajā pusē
Viesītē, lai savu turpmāko dzīvi saistītu ar uzņē-
mējdarbību laukos.

Dārzniecības pamatnodarbošanās ir dēstu un dār-
zeņu audzēšana segtajās platībās. Ik gadu pavasaris
saimniecībā iesākas jau februārī, kad tiek sētas un
podotas atraitnītes, ledenes, begonijas, petūnijas un
citas vasaras puķes dārzam, dobēm un podiem, kas
priecē ikviena augu mīļa sirdi visas vasaras garumā.
Saimniecībā plašā sortimentā tiek audzēti arī tomā-
tu, gurķu, kāpostu, paprikas, garšaugu un citi dēsti.

Ja arī Jūs vēlaties iepriecināt sevi ar krāšņiem zie-
diem un nodrošināt ar gardiem, veselīgiem dārzeņiem,
būsiet mīļi gaidīti pie mums dārzniecībā darba die-
nās un sestdienās no 8.30 līdz 18.00. Tel. 28768947.
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Dusi saldi zemes rokās,
Lai tev sapņu nepietrūkst.
Mīļas rokas ziedus noklās,
Un tev silti vienmēr būs.

( A. Straube)

Pieminēsim Aknīstes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos 
Mūžībā aizgājušos:

Katena Hilda  02.01.1935 18.04.2016

Kriškāne Līvija 14.10.1930 17.04.2016

Milancejs Jānis 24.12.1948 27.04.2016

Raupe Marija 03.10.1919 01.04.2016

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa

Pateicība
Izsakām vislielāko pa-

teicību kafejnīcas „Kal -
niņā” meitenēm, Aknīstes
apbedīšanas birojam, vi-
siem radiem, draugiem,
paziņām, kas bija kopā ar
mums mūsu lielajās bē-
dās izvadot vīru, tēvu,
vectēvu un vecvectēvu
Pēteri Jasinkeviču pē-
dējā gaitā. 

Sērojošā sieva, 
bērni, mazbērni 

ar ģimenēm.

Man nogura dvēselīte,
Šai saulē dzīvojot.
Dod, Dieviņi, vieglu dusu
Baltā smilšu kalniņā.

(Tautasdziesma)

Sirsnīga līdzjūtība Tev,
Osvald,

dzīvesbiedri Hildu mūžības
ceļā pavadot.

Tavi dziesmu draugi
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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”. 

Ir aiztraukuši gadu spieti,
Ir ziedu, viršu medus vākts,
Un, pārlūkojot gadu kāres,
„Tīrs dzintars!“ varam secināt.

/V.Mežnora/
Sveicam aprīļa jubilārus
Aknīstē 
Baltmanis Dzintars-55  
Bružs Oskars-55  
Katens Māris-55  
Liniņš Inārs-55  
Saleniece Velta-55  
Sarkans Arvīds-55  
Āboliņš Vilnis-60 
Mežaraups Aldis-65
Sakapilvis Pjatrs-65  
Skabs Viktors-65  
Šamota Dzintra-65  
Kveders Arvīds-75  
Šimkūns Ēriks-75  
Lībeks Visvaldis-80  
Treine Betija-80  
Kaušele Terēza-80     
Asarē
Grauziņš Jānis-50  
Čāmāns Miervaldis-60  
Valaine Juzefa-75  
Abarons Ēvalds-80  
Gārsenē  
Linarte Daira -50  
Miglāns Juris -50  

“ Tas, kurš dara labu citam, vēl
vairāk dara labu pašam sev – ne tajā
nozīmē, ka viņu par to gaidītu bal-
va, bet gan tajā, ka apziņa, ka pa-
darīts labs darbs, pats par sevi
sniedz lielu prieku.” 

Seneka

Aknīstes Senioru centra iniciatī-
vas grupa izsaka sirsnīgu pateicību
Jānim Gavaram, Normundam
Zariņam, Albertam Kurklietim,
Andrim Voitiškim, Sandrim
Geitusam, Jānim Strēlniekam,
Silvijai Koniševskai ar brigādi par
teicami organizēto un paveikto mil-
zīgo darbu būvgružu izvešanā un
koku izzāģēšanā pie Aknīstes
Senioru centra.

Mazi bērni pēc cālēniem smaržo,
Pēc pieneņu pūkainām galvām.
Un tu saproti, citas vairs nebūs -
Šī ir vislielākā balva.

Sveicam Aknīstes novada 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto
bērniņu: 

Emīliju Linarti. 
Kopā ar vecākiem priecājamies

par viņas nākšanu pasaulē!

Aknīstes novada dzimtsarakstu
nodaļa

„Un kas par to, ka gadu vesels 
klēpis,

Kā pļavu ziedi laika vāzēs 
mirdz…

Gan sūrumu, gan prieku katrs 
gads ir slēpis,

Un viss ir bijis vajadzīgs priekš 
sirds…

Betijai 

Daudz laimes, izturības,
dzīvesprieka, labu veselību,

ieejot nākamajā gadu desmitā!

Bijušās darba biedrenes Silvija,
Regīna, Paulīna, Veronika

Vārslavāne. 
Dzīvo
ar sauli
Sirds viducī smalkā.
Dzīvo ar mīļumu plaukstās.
Dzīvo no avota,
laimi smeļot.
Dzīvo ar gaismu domās!

Aprīlī dzimšanas dienu 
svinēja

Antra Deksne
Dace Jaujeniece
Normunds Zariņš

Sirsnīgi sveicam jubilārus!

Aknīstes novada pašvaldības 
darbinieku arodbiedrība

Cienījamā Tamāra!

Sirsnīgi sveicam skaistajā dzīves
jubilejā!
Dzīve ir izaicinājums – pieņem to!
Dzīve ir mīlestība – dalies tajā!
Dzīve ir sapnis – īsteno to!
Dzīve ir spēle – piedalies tajā!

Aknīstes senioru centrs.
Tu esi brīnums

Tevī pašā zied pieneņu lauki,
Tevī rudens lapas dejo valsi,

Tevī balta pasaule dzīvo.
Apstājies, ieklausies un dzīvo!

Sveicam aprīļa jubilārus

Skaidrīti Medvecku
Elzu Porieti

Zigrīdu Jasineviču
Normundu Zariņu

Biedrība
„Manai mazpilsētai Aknīstei“

21.maijā plkst.19.00 Asares k/n
Asares amatierteātra 
pirmizrāde R. Misūne

Komēdija „Dāvana tantei”
Ieeja ziedojumi.

Plkst.22.00
Groziņballe kopā ar grupu

„Rasa”.
Ieeja 4.00 EUR
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