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

kumu „Par pašvaldību budžetiem”,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,

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

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudže-
ta 2015.gada janvāra – decembra ieņēmumus – EUR
2545212,38 un izdevumus – EUR 2763995,02; speciālā bu-

džeta ieņēmumus – EUR 127944,85 un izdevumus – EUR
99624,23.

Par saistošo noteikumu Nr.1/2016 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 25.02.2015. saistošajos no-
teikumos Nr.6/2015 „Aknīstes novada pašvaldības
pamatbudžeta plāns 2015.gadam”” apstiprināšanu

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

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1/2016 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 25.02.2015. saistošajos noteikumos
Nr.6/2015 „Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns
2015.gadam””.

Par saistošo noteikumu Nr.2/2016 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 25.03.2015. saistošajos notei-
kumos Nr.7/2015 „Aknīstes novada pašvaldības spe-
ciālā budžeta plāns 2015.gadam”” apstiprināšanu
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”,

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

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2/2016 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 25.03.2015. saistošajos noteikumos
Nr.7/2015 „Aknīstes novada pašvaldības speciālā budže-
ta plāns 2015.gadam””.

Par līgumu slēgšanu un noslēgto līgumu
apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta
pirmās daļas 2.punktu,

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

Apstiprināt līgumu ar SIA „GEO Mērniecība” par mēr-
niecības darbu veikšanu četrām pašvaldībai piekrītošām
zemes vienībām, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu
plānu izgatavošanu un reģistrēšanu. Līguma summa EUR
3194,40.

Apstiprināt līgumu ar SIA „Latvijas Tālrunis” par pa-
švaldības reklāmas ievietošanu portāla www.pilseta24.lv
karšu sadaļā. Līguma summa EUR 249,26.

Apstiprināt līgumu ar sertificētu nekustamā īpašuma
vērtētāju I. Š. par nekustamā īpašuma Augšzemes iela 55
– 7, Aknīstē, „Navicki”- 5, „Navicki”-6, Aknīstes pagastā,
Aknīstes novadā, vērtēšanu. Līguma summa EUR 190,00.

Apstiprināt līgumu ar SIA „Datoru centrs” par vi-
deonovērošanas sistēmas piegādi un uzstādīšanu Aknīstes
novada pašvaldībās, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes no-
vadā. Līguma summa EUR 605,00.

Apstiprināt līgumu ar R.D. par autordarba „Mūzikas ska-
ņas ziemas mirdzumā” Asares kultūras namā 25.12.2015.
Līguma summa EUR 149,16.

Apstiprināt līgumu ar SIA „Producenti.lv par muzi-
kālo pakalpojumu Asares kultūras namā 25.12.2015. Līguma
summa EUR 500,00.

Apstiprināt līgumu ar IK „Alens S” par logu piegādi un
montāžu Asares pamatskolā. Līguma summa EUR 1274,90.

Apstiprināt līgumu ar SIA „Rojas Estrāde” par pasā-
kuma muzikāli tehnisko nodrošinājumu. Gārsenes kultū-
ras namā 30.12.2015. Līguma summa EUR 1210,00.

Apstiprināt pirkuma līgumu ar V.S. par nekustamā īpa-
šuma Liepu ielā 8A, Aknīstē, Aknīstes novadā, kurš sastāv
no zemes gabala 0,3352 ha platībā, Aknīstē, Aknīstes no-
vadā, iegādi. Līguma summa EUR 1380,00.

Apstiprināt līgumu ar SIA „Jēkabpils autobusu par-
ks” par skolēnu pārvadāšanu rajona un tālsatiksmes mar-
šrutu autobusos. Līguma summa EUR 1590,05 (01.01.2016.
- 30.05.2016.).

Apstiprināt sadarbības līgumu ar Zemgales plānoša-

nas reģionu par sadarbību Eiropas Sociālā fonda projekta
„Atver sirdi Zemgalē” īstenošanā. 

Apstiprināt līgumu ar Zemgales plānošanas reģionu
par pašvaldības dotācijas piešķiršanu Zemgales plānoša-
nas reģionam 2016.gadā. Līguma summa EUR 3000,00.

Apstiprināt sadarbības līgumu ar Valsts sociālās ap-
drošināšanas aģentūru, ar Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministriju par kārtību, kādā Līdzēji
sadarbojas, lai ar Klientu apkalpošanas centra starpnie-
cību nodrošinātu Iestādes klientu iesniegumu pieņemša-
nu Līguma pielikumā noteiktajiem pakalpojumiem, atbalstu
Iestādes e-pakalpojumu lietošanā un vispārīgas informā-
cijas sniegšanu.

Apstiprināt sadarbības līgumu ar Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistru, ar Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministriju par kārtību, kādā Iestāde,
Pašvaldība un Ministrija sadarbojas, lai ar Klientu ap-
kalpošanas centra starpniecību nodrošinātu Iestādes klien-
tu apkalpošanu, sniedzot konsultācijas Iestādes e-pakal-
pojumu lietošanā.

Apstiprināt sadarbības līgumu ar Valsts zemes die-
nestu, ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministriju par kārtību, kādā Iestāde, Pašvaldība un
Ministrija sadarbojas, lai ar Klientu apkalpošanas centra
starpniecību nodrošinātu Iestādes klientu apkalpošanu, snie-
dzot Līguma pielikumā noteiktos pakalpojumus.

Apstiprināt pirkuma līgumu ar P.V. par nekustamā īpa-
šuma „Lapiņas”, Asares pagastā, Aknīstes novadā, kurš sa-
stāv no zemes gabala 2,00 ha platībā un viendzīvokļa dzī-
vojamās mājas, iegādi. Līguma summa EUR 3050,00.

Slēgt sadarbības līgumu ar Latvijas Republikas
Ekonomikas ministriju par būvniecības informācijas sis-
tēmas lietošanu.

Slēgt līgumu ar zemnieku saimniecību „Kristāli” par
autoceļu mehanizētu sniega tīrīšanu Aknīstes novada
Gārsenes pagastā. Līgumcena EUR 9,39 par vienu notīrī-
to kilometru visā ceļa braucamās daļas platumā (cenā nav
iekļauts PVN).

Slēgt līgumu ar SIA „Siliņi” par autoceļu mehanizētu
sniega tīrīšanu Aknīstes novada Asares pagastā.
Līgumcena EUR 10,67 par vienu notīrīto kilometru visā
ceļa braucamās daļas platumā (cenā nav iekļauts PVN).

Slēgt deleģēšanas līgumu ar Jēkabpils pilsētas pa-
švaldību par pedagoģiski medicīniskās komisijas darbī-
bas nodrošināšanu.

Slēgt līgumu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par re-
ģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un finansē-
šanu. Līguma summa EUR 1272,00.

Slēgt sadarbības līgumu ar Viesītes novada pašvaldību,
ar Viesītes sporta skolu par treniņu organizēšanu Aknīstē
izveidotajām sporta grupām. Līguma summa EUR
137,36 mēnesī + 20 braucienu nodrošināšana gadā.

Slēgt vienošanos ar Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministriju par mērķdotācijas pašvaldības pa-
sākumam „Aknīstes vidusskolas sporta laukuma iekārtošana”
piešķirtā finansējuma pārskaitīšanas kārtību un izlietojuma
uzraudzību. Piešķirtais finansējums EUR 8500,00.

Slēgt vienošanos ar Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministriju par mērķdotācijas pašvaldības pa-
sākumam „Jaunsardzes kabineta izveide Aknīstes vidusskolā”
piešķirtā finansējuma pārskaitīšanas kārtību un izlietojuma
uzraudzību. Piešķirtais finansējums EUR 1000,00.

Par saistošo noteikumu Nr.3/2016 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra sais-
tošajos noteikumos Nr.14 „Par pašvaldības pabal-
stiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot

to materiālo stāvokli”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pir-
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mās daļas 1.punktu, 24.punktu, 41.panta pirmās daļas
1.punktu,

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

Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteiku-
mus Nr. 3/2016 „Grozījumi Aknīstes novada domes
2009.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par
pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, ne-
izvērtējot to materiālo stāvokli””. 

Par saistošo notikumu Nr.4/2016 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 2009.gada 1.jūlija saistoša-
jos noteikumos “Aknīstes novada pašvaldības no-

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

mās daļas 1.punktu, 24.pantu, 41.panta pirmās daļas 1.pun-
ktu,

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

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4/2016 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos no-
teikumos Nr.1 „Aknīstes novada pašvaldības nolikums””.

Par izmaiņām Aknīstes novada pašvaldības
amatu sarakstā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pir-
mās daļas 13.punktu,

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

Palielināt Aknīstes novada pašvaldības iestādes PII
„Bitīte” pirmsskolas izglītības skolotāja amata slodzi no 5,248
uz 6,242 ar 01.02.2016. līdz 30.06.2016. no pašvaldības bu-
džeta līdzekļiem.

Piešķirt Aknīstes novada Asares pamatskolai pirmsskolas
izglītības skolotāja 0,296 amata slodzi ar 01.02.2016. līdz
31.05.2016. no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Papildināt Aknīstes bibliotēkas amatu sarakstu no
01.02.2016. ar remontstrādnieku (0,25 slodze).

Izslēgt no Gārsenes pagasta pārvaldes amatu saraksta
kapu uzraugu (0,2 slodze) ar 29.02.2016.

Papildināt Aknīstes novada pašvaldības amatu sarak-
stu ar struktūrvienību „Gārsenes pils”, iekļaujot tajā:

pils pārvaldnieks – 1 slodze (EUR 537,00);
saimniecības daļas pārzinis – 1 (EUR 436,00);
apkopēja – 0,25 (EUR 93,00);
sētnieks – 0,25 (EUR 93,00)
Veikt grozījumus Aknīstes novada pašvaldības institū-

ciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma pie-
likumā.

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

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

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

Piešķirt finansējumu Aknīstes bērnu un jauniešu cen-
tra pirmsskolas vecuma bērnu deju pulciņu „Virpulis” un
„Virpulītis”, kā arī popgrupas nodarbību (kopā – 3 stun-
das nedēļā) apmaksai no 01.01.2016. līdz 31.12.2016. no
pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Paredzēt finansējumu EUR 2220,00 apmērā (EUR 370,00

x 6 mēn.) darbinieka algošanai Aknīstes novadpētniecības
muzeja dokumentācijas sakārtošanai. 

Par Aknīstes novada pašvaldības PII „Bitīte” 
un Asares pamatskolas pedagogu 

mēneša darba algas likmi
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pir-

mās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 6.punktu, Ministru
kabineta 28.07.2009. noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba
samaksas noteikumi” 6., 30.2.punktu, Aknīstes novada PII
”Bitīte” vadītājas R.Bludzes iesniegumu, 21.01.2016. Finanšu
komitejas lēmumu,

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

No 01.02.2016. līdz 31.08.2016. noteikt Aknīstes nova-
da pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” un
Asares pamatskolas pedagoģiskajiem darbiniekiem, kuri
izglīto bērnu no piecu gadu vecuma, zemāko darba algas
likmi:

metodiķim – EUR 432,00;
pedagogiem ar pedagoģiskā darba stāžu līdz 5 gadiem

– EUR 417,00; 
pedagogiem ar pedagoģiskā darba stāžu no 5 līdz 10 ga-

diem – EUR 425,00;
pedagogiem ar pedagoģiskā darba stāžu virs 10 gadiem

– EUR 432,00.

Par degvielas patēriņa normas noteikšanu
Gārsenes pils pārvaldniecei

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Valts
un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku at-
līdzības likuma 29.panta otro daļu,

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

Noteikt degvielas patēriņa normu noteikšanu mēnesī
Gārsenes pils pārvaldniecei, kura darba vajadzībām izmanto
personīgo transporta līdzekli – līdz 20 litri mēnesī.

Par norēķinu personas apstiprināšanu
Pamatojoties uz likumu „Par grāmatvedību”,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,

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

Apstiprināt Gārsenes pils pārvaldnieci Ilzi Meržvinsku
par norēķinu personu-avansieri saimnieciskajiem darīju-
miem un rīcībai ar finanšu līdzekļiem Aknīstes novada pa-
švaldībā.

Par telefona sarunu limita noteikšanu Gārsenes
pils pārvaldniecei

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. pantu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,

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

Noteikt dienesta mobilo telefonu sarunu izmaksu limi-
tu Gārsenes pils pārvaldniecei – EUR 10,00 mēnesī.

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

Iznomāt J.L. pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu
Dzirnavu ielā 13, Aknīstē, Aknīstes novadā, 0,2645 ha pla-
tībā, kadastra Nr.56050010139, un noslēgt zemes nomas
līgumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0601 - in-
dividuālo dzīvojamo māju apbūve. 

Iznomāt E.P. pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu 1,4411
ha platībā, kadastra Nr. 56050010575 un zemes gabalu
0,6165 ha platībā, kadastra Nr.56050010576, un noslēgt
zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mēr-
ķis 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.

Atcelt Aknīstes novada domes 22.12.2015. sēdes lēmu-
ma „Par pašvaldības zemes nomu” (prot. Nr.18, 22.#) 7.pun-
ktu par zemes, kad. Nr.56620030212, nomu 1,0 ha platī-
bā.

Iznomāt V.P. zemes gabalu 3,5 ha platībā, kadastra
Nr.56620030287, ar tiesībām šo zemi izpirkt. Zemes lie-
tošanas mērķis 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.

Par nekustamā īpašuma „Vītoliņi”, 
Asares pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pir-
mās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. no-
teikumu „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 2.pielikumu, Aknīstes novada domes
26.08.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par teritori-
jas plānojumiem”,

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

Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Vītoliņi”, īpašu-
ma kadastra Nr.5644 006 0019, Asares pagastā, Aknīstes
novadā, zemes gabalu 2,0 ha platībā ar kadastra Nr. 5644
006 0021.

Atdalīto zemes gabalu, kadastra Nr.5644 006 0021, pie-
vienot nekustamajam īpašumam „Lapsenes”.

Atdalītajam zemes gabalam 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 zemes ierīcības projekta izstrādi
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru ka-

bineta 20.06.2006. noteikumiem „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,

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

Atļaut I.L. izstrādāt zemes ierīcības projektu nekusta-
mā īpašuma „Kastaņi”, īpašuma kadastra Nr.56250070126,
Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 5625 007 0126 – 21,3 ha platībā, sa-
dalīšanai.

Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacī-
jumus.

Iesniegt Aknīstes novada pašvaldībā apstiprināšanai ze-

mes ierīcības projektu divos eksemplāros.
Par nekustamā īpašuma „Rietiņi”, Asares pa-

gastā, Aknīstes novadā, iznomāšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pir-

mās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,

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

Iznomāt V.T. palīgceltni 541,80 m2 platībā, kadastra
Nr.5644 005 0295 002, kura atrodas uz nekustamā īpašuma
„Rietiņi”, Asares pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.5644
005 0295. 

Par nekustamo īpašumu atsavināšanu
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,

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

Uzsākt Aknīstes novada pašvaldībai piekritīgā nekus-
tamā īpašuma (dzīvokļa), dzīvokļa Nr.4, Pasta ielā 1, Aknīstē,
atsavināšanas procesu:

veikt dzīvokļu 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.

Nodot atsavināšanai Aknīstes novada pašvaldībai pie-
derošo nekustamo īpašumu (zemi) 3,5 ha platībā, kadas-
tra Nr.5662 003 0287, Gārsenes pagastā, Aknīstes nova-
dā:

pilnvarot V.P. veikt zemes vienības ierakstīšanu ze-
mesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

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”,

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

Piešķirt 11 personām apbedīšanas pabalstus. Kopā EUR
1300,31.

Piešķirt 2 personām pabalstus EUR 150,00 apmērā sa-
karā ar bērnu piedzimšanu. Kopā EUR 300,00.

Piešķirt brīvpusdienas 50% apmērā no 01.02.2016. līdz
31.05.2016. – 2 novada izglītības iestādes bērniem.

Piešķirt brīvpusdienas 100% apmērā no 01.02.2016. 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 pašvaldības 16.09.2009. Saistošajiem
noteikumiem Nr.8 „Par Aknīstes novada pašvaldības pa-
līdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, likuma „Par pa-
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švaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 15.panta
pirmās daļas 9.punktu,

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

Slēgt dzīvojamo telpu īres līgumu ar V.Š. par dzīvokli
„Tempļos”- 4, Asares pagastā, Aknīstes novadā.

Atzīt I.K. par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jau-
tājuma risināšanā un reģistrēt reģistrā Nr.1 „Pašvaldībai
piederošu dzīvojamo telpu izīrēšana” ar kārtas
Nr.105.

Atzīt V.T. par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jau-
tājuma risināšanā un reģistrēt reģistrā Nr.1 „Pašvaldībai
piederošu dzīvojamo telpu izīrēšana” ar kārtas Nr.106.

Pagarināt dzīvojamo telpu īres līgumu uz 1 gadu ar I.B.
par dzīvokli „Rīti” – 8, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes
novadā. 

Par nekustamā īpašuma „Dimanti”- 17, Gārsenē,
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, 

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

mās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.pan-
ta otro daļu,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, A.Voitiške, I.Lunģe, A.Zībergs, G.Geida, V.Čā-
māne); PRET – nav; ATTURAS – nav, balsojumā ne-
piedalās – 1 deputāts (J.Vanags, pildot likumā „Par inte-
rešu konflikta novēršanu pašvaldību amatpersonu darbī-
bā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus),
Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt 2016.gada 25.decembra izsoles par Aknīstes
novada pašvaldības īpašumā esošā dzīvokļa „Dimanti”- 17,
Gārsenē, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanu
rezultātus:

noteikt J.V. par nekustamā īpašuma „Dimanti”- 17,
Gārsenē, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.
5662 900 0005, izsoles uzvarētāju, kurš ir nosolījis augstāko
cenu, kas sastāda EUR 2030,00 (Divi tūkstoši trīsdesmit
euro 00 centi).

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

Par Aknīstes pilsētas zemes komisijas darbības
izbeigšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pir-
mās daļas 9.punktu, likuma „Par zemes komisijām”11.pan-
tu, LR Centrālās zemes komisijas 14.12.2015. lēmumu,

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

Ar 2016.gada 1.februāri izbeigt Aknīstes pilsētas ze-
mes komisijas darbību.

Par Aknīstes novada pašvaldības revīzijas ko-
misijas darbības izbeigšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pir-
mās daļas 9.punktu,

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

Ar 2016.gada 1.februāri izbeigt Aknīstes novada pa-
švaldības esošās revīzijas komisijas darbību.

Par dzīvokļa īpašuma „Navicki” dz.5, „Navicki”
dz.6, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, pārdoša-

nu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavinā-

šanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, Publiskas per-
sonas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 3.panta 2.punktu, 4.panta otro daļu, un 5.panta pir-
mo daļu un piekto daļu, Ministru kabineta 01.02.2011. no-
teikumu Nr. 109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas per-
sonas manta“ 38.punktu,

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

Atsavināt Aknīstes novada pašvaldībai piederošu ne-
kustamo īpašumu (dzīvokli), „Navicki“ - 5, Aknīstes pagasts,
Aknīstes novads, kadastra Nr. 5625 900 0004, ar platību
40,8 m2, 408/3501 kopīpašuma domājamās daļas no daudz-
dzīvokļu mājas un zemes:

noteikt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma (dzīvokļa)
nosacītā cena ir EUR 455,00 (četri simti piecdesmit pieci
euro 00 centi);

lēmuma 1.punktā uzskaitītā nekustamā īpašuma (dzī-
vokļa) atsavināšanas veids ir pārdošana izsolē.

Atsavināt Aknīstes novada pašvaldībai piederošu ne-
kustamo īpašumu (dzīvokli), „Navicki“ - 6, Aknīstes pagasts,
Aknīstes novads, kadastra Nr. 5625 900 0006, ar platību
46,2 m2, 462/3501 kopīpašuma domājamās daļas no daudz-
dzīvokļu mājas un zemes:

noteikt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma (dzīvokļa)
nosacītā cena ir EUR 555,00 (pieci simti piecdesmit pieci
euro 00 centi);

lēmuma 2.punktā uzskaitītā nekustamā īpašuma (dzī-
vokļa) atsavināšanas veids ir pārdošana izsolē.

Apstiprināt Aknīstes novada domes izsoles noteikumus
Nr.1/2016 „Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā eso-
šo dzīvokļu „Navicki“-5 un „Navicki“-6, Aknīstes pagastā,
Aknīstes novadā atsavināšanu” (Izsoles noteikumi pieli-
kumā).

Par nekustamā īpašuma „Krēsliņi”, 
Asares pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pir-
mās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. no-
teikumu „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 2.pielikumu, Aknīstes novada domes
26.08.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par teritori-
jas plānojumiem”, S.M. iesniegumu,

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

Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Krēsliņi”, īpašuma
kadastra Nr.5644 004 0153, Asares pagastā, Aknīstes no-
vadā, zemes gabalu 10,2 ha platībā ar kadastra Nr. 5644
003 0037.

Atdalītajam zemes gabalam, kadastra Nr.5644 003 0037,
piešķirt nosaukumu „Krēsli”.

Atdalītajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mēr-
ķi 0201 – fizisko un juridisko personu īpašumā vai lieto-
šanā esošie meži un pārējā mežsaimniecībā izmantojamā
zeme.

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

Aknīstes novada domes sēdē                                                                
2016.gada 27.janvārī (protokols Nr.____)

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 16.martā 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 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 455,00 (četri simti piecdesmit pie-
ci euro 00 centi);

6.2. „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 555,00 (pieci simti piecdesmit 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 15.martam 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; 
- 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-
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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 no-
sacīto cenu vai arī izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstā-
ko cenu, 7 dienu laikā pēc izsoles nav iesniedzis Mantas at-
savināšanas komisijai bankas dokumentus par to, ka attiecīgie
norēķini ir nokārtoti, viņš zaudē tiesības uz atsavināmo ne-
kustamā īpašuma objektu. Reģistrācijas nodeva un drošī-
bas nauda attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā
gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu ne-
kustamā objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles
dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu. 

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

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

40. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu par
konkrētu objektu, 7 dienu laikā kopš izsoles jāpārskaita

starpība starp nosolīto cenu un iemaksāto drošības nau-
du Aknīstes novada pašvaldības norēķinu kontā. 

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

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

43. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, pēc
iemaksas veikšanas atsakās parakstīt pirkuma līgumu, kurš
sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta izsoles noteikumiem,
viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. Reģistrācijas 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. 

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. 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. 

46. 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.janvā-
ra līdz 2016.gada 15.martam 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 16.martā plkst. 11:00, Aknīstes
novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes
novadā, LV-5208.

Aknīstes novada
domes sēdes

22.12.2015. lēmumi
Par pašvaldības budžeta izpildi novembrī

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, li-
kumu „Par pašvaldību budžetiem”,

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

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbu-
džeta 2015.gada janvāra – novembra ieņēmumus – EUR
2328570,57 un izdevumus – EUR 2432696,12; speciālā
budžeta ieņēmumus – EUR 118761,83 un izdevumus –
EUR 89888,37.

Par saistošo noteikumu Nr.29/2015 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 25.02.2015. saistošajos no-
teikumos Nr.6/2015 „Aknīstes novada pašvaldības
pamatbudžeta plāns 2015.gadam”” apstiprināšanu

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”,

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

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.29/2015 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 25.02.2015. saistošajos noteikumos
Nr.6/2015 „Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns
2015.gadam””.

Par saistošo noteikumu Nr.30/2015 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 25.03.2015. saistošajos notei-
kumos Nr.7/2015 „Aknīstes novada pašvaldības spe-
ciālā budžeta plāns 2015.gadam”” apstiprināšanu
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”,

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

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.30/2015 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 25.03.2015. saistošajos noteikumos
Nr.7/2015 „Aknīstes novada pašvaldības speciālā budže-
ta plāns 2015.gadam””.

Par līgumu slēgšanu un noslēgto līgumu
apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pir-
mās daļas 2.punktu,

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

Apstiprināt vienošanās līgumu ar SIA „Nordtorf” par
mantisko ziedojumu – lietotu pasažieru autobusu
Mercedes Benz O 303 Aknīstes novada pašvaldības vaja-
dzībām. 

Apstiprināt līgumu ar SIA „S.S.Music” par pasākuma
muzikālo un tehnisko noformējumu Valsts svētku pasākumā
17.11.2015. Gārsenes kultūras namā. Līguma summa EUR
540,00.

Apstiprināt līgumu ar I.A. par lekcijas „Sistēmiskā pie-
eja darbā ar ģimeni” vadīšanu 20.11.2015. Aknīstes vi-
dusskolā. Līguma summa EUR 150,00.

Apstiprināt līgumu ar SIA „Reklāmas un servisa fir-
ma „BUTAFORI”” par izrādi bērniem „Sunītis un Kaķīte”
24.11.2015. Aknīstes vidusskolā. Līguma summa EUR
302,50.

Apstiprināt līgumu ar biedrību „VILKI” par muzikā-
lo priekšnesumu Valsts svētku pasākumā 17.11.2015.
Gārsenē. Līguma summa EUR 700,00.

Apstiprināt vienošanos ar z/s „Arkliņi” par grozījumu
izdarīšanu 10.11.2015. līgumā Nr.152. 

Apstiprināt līgumu ar Jaunatnes starptautisko pro-
grammu aģentūru par programmas vadītāja un mento-
ru mācībām ES fonda darbības programmas „Izaugsme un
nodarbinātība” projekta „PROTI un DARI!” īstenošanai. 

Apstiprināt nomaksas pirkuma līgumu ar G.G. par ne-
kustamā īpašuma „Piekrastes”, kurš sastāv no zemes ga-
bala 6,75 ha platībā, Asares pagastā, Aknīstes novadā, ie-
gādi. Līguma summa EUR 10285,55.

Apstiprināt līgumu ar SIA „LA sistēmas” par karstā
ūdens boilera montāžu Aknīstes vidusskolas katlu mājas
telpās. Līguma summa EUR 2732,04.

Apstiprināt līgumu ar V.G. par koncerta sniegšanu
11.12.2015. Gārsenes kultūras namā. Līguma summa EUR
2000,00.

Apstiprināt līgumu ar sertificētu nekustamā īpašuma
vērtētāju I.Š. par nekustamā īpašuma Pasta iela 1 – 3 un
Smilšu iela 9 – 1, Aknīste, Aknīstes novads, vērtēšanu.

Līguma summa EUR 140,00.
Apstiprināt līgumu ar SIA „Petarde Ltd” par Jaunā

gada salūta nodrošināšanu Aknīstes pilsētā 01.01.2016.
Līguma summa EUR 800,00.

Apstiprināt autora atlīdzības līgumu ar A.B. par au-
tordarbu „Mirdz Ziemassvētku zvaigzne” Ziemassvētku pa-
sākumā Aknīstes novada senioriem 17.12.2015. Aknīstes
BJC. Līguma summa EUR 186,45.

Slēgt līgumu ar SIA „Mēbeļu aģentūra” par mēbeļu
iegādi Vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei. Līguma
summa EUR 3499,32.

Slēgt līgumu ar SIA „Datoru centrs” par datortehni-
kas iegādi Vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei.
Līguma summa EUR 3904,15.

Slēgt līgumu ar SIA „Datoru centrs” par videonovē-
rošanas iekārtas iegādi Vienotā klientu apkalpošanas cen-
tra izveidei. Līguma summa EUR 1350,97.

Slēgt līgumu ar O.E. par telpu dizaina izstrādi Vienotā
klientu apkalpošanas centra izveidei. Līguma summa EUR
250,00.

Slēgt līgumu ar SIA „Jēkabpils PMK” par telpu remontu
Vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei. Līguma sum-
ma EUR 4731,56.

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

rās daļas 6.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,

S.Pudāne, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET
– nav; ATTURAS – 1 (I.Lunģe), Aknīstes novada dome NO-
LEMJ:

Piešķirt finansējumu EUR 1274,90 apmērā Asares pa-
matskolas aktu zāles logu nomaiņai no Asares pamatsko-
las budžeta līdzekļiem.

Piešķirt līdzfinansējumu EUR 4286,00 apmērā Vienotā
klientu apkalpošanas centra izveidei Aknīstes novada pa-
švaldībā no aizdevuma apmaksai paredzētajiem līdzekļiem.

Piešķirt EUR 200,00 J.Amata grāmatas „Jēkabpils fron-
tes lokā 1914 – 1918” izdošanai no nesadalītajiem budže-
ta līdzekļiem.

Par naudas balvas piešķiršanu pašvaldības
priekšsēdētājai

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta ot-
rās daļas 6.punktu, Aknīstes novada pašvaldības institū-
ciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma
62.1.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (A.Ielejs, S.Pudāne,
A.Voitiške, I.Lunģe, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – 1
(A.Zībergs); ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās – 1
deputāts (V.Dzene, pildot likumā „Par interešu konflikta
novēršanu pašvaldību amatpersonu darbībā” noteiktos lē-
mumu pieņemšanas ierobežojumus), Aknīstes novada dome
NOLEMJ:

Atcelt Aknīstes novada domes 28.10.2015. lēmuma „Par
pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu” 14.punktu. (prot.
Nr.15).

Piešķirt naudas balvu 50% apmērā no amata algas
Aknīstes novada pašvaldības priekšsēdētājai.

Par prēmiju piešķiršanu pedagogiem
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pir-

mās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 28.07.2009. no-
teikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”
27.punktu, PII „Bitīte” vadītājas R.Bludzes 11.12.2015. ie-
sniegumu, PII „Bitīte” arodbiedrības priekšsēdētājas
S.Vārslavānes 30.11.2015. iesniegumu, LIZDA Aknīstes vi-
dusskolas priekšsēdētājas E.Zariņas 17.11.2015. iesniegumu,
16.12.2015. Finanšu komitejas lēmumu,
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atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, I.Lunģe, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – 1
(A.Zībergs); ATTURAS – 1 (A.Voitiške), Aknīstes novada
dome NOLEMJ:

Piešķirt prēmijas no pašvaldības budžeta līdzekļiem ne
vairāk kā 40% apmērā no zemākās amata likmes Aknīstes
novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem.

Aprēķinot prēmijas, ievērot:
pedagogiem, kuri ar izglītības iestādes vadītāja rīkoju-

mu tika materiāli stimulēti no ietaupītajiem darba samaksas
fonda līdzekļiem – noteikt prēmijas apmēru, kura kopā ar
mērķdotācijas prēmiju nepārsniedz 40% no valstī noteik-
tās zemākās pedagoga amata likmes; 

prēmijas tiek aprēķinātas proporcionāli 2015.gadā no-
strādātajam laikam un slodzes lielumam.

Prēmijas apmēru un piešķiršanu noteikt ar Iestādes va-
dītāja rīkojumu.

Veikt grozījumus Aknīstes novada pašvaldības insti-
tūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā,
paredzot naudas balvas pedagogiem.

Par pašvaldības prioritāro ceļu saraksta apstip-
rināšanu projekta „Pašvaldības grants ceļu pār-
būve un jauna būvniecība Aknīstes novadā” īste-

nošanai
Pamatojoties uz Ministru kabineta 18.08.2015. noteikumu

Nr.475 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķirša-
nas kārtība pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu at-
jaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu kon-
kursu veidā” 7.3.apakšpunktu, 8.un 9.punktu, Aknīstes no-
vada domes 26.11.2015. lēmumu „Par projekta „Pašvaldības
grants ceļu pārbūve un jauna būvniecība Aknīstes nova-
dā” objektu atlases kritērijiem” (prot. Nr.17, 6.#),
Aknīstes novada pašvaldības un uzņēmēju 08.12.2015. ap-
spriežu rezultātiem, Teritorijas attīstības plānošanas likuma
22.panta trešo daļu, Aknīstes novada domes 28.05.2014.
lēmumu „Par Aknīstes novada attīstības programmas 2014.-
2020.gadam apstiprināšanu” (prot. Nr.7, 17.3.#),

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

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības un uzņēmēju
apspriedēs noteikto prioritāro ceļu sarakstu projekta
„Pašvaldības grants ceļu pārbūve un jauna būvniecība
Aknīstes novadā” īstenošanai:

Aknīstes pilsētā:
Melioratoru iela – 0,790 km;
Avotu iela – 1,003 km;
Lauku iela – 0,928 km;
Girenieku iela – 0,350 km;
Aknīstes pagastā:
14.CRBP – Censoņi – Nr.1-14 – 2,1 km;
Ceļmaļi – Dzintari un jauns ceļš no Ulasu ceļa – Nr.1-

43 – 0,07 km un 0,180 km (jauns ceļš);
Asares pagastā:
Asare – Vilkupīte – Nr.2-8 – 1,5 km;
Lupīnas – Birznieki – Nr.2-28 – 0,53 km;
Rīti – Vecozoli – Nr.2-26 – 0,07 km;
Tauriņi – Upītes – Nr.2-4 – 0,7 km;
Tauriņi – Vanagi – Nr.2-21 – 0,65 km;
Parks – Dienvidi – Nr.2-33 – 0,7 km;
Dienvidi – Grantsbedres – Nr.2-34 – 0,51 km;
Kokneši – Zemgalieši – Nr.2-43 – 1,1 km;
Gārsenes pagastā:
Gārsene – Jaunmuiža – Irbes – Nr.3-7 – 0,935 km;
Jauns ceļš gar baznīcu – 0,115 km;
Gārsene – Bajāri – Nr.3-6 – 1,3 km;
Aknīstes pilsēta – Krāces – Nr.3-1 – 0,16 km.

Apstiprināto prioritāro ceļu sarakstu noteikt kā
Aknīstes novada attīstības programmas 2014.-2020.ga-
dam Rīcības plāna 2016.-2020.gadam 1.pielikumu
„Prioritāro ceļu saraksts valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanai pasākumā „Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos”.

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

kuma 19.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 20.06.2006.
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mēr-
ķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Zemes ierī-
cības likuma 8.panta 3.punkta 2.apakšpunktu, Aknīstes
novada domes 26.08.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.5
„Par teritorijas plānojumiem”, Ministru kabineta
08.12.2015. noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi”,

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

Apvienot zemes vienības – zemes vienību 1,0 ha platī-
bā ar kadastra apzīmējumu 5662 003 0212 un zemes vie-
nību 2,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5662 003 0287,
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, izveidojot jaunu ze-
mes vienību ar kopējo platību 3,5 ha. Jaunizveidoto zemes
vienību reģistrēt īpašumā ar kadastra numuru 5662 003
0287. Uzmērot zemes vienību dabā, platība var tikt pre-
cizēta.

Atzīt izveidoto zemes vienību 3,5 ha platībā par Aknīstes
novada pašvaldībai piekritīgo zemi.

Izveidotajai zemes vienībai 3,5 ha platībā noteikt zemes
lietošanas mērķi – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Likvidēt nosaukumu zemes vienībai „Ferma Jaunmuiža”,
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra apzīmējums
5662 003 0212.

Izveidotajai zemes vienībai piešķirt adresi: „Jaunkalni”,
Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, LV-5218.

Par pašvaldības zemes gabalu uzmērīšanu un
ierakstīšanu zemesgrāmatā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pir-
mās daļas 17.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību ze-
mes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā”
3.panta piektās daļas 1.punktu, likuma „Par nekustamā
īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 8.pantu,

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

Ierakstīt zemesgrāmatā uz Aknīstes novada pašvaldī-
bas vārda zemes gabalus ar kadastra Nr.5662 003 0256 –
0,3 ha platībā, kadastra Nr.5662 003 0231 – 0,7 ha platī-
bā un kadastra Nr.5662 003 0287 – 3,5 ha platībā (apvie-
nojot zemes gabalu ar kad. Nr.5662 003 0212 – 1,0 ha pla-
tībā un kad. Nr.5662 003 0287 – 2,5 ha platībā), Gārsenes
pagastā, Aknīstes novadā.

Veikt ceļa daļas Gārsene – Jaunmuiža – Irbes izpirkšanu
no saimniecības „Dīķi”.

Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa) „Dimanti“ -
14, Gārsenē, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā,

pārdošanu par brīvu cenu
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-
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mās daļas 4.punktu, piekto daļu, 45.panta trešo daļu, M.J.
iesniegumu,

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

Atļaut M.J. atsavināt Aknīstes novada pašvaldībai pie-
derošu nekustamo īpašumu (dzīvokli), „Dimanti“ – 14,
Gārsene, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, kadastra
Nr.5662 900 0003, ar platību 70,3 m2, 703/13041 kopīpa-
šuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes.
Atsavināmā nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena
ir EUR 1300,00 (viens tūkstotis trīs simti euro 00 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.

Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa) 
Smilšu ielā 9 - 1, Aknīstē, Aknīstes novadā, 

pārdošanu par brīvu cenu
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, N.B.
iesniegumu,

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

Atļaut N.B. atsavināt Aknīstes novada pašvaldībai pie-
derošu nekustamo īpašumu (dzīvokli), Smilšu ielā 9, dzī-
voklis 1, Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra Nr.5605 900
0019, ar platību 36,00 m2, 360/759 kopīpašuma domāja-
mās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Atsavināmā
nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR 1200,00
(viens tūkstotis divi simti euro 00 centi). Dzīvokļa atsavi-
nāšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu.

Uzdot juriskonsultei L.Valainei 1 (viena) mēneša lai-
kā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot dzīvokļa
pirkuma līgumu.

Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa) Radžupes
ielā 5 - 1, Aknīstē, Aknīstes novadā, nodošanu at-

savināšanai
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,
2015.gada 11.decembra Mantas atsavināšanas komisijas
lēmumu (prot. Nr.8),

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, A.Voitiške, 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 Radžupes ielā 5 – 1, 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 Aknīstes novada domes 26.11.2015. saistošo
noteikumu Nr.28/2015 „Grozījumi Aknīstes novada

domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.1 „Aknīstes novada pašvaldības nolikums””

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

mās daļas 1.punktu, 24.pantu, 41.panta pirmās daļas 1.pun-
ktu,

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

Precizēt Aknīstes novada domes sēdē 26.11.2015.
(prot.Nr.17, 22.#) apstiprinātos saistošos noteikumus
Nr.28/2015 „Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada
1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Aknīstes novada pa-
švaldības nolikums””.

Par saistošo notikumu Nr.31/2015 „Par Aknīstes
novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu

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

mās daļas 9.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,

S.Pudāne, A.Voitiške, I.Lunģe, A.Zībergs, G.Geida, V.Čā-
māne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada
dome NOLEMJ:

Atcelt Aknīstes novada domes 16.09.2009. (prot. Nr.8,
6.#) saistošos noteikumus Nr.8 „Par Aknīstes novada pa-
švaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.31/2015 „Par
Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautāju-
mu risināšanā”.

Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa) „Dimanti”-
17, Gārsenē, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā,
atkārtotu izsoli un izsoles noteikumu apstiprinā-

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

mās daļas 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavi-
nāšanas likuma 9.panta otro daļu, 10.pantu, 32.panta pir-
mo daļu,

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

Atzīt 14.12.2015. izsoli par Aknīstes novada pašvaldī-
bas īpašumā esošā dzīvokļa „Dimanti”- 17, Gārsenē,
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanu par ne-
notikušu.

Atkārtoti organizēt minētā dzīvokļa izsoli, pazeminot no-
sacīto cenu par 5%.

Apstiprināt grozījumus izsoles noteikumos Nr.5/2015 „Par
Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā dzīvokļa
„Dimanti”- 17, Gārsenē, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā,
atsavināšanu”.

Par nekustamā īpašuma (zemes gabala) Liepu
ielā 8A, Aknīstē, Aknīstes novadā, izsoles rezultā-

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

mās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.pan-
ta otro daļu,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, A.Voitiške, I.Lunģe, A.Zībergs, G.Geida, V.Čā-
māne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada
dome NOLEMJ:
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Apstiprināt 2015.gada 14.decembra izsoles par Aknīstes
novada pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala Liepu ielā
8A, Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra Nr.5605 001 0372
– 0,3352 ha platībā, atsavināšanas rezultātus:

noteikt V.S. par nekustamā īpašuma Liepu ielā 8A,
Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra Nr. 5605 001 0372, iz-
soles uzvarētāju, kurš ir nosolījis augstāko cenu, kas sa-
stāda EUR 1380,00 (viens tūkstotis trīs simti astoņdesmit
euro 00 centi);

Uzdot Aknīstes novada pašvaldības juriskonsultei
L.Valainei sagatavot zemes pirkuma līgumu izsoles uz-
varētājam.

Par izmaiņām Aknīstes novada pašvaldības
amatu sarakstā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pir-
mās daļas 13.punktu,

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

Papildināt Aknīstes novada pašvaldības iestādes PII
„Bitīte” amatu sarakstu ar sporta skolotāju (0,5 slodze) no
04.01.2016. līdz 30.06.2016.

Veikt grozījumu Aknīstes novada pašvaldības institū-
ciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma pie-
likumā.

Par darba algas koeficienta noteikšanu pašval-
dības priekšsēdētājai

Pamatojoties uz Centrālās statistikas pārvaldes publi-
cēto valstī strādājošo 2014.gada mēneša vidējās darba sa-
maksas apmēru,

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

Noteikt Domes priekšsēdētājas mēnešalgas noteikšanai
piemērojamo koeficientu 2016.gadā – 1,8.

Par ar komercdarbību saistītu teritoriju
noteikšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pir-
mās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta
13.10.2015. noteikumu Nr.593 „Darbības programmas
„Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mēr-
ķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību
attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiska-
jai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vaja-
dzībām” īstenošanas noteikumi” 44. un 47.3.1.punktu,
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 22.panta trešo daļu,
Aknīstes novada domes 28.05.2014. lēmumu Nr.17 (prot.
Nr.7) „Par Aknīstes novada attīstības programmas 2014.-
2020.gadam apstiprināšanu”, Aknīstes novada domes
28.05.2014. lēmumu Nr.18 (prot. Nr.7) „Par Aknīstes no-
vada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam ap-
stiprināšanu”,

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

Noteikt zemes vienību ar kadastra numuru 5662 003 0287
3,5 ha platībā un adresi „Jaunkalni”, Gārsenes pagasts,
Aknīstes novads, par ar komercdarbību saistītu teritori-
ju.

Noteikt minētās teritorijas ekonomisko specializāciju -
lauksaimniecība un tās produkcijas pārstrāde; transpor-
ta un loģistikas pakalpojumi. 

Apstiprināt lēmumu par ar komercdarbību saistītu te-
ritoriju noteikšanu kā Aknīstes novada Attīstības pro-
grammas 2014.-2020.gadam Rīcības plāna 2016.-2020.ga-
dam 2.pielikumu.

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”,

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

Izbeigt ar A.S. noslēgto zemes nomas līgumu par pa-
švaldības zemes gabala ar kadastra Nr.5605 001 0285 –
0,1957 ha platībā un pašvaldības zemes gabala ar kadas-
tra Nr.5605 001 0286 – 0,2000 ha platībā nomu, sākot ar
2016.gada 1.janvāri.

Iznomāt S.P. pašvaldībai piekrītoša zemes gabala daļu
0,8910 ha platībā, kadastra Nr.5605 001 0447, un noslēgt
zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mēr-
ķis 0502 – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dār-
ziem.

Iznomāt S.P. pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu 1,8489
ha platībā, kadastra Nr.5625 009 0052, un noslēgt zemes
nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0101
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība.

Iznomāt I.C. pašvaldībai piekrītoša zemes gabala daļu
0,1150 ha platībā, kadastra Nr.5605 001 0442, un noslēgt
zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mēr-
ķis 0502 – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dār-
ziem.

Iznomāt A.B. pašvaldības zemes gabalu 0,5868 ha pla-
tībā, kadastra Nr.5644 004 0278, un noslēgt zemes nomas
līgumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0101 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecī-
ba.

Iznomāt J.B. pašvaldības zemes gabalu 0,7 ha platībā,
kadastra Nr.5662 001 0108, un noslēgt zemes nomas līgumu
uz 5 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0101 – zeme, uz ku-
ras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Iznomāt V.P. pašvaldības zemes gabalu 1,0 ha platībā,
kadastra Nr.5662 003 0212, un noslēgt zemes nomas līgumu
uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0101 – zeme, uz ku-
ras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Iznomāt J.V. pašvaldības zemes gabalu 2,91 ha platībā,
kadastra Nr.5662 003 0101, un noslēgt zemes nomas līgumu
uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0101 – zeme, uz ku-
ras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

Par nekustamā īpašuma „Lesinski”, Aknīstes
pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanu

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru ka-
bineta 20.06.2006. noteikumiem „Nekustamā īpašuma lie-
tošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lie-
tošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,

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

Atcelt Aknīstes novada domes 2015.gada 26.novembra
lēmumu „Par nekustamā īpašuma „Lesinski”, Aknīstes pa-
gastā, Aknīstes novadā, sadalīšanu” (prot. Nr.17, 21.#).

Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Lesinski”, īpašuma
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kadastra Nr.5625 005 0080, Aknīstes pagastā, Aknīstes no-
vadā, zemes vienību 11,8 ha platībā ar kadastra apzīmē-
jumu 5625 005 0080, piešķirot jaunu nosaukumu
„Upesmalas”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads.

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

Atdalītajai zemes vienībai 11,8 ha platībā noteikt zemes
lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir lauksaimniecība.

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5625 005 0141
– 4,2 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecī-
ba.

Par nekustamā īpašuma „Alkšņi”,
Asares pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pir-
mās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. no-
teikumu „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 2.pielikumu, Aknīstes novada domes
26.08.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par teritori-
jas plānojumiem”,

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

Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Alkšņi”, īpašu-
ma kadastra Nr.5644 004 0116, Asares pagastā, Aknīstes
novadā, zemes vienību 6,3 ha platībā ar kadastra Nr. 5644
002 0073.

atdalītajam zemes gabalam ar kadastra Nr.5644 002 0073
piešķirt nosaukumu „Baravikas”;

atdalītajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mēr-
ķi 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība.

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

Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības

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

mās daļas 12.punktu un 13.punktu, 41.panta pirmās da-
ļas 2.punktu, 63.pantu, Valsts un pašvaldību institūciju
Amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu,

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

Apstiprināt grozījumus Aknīstes novada pašvaldības in-
stitūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā.

Par kontaktpersonas un darba grupas apstipri-
nāšanu projekta „Atver sirdi Zemgalē!” 

īstenošanai
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pir-

mās daļas 7.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,

S.Pudāne, A.Voitiške, I.Lunģe, A.Zībergs, G.Geida, V.Čā-
māne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada
dome NOLEMJ:

Apstiprināt kontaktpersonu Lidiju Deksni projekta „Atver
sirdi Zemgalē” īstenošanai.

Apstiprināt deinstitucionalizācijas vadības grupu šādā
sastāvā:

Lidija Deksne, Skaidrīte Pudāne, Ilga Cālīte, Anda
Nikolajeva.

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”,

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

Piešķirt 2 personām apbedīšanas pabalstu EUR 75,00
apmērā. Kopā EUR 150,00.

Piešķirt 1 personai pabalstu EUR 150,00 apmērā sakarā
ar bērna piedzimšanu. 

Piešķirt 2 personām pabalstu EUR 145,00 apmērā sa-
karā ar ilgstošu ārstēšanos. Kopā EUR 290,00.

Piešķirt brīvpusdienas 50% apmērā no 01.12.2015. 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 pašvaldības 16.09.2009. Saistošajiem
noteikumiem Nr.8 „Par Aknīstes novada pašvaldības pa-
līdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, likuma „Par pa-
švaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 15.panta
pirmās daļas 9.punktu,

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

Reģistrēt P.R. reģistrā Nr.1 „Pašvaldībai piederošu dzī-
vojamo telpu izīrēšana” ar kārtas Nr.104.

Izbeigt īres līgumu par dzīvokļa „Spodras” – 17, Ancenē,
Asares pagastā, Aknīstes novadā, īri, kurš noslēgts ar I.L.K.,
ar 31.12.2015.

Pagarināt īres līgumu par dzīvokli „Dimanti” – 14,
Gārsenē, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, ar M.J.

Par prēmiju piešķiršanu Aknīstes vidusskolas
direktorei un Asares pamatskolas direktorei

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amat-
personu un darbinieku atlīdzības likuma 16.pantu, Aknīstes
novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinie-
ku atlīdzības nolikuma (apstipr. 23.12.2014.) 54., 55., 56.,
57.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, I.Lunģe, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – 1
(A.Zībergs); ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās – 1
deputāts (A.Voitiške, pildot likumā „Par interešu konflik-
ta novēršanu pašvaldību amatpersonu darbībā” noteiktos
lēmumu pieņemšanas ierobežojumus), Aknīstes novada dome
NOLEMJ:

Atcelt Aknīstes novada domes 28.10.2015. lēmuma „Par
pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu” 4.11.punktu (prot.
Nr.15).

Piešķirt prēmiju 40 – 50% apmērā no amata algas
Aknīstes vidusskolas direktorei Aijai Voitiškei, pamatojoties
uz Aknīstes novada domes sēdē 22.10.2014. (prot.Nr.18, 16.#)
apstiprinātajiem noteikumiem „Par Aknīstes novada pa-
švaldības darbinieku novērtēšanu”.

Piešķirt prēmiju 40 – 50% apmērā no amata algas Asares
pamatskolas direktorei Regīnai Pudānei, pamatojoties uz
Aknīstes novada domes sēdē 22.10.2014. (prot.Nr.18, 16.#)
apstiprinātajiem noteikumiem „Par Aknīstes novada pa-
švaldības darbinieku novērtēšanu”.
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APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2015.gada 22.decembrī (protokols Nr.18, 15.#)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.31/2015
„Par Aknīstes novada pašvaldības

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma 
“Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 9.punktu, 43.panta trešo daļu,
Latvijas Republikas likuma “Par palīdzību dzīvokļa

jautājumu risināšanā”  6.panta otro daļu

I Vispārīgie jautājumi 
1. Aknīstes novada pašvaldības 2015.gada 22.decembra sa-

istošie noteikumi Nr.31/2015 „Par Aknīstes novada pašvaldī-
bas palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā“ (turpmāk –
Noteikumi) nosaka personas, kuras ir tiesīgas saņemt pašvaldības
palīdzību dzīvojamo telpu (turpmāk tekstā arī dzīvoklis) jau-
tājumu risināšanā izīrējot pašvaldībai piederošas dzīvojamās
telpas un veicot īrētas dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrē-
jamu dzīvojamo telpu, kā arī kārtību, kādā pašvaldības sniedz
minēto palīdzību papildus Latvijas Republikas likumā “Par dzī-
vojamo telpu īri” un Latvijas Republikas likumā “Par palīdzī-
bu dzīvokļa jautājumu risināšanā” noteiktajam.

2. Šie noteikumi attiecas uz Aknīstes novada pašvaldī-
bas teritorijā deklarētām fiziskām personām (izņemot šo
noteikumu 3.1. un 3.2.punktā noteikto).

II Personas, kurām ir tiesības saņemt
pašvaldības palīdzību

3. Papildus Latvijas Republikas likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13. un 14.pantā noteikta-
jām personu kategorijām, Aknīstes novada pašvaldība sniedz
palīdzību šādām personu kategorijām:

3.1. speciālisti, kuri nepieciešami un tiek pieaicināti dar-
bā pašvaldības uzņēmumos, iestādēs; (īres līgumu slēdz uz
laiku, kamēr speciālists strādā pašvaldībā);

3.2. personas (ģimenes), kuras audzina 3 un vairāk ne-
pilngadīgus bērnus;

3.3. personas (ģimenes), kuras audzina bērnu invalīdu
ar kustību traucējumiem.

III Palīdzības sniegšanas kārtība
4. Latvijas Republikas likuma “Par palīdzību dzīvokļa

jautājumu risināšanā” un šajos noteikumos noteiktās per-
sonas palīdzības saņemšanai tiek reģistrētas šādos reģis-
tros:

4.1. reģistrs Nr.1 - “Pašvaldībai piederošu dzīvojamo tel-
pu izīrēšana”;

4.2. reģistrs Nr.2 - “Īrētās dzīvojamās telpas apmaiņa
pret citu dzīvojamo telpu”;

4.3. reģistrs Nr.3- „Nodrošināšana ar pagaidu dzīvoja-
mo telpu”.

5. Papildus Noteikumu 4. punktā noteiktajiem
Palīdzības veidiem un piešķiršanas kārtībai Noteikumi no-
saka dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanas kārtību.

6. Personas 4.1.apakšpunktā  noteiktā reģistra ietvaros
tiek reģistrētas 2 grupās:

6.1. 1.grupa – personas, kuras ar palīdzību nodrošinā-
mas pirmām kārtām;

6.2. 2.grupa – pārējās personas, kuras noteiktas šajos
noteikumos.

7. Pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā
personām tiek sniegta:

7.1. 1.grupas ietvaros – personu reģistrācijas secībā. 
7.2. 2.grupas ietvaros – personu reģistrācijas secībā.
8. Reģistrā Nr.1 - “Pašvaldībai piederošu dzīvojamo tel-

pu izīrēšana” - personas tiek reģistrētas:

8.1. 1.grupā – Latvijas Republikas likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta 1.daļā minētās
personas. Papildus maznodrošinātu personu kategorijas pa-
švaldība neparedz”.

8.2. 2.grupā – šo noteikumu 3.1.-3.3.punktos noteiktās
personas.

9. Reģistrā Nr.2 - “Īrētās dzīvojamās telpas apmaiņa pret
citu dzīvojamo telpu”- personas tiek reģistrētas reģistrā-
cijas secībā.

10. Reģistrā Nr.3- „ Nodrošināšana ar pagaidu dzīvoja-
mo telpu”- personas tiek reģistrētas: Latvijas Republikas
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
13.panta 1.daļā paredzētajā gadījumā personu reģistrāci-
jas secībā.

11. Aknīstes novada dome pieņem lēmumu par atteikumu
atzīt personu par tiesīgu saņemt palīdzību:

11.1. ja piecus gadus pēc tam, kad persona ir pārdevu-
si vai citādi atsavinājusi sev piederošo māju vai mājas daļu
un ir zaudējusi tiesības uz tās lietošanu,

11.2. ja personas īpašumā ir Latvijas Republikas liku-
ma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 16.pan-
ta trešās daļas noteikumiem atbilstoša dzīvošanai derīga
dzīvojamā māja vai dzīvojamā telpa.

12. Domei ir tiesības atteikt Personai šo Noteikumu 4.pun-
ktā minēto palīdzības veidu Likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā“ 7.panta piektajā daļā noteiktajos ga-
dījumos, kā arī gadījumā, ja persona labprātīgi izbeigusi
īres tiesiskās attiecības likuma „Par dzīvojamo telpu īri”
27. pantā noteiktajā kārtībā.

13. Pašvaldība tai piederošas vai uz likumīga pamata
tās lietojumā esošas dzīvojamās telpas var rezervēt pa-
švaldības autonomo funkciju nodrošināšanai nepieciešamo
nozaru speciālistu vajadzībām, ar kuriem uz Domes lēmuma
pamata uz noteiktu laiku tiek noslēgts īres līgums.

14. Ja šo Noteikumu, Likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā“ 13., 14., 15.pantā, likuma „Par so-
ciālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
5.panta pirmajā daļā minētās personas, kuras reģistrē-
tas attiecīgā Palīdzības veida saņemšanai, visas nodro-
šinātas ar dzīvojamām telpām vai rakstveidā atteikušās
no tām piedāvāto dzīvojamo telpu īrēšanas, vai nav snie-
gušas atbildi uz dzīvojamo telpu īres piedāvājumiem,
Domei ir tiesības izīrēt šo dzīvojamo telpu personai ar
regulāriem ienākumiem, kura nav reģistrēta palīdzības
reģistrā, noslēdzot dzīvojamās telpas īres līgumu uz vie-
nu gadu ar tiesībām īres līgumu pagarināt (priekšroka
tā pilsētas vai pagasta iedzīvotājiem, kurā ir brīvas dzī-
vojamās telpas).

15. Šo Noteikumu kārtībā izīrētās dzīvojamās telpas ne-
tiek nodotas privatizācijai, netiek citādi atsavinātas.

IV Īrētās dzīvojamās telpas apmaiņa pret citu
īrējamu dzīvojamo telpu

16. Dzīvojamās telpas apmaiņas pret citu dzīvojamo tel-
pu Palīdzības reģistrā Dome reģistrē:

16.1. Personu, kura dzīvo Pašvaldībai piederošās vai
uz likumīga pamata tās lietojumā esošā dzīvojamā telpā un
vēlas pārcelties no lielākas uz mazāku dzīvojamo telpu;

16.2. Pašvaldībai piederošas vai uz likumīga pamata tās
lietojumā esošas dzīvojamā telpā dzīvojošu Personu, ja pre-
tēja dzimuma ģimenes locekļiem, kuri nav laulātie, nākas
dzīvot vienā istabā vai viens no ģimenes locekļiem ir in-
valīds, kuram nepieciešama atsevišķa izolēta dzīvojamā pla-
tība, un Persona vismaz 1 (vienu) gadu katru mēnesi ir pil-
nā apmērā maksājusi īres un pakalpojumu maksas, un vē-
las pārcelties no mazākas uz lielāku dzīvojamo telpu.

17. Ja Persona vēlas pārcelties no mazākas dzīvojamās
telpas uz lielāku dzīvojamo telpu, iesniegumam Persona
pievieno dokumenta kopiju, kas apliecina nepieciešamību
mainīt dzīvojamo platību uz lielāku (invalīda apliecības
u.tml.. faktu pierādošu dokumentu kopijas).
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18. Noteikumu 16. punktā minēto palīdzību Personām
Dome sniedz tādā secībā, kādā reģistrēti iesniegumi par
palīdzības saņemšanu.

V Dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanas kārtība
19. Pašvaldībai piederošus vai uz likumīga pamata tās

lietojumā esošām dzīvojamām telpām, kurām ir noteikts
dienesta dzīvokļa statuss, izīrē ievērojot likuma “Par dzī-
vojamo telpu īri” nosacījumus un šajos Noteikumos noteikto
izīrēšanas kārtību.

20. Pašvaldībai piederošām vai uz likumīga pamata tās
lietojumā esošām dzīvojamām telpām piešķirtā dienesta
dzīvokļa statusu atceļ Dome.

21. Dienesta dzīvokli var izīrēt Personai, kurai darba de-
vējs ir Aknīstes novada pašvaldība vai tās iestāde, kuras pa-
stāvīgā dzīvesvieta atrodas ārpus Aknīstes novada admi-
nistratīvās teritorijas un kuras īpašumā vai lietošanā Aknīstes
novada administratīvajā teritorijā nav dzīvojamās telpas.

22. Lemjot par dienesta dzīvojamās telpas piešķiršanu
izīrēšanai, priekšrocības ir tai attiecīgajā reģistrā iekļau-
tajai Personai: 

22.1. kurai attālums no patstāvīgās dzīvesvietas līdz dar-
ba vietai ir tālāks, 

22.2. kura pie darba devēja ir nostrādājusi ilgāku laiku;
22.3. kuras ir Aknīstes novada domes nodaļas vai iestādes

vadītājs. 
Nevienai no šajā Noteikumu punktā minētajām priekš-

rocībām nav prioritāra salīdzinājumā ar pārējām.

VI Dokumentu iesniegšana,
lēmumu pieņemšana

23. Persona, iesniegumā par palīdzības saņemšanu, no-
rāda vēlamo palīdzības veidu un pievieno dokumentus, kas
apliecina šīs personas piederību kādai no šajos noteikumos
vai Latvijas Republikas likumā “Par palīdzību dzīvokļa jau-
tājumu risināšanā” noteiktajām kategorijām.

24. Amatpersonai, kas pieņem iesniegumu un institū-
cijai, kas pieņem lēmumu ir tiesības pieprasīt papildus in-
formāciju vai dokumentus, ja sākotnēji tā ir bijusi nepie-
tiekama, lai pieņemtu lēmumu.

25. Lēmumu par personas reģistrēšanu konkrētā palīdzības
reģistrā un izslēgšanu no reģistra pieņem Aknīstes novada dome.

26. Lēmumu par konkrētas palīdzības sniegšanu personai
pieņem Aknīstes novada dome. 

27. Aknīstes novada domes lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Jelgavā,
Atmodas ielā 19, LV-3007).

VII Nobeiguma noteikumi 
28. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pa-

švaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā. 
29. Atzīt par spēku zaudējušiem Aknīstes novada domes

2009.gada 16.septembra saistošos noteikumus Nr. 8 „Par
Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautāju-
mu risināšanā“.

Domes priekšsēdētāja V.Dzene

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2015.gada 28.oktobrī (protokols Nr.15, 13.#)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.23/2015
„Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim 

un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” 25.2 panta pirmo un piekto

daļu

1. Aknīstes novada domes 2015.gada 28.oktobra Saistošie
noteikumi Nr.23/2015 „Par dzīvokļa pabalstu bērnam bā-

renim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības” (turpmāk
– Noteikumi) nosaka dzīvokļa pabalsta aprēķināšanas un
izmaksas kārtību, kā arī ar dzīvojamās telpas lietošanu sa-
istīto izdevumu segšanas normatīvus pilngadību sasniegu-
šam bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku
gādības (turpmāk - Bērns), ja lēmumu par Bērna ārpusģi-
menes aprūpi pieņēmusi Aknīstes novada Bāriņtiesa.

2. Dzīvokļa pabalsts Bērnam tiek piešķirts no 18 gadiem
līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

3. Dzīvokļa pabalsta saņemšanai Bērns Aknīstes nova-
da Sociālajā dienestā (turpmāk – Sociālais dienests), uz-
rādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz:

3.1. iesniegumu;
3.2. īres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu. Īres līguma

grozīšanas vai izbeigšanas gadījumā Bērns iesniedz gro-
zījumus vai jaunu īres līgumu;

3.3. līdz katra mēneša 20.datumam dokumentus par iz-
devumiem par dzīvojamās telpas lietošanu un par pakal-
pojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, ko-
pijas, uzrādot oriģinālus.

4. Dzīvokļa pabalsts Bērnam tiek aprēķināts pēc izde-
vumiem par īri/apsaimniekošanu, par pakalpojumiem, kas
saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija ap-
kures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, pa-
tērētais ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas
nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja
tie nav ietverti īres maksā.

5. Ja Bērns Noteikumu 3.3.apakšpunktā minētos do-
kumentus Sociālajā dienestā nevar iesniegt, Bērnam par
to savlaicīgi, bet ne vēlāk kā līdz Noteikumu 3.3.apakšpunktā
minētajam datumam, ir jāpaziņo Sociālajam dienestam, no-
rādot objektīvus iemeslus. Šādā gadījumā Sociālais dienests,
atzīstot nokavēšanas iemeslu par attaisnojošu, dzīvokļa pa-
balstu Bērnam var piešķirt uz iepriekš iesniegto dokumentu
pamata.

6. Ja Bērns Noteikumu 3.3.apakšpunktā minētos do-
kumentus Sociālajā dienestā nav iesniedzis un Sociālo die-
nestu nav informējis par objektīviem iemesliem, dzīvokļa
pabalsts par attiecīgo mēnesi Bērnam netiek piešķirts.

7. Dzīvokļa pabalsta apmērs tiek aprēķināts faktisko iz-
devumu apmērā, ņemot vērā Noteikumu 3.3.apakšpunktā
minētos dokumentus, bet ne vairāk kā EUR 25,00 mēne-
sī. Dzīvokļa pabalsta apmērs apkures periodā (no oktob-
ra līdz aprīlim), ja dzīvojamā telpā nodrošināta centrali-
zētā siltumapgāde tiek aprēķināts ne vairāk kā EUR 45,00
mēnesī, ja centralizētā siltumapgāde dzīvojamā telpā nav
nodrošināta, ne vairāk kā EUR 30,00 mēnesī.

8. Sociālais dienests pieņem lēmumu par atteikumu dzī-
vokļa pabalsta izmaksāšanai Bērnam šādos gadījumos:

8.1. ja Bērns vairāk nekā trīs mēnešus nemaksā dzī-
vojamās telpas īres maksu;

8.2. ja Bērns vairāk nekā trīs mēnešus nemaksā par sil-
tumenerģijas apkuri, aukstā, karstā ūdens patēriņu, ka-
nalizācijas vai asenizācijas nodrošināšanu, sadzīves at-
kritumu apsaimniekošanu, gāzes vai elektroenerģijas pa-
tēriņu.

9. Dzīvokļa pabalsts tiek izmaksāts vienu reizi mēnesī,
pārskaitot to uz iesniegumā norādīto Bērna bankas kon-
tu vai izmaksājot skaidrā naudā Aknīstes novada pašval-
dības kasē

10. Lēmumu par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu vai at-
teikumu piešķirt Bērnam dzīvokļa pabalstu pieņem Sociālais
dienests. 

11. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Aknīstes no-
vada domē, Aknīstes novada domes lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajonā tiesā Administratīvā procesa li-
kuma noteiktajā kārtībā. 

12. Noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām”
45.panta noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētāja V.Dzene
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APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2015.gada 28.oktobrī (protokols Nr.15, 14.#)

Saistošie noteikumi Nr. 24/2015
Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša

persona atzīstama par maznodrošinātu
Aknīstes novadā

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām“
15.panta pirmās daļas 7.punktu, likuma „Par palīdzību

dzīvokļa jautājumu risināšanā“ 14.panta sesto daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Aknīstes novada pašvaldības 2015.gada 28.oktobra

Saistošie noteikumi Nr. 24/2015 „Kārtība, kādā ģimene vai
atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinā-
tu Aknīstes novadā“ (turpmāk – Noteikumi) nosaka ienā-
kumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot,
ģimene, kura sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir
kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī,
vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk – ģimene (persona)),
tiek atzīta par maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā no-
vērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stā-
voklis.

2. Par vientuļu personu ir uzskatāma persona, kurai nav
Latvijas Republikas Civillikumā noteikto likumīgo ap-
gādnieku.

3. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja
tās ienākumi nepārsniedz Noteikumu 4. un 5.punktā no-
teikto ienākumu līmeni un ja:

3.1. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri
vai īpašums (nekustamais īpašums – zeme vai mežs pla-
tībā vairāk par 3 ha vai kustamā manta), izņemot Ministru
kabineta 30.03.2010. noteikumos Nr.299 „Noteikumi par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trū-
cīgu“ minēto (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi);

3.2. tā nav noslēgusi uztura līgumu;
3.3. tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās

rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā ne-
atrodas ieslodzījumā;

3.4. persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģen-
tūrā kā bezdarbnieks atbilstoši Sociālo pakalpojumu un so-
ciālās palīdzības likuma 37.panta pirmajai daļai;

3.5. persona neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības ap-
gādībā;

3.6. persona neatrodas prombūtnē ilgāk par kalendāra
mēnesi un nesaņem sociālo vai ārstniecības pakalpojumu,
kura ietvaros tiek nodrošinātas personas pamatvajadzības,
neatrodas sociālās korekcijas izglītības iestādē vai citu pa-
matotu iemeslu dēļ nav iekļaujama ģimenes sastāvā.

4. Ģimene atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidē-
jie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo tri-
ju mēnešu laikā nepārsniedz 50% no valstī noteiktās mi-
nimālās mēneša darba algas.

5. Persona atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidē-
jie ienākumi mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz:

5.1. 60% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba al-
gas – atsevišķi dzīvojošai personai;

5.2. 70% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba al-
gas – atsevišķi dzīvojošam vecuma pensijas, invaliditātes
pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam,
kuram ir Latvijas Republikas Civillikumā noteiktie liku-
mīgie apgādnieki un atsevišķi dzīvojošai vientuļai perso-
nai darbspējīgā vecumā;

5.3. 80% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba al-
gas – atsevišķi dzīvojošai vientuļai personai, kura saņem
vecuma pensiju, invaliditātes pensiju vai sociālā nodroši-
nājuma pabalstu.

II. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa
noteikšana

6. Ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusam Aknīstes novada sociālais dienests (tur-
pmāk – dienests) novērtē pēc iesnieguma par ģimenes (per-
sonas) atzīšanu par maznodrošinātu un Ministru kabine-
ta noteikumos noteiktās iztikas līdzekļu deklarācijas (tur-
pmāk – deklarācija) saņemšanas.

7. Parakstot 6.punktā minēto iesniegumu, iesniedzējs un
viņa ģimenes pilngadīgās personas dienestam dod atļau-
ju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo
informāciju par ģimeni (personu).

8. Lai novērtētu ienākumus un materiālo stāvokli, ie-
sniedzējs atbilstoši saistošajiem noteikumiem aizpilda un
iesniedz deklarāciju. Deklarāciju iesniedzēja vārdā var aiz-
pildīt arī dienesta sociālā darba speciālists sociālās palī-
dzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas elektro-
niskajā sistēmā (turpmāk – SOPA), pamatojoties uz tajā
pieejamo informāciju par iesniedzēju un tā ģimenes lo-
cekļiem, iesniedzēja sniegtajām ziņām un iesniegtajiem do-
kumentiem.

9. Deklarācijā norādāmās informācijas apjomu, nosacī-
jumus ienākumu novērtēšanai un iesniedzamos dokumentus
nosaka saistošie noteikumi.

10. Deklarāciju paraksta iesniedzējs, apliecinot dekla-
rācijā norādīto ziņu patiesumu.

11. Dienests pārbauda deklarācijā sniegtās ziņas, iz-
mantojot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās
ziņas par ģimeni (personu) vai pieprasot ziņas no valsts un
pašvaldību institūcijām, kā arī privātpersonām, ja nepie-
ciešams, pieprasot arī ziņas apliecinošus dokumentus un
apsekojot ģimeni (personu) dzīvesvietā.

12. Dienesta sociālā darba speciālisti ģimenes (personas)
dzīves apstākļu pārbaudi dzīvesvietā ir tiesīgi veikt bez ie-
priekšējas saskaņošanas ar iesniedzēju.

13. Ģimenes (personas) dzīves apstākļu pārbaudē kon-
statētais tiek fiksēts Dzīves apstākļu pārbaudes aktā, kuru
paraksta iesniedzējs vai kāds no ģimenes pilngadīgajiem lo-
cekļiem un sociālā darba speciālists, kurš veica pārbaudi.

14. Dienests var atteikt maznodrošinātas ģimenes (per-
sonas) statusa piešķiršanu, ja:

14.1. ģimene (persona) sniegusi nepatiesas vai nepilnī-
gas ziņas, atteikusies sniegt ziņas par ienākumiem, īpa-
šumiem un citiem apstākļiem, kas raksturo ģimenes (per-
sonas) spēju nodrošināt pamatvajadzības un iesaistīties pa-
sākumos savas sociālās problēmas risināšanai;

14.2. ģimene (persona) atsakās vai nenodrošina dzīves
apstākļu pārbaudi dzīvesvietā;

14.3. nav iespējams noskaidrot ģimenes (personas) pa-
tieso dzīvesvietu, ģimenes sastāvu.

15. Dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc 6.punktā mi-
nētā iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par ģime-
nes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (per-
sonas) statusam vai par atteikumu piešķirt maznodroši-
nātas ģimenes (personas) statusu.

16. Ja ģimene (persona) atbilst maznodrošinātas ģime-
nes (personas) statusam, dienests izsniedz rakstisku izzi-
ņu par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) sta-
tusam. Ģimene (persona) tiek atzīta par maznodrošinātu,
sākot ar to mēnesi, kurā pieņemts lēmums par maznod-
rošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu.

17. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nosa-
ka uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem.

18. Ja ģimenes (personas) ienākumi nepārsniedz 4. vai
5.punktā minēto ienākumu līmeni, bet nav ievēroti citi šo
noteikumu nosacījumi, dienests var pieņemt lēmumu par
atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam
uz laiku – viens mēnesis. Šajā gadījumā ģimene (persona)
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nodrošina visu nosacījumu izpildi viena mēneša laikā no
lēmuma pieņemšanas.

19. Ja ģimenes (personas) ienākumi pārsniedz 4. vai 5.pun-
ktā noteikto ienākumu līmeni vai nav ievērotas citas ša-
jos noteikumos minētās prasības, izņemot šo noteikumu
18.punktā minēto gadījumu, dienests pieņem lēmumu par
atteikumu piešķirt maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusu.

20. Ģimenei (personai) ir pienākums informēt dienestu
par izmaiņām ģimenes sastāvā, ģimenes (personas) ma-
teriālā vai sociālā situācijā, ja tās ietekmē vai varētu ie-
tekmēt tiesības uz piešķirto maznodrošinātas ģimenes (per-
sonas) statusu.

21. Dienests pieņem lēmumu par piešķirtā maznodro-
šinātas ģimenes (personas) statusa anulēšanu, ja tas kon-
statē, ka ģimene (persona) nav ievērojusi šo noteikumu
20.punkta prasību.

III. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas
kārtība

22. Dienesta lēmumu par ģimenes (personas) atbilstī-
bu maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, par at-
teikumu piešķirt maznodrošinātas ģimenes (personas) sta-
tusu vai par piešķirtā maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusa anulēšanu var apstrīdēt Aknīstes novada domē
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

23. Aknīstes novada domes lēmumu var pārsūdzēt tie-
sā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājums
24. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā

pēc to publicēšanas pašvaldības laikrakstā „Aknīstes
Novada Vēstis”.

Domes priekšsēdētāja V.Dzene

1.Pielikums
Aknīstes novada domes

2015.gada 28.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.24/2015

LATVIJAS REPUBLIKA
AKNĪSTES NOVADS

AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA
Sociālais dienests

Reģ. Nr.90000026441, 
Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208, Tālrunis, fakss 65237751, 

e-pasts: socdienests@akniste.lv Aknīstē

IZZIŅA PAR ATBILSTĪBU MAZNODROŠINĀTAS ĢIMENES 
(PERSONAS) STATUSAM

20___.gada ___.________________.                                                                       Nr.__________

Aknīstes novada pašvaldības sociālais dienests apliecina, ka ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, ku-
ras deklarētā dzīvesvietas adrese ir________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

un kuras sastāvā ir šādi ģimenes locekļi:
1)______________________________________________________________________________________________________,

(vārds, uzvārds) (personas kods)
2)______________________________________________________________________________________________________,

(vārds, uzvārds) (personas kods)
3)_______________________________________________________________________________________________________,

(vārds, uzvārds) (personas kods)
4)_______________________________________________________________________________________________________,

(vārds, uzvārds) (personas kods)
5)_______________________________________________________________________________________________________,

(vārds, uzvārds) (personas kods)
6 )______________________________________________________________________________________________________,

(vārds, uzvārds) (personas kods)
7)______________________________________________________________________________________________________,

(vārds, uzvārds) (personas kods)
8)_______________________________________________________________________________________________________,

(vārds, uzvārds) (personas kods)

noteikts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss atbilstoši Aknīstes novada domes 2015.gada 28.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.__ „ Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodroši-
nātu Aknīstes novadā“.

Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss noteikts uz laiku no 20___.gada ____.___________
līdz 20__.gada _____.___________________.

__________________________________
(Sociālā darba speciālista vārds, uzvārds)                                               _________________________

(paraksts, atšifrējums)
__________________________________
(sagatavotāja uzvārds un tālruņa numurs)
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2.Pelikums
Aknīstes novada domes

2015.gada 28.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.24/2015

IZTIKAS LĪDZEKĻU DEKLARĀCIJA

Izsniegta 20____.gada _____.________________.

Lūdzu novērtēt manu un deklarācijā norādīto personu atbilstību maznodrošinātās ģimenes (personas) statusam.
Par sevi un pārējām personām, ar kurām man ir kopēji izdevumi par uzturu un

kuras mitinās vienā mājoklī _____________________________________________________________________________,
(dzīves vietas adrese)

sniedzu šādas ziņas:j p , p j
Nr. 
p.k. 

V rds, uzv rds. Personas 
kods 

Radniec ba  
attiec b  pret 
iesniedz ju. 

Nodarbošan s / 
ien kumu veids 

Vid jie  
ien kumi 
 m nes  

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      

 
2. Str d jošo darbavietas 
Nr. 
p.k. 

V rds, uzv rds. Darbavietas nosaukums, adrese 

   
   
 
3. Atseviš i dz vojošs laul tais vai b rna atseviš i dz vojošs viens vai abi vec ki 
Nr. 
p.k. 

V rds, uzv rds Personas kods Radniec ba  
attiec b  pret 
iesniedz ju 

Nodarbošan s / 
ien kumu veids 

Dz vesvietas  
adrese 

      
      
 
4. Nekustamais pašums 
Nr. 
p.k. 

pašnieks (v rds, uzv rds)  Veids Plat ba Adrese 

     
     
 
5. Kustam  manta (piem ram, transportl dzek i, ražošanas l dzek i, iek rtas, tehnika, 
produkt vie m jlopi) 
Nr. 
p.k. 

pašnieks (v rds, uzv rds) Kustam s mantas veids. 
(transportl dzek a marka) 

Daudzums, (transportl dzeklim 
izlaides gads un re istr cijas gads) 

    
    
6. Citur dz vojošie likum gie apg dnieki un apg d jamie  

Nr. 
p.k. 

V rds, uzv rds Personas kods Radniec ba  
attiec b  pret 
iesniedz ju 

Nodarbošan s / 
ien kumu veids 

Dz vesvietas  
adrese 
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Es, ___________________
(Vārds, uzvārds)

Esmu sniedzis pilnīgas un patiesas pieprasītās zi-
ņas (par ienākumiem, īpašumiem un uzkrājumiem,
parādsaistībām, uztura līgumiem) par sevi un citām
deklarācijā uzrādītajām personām un citur dzīvo-
jošiem apgādniekiem. Apzinos, ka par nepatiesu ziņu
sniegšanu iestājas atbildība, saskaņā ar normatī-
vajiem tiesību aktiem;

Atļauju AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBAS SO-
CIĀLAJAM DIENESTAM iepazīties ar manu kontu stā-
vokli, valsts sociālās apdrošināšanas maksājumiem (ie-
maksām un izmaksām), izmaksām no valsts sociālo pabalstu
sistēmas, nodokļu maksājumiem un īpašuma stāvokli;

atļauju AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀ-
LAJAM DIENESTAM kredītiestādēm sniegt ziņas par ma-
niem noguldījumiem un depozītiem.

Esmu informēts (-a), ka sociālajam dienestam ir tiesī-
bas pārbaudīt ziņas par manas ģimenes un apgādnieku ie-

nākumiem, materiālo stāvokli un parādsaistībām (saska-
ņā ar Aknīstes novada domes 2015.gada 28.oktobra sais-
tošajiem noteikumiem Nr.24/2015“ Kārtība, kādā ģimene
vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodro-
šinātu Aknīstes novadā“)
______________________________    _______________________

(iesniedzēja vārds, uzvārds)            (paraksts)

20___.gada ____.______________

Sociālais dienests apņemas deklarācijā esošo infor-
māciju uzskatīt par konfidenciālu un attiecināt uz to
LR likuma „Par sociālo drošību“ 16.pantā minētās pra-
sības:

Deklarāciju pieņēma Aknīstes novada Sociālā dienes-
ta sociālā darba speciālists 

_______________________   20___.gada ____.__________
(paraksts)

7. Par dsaist bas  
Nr. 
p.k. 

V rds, uzv rds Par dsaist bu veids, un ilgums 
 
 

Ikm neša 
maks jumu 
summa (EUR) 

    
    
 
8. Nosl gtie uztura l gumi 
Nr. 
p.k. 

Kas nosl dzis l gumu (v rds, 
uzv rds) 

Ar ko l gums nosl gts 
(v rds, uzv rds, p.k.) 

Kad un par ko l gums nosl gts 
(l guma objekts) 

                                         
 
9. V rtspap ri un naudas l dzek u uzkr jumi deklar cijas sast d šanas laik  
Nr. 
p.k. 

pašnieks (v rds, uzv rds) Veids V rt ba (EUR) 

    
    

Sākot ar šo gadu ir paredzēts, ka platībmaksājumu
pieteikumus būs iespējas vienīgi izmantojot EPS ( elek-
tronisko pieteikšanās sistēmu).

Šogad ir plānota vēl viena kārta mazajiem lauksaim-
niekiem un jaunajiem lauksaimniekiem- tas būs vasarā.
Jaunajiem lauksaimniekiem, atkarībā no iepriekšējās
kārtas būs iespēja pieteikties uz visām nozarēm.

Rudenī atvērs kārtu IMA programmā( ieguldījums
materiālajos aktīvos, jeb modernizācijas projekti). Šeit
paredzētas izmaiņas finansējuma atbalstā- pamatlī-
dzekļiem+10%, būvniecībai+20%.

Nelauksaimnieciskās darbības atbalsta pasākumi
tiks atvērti 2016 gada otrajā pusē. Sola ar ZM(
Zemkopības ministriju) saskaņotu grafiku, kur varēs re-
dzēt precīzi. 

Par LEADER programmas atbalstu tiešāka informā-
cija vēl nav zināma. Cerības ir uz vasaru.

6.Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka līdz šā gada
1.aprīlim Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) ir ie-
spējams iesniegt lauku bloku un ainavu elementu preci-
zēšanas pieprasījumus 2016.gada platību maksājumu se-
zonai.

Lauku bloku precizēšana ir jāveic, ja LAD lauku bloku

kartē zemei, kuru lauksaimnieks apstrādā:
nav uzrādīts lauku bloks;
situācija LAD lauku bloku kartē un dabā atšķiras, pie-

mēram, dabā ir izrakts dīķis, uzcelta ēka, izcirsti krūmi
un sakopta platība;

ja apsaimniekotā platība šobrīd ir labā lauksaimniecī-
bas un vides stāvoklī, bet tā līdz šim nav iekļauta LAD lau-
ku blokos.

Ainavu elementi ir viens no veidiem, kā nodrošināt za-
ļināšanas prasību izpildi. Ainavu elementu (dīķu un koku,
krūmu grupas) precizēšanas pieprasījums jāiesniedz LAD,
ja kadastrā Lauku reģistra ģeogrāfiskajā informācijas sis-
tēmā, kurā LAD ir izveidojis ainavu elementu slāni ar ie-
kļautiem dīķiem un koku, krūmu grupām:nav norādīts dabā
esošs ainavu elements (dīķis vai koku, krūmu grupa); vai
ir norādīts neatbilstoša lieluma vai izvietojuma ainavu ele-
ments.

Ja situācija LAD lauku bloku karšu slānī atbilst situā-
cijai dabā un nav nepieciešams veikt izmaiņas ainavu ele-
mentiem, tad lauku bloku precizēšanas pieprasījums nav
jāiesniedz.

I.Butkus,
Lauku attīstības konsultante

Par būtiskām lietām lauksaimniekiem no LAD
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Par sociālās palīdzības pabalstiem

21.janvārī Aknīstes novadu apmeklēja Centrālās vēlē-
šanu komisijas (CVK) priekšsēdētājs Arnis Cimdars un ve-
cākā grāmatvede-ekonomiste Ludmila Auziņa, lai apsekotu
vēlēšanu iecirkņus katrā pagastā un novērtētu to pieeja-
mību vēlētājiem.

Tiekoties ar Aknīstes novada domes priekšsēdētāju Viju
Dzeni, novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Birutu
Baluli, komisijas sekretāri Ināru Buiķi un izpilddirekto-
ru Jāni Gavaru, tika pārrunāti dažādi organizatoriski jau-
tājumi – drošība iecirkņu telpās un iespējas, lai pilnvērtī-
gāk varētu nodrošināt nepieciešamos pakalpojumus ik-
vienam vēlētājam. Komisija tuvākajā laikā iesniegs arī iz-
vērstāku vērtējumu un secinājumus par iespējām nodro-
šināt vēlēšanu procesu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Tikšanās laikā A.Cimdars skaidroja kā notiek iecirkņu
apsekošana. Priekšsēdētājs jau apmeklējis 600 iecirkņus.
Viņš klātienē novērtē iecirkņus, aprunājas ar tur strādā-
jošiem par dažādiem organizatoriskiem jautājumiem, da-
lās secinājumos ar pašvaldības vadību, bet pēc tam nosū-
ta izvērstu redzējumu.

L. Prande

Aknīstes novadu apmeklē Centrālā vēlēšanu komisija

Kas ir stiprums? Tas nepastāv niknumā, 
bet iespējā darīt
citiem labu. Labu darīt ir atdot no sava spēka 
citiem, to spēj
tikai tas, kam ir daudz spēka.
Saule ir stipra.
Un laba sirds ir stipra...
Ir aizvadīts 2015.gads. Parasti sagaidot Jauno gadu mēs

savās domās analizējam aizgājušo un plānojam nākotni.
Arī sociālajā jomā būs izmaiņas gan esošajos pašvaldības
saistošajos noteikumos, gan arī ar šīs avīzes iznākšanu stā-
sies spēkā jauni saistošie noteikumi.

Pašvaldībā būs iespēja iegūt maznodrošinātas ģimenes (per-
sonas) statusu, kas dos iespēju maksāt mazāk par patērēto
elektroenerģiju, izmantot nekustamā īpašuma nodokļa at-
laides, tiesas izdevumu un juridisko pakalpojumu atlaides.

Līdz ar maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa ie-
gūšanu izmainīsies arī sociālo pabalstu saņemšanas kār-
tība atsevišķām personu grupām, kas noteikta saistošajos
noteikumos.

Līdz ar to, ka pašvaldības sociālajam dienestam ir noslēgti
sadarbības līgumi ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģen-
tūru, Lauku atbalsta dienestu, Valsts ieņēmumu dienestu,
Uzturlīdzekļu garantijas fondu, Ceļu satiksmes drošības di-
rekciju un citām iestādēm, tad mums ir daudz lielākas ie-
spējas novērtēt klientu ienākumus, īpašumus un uzkrāju-
mus. Katram ģimenes loceklim ir obligāti jāiesaistās savas
sociālās situācijas uzlabošanā. Tāpat kā vecāku pienākums
ir rūpēties par saviem nepilngadīgajiem bērniem, tāpat arī
bērniem ir pienākums rūpēties par saviem vecākiem.

Sociālā dienesta klientu pienākums, nākot uz sociālo die-
nestu, ir sniegt pilnīgas un patiesas ziņas par ienākumiem
un uzkrājumiem. Tāpēc nākot kārtot pabalstu vai sociālo
pakalpojumu lietas, lūdzam, iesniegt kontu izrakstus par
iepriekšējiem trīs mēnešiem.

2015.gadā pēc saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Par so-
ciālās palīdzibas pabalstiem izvērtējot ienākumus” izmaksāti
sekojoši pabalsti:

GMI līmeņa pabalsts - 5066 EUR
Dzīvokļa pabalsts- 8120 EUR
Pabalsts audžuģimenēm bērnu uzturam- 1697 EUR
Veselības aprūpei – 11769 EUR
Ēdināšana trūcīgo ģim. bērniem – 962EUR
Ārkārtas situācijās un atsevišķu situāciju risin.- 407 EUR
Kopā izmaksāti: 28201 EUR. 
Savukārt pēc Saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Par so-

ciālās palīdzības pabalstiem neizvērtējot ienākumus”
2015.gadā izmaksāti sekojoši pabalsti:

Dzimšanas pabalsts - 2100 EUR
Apbedīšanas pabalsts – 6775 EUR
Pabalsts atgriežoties no ieslodzījuma – 60 EUR
Pabalsts uzsākot mācības 1.klasē – 1235 EUR
Pabalsts jubilejās - 1245 EUR
Pabalsts politiski represētām personām – 525 EUR
Pabalsts bijušajiem pašvaldības vadītājiem – 3993 EUR
Pabalsts ilgstošas ārstēšanās gadījumā – 862 EUR
Brīvpusdienas pamatsk. Skolēniem, daudzbērnu ģime-

nēm – 11246 EUR
Brīvpusdienas bērnudārza audzēkņiem – 8115 EUR
Transporta biļešu apmaksa skolēniem – 174 EUR
Pabalsts par audžuģimeņu pienākumu veikšanu – 1517

EUR
Kopā izmaksāti: 37847 EUR
2016.gadā sociālais dienests iesniedza savus priekšli-

kumus sociālo, kultūras, izglītības un sporta komitejai par
izmaiņām Saistošajos noteikumos Nr. 13 „Par sociālās pa-
līdzības pabalstiem izvērtējot ienākumus”, kuros paredzēja
palielināt esošo pabalstu lielumu atsevišķiem pabalstu vei-
diem, par ko informēšu nākošajā avīzē.

Sociālā dienesta vadītāja Lidija Deksne

Īstenojot valsts sociālo politiku darba, sociālās aizsar-
dzības, bērnu tiesību aizsardzības, bērnu un ģimenes lie-
tu, kā arī cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju jomā,
Labklājības ministrija (LM) informē par vairākām būtis-
kām izmaiņām, kas stāsies spēkā 2016. gadā. 

No 2016. gada 1. janvāra:
Minimālā mēneša darba alga normāla darba lai-

ka ietvaros būs 370 eiro. Minimālās stundas tarifa lik-

mes aprēķināšana notiks atbilstoši normāla darba laika ie-
tvaros mēnesī noteiktām darba dienu stundām un ap-
maksātām svētku dienu stundām, ja darbinieks neveic dar-
bu šajās svētku dienās, kas iekrīt darba dienās (saskaņā
ar Darba likuma 74.panta pirmās daļas 8.punktu), un ap-
maksātām pirms svētku dienu stundām, kas iekrīt darba
dienās (saskaņā ar Darba likuma 135.pantu), ja darbinieks
neveic darbu šajās stundās. LM katru gadu aprēķinās čet-

Izmaiņas sociālajā jomā 2016. gadā
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ru veidu normālā darba laika stundu skaitu mēnesī un at-
bilstošās minimālās stundas tarifa likmes pa mēnešiem par
nākamo periodu, un publicēs to apmērus LM tīmekļviet-
nē: http://www.lm.gov.lv/text/2525.

2016. gadā pārrēķinās pensijas (vecuma un apgādnieka
zaudējuma pensijas, kā arī saskaņā ar Nolikumu „Par iz-
dienas pensijām” piešķirtās izdienas pensijas), kuras pie-
šķirtas 2010. gadā. Pārrēķinot pensijas, tās palielināsies
cilvēkiem, kuri pensijas sāka saņemt ekonomiskās krīzes
laikā, piemērojot negatīvu kapitāla indeksu. Turpmāk in-
dekss būs pozitīvs. Pensiju pārrēķins notiks automātiski,
un senioriem papildus nekas nav jādara. Pārskatīto pen-
sijas apmēru noteiks no 2016.gada 1.janvāra un par periodu
no 1.janvāra to izmaksās līdz 2016.gada augustam.

Piešķirot pensijas (vecuma un apgādnieka zaudēju-
ma pensijas, kā arī saskaņā ar Nolikumu „Par izdienas pen-
sijām” piešķirtās izdienas pensijas) no 2016.gada, pensijas
kapitāla aprēķināšanai piemēros izlīdzināto pensi-
jas kapitāla aktualizācijas kārtību. Proti, ja pensijas ka-
pitāla aktualizācijai aprēķinātais ikgadējais apdrošināšanas
iemaksu algas indekss ir mazāks par skaitli „1”, pensijas
kapitāla aktualizācijai piemēros indeksu „1”. Nākamo gadu,
kas seko gadiem, kuros minētais indekss bija mazāks par
skaitli „1”, pensijas kapitāla aktualizācijai aprēķinātos po-
zitīvos indeksus aizstās ar indeksu „1” līdz gadam, kamēr
aizstāto indeksu reizinājums ir lielāks par skaitli „1”. Pensijas
kapitāla aktualizēšanas kārtību saistībā ar negatīvajiem
apdrošināšanas iemaksu algas indeksiem piemēros, sākot
ar 2009.gadam noteikto indeksu, t.i. ar pirmo negatīvo in-
deksu.

Slimības, maternitātes, paternitātes un vecāku pa-
balstu varēs pieprasīt sešu mēnešu (iepriekš 12 mēne-
šu) laikā no apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dienas.

Valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī kapitālsabiedrī-
bām, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā pār-
sniedz 50%, Nodarbinātības valsts aģentūras vakan-
ču portālā būs jāpublicē informācija par izsludinā-
tajiem konkursiem uz brīvajām darbavietām.
Patlaban informāciju par publiskā sektora amatu kon-
kursiem publicē tikai oficiālajā izdevumā “Latvijas
Vēstnesis”.

Brīvprātīgā darba organizētājiem būs jānodroši-
na brīvprātīgā darba veicēju apdrošināšana nelaimes
gadījumiem brīvprātīgā darba veikšanas laikā, ja pastā-
vēs risks darba izpildītāja drošībai un veselībai, ka arī pa-
augstināts nelaimes gadījumu risks, piemēram, darbā ar
toksiskām, kodīgām, sprādzienbīstamām vielām, bīstamām
iekārtām, u.c.

Paplašināta daudzbērnu ģimeņu definīcija, nosa-
kot, ka daudzbērnu ģimene ir ģimene, kuras aprūpē ir trīs
vai vairāki bērni līdz 24 gadiem, tai skaitā audžuģimenē

ievietoti un aizbildnībā esoši bērni, kamēr viņi iegūst vis-
pārējo, profesionālo, augstāko vai speciālo izglītību.

Lai mazinātu gadījumu skaitu, kad bērnus šķir no ģi-
menes, ierosinot lietu par bērna aizgādības tiesību pār-
traukšanu vecākam, veiks riska novērtēšanu (vecāka
līdzatkarība, problēmas neatzīšana u.tml.), informēs
vecāku par sekām un uzdos vecākam sadarbībā ar
sociālo dienestu noteiktajā termiņā novērst bērna
attīstībai nelabvēlīgos apstākļus. Tikai tad, ja vecāks
noteiktajā termiņā kavēsies novērst bērna attīstībai ne-
labvēlīgos apstākļus un bērna palikšana ģimenē apdrau-
dēs bērna dzīvību un veselību, bāriņtiesa lems par aizgā-
dības tiesību pārtraukšanu vecākam un bērna šķiršanu no
ģimenes. Par bērna šķiršanu no ģimenes varēs lemt tikai
tad, ja apdraudējumu nevarēs novērst ar mazāk ierobe-
žojošiem līdzekļiem (pagaidu aizsardzība pret vardarbību,
bērna nodošana citas personas, ar kuru bērnam ir emocionāla
saikne, īslaicīgā aprūpē drošos apstākļos u.tml.).

1,6 miljoni eiro paredzēti, lai pilnveidotu un uz-
labotu tehnisko palīglīdzekļu kvalitāti, kā arī papla-
šinātu to klāstu cilvēkiem ar invaliditāti.

Precizēts to cilvēku loks, kuriem Latvijas Republikā
ir piešķirami sociālie pakalpojumi un sociālā palī-
dzība. Tādējādi Latvija aktualizējusi sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības saņemšanas iespējas gan Latvijas
pilsoņiem un nepilsoņiem, gan ārzemniekiem, kuriem ir
pastāvīgās uzturēšanās atļauja vai piešķirts ES pastāvī-
gā iedzīvotāja statuss, gan trešo valstu pilsoņiem. 

2016. gadā palielināsies Eiropas Atbalsta fonda vistrū-
cīgākajām personām atbalsts. Cilvēkiem, kas ieguvuši trū-
cīgā statusu vai nonākuši krīzes situācijā, pārtikas kom-
plektos papildus līdzšinējiem pārtikas produktiem ievie-
tos arī sautētās liellopu gaļas konservus, olu pulveri un kar-
tupeļu biezputras pārslas. Tāpat paredzēts jauns komplekta
veids gatavās maltītes pagatavošanai. To saņems partne-
rorganizācijas, kas nodrošinās gatavās maltītes izsniegšanu
(t.s. zupas virtuvēs). Jaunā satura komplektus varēs sa-
ņemt pēc jaunā pārtikas palīdzības piegādes publiskā ie-
pirkuma noslēgšanās, sākot no 2016. gada 1.jūnija.

2015. gadā neizdalītos mācību piederumu komplektus
trūcīgas vai krīzes situācijā esošās ģimenes ar skolas ve-
cuma bērniem no 5 līdz 16 gadiem  varēs saņemt līdz
2015./2016.mācību gada beigām, tas ir, līdz 2016. gada 10.
jūnijam. 2016. gada un turpmāko gadu mācību piederumu
komplektus varēs saņemt vienu reizi konkrētā kalendārā
gada laikā.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja,

67021581, e-pasts marika.kupce@lm.gov.lv

LM: pakāpeniski palielinās pensiju apmērs
Valstī pakāpeniski palielinās pensiju apmērs, informē

Labklājības ministrija (LM). 2015. gada 9 mēnešos jaun-
piešķirtā vecuma pensija, salīdzinot ar 2014. gadu, ir pie-
augusi vidēji par 23,74 eiro. 

Tāpat pensiju indeksācijas rezultātā 2015. gada oktob-
rī vidējais pensiju apmērs palielinājās par 3,64 eiro. LM
uzsver, ka būtisks pensiju ilgtspējas rādītājs ir tiešie ie-
ņēmumi, kas kopš 2014. gada pārsniedz izdevumus. 

Latvijas pensiju sistēma starptautiski ir novērtēta ar zemu
risku fiskālās ilgtspējas jomā. Būtiski, ka krīzes periodā
nepietiekamos līdzekļus bija iespējams segt no iepriekšē-
jos gados izveidotā uzkrājuma.

Sākot ar 2016. gadu, pakāpeniski notiks pensiju (vecu-
ma, apgādnieka zaudējums, izdienas pensiju, kas aprēķi-

nātas saskaņā ar nolikumu „Par izdienas pensijām”) pār-
rēķins cilvēkiem, kuriem pensija piešķirta vai pārrēķinā-
ta laikā no 2010. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. de-
cembrim, proti, ar negatīvu apdrošināšanas iemaksu al-
gas kapitāla indeksu:

2016. gadā pārrēķinās 2010. gadā piešķirtās pensijas;
2017. gadā pārrēķinās 2011. gadā piešķirtās pensijas, 
2018. gadā pārrēķinās 2012., 2013., 2014. un 2015. gadā

piešķirtās pensijas.
Jauno pensijas kapitāla aktualizēšanas kārtību piemē-

ros, sākot ar 2009. gadam noteikto indeksu, kas bija pir-
mais negatīvais indekss. To turpinās līdz gadam, kamēr
negatīvo un tiem sekojošo pozitīvo indeksu reizinājums būs
lielāks par skaitli „1”. Arī turpmāk, piemērojot izlīdzinā-
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Apmācības augu aizsardzības līdzekļu
lietošanas operatora apliecības iegūšanai

šanas metodi, būs novērsta situācija, kad kapitāla indekss
ir negatīvs. Tas nozīmē, ka pozitīvos indeksus aizstās ar
skaitli „1“ tikai līdz laikam, kad negatīvo un pozitīvo in-
deksu reizinājums būs lielāks par skaitli „1“.

LM atgādina, ka pensiju piešķir un aprēķina katram cil-
vēkam individuāli, par pamatu ņemot pensijas sākuma ka-
pitālu (aprēķināts, ņemot vērā cilvēka darba stāžu līdz 1996.
gadam un vidējo iemaksu algu laika periodā no 1996. gada
līdz 1999. gadam), pensijas kapitālu (no 1996. gada 1. jan-
vāra personificētajā kontā reģistrētās sociālās apdrošinā-
šanas iemaksas), kā arī pensionēšanās vecumu.

Cilvēkiem, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par
30 gadiem, ja individuālā alga laika periodā 1996. -1999.
bija zema vai arī cilvēks nebija strādājis, periodu līdz 1996.
gadam novērtē, ņemot vērā vidējo algu valstī šajos gados.
Minētais atvieglojums darbosies tik ilgi, līdz pensionēsies

pēdējais pensionārs, kuram apdrošināšanas stāžs ir bijis
līdz 1996. gadam. 

2015. gada 9 mēnešos 5886 jaunpiešķirtajām pensijām
jeb 50% no visām jaunpiešķirtajām pensijām piemērota li-
kuma norma par vidējo apdrošināšanas iemaksu algu val-
stī. 

Valstī noteiktais pensionēšanās vecums katru gadu pa-
lielinās par 3 mēnešiem, un 2016. gadā tas ir 62 gadi un
9 mēneši.

Pastāvot iespējai vairākām pensionāru kategorijām pen-
sijā doties ātrāk, vidējais faktiskais pensionēšanās vecums
2015. gada 9 mēnešos bija 61,5 gadi. 

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, Labklājības ministrijas Komunikācijas

nodaļas vadītāja, 67021581, marika.kupce@lm.gov.lv

LLKC Ozolniekos tiks rīkotas apmācības apliecības ie-
gūšanai augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoriem.*

Mācību norises vieta: LLKC, Rīgas ielā 34, Ozolniekos.
Mācību norises laiks: 2016. gada 15. februāris plkst.

9:30 ~ 16:00
Galvenās apmācību tēmas – 
Normatīvie akti par augu aizsardzības līdzekļu glabā-

šanu un lietošanu
Iespējamais augu aizsardzības līdzekļu lietošanas ap-

draudējums un risks
Nelegāli vai viltoti augu aizsardzības līdzekļi. Riski.

Viltojumu identificēšana
Darba aizsardzības prasības, strādājot ar augu aizsar-

dzības līdzekļiem
Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas
Uz apmācībām līdzi jāņem fotogrāfija (izmērs 3x4 cm) 
Kursu maksa 55 EUR (t.sk. PVN)
Plašāka informācija un pieteikšanās: Rudīte

Sanžarevska, tel. nr. 26148820, e- pasts: rudite.sanzarev-
ska@llkc.lv

Pieteikties platību maksājumiem šogad varēs 
tikai elektroniski. Lauksaimniekiem jābūt 

EPS lietotājiem 

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka, sākot ar šo
gadu, pieteikties platību maksājumiem varēs tikai elek-
troniski, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sis-
tēmu (EPS). 

Lai varētu lietot minēto sistēmu un iesniegt tajā ie-
sniegumu, lauksaimniekiem jānoslēdz līgums par LAD elek-
troniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantoša-
nu. LAD aicina visus lauksaimniekus, kuri jau nav kļuvuši
par EPS lietotājiem līdz šim, noslēgt lietotāja līgumu tu-

vākajā laikā, lai pavasarī savlaicīgi varētu sākt lietot EPS
un iesniegt iesniegumu maksājumu saņemšanai. Līguma
forma ir pieejama gan elektroniski LAD mājaslapā
www.lad.gov.lv izvēlnē “Kā kļūt par EPS lietotāju”, gan arī
jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā. Aizpildītu līgumu
var iesniegt gan personīgi LAD klientu centros, gan elek-
troniski, izmantojot elektronisko parakstu. 

Pavasarī pirms uzsāksies platību maksājumu iesnieg-
šana EPS, LAD organizēs atbalsta pasākumus lauksaim-
niekiem par EPS lietošanu un pieteikšanos platību mak-
sājumiem elektroniski. Atbalstu sniegs arī Latvijas lauku
konsultāciju un izglītības centrs. 

Jautājumu un neskaidrību gadījumos lauksaimnieki var
saņemt konsultācijas jebkurā LAD klientu apkalpošanas
centrā klātienē, rakstot e-pastu: klienti@lad.gov.lv vai zva-
not uz informatīvo tālruni 67095000. 

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Ilgaža
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Tālrunis: 67027830, 67027384
E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv

Autotransporta direkcija
aicina pasažierus 

būt atbildīgiem un ņemt
biļetes. 

2016.gadā tiks dubultots
kontroles apjoms reģionālo 

maršrutu autobusos

Ņemot vērā, ka ikviena maršruta un reisa pieprasījums
tiek mērīts pēc izsniegtā biļešu skaita, Autotransporta di-
rekcija aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un ņemt biļe-
tes par braucienu sabiedriskajā transportā. Tāpat pasažieri
tiek aicināti rūpīgi pārbaudīt izsniegtajā biļetē norādīto in-
formāciju par gala pieturvietu. Autotransporta direkcija
šogad plāno dubultot kontroles apjomu reģionālo maršru-
tu autobusos, lai būtiski samazinātu gadījumus, kad au-
tobusu vadītāji neizsniedz biļetes pasažieriem vai norāda
biļetē nekorektu informāciju.
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Autobusu maršrutu un reisu lietderība un pieprasījums
tiek mērīts, ņemot vērā izsniegto biļešu, tostarp biļešu ar
nulles vērtību, skaitu pasažieriem. Ja iedzīvotāji nelūdz au-
tobusa vadītājam izsniegt biļeti, Autotransporta direkci-

jai nav iespējas izsekot patiesajam pasažieru skaitam kat-
rā konkrētajā reisā. Direkcija diemžēl ir saskārusies ar ga-
dījumiem, kad neatbildīgu pasažieru un negodprātīgu au-
tobusu vadītāju darbības rezultātā nākas slēgt kādu mar-
šrutu vai reisu, neskatoties uz to, ka realitātē pēc tiem bi-
jis pieprasījums.

Pasažieri, saņemot biļeti, tiek aicināti rūpīgi pārbaudīt
tajā norādīto informāciju. Autotransporta direkcija aicina
personas, kurām pienākas valsts apmaksāti braucieni – per-
sonas ar invaliditāti, viņu pavadoņus, politiski represētās
personas, nacionālās pretošanās kustības dalībniekus, bā-
reņus, bez vecāku apgādības palikušos bērnus, pirmssko-
las vecuma bērnus –, būt īpaši vērīgām un pārliecināties,
ka izsniegtajā biļetē ar nulles vērtību norādītā gala pie-
turvieta sakrīt ar to, ko pasažieris nosaucis autobusa va-
dītājam.

Lai samazinātu gadījumus, kad autobusa vadītāji rīkojas
negodprātīgi attiecībā uz biļešu izsniegšanu pasažieriem,
Autotransporta direkcija ir pievērsusies biļešu kontroles
pastiprināšanas reģionālo maršrutu autobusos jautājumam.
2015.gadā veikto pārbaužu skaits autobusos tika palieli-
nāts par aptuveni vienu trešdaļu, un plānots, ka šogad pār-
baudes tiks veiktas divas reizes biežāk.

Ja pasažieri konstatē gadījumus, kad autovadītājs nav
rīkojies godprātīgi attiecībā uz biļešu izsniegšanu, aicinām
informēt mūs, rakstot uz e-pastu info@atd.lv, sociālajā tīk-
lā Twitter un Facebook vai zvanot pa tālruni 67686470.  

Par valsts SIA Autotransporta direkcija

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas rea-
lizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta
komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī
sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sa-
biedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija
nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedris-
kā transporta sistēmu visā valstī. Autotransporta direk-
cijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai
Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga ie-
spēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.

Papildu informācijai:
Zane Plone,
VSIA Autotransporta direkcija
Komunikācijas speciāliste
Tālr.: + 371 67686485; + 371 28627003
E-pasts: zane.plone@atd.lv
twitter.com/ATD_LV ; facebook.com/AutotransportaDirekcija

Janvāra naktī, kad nevaru aizmigt,
Kūp atmiņu ugunskuri.
Tu, dvēsele, tūkstoš valgiem
Vēl laikmeta griežos turi.

/Jānis Ūdris/
Aknīstes novadā janvāra otrā puse aizritēja ieskauta

barikāžu atceres pasākumu virpulī, jo šogad aprit 25
gadi, kopš dienām, kad “..ar kailām rokām un degošām
sirdīm mēs bijām gatavi cīņai...” (I. Valters). 

Aknīstes vidusskolā klašu audzināšanas stundas tika
veltītas, lai godinātu barikāžu aizstāvjus un atcerētos tā
laika notikumus, kā arī izvērtētu, kas dzīvē svarīgs, kas
padarīts un kas vēl darāms. Tādi brīži ir kā atskaites punkts
apziņai par šodienas ideāliem un lietām. 

Pie Aknīstes novada domes un Aknīstes vidusskolas tika
iekurti barikāžu atmiņu ugunskuri. 

Piektdienas pēcpusdienā Aknīstes vidusskolā notika svi-
nīgais piemiņas pasākums, kurā piedalījās barikāžu da-
lībnieki, skolēni un novada iedzīvotāji. Dalīties atmiņās bija
ieradušies Ēriks Serafinovičs, Valdemārs Juris Tarbuns,
Mārīte Pērkone, Arvīds Kveders, Valdis Sala, Juris Dronka,
Normunds Zariņš, Jānis Gavars, Egons Tunķelis, Māris
Meišens, Ingus Grauziņš, Zigmunds Ķiķēns, Aija
Gasparoviča, Līga Mažeika, Valdis Markūns.

Šajā īpašajā dienā, nododot zvērestu, Aknīstes jaunsargu
rindas papildināja jaunsargu kandidāti, kuri godam pie-
rādījuši būt par nākošajiem dzimtenes aizstāvjiem.
Turpinājumā bija piemiņai veltīti stāsti, uzrunas, bet mu-
zikālos priekšnesumus nodrošināja Aknīstes vidusskolas
skolēni. Tā kā janvāris ir arī komponista Raimonda Paula
jubilejas mēnesis, tad koncertā skanēja komponista tau-
tā zināmas un iemīļotas dziesmas.

Atceroties barikādes, Aknīstē …
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Turpinājumā pie tējas tases tika kopīgi pārrunāts par
sajūtām, emocijām, plāniem, piedzīvojumiem un pārdzī-
vojumiem.

Ēriks Serafinovičs stāstīja: „ Es apbrīnoju tādus cilvē-
kus, kā fotogrāfs Lācis, raidījuma „Labvakar” trio. Savā dar-
ba ritmā apjautu to, ka vajag un braucām. Šodien ir tele-
foni un citas sakaru ierīces, bet toreiz bija tikai radioapa-
rāti. Toreiz stāstīja, ka spēki nāks Daugavas krastā no lai-
vām, Atceros, ka tikām brīdināti, lai nebūtu līdzi ieroču.
Visa pasaule sekoja līdzi un uzskatu, ka rezultāts bija tā-
pēc, ka pretī stājās neapbruņota cilvēku masa.” 

Mārīte Pērkone: „Cik atceros, uz barikādēm pirmais ie-
radās tūrisma firmas autobuss no Graudu ielas 16, Rīgā,
tad sāka pievienoties pārējie. Tā kā tajā laikā strādāju

muzejā, tad tieši tur bija vieta, kur nakšņot, kur smērēt
maizītes barikāžu dalībniekiem. Daugava nebija aizsa-
lusi, un puiši no Mērsraga ar laivām piegādāja zivju kon-
servus.” 

Ingus Grauziņš atceras: „Tad, kad atskanēja šāvieni, slē-
pāmies aiz Raiņa pieminekļa. Šaušana vilkās kā viena lie-
la mūžība. It kā saprotams, ka tev tur jāiet un jābūt, bet
kad sāk lidot lodes, apjautām, ka vairs nav labi. Mēs visi
laikam esam dzimuši laimes krekliņā. Viss varēja beigties
daudz, daudz sliktāk…”

Dzīve jau rit uz priekšu, tāpēc sarunās tika aktualizē-
tas arī šodienas vērtības un pārrunāti svarīgākie jautājumi
par valdības veidošanu.

L. Prande

Gada nogalē visi Aknīstes novada pašdarbnieki apvie-
nojās kopīgā koncertā, lai sniegtu atbalstu cilvēkiem ar kus-
tību traucējumiem, kā prioritāte šogad bija tādi cilvēki, kas

dzīvo mājās, nevis aprūpes vai ārstniecības iestādēs. 20.de-
cembrī plkst. 16.00 Aknīstes vidusskolā koncerta laikā tika
saziedoti EUR 178.06. Par šo naudu tika sarūpētas jaukas
Ziemassvētku galdam un ikdienā nepieciešanas preces, ap-
ciemoti 11 cilvēki ar kustību traucējumiem. Iespējams šādu
cilvēku ir vēl vairāk, bet nav iespējams par visiem uzzināt,
tāpēc priecājamies arī par iespēju palīdzēt kaut nelielai da-
ļai. 

Paldies Aknīstes novada pašdarbības kolektīviem, mū-
zikas skolas audzēkņiem, kā arī mazajiem skolas dejotā-
jiem. Paldies Aknīstes amatierteātra vadītājai Veronikai,
par koncerta režiju. Paldies koncerta apmeklētājiem, at-
balstītājiem un ziedotājiem.

Kopā sanākot mēs varam daudz, jo lielu prieku un lai-
mi veido šie mazie uzmanības apliecinājumi, prieka mir-
kļi. Viena no skaistākajām dzīves balvām ir tā, ka palīdzot
otram, cilvēks palīdz sev. 

Jācer, ka šāds pasākums kļūs par tradīciju un arī nā-
kamgad mēs varēsim dāvāt līdzcilvēkiem gaišu svētku no-
skaņu. 

Aiga un Kristiana

Labdarības koncerts Aknīstē

Noslēgumam tuvojas biedrības “Lauku partnerība Sēlija”
īstenotais projekts “Aiz apvāršņa”, ko finansiāli atbalsta
Sabiedrības integrācijas fonds. Gada laikā bērni savās  gru-
pās partnerības teritorijas 5 novadu ciemos Dunavā, Asarē,
Biržos, Ritā un Vīpē iepazinās ar sava ciema vērtībām –
cilvēkiem, vēsturiskiem notikumiem un vietām, nozīmī-
gākajām aktivitātēm. Nodarbībās projekta dalībnieki ap-
guva dažādas praktiskas iemaņas, piemēram, veidošanu
no māla un citiem dabas materiāliem, arī prasmes izklāstīt
savu domu prezentācijā. Šīs iemaņas bērni pielietoja, vei-
dojot individuālās un grupu ekspozīcijas “Mana ciema nā-
kotne”. Šo darbu organizēja un vadīja bērnu grupu vadī-
tāji: Ilze Setkovska Ancenē, Vija Pazuha Biržos, Uģis
Vārslavāns Dunavā, Gunta Dobrovska un Aina Guoģe Ritē,
Daiga Vilcāne Vīpē. Bērni maketos rāda savus sapņus un
ieceres – radošo un sporta nodarbju iespējas Biržos nākotnē,
piemēram, rukšubola sacensības, bet anceniešu maketā re-
dzams pilnīgs ciema plānojums. Skatītāju uzmanību saista
arī Tadenavas Raiņa muzeja makets, Vīpes bērnu veido-

tās oriģinālās norādes zīmes ar Krustpils novada jauno sim-
bolu – cimdiņu, skaistāko Rites vietu attēlojums zīmēju-
mos. Veiksmīgākos darbus varēja apskatīt un arī vērtēt pro-
jekta konferencē “Lauki – vide, kur vērts dzīvot visām pa-
audzēm”, kas notika 2015.gada 25.novembrī Jēkabpils un

Par vērtībām savā ciemā un aiz apvāršņa
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Krustpils novada domes ēkā. Atbilstoši
projektā plānotajam, ceļojošā izstāde
nonāca arī pie vecākās paaudzes cil-
vēkiem partnerības teritorijā esošajās
Aknīstes un Leimaņu pagasta Mežgales
sociālās aprūpes iestādēs. Pašlaik ce-
ļojošā izstāde ir apskatāma Krustpils
novada Jaunajāmuižā. Lūk, ko izstā-
des atsauksmju grāmatā ir ierakstījusi
Intas kundze:

„Darbiņi ir interesanti – prieks ska-
tīties! Interesants Biržu bērnu darbs

„Rukšubols”, arī citi bērnu darbi. Patika
dunaviešu Tadenavas māja. Paldies!”

Apjomīgais Ancenes ciema nākotnes
variants atrodas Aknīstes domes ēkā,
apliecinot, ka bērnu skatījumā ciema
nākotne nebūt nav bezcerīga.

Bērnu domas par sava ciema vērtī-
bām un ierosinājumi ciema attīstībai
nākotnē tiks apkopoti un analizēti, vei-
dojot īpašu metodisko materiālu ar
praktiskiem ieteikumiem Latvijas
lauku plānotājiem par to, kā mūsu jau-

nāko paaudzi var iesaistīt teritorijas
attīstības plānošanā, turklāt – to da-
rot bērniem saistoši un interesanti.

Par labi padarītu darbu pienākas at-
algojums. Šoreiz projekta dalībniekiem
tas bija brauciens uz Rīgas Zooloģisko
dārzu. Kaut arī dzīvnieki ziemas salā
ir mazāk pieejami, bērniem radās īpa-
ši mīluļi. Dunavas mazākajām meite-
nēm siltajā subtropu mājā patika gra-
ciozās žirafes, kas ēda sienu no kokos
iestiprinātiem groziem, apmeklētājiem
nepievēršot nekādu uzmanību. Lielākās
bailes bija no milzu čūskām. Rites zēni
Andris un Horens pētīja zirnekļus un
flamingo. Ancenietei Aivai ir ļoti žēl,
ka dārzā vairs nav ziloņu. Par bērnu
lielākajiem draugiem kļuva apburošais
tīģeru pāris, kas pienāca pie stikla no-
žogojuma sienas, uzmanīgi aplūkoja
bērnus un arī paši ļāvās gan aplūko-
šanai, gan labprāt pozēja daudzajām
bildēm. Tīģeri ilgi skatījās, kā bērni vi-
ņiem māja ardievas.

Pēc pastaigas labi garšoja pusdie-
nas atpūtas kompleksā “LIDO”.
Bērni iepazinās ar kompleksā radī-
tajām atpūtas iespējām, īpaši priecā-
joties par slidotājiem un krāšņo egli. 

Brauciena laikā bērni varēja pa-
skatīties, kas notiek ārpus ciema un no-
vada robežām – aiz apvāršņa.

Skaidrīte Medvecka
projekta vadītāja.

2016.gada 16.janvārī Lielvārdes kultūras namā notika
fonda “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija”  (SDL) 2015.gada
noslēguma pasākums, kurā tika apbalvoti labākie reģio-
nālie iedzīvotāju projekti un noskaidrots lielās nacionālās
balvas ieguvējs.

Pirms SDL noslēguma pasākuma, 2015.gada decembrī
noritēja reģionālā trīs labāko projektu atlase, kuru izvēr-
tēja reģionālā žūrija kopā ar fonda SDL valdes locekli. Ar
prieku sagaidījām rezultātus, kuri vēstīja, ka Aknīstes no-
vada iedzīvotāju grupas īstenotais projekts “Zied Liepu iela
Aknīstē” (vadītāja Lāsma Prande) ir ierindojies trīs labā-
ko īstenoto projektu skaitā Zemgales reģionā. 

Lai noskaidrotu gan reģionālos iedzīvotāju projektu lī-
derus un nacionālās balvas ieguvēju, SDL pasākumā tika
izveidotas divas žūrijas – tautas žūrija (izvirzīja reģionā-
los līderus) un ekspertu žūrija, kas noteica lielās nacionālās
balvas ieguvēju.

Pēc katra reģiona trīs labāko projektu prezentācijas, tau-
tas žūrija Aknīstes novadā īstenoto projektu “Zied Liepu
iela Aknīstē” ierindoja 2.vietā reģionā. Apsveicams panā-
kums! 

Pirmo vietu Zemgales reģionā un vēlāk arī nacionālo bal-
vu ieguva Vecumnieku novada iedzīvotāju grupa, kas bija
ierīkojuši hokeja laukumu Vecumniekos.

Fonds SDL ir Latvijas pašvaldību apvienības iniciatīvu
turpinājums pēc Nīderlandes fonda KNHM iesāktā, kad
tika finansēti iedzīvotāju projekti – pasaulē kopš
1978.gada, Latvijā kopš 2009.gada, Aknīstes novadā kopš
2013.gada. Patlaban fonda SDL iniciatīvu atbalsta 31

Latvijas pašvaldība, tai skaitā arī Aknīstes novada pa-
švaldība -2015.gada iedzīvotāju iniciatīvu projektu īste-
nošanai piešķirot EUR 2000.00 (izmantojot šo finansēju-
mu 2015.gadā Aknīstes novadā tika realizēti 4 projekti).

Kaut arī Aknīstes novada pašvaldības 2016.gada budžeta
apstiprināšana vēl tikai būs, ļoti cerams, ka arī šajā gadā
varēsim piedalīties iedzīvotāju iniciatīvu projektu īsteno-
šanā, jo, kā sacīja pašvaldību apvienības SDL valdes priekš-
sēdētājs Edvīns Bartkevičs: “ Katrs realizētais projekts ir
labākais veltījums Latvijas simtgadei!” 

Līga Jaujeniece

Fonda “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija”  
noslēguma pasākums Lielvārdē
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Pasakaini skaistā  un ziemīgā dienā -  8.janvārī Gārsenes
kultūras namā seniori svinēja Jauno gadu. Gārsenieši vie-
sos aicināja senus draugus - seniorus no Subates. Bija at-
kalredzēšanās prieks, rotaļas, dažādas spēles un viktorīnas.
Pasākuma vadītājas Daina Mažeikas asprātīgie un āķīgie jau-

tājumi lika atcerēties gan vēstures notikumus, gan senās tra-
dīcijas, gan valsts politikas aktualitātes. Par svētku galda
klājumu pateicība Veronikai Pliskai. Sirsnīgas sarunas un
omulīgs noskaņojums ir veiksmes atslēga Jaunajā  2016. gadā. 

L. Prande

Kad vēl, ja ne beidzot aktīvās dar-
ba gaitas, var nodoties vaļasprie-
kiem, atlicināt laiku, lai satiktos ar
līdzīgi domājošiem, papildinātu zi-
nāšanas un vienkārši priecātos par
dzīvi. Tāpēc arī 12.janvārī Aknīstes
senioru centrā  notika kārtējā  te-
matiskā kopā sanākšana. Katrs va-
rēja parādīt un izstāstīt par savu va-
ļasprieku. Tika rādītas nozīmīšu, eņ-

ģelīšu, taureņu  kolekcijas, floristikas kompozīcijas, adī-
jumi, tamborējumi. Citiem vaļasprieks ir teātra spēle, tau-
tas dziesmu un tradīciju saglabāšana vai gleznošana. Citi
prieku rod lasot grāmatas, strādājot dārzā vai kopjot pu-
ķes. Vaļasprieks ir arī rūpēties par kādu dzīvnieku.
Galvenais, ka katra lieta tiek darīta ar mīlestību un sirds
siltumu. 

L. Prande

Aknīstes seniori stāsta par saviem
vaļaspriekiem 

Jaunajā gadā Gārsenē tiekas seniori 
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PII’”Bitītē”...

Janvāris pirmsskolas izglītības iestādei ,,Bitīte” ir dzim-
šanas dienas mēnesis un šogad 22.janvārī svinējām 31. ju-

bileju. Uz svinībām ar dāvanu bija ieradušies nelūgtie vie-
si zaķis un ezis, kuri visus iesaistīja jautrās rotaļās, uz-
aicināja uz pikošanos un citām jautrām izdarībām. Kā jau
pienākas dzimšanas dienā, tad arī šoreiz vadītāja visus cie-
nāja ar konfektēm.

*  *  *
18. janvāris – ir

pienākusi tā diena,
kad, Rūķīšu” gru-
piņas bērni dodas
uz bibliotēku.
Veram vaļā šīs
gudrības, grāma-
tu, burtu, skaisto
attēlu durvis, gai-
dām, kas gan mūs

tur sagaida šoreiz. Mums pretī no dažādām grāmatu lap-
pusēm lūkojas pats Vinnijs Pūks, līdzās viņam raitu soli
tur viņa draugi- trusītis, Sivēntiņš. Bērni klausās noti-
kumus, kas risinās grāmatiņā „Vinnija Pūka ziema”.
Uzzinām, ka grāmatiņas autoram ir liela un apaļa jubileja-
90 gadi. 

„Man ļoti patika spēle, kad vajadzēja pielikt Ēzelītim
asti” – Tā saka Estere. „Tu domā, ka tas ir viegli? Mums
acis bija aizsietas, „ tā komentē Marks. „Es biju vispre-

cīzākais”- Renārs priecājas. Pēc šīm aktivitātēm katrs
bērns saņēma kādu attēlu no Pūka dzīves. Nedēļas lai-
kā tas ir glīti jāizkrāso, jo piektdien, 22. Janvārī, mūs
gaida uz filmu seansu. Šie izkrāsotie darbiņi kalpos kā
ieejas biļetes. Piektdiena ir klāt! Katrs paņem savu glī-
to darbiņu un ar drebošu sirdi dodas uz bibliotēku- vai
ieejas biļete ir pietiekoši laba? Bet te atkal pārsteigums
pretī. Mūs sagaida satraukta bibliotekārīte Velga, domājot,
kā labāk izkārtot mazos skatītājus, jo sanācis ir viss bišu
spiets. Gādīgā bibliotekārīte Marija visiem ar smaidu uz
lūpām pasniedz popkorna glāzīti. Te jau kā īstā Rīgas ki-
noteātrī! Un seanss sākas!

Pie bērniem ciemos nāk brūns Vinnijs Pūks un runā
latviešu valodā. Visi, nenolaižot acis no ekrāna vēro,
kā Pūks dodas pēc medus visaugstākajā kokā, kā Pūks
ar Sivēnu ciemos pie Trusīša iet. Kā arī citus notiku-
mus. 

„Mums ļoti patika multfilmas un mēs gribam vēl tās ska-
tīties”- saka Jānis, Gundega un citi bērni. 

Liels paldies par jauko pasākumu!
„Rūķīši” 

*  *  *
20.janvārī mazie cālēni devās ciemos pie Vinnija Pūka,

par godu tam, ka viņam apritēja 90 gadiņi.
Atnākot mūs laipni sagaidīja bibliotekāre, Velga, kura
piedāvāja mums sastāties vilcieniņā, lai varētu doties mek-
lēt, kur ir paslēpies tas lācēns, Vinnijs Pūks. Bērni ar lie-
lu interesi devās viņu meklēt un, kad bija atraduši to stip-
ri samīļoja. Tālāk devāmies klausīties interesanto stās-
tu par Vinniju Pūku. Bērniem ļoti patika un bija inte-
rese piedalīties visās Velgas sagādātajās aktivitātēs.
Nedrīkst arī piemirst to, ka devāmies skatīties multfil-

mu par Vinniju Pūku. Bērni bija
tik aizrāvušies skatīties mul-
tfilmu, ka nepamanījām pa kuru
laiku tā jau bija beigusies. Visi
mazie cālēni bija ļoti priecīgi
apmeklēt šādu pasākumu it
īpaši, ja tas tiek sarīkots tik
interesanti. 

Mēs „Cālēni“ gribam teikt
lielu, lielu paldies visām bib-
liotekārēm par tik jauku pa-
sākumu!

*  *  *
Mēs, „Mārīšu” grupas bērni un audzinātājas, pateicamies

bibliotēkas darbiniecēm par Vinnija Pūka dzimšanas die-
nas ballītes organizēšanu. Viss pasākums bija interesants,
bet Justam vislabāk patika skatīties multfilmas par Vinniju
Pūku kā īstā kinoteātrī. Krišjānim patika krāsot ieejas bi-
ļetes uz kino, klausīties pasaku par Vinniju Pūku un mek-

lēt Ēzelīša asti. Justīnei patika ar aizsietām acīm pielikt
Ēzelītim asti. Rajenam vislabāk patika ēst popkornu, ska-
toties multfilmas. Šis pasākums mums rosināja atkal pa-
lasīt grāmatas par jaukajiem, interesantajiem un smiek-
līgajiem Vinnija Pūka un viņa draugu piedzīvojumiem.
Ceram arī uz turpmāku sadarbību ar bibliotēkas darbi-
niecēm. 

„Mārīšu” grupa, skolotāja Sandra.
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*  *  *
„Zīļuku” grupas bērni un skolotā saka paldies bibliote-

kārei Velgai par pasākumu, kurš bija veltīts Vinnijam
Pūkam. Bērni ļoti uzmanīgi klausījās pasaku par Vinnija
Pūka ziemas priekiem, lai pēc tam atbildētu uz uzdotajiem
jautājumiem. Īpaši mums iepatikās Vinnija Pūka draugi
Ķengurs Rū, Trusītis, Ēzelītis, Sivēns, Pūce, Kristofers
Robins. Aizraujoša bija spēle- atrodi un pieliec ēzelītim asti. 

Skatoties multfilmas par Vinniju Pūku, bērni jutās kā
īstā kinoteātrī, jo varēja ēst popkornu.

Gribētu vēl redzēt arī citas multfilmas!

Viņš aiziet atvieglots un brīvs,
kur viņu gaida mūža mājas.
Šeit brīdi atdusas – kā dzīvs
zem ziedu segas, smaržu šūpās.”

(V. Brutāne.)

Pieminēsim Aknīstes novada
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrē-
tos Mūžībā aizgājušos:

Ūbelis Aivars Laimonis
09.01.1935 17.12.2015  
Arpa Biruta   
05.11.1942 23.12.2015  
Ģeidāns Alnis   
28.12.1942 25.12.2015  
Bružs Pēteris   
29.06.1939 04.01.2016  
Buiķis Gunārs   
04.07.1943 08.01.2016  
Galajba Jekaterina   
07.12.1945 27.01.2016  
Kalnietis Edgars   
27.06.1945 23.01.2016  
Kozuliņa Anna  
07.02.1926 14.01.2016
Mežaraupe Anna   
19.02.1927 14.01.2016  
Mūrniece Aleksandrina
11.05.1929 05.01.2016  
Olksna Aldis   
17.04.1947 24.01.2016  

Izsakām visdziļāko
līdzjūtību tuviniekiem!

Aknīstes novada
dzimtsarakstu

nodaļa

Kultūras pasākumi 
februārī, martā

13. Februārī, plkst. 21.00 Gārsenes kultūras namā Mīlestības
groziņballe dažādām paaudzēm. Īpašie viesi Sporta deju klubs
“Alianse”. Spēlē grupa “Pēc pusnakts”. Ieeja: EUR 4,00

19. februārī, plkst . 19.00 Gārsenes kultūras namā Jēkabpils tau-
tas teātra izrāde “ Gaiši zilais vagons”. Ieeja: EUR 2,00

6. martā, plkst. 15.00 Gārsenes kultūras namā “Dricānu
Dominantes” koncerts. Ieeja: Eur 4,00

11. martā, plkst.20.00  Gārsenes kultūras namā Zemnieku un
uzņēmēju atpūtas  vakars. Muzicēs grupa “Ilūzija”. Dalības
maksa: Eur 7,00 Pieteikties līdz 7.martam zvanot pa tālr: 26318640
(Kristiana), 26699169 (Aiga)

12.martā, plkst.11.00 Strādājošo organizāciju Sporta spēles
Aknīstē.

19. martā, Teātru dienas Gārsenes kultūras namā.

19. martā, Ģenerāļu kausa izcīņas posms- Nakts orientēšanās,
Sēlijas jauniešiem Viesītē.

25. martā Represēto piemiņas dienas pasākums novadā.

26. martā Pētera Vanaģeļa kauss volejbolā Aknīstē.

27.martā Lieldienu pasākumi Gārsenē un Asarē.

28.martā Lieldienu pasākums Aknīstē.

Sīkākai informācijai sekojiet 
Aknīstes novada mājas lapā un afišās.
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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”. 

Februāra sākumā
Aknīstes novadpētniecības

muzejā plānota 
izstāde 

„Mans vaļasprieks“.

Laipni aicināti
piedalīties 

izstādes tapšanā. 

Pieteikties pie muzeja
vadītājas 

Olgas Vabeļas. 
Mob. 29141412
vai 26436978

Nevajag skaitīt gadus,
Kuri aulēkšiem skrien -
Skaitīsim laimīgos mirkļus,
Kuru mūžā bijis tik daudz -
Ar tiem mēs bagāti esam
Un novecot nebūs ļauts!

Mīļi sveicam Jeļenu Multiņu
un Ināru Raupi skaistajā

dzīves jubilejā! 

Aknīstes senioru centrs.

a
Šī diena lai tev skaistāka par citām;
Šī diena tikai reizi gadā aust;
Lai pietiek spēka katram 

dzīves rītam;
Lai katrs rīts kā skaisti 

ziedi plaukst!

Sveicam Olgu Voitišķi
dzimšanas dienā!

Aknīstes senioru centrs.

Būs brīnumi, ja vien tiem 
noticēsim.

Būs laime tad, ja pratīsim to dot.
Būs saskaņa, ja vien to radīt

spēsim,
Vien dodot citiem, varam laimi gūt.

Sveicam janvāra jubilāres
Ainu Deksni
Ilzi Ieleju.

Biedrība „Manai mazpilsētai 
Aknīstei”

Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt
kā ziedlapiņām, kuras saulē 

plaukst,
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt
kā melodijai, kura sirdī šalc.
Ļauj kādam sapnim šodien 

zvaigznēs mirdzēt,
Lai dienu skrejā tie pie tevis trauc!

/A.Āre/
Sveicam Ivetu Vēveri 

skaistajā jubilejā!
Kaimiņi

Augšzemes ielā. 

Gadi griezes dzirklēm
Mūžu pa gabalam griež.
Bērnība, jaunība, briedums...
Ko sirdī paturēt,
Ko projām sviest?
Ar pelēko ikdienu saaudzis
Viss dzīves gājums -
Melns darbs, balta maize...
Tomēr gribas vairāk!
Augstāk un tālāk par ikdienu -
Mazu stariņu laimes...

/G. Salna/

Sveicam jubilārus janvārī!
Aknīstē
Ermansone Rita -55
Krustiņa Regīna -55
Šinkūns Konstantīns-55
Čūrišķis Aivars-60
Deksne Aina-65
Ķiķēna Vija-65
Klimpuša Zofija-70
Strēlnieks Laimonis-75
Kadere  Ligita-80
Kraševska Genovefa-85
Medvecka Veronika-85
Pudāns  Eduards-85
Gārsenē
Hauka Andra-60
Ukāne Mirdza-60
Barišņikova Marijona-75
Asarē
Grauziņš Jānis -75
Roličs Leongins-80

Saules zelta piebiruši
Visi mazi pudurīši.
Būt tādam saulainam
Tavam dzīves gājumam!

Sveicam Aknīstes novada 
dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētos bērniņus: 

Markusu Arndtu un
Kristapu Grigorjevu. 

Kopā ar vecākiem priecājamies
par viņu nākšanu pasaulē!

Aknīstes novada dzimtsarakstu
nodaļa


