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Svinīgi atklāj atjaunoto Aknīstes vidusskolas stadionu.
Turpinājums 4. lpp.

Aknīstes novada domes sēdes
27.09.2017. lēmumi
Piešķirt 2113,14 EUR Asares pagasta pārvaldei
Ancenes ūdens atdzelžošanas stacijas filtrējošā materiāla maiņai no dabas resursu nodokļa.
Piešķirt līdz 350,00 EUR Asares pagasta pārvaldei ūdensskaitītāju uzstādīšanai pašvaldības dzīvokļos daudzdzīvokļu
mājās “Spodras” un “Rīti” no Asares pagasta pārvaldes līdzekļiem.
Piešķirt 381,10 EUR Asares pagasta pārvaldei dzīvokļa “Spodras” – 17, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā,
remontam no Asares pagasta pārvaldes līdzekļiem.
Sakarā ar amata vienību izmaiņām no 01.09.2017. –

31.12.2017. piešķirt papildus finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem Asares pamatskolai – EUR
4023,00.
Noteikt Aknīstes novada pašvaldības izglītības iestāžu
vadītājiem mēneša darba algas no 01.09.2017. līdz
31.12.2017.:
Aknīstes vidusskolā – EUR 1265,32;
Asares pamatskolā – EUR 266,40;
Aknīstes bērnu jauniešu centrā – EUR 900,00;
PII “Bitīte” – EUR 902,00
Apstiprināt tarifu 1,11 EUR/m2 par apkures nodroši-

nāšanu Aknīstes novada Asares pagasta Ancenes ciema
daudzdzīvokļu mājās.
Nodot atsavināšanai pašvaldības īpašumā esošos dzīvokļus daudzdzīvokļu mājā “Arāji”, Gārsenes pagastā,
Aknīstes novadā.
Apstiprināt izdevumu tāmi vienam izglītojamajam
Aknīstes novada izglītības iestādēs no 01.09.2017. –
31.12.2017. izglītības iestāžu savstarpējiem norēķiniem:
Aknīstes vidusskolā – 77,97 EUR;
Asares pamatskolā – 265,26 EUR;
pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte” – 192,05 EUR.
Atsavināt Aknīstes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu (zemes gabalu) Skolas ielā 33A, Aknīstē,
Aknīstes novadā, kadastra Nr.5605 001 0444, kopējā platībā 1,0713 ha. Apstiprināt Aknīstes novada domes izsoles noteikumus Nr.7/2017 „Par Aknīstes novada pašvaldības
īpašumā esošā zemes gabala Skolas ielā 33A, Aknīstē,
Aknīstes novadā, atsavināšanu”.
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.21/2017 “Par specializētā autotransporta pakalpojumu Aknīstes novadā””.
Piešķirt Aknīstes novada pašvaldības izpilddirektoram
Jānim Gavaram atvaļinājuma daļu no 16.10.2017. līdz
29.10.2017. – 2 kalendāra nedēļas par laika periodu no
01.09.2016. līdz 31.08.2017.
SEGT ēdināšanas izdevumus 100% apmērā (EUR 1,75
dienā) 2 (diviem) no 3 līdz 6 gadu veciem PII “Bitīte” izglītojamiem.
SEGT ēdināšanas izdevumus 100% apmērā (EUR 1,49
dienā) 7 (septiņiem) Aknīstes vidusskolas 5.-12.klases skolēniem no 01.09.2017. līdz 31.05.2018.
SEGT ēdināšanas izdevumus 50% apmērā (no EUR 1,49
dienā) 30 (trīsdesmit) Aknīstes vidusskolas 5.-12.klases skolēniem no 01.09.2017. līdz 31.05.2018.
SEGT ēdināšanas izdevumus 50% apmērā (no EUR 1,49
dienā) 1 (vienam) Asares pamatskolas 5.-9.klases skolēnam
no 01.09.2017. līdz 31.05.2018.

Piešķirt 1 personai dzīvojamo platību “Gāršas” – 2,
Gārsenes pagastā, un slēgt dzīvojamo telpu īres līgumu.
Piešķirt 1 personai dzīvojamo platību “Rīti” – 16, Asares
pagastā, un slēgt dzīvojamo telpu īres līgumu uz 3 mēnešiem.
Piešķirt 1 personai dzīvojamo platību “Spodras” – 5, Asares
pagastā, un slēgt dzīvojamo telpu īres līgumu.
Apstiprināt Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēkas nolikumu.
Iznomāt 12 personām pašvaldībai piekrītošos zemes gabalus.
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Ozolāres, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads, kadastra Nr.56250070078.
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Galdnieki, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, kadastra Nr.56620030103.
Atļaut 1 personai izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Ragāres”, kadastra Nr.56250080025,
sadalīšanai.
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Čemeri”, Asares pagasts, Aknīstes novads, kadastra
Nr.5644 004 0006, sadalīšanai
Piešķirt jaunas adreses ēkām ar kadastra
Nr.56250040004001 - Kaņepītes, Aknīstes pagasts,
Aknīstes novads, LV-5208; ēkām ar kadastra
Nr.56250040181001 – Kaņepītes - 1, Aknīstes pagasts,
Aknīstes novads, LV-5208
Izdarīt grozījumus Aknīstes novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā

APSTIPRINĀTI

Nekustamā īpašuma objekta izsoli sāk ar izsoles objekta
noteikto nosacīto cenu.
Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt izsoles objektu dabā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu
pa tālruni 29205425.
Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 30.00
(trīsdesmit euro 00 centi).
Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā.
Izsoles dalībniekiem jāreģistrējas Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, laikrakstā
„Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada pašvaldības interneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā termiņā, 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 izsoles
noteikumos norādītajā bankas kontā.
Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies viens
pretendents, nekustamais īpašums tiks pārdots vienīgajam pretendentam, ja viņš pārsolīs izsoles objekta nosacīto cenu.
Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bezskaidras
naudas pārskaitījumu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000026441 A/S „SEB banka” bankas kontā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas kods UNLALV2X. Vai arī skaidras naudas norēķinu veidā veicot
maksājumu Aknīstes novada pašvaldības kasē.
Visa izsolē nosolītā cena (tai skaitā drošības nauda) tiek
uzskatīta par nekustamā īpašuma pirkuma maksu.

Aknīstes novada domes sēdē
2017.gada 27.septembrī (prot. Nr.16, 11.#)
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 7/2017
„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā
esošā zemes gabala Skolas ielā 33A,
Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanu“
Izsoles organizētājs: Aknīstes novada pašvaldība, reģ.
Nr. 90000026441, adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes
novads.
Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība.
Pārdošanas metode: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela
7, Aknīste, Aknīstes novads.
Izsoles laiks: 2017.gada 21.novembrī plkst. 9:00.
Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija:
komisijas priekšsēdētāja:
Ilze Ieleja
komisijas locekļi:
Kristaps Tēts,
Kristaps Žubeckis
Sekretāre:
Ināra Buiķe
Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošs nekustamais
īpašums (zemes gabals):
Skolas iela 33A, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr.
5605 001 0444, kopējā platībā 1.0713 ha. Nekustamā īpašuma (Zemes gabala) nosacītā cena ir EUR 3884.16 (trīs
tūkstoši astoņi simti astoņdesmit četri euro 16 centi).
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Domes sēžu lēmumi un audioieraksti
publicēti mājaslapā www.akniste.lv
sadaļā Dome – Domes sēžu lēmumi
Kancelejas vad. I.Buiķe

Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta nekustamā īpašuma pirkuma maksā.
Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada pašvaldībā līdz
2017.gada 17. novembrim darbdienās no 8.00 līdz 12.00
un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30.
Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai piedalītos izsolē, nekustamā īpašuma pirkšanai jāiesniedz
Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi dokumenti:
Fiziskām personām:
Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā
ar šiem izsoles noteikumiem;
jāuzrāda pase;
dokuments par drošības naudas iemaksu;
dokuments par reģistrācijas maksas samaksu.
Juridiskām personām:
Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā
ar šiem izsoles noteikumiem;
dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks) vai
attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi;
kvīts par drošības naudas samaksu;
kvīts par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;
noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juridisko
personu izsolē (uzrādot pasi).
Ja nepieciešams, no attiecīgā valsts reģistra Mantas atsavināšanas komisija var pieprasīt zvērināta revidenta vai
licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās personas gada
pārskatu.
Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam
atpakaļ netiek atdoti.
Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku sarakstā. Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekšnoteikumi.
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 īpašuma atsavināšanas izsoles noteikumiem.
Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu eksemplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms izsoles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem.
Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas
numuru.
Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo īpašumu. Uzziņas pa tālr.29205425.
Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam
izpaust jebkādas ziņas par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.
Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram (protokolistam) reģistrācijas apliecību, uz kuras
pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram.
Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ierodas ne mazāk kā divi dalībnieki, kuri reģistrēti noteiktajā kārtībā.
Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem, izsoles vadītājs izsoli atliek uz 15 minūtēm, bet pēc tam objektu piedāvā pirkt
vienīgajam izsoles dalībniekam, ja tas pārsola izsoles nosacīto cenu.

Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus
apstiprināt gatavību piedalīties izsolē.
Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas
kartīti ar numuru. Katrs šāds solījums ir dalībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā objekta cenu par
noteikto cenas pieauguma apmēru EUR 30.00. Ja neviens
no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepārsola, izsoles
vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto augstāko cenu
un fiksē to ar āmura piesitienu.
Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena objekts ir pārdots personai, kas nosolījusi pēdējo augstāko cenu.
Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši vienu un to pašu
cenu, priekšroka pirkt objektu ir dalībniekam, kurš pirmais
no viņiem saņēmis izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību.
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 nosolītā cena.
Pircējs, kas, konkrētam objektam nosolījis pēdējo augstāko cenu, izsoles vietā nekavējoties ar savu parakstu apliecina, ka protokolā norādītā cena atbilst tai, ko viņš ir nosolījis.
Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet neparakstās protokolā, uzskatāms par atteikušos no nosolītā objekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija ir tiesīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un
viņam netiek atmaksāta dalības maksa un drošības nauda. Tad Mantas atsavināšanas komisija pēdējam pārsolītājam pircējam piedāvā atsavināmo nekustamo īpašumu
par viņa nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo
nekustamo īpašumu pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vairāki dalībnieki, izsoli nekavējoties atkārto no pirmspēdējās augstākās cenas.
Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.
Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks,
kurš nosolījis nekustamā īpašuma objektu, saņem rēķinu
samaksas veikšanai.
Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēgšanai.
Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles nosacīto cenu vai arī izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko
cenu, 7 dienu laikā pēc izsoles nav iesniedzis Mantas atsavināšanas komisijai bankas dokumentus par to, ka attiecīgie norēķini ir nokārtoti, viņš zaudē tiesības uz atsavināmo nekustamā īpašuma objektu. Reģistrācijas nodeva un drošības nauda attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu
piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko
cenu.
Izsoles dalībniekiem, kas pārtraukuši solīšanu izsoles
gaitā, drošības nauda tiek atmaksāta nedēļas laikā pēc izsoles, bet reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.
Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies
uz izsoli, drošības nauda un reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.
Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu par konkrētu objektu, 7 dienu laikā kopš izsoles jāpārskaita starpība starp nosolīto cenu un iemaksāto drošības naudu
Aknīstes novada pašvaldības norēķinu kontā.
Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles apstiprina Mantas atsavināšanas
komisija.
Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome nākamajā domes sēdē pēc tam, kad saņemts bankas doku-
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ments, kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto nekustamo īpašumu.
Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, pēc
iemaksas veikšanas atsakās parakstīt pirkuma līgumu, kurš
sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta izsoles noteikumiem,
viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. Reģistrācijas nodeva un drošības nauda šādam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu
piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko
cenu.
Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods, atkāpšanās no līguma u.tml.) par tā nepildīšanu. Pirkuma
līgums nekustamā objekta nosolītājam jāparaksta 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas domes sēdes.

Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem
Aknīstes novada pašvaldības Mantas atsavināšanas komisija. Sūdzības par Mantas atsavināšanas komisijas darbību iesniedzamas Aknīstes novada domē 3 darba dienu
laikā no izsoles dienas Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208.
Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles noteikumiem un saņemt sīkāku informāciju par atsavināmo
nekustamo īpašumu Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas
ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2017.gada 2.oktobra
līdz 2017.gada 17. novembrim 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: 29205425.
Izsole notiks 2017.gada 21. novembrī plkst. 9:00,
Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste,
Aknīstes novadā, LV-5208.

Svinīgi atklāj atjaunoto
Aknīstes vidusskolas stadionu
Turpinājums no 1.lpp
22.septembrī Olimpiskās dienas noskaņās Aknīstē ar svinīgo ceremoniju
un lentas griešanu atklāja ilgi gaidīto Aknīstes vidusskolas sporta stadionu.
Stadions atjaunots par pašvaldības līdzekļiem, kas sastāda 326 627,19 EUR.
Projektu
izstrādāja
A/S
“Komunālprojekts”, būvdarbus veica SIA “Ošukalns”, būvdarbu vadītājs Andris Kusiņš, būvdarbus uzraudzīja SIA „EMVA“ būvuzraugs
Agris Prande. Rekonstrukcijas rezultātā stadionam ierīkota gruntsūdeņu
novadīšanas sistēma, tas kļuvis plašāks- izveidoti vairāku joslu skrejceliņi
ar mākslīgo segumu, basketbola grozi, futbola laukums un tāllēkšanas sektors.
Šai stadiona pārbūvei sekoja daudzi:
gan skolēni, gan novada administrācija, gan būvdarbu speciālisti, gan interesenti, tāpēc piektdien bija prieks

par sen lolota sapņa piepildīšanos.
Atklāšanas pasākumā apsveikuma un
pateicības vārdus, kā arī laba vēlēju-

mus teica Aknīstes vidusskolas direktore Aija Voitiške, politiķis,
kurš pārstāv Nacionālo apvienību –

Imants Parādnieks, Aknīstes novada domes priekšsēdētāja Vija
Dzene, Asares pamatskolas direktore Regīna Pudāne, PII ”Bitīte”
vadītāja Rima Bludze, Aknīstes vidusskolas vecāku padomes pārstāve Evija Ķiķēna un Viesītes sporta skolas direktors Jānis Osis.
Stadiona atklāšanas lentu pārgrieza
Imants Parādnieks, Vija Dzene, Aija
Voitiške un sporta skolotāja Olita
Treine. Turpinājumā, atzīmējot
Olimpisko dienu, notika sportiskas
aktivitātes ar devīzi “Vingro svaigā gaisā”. Lai stadions vienmēr vieno novada iedzīvotājus aktīvā un veselīgā dzīvesveidā un veicina sportiskos sasniegumus!
L. Prande
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SEPTEMBRIS ASARES PAMATSKOLĀ

“Sastapšanās prieku nosaka nevis pasaulīgās vērtības
un praktiskie labumi, bet gan vārdos neizsakāma noskaņa un izstarota labestība.” Z.Mauriņa
Septembris - satikšanās mēnesis pēc priecīgās un saulainās vasaras. Labestīgā satikšanās bija starp Asares pamatskolas skolēniem, vecākiem un skolotājiem. Skola – tā
ir vieta, kurai piemīt liels spēks - domāt, darīt, meklēt.
Zinību diena Asares pamatskolā iesākās ar Karlsona
meklēšanu, dažādām radošām aktivitātēm kopā ar Brālīti
un Karlsonu, kuri lika skolēniem pašiem meklēt risinājumus
uzdevumiem, skaidrot tos, domāt. Vienkārši, kā teica
Karlsons, darīt pašiem, lai katrs no viņiem būtu vislabākais
skolēns pasaulē.
Dzejas dienas ir viena no ilglaicīgākajām tradīcijām Asares
pamatskolā. Arī šogad 14.septembrī devāmies uz Raiņa
muzeju “Tadenava”, kur notika tikšanās ar grāmatas “Garā
pupa “ autoriem – dzejnieci Inesi Zanderi, dzejnieci un at-

dzejotāju Indru Brūveri – Darulieni, etnomūziķi Kristīni
Kārkli – Kalniņu, mākslinieku un animācijas filmu režisoru Edmundu Jansonu. Tur bija skatāma arī Edmunda
Jansona Ilustrāciju izstāde. Pasākuma laikā notika dzejas un valodas darbnīca, animācijas filmu un ilustrāciju darbnīca, dziesmu un rotaļu darbnīca.
Olimpiskās dienas mērķis ir veicināt sportošanu un fiziskās aktivitātes, vairot izpratni par sportošanas nozīmi
un priekšrocībām. Šogad Olimpiskajā dienā 22. septembrī Asares pamatskolas kolektīvs viesojās Aknīstes vidusskolas stadiona atklāšanas pasākumā, kur piedalījās
dažādās aktivitātēs, stafetēs, un skolēni parādīja, ka sports
ir arī kolektīva un komandas kopīga darbība.
Miķeļi - vieni no senajiem gadskārtu svētkiem. Tas ir
laiks, kad ir jābeidz visi rudens darbi. Latvieši rudens ražas novākšanu atzīmējuši ar svinībām. Tās norisējušas
Miķeļos. Kā katru gadu skolēni veidoja dārzeņu kompozīcijas,
un bija vērojama rudens ziedu izstāde.
Lai darbīgs un veiksmīgs , labestīgām noskaņām bagāts rudens!
Asares pamatskolas kolektīvs

Informācija no sociālā dienesta
Kopš 2017.gada septembra Aknīstes novada pašvaldības sociālajā dienestā sociālā darbinieka
darbu ģimenēm ar bērniem uzsākusi Jeļena Jefimova. Izglītība- Maģistra grāds sociālajā darbā,
sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā. Saziņai telefons 65237758, epasts: socdienests@akniste.lv
Pēdējā laikā palika biežāk gadījumu, kad bērni paliek vieni, bez pieaugušo uzraudzības. Sakarā
ar augstāk minēto, Aknīstes novada sociālais dienests atgādina:

Vecāku pienākums ir rūpēties par bērnu, par pienākumu nepildīšanu
var saukt pie atbildības.
l Bērnu līdz 7 gadu vecumam nevar atstāt vienu bez pieaugušo vai 13 gadu vecumu sasniegušas
personas klātbūtnes.
l Bērni no 7 līdz 16 gadu vecumam, tātad skolēni, bez vecāku vai citu pilngadīgu personu klātbūtnes var uzturēties publiskās vietās no pulksten 6 līdz 22.Tas nozīmē, ka šajā diennakts laikā vecāki var ļaut bērniem vieniem pašiem doties uz mācību iestādēm, apmeklēt interešu izglītības nodarbības, doties ciemos pie draugiem. Savukārt šajā
vecuma grupā esošie bērni nakts laikā, kas ir no pulksten 22 līdz 6, bez vecāku vai viņu pilnvarotas personas klātbūtnes atrasties publiskās vietās un pasākumos nedrīkst.
l Pie administratīvās atbildības un kriminālatbildības bērns var tikt saukts no 14 gadu vecuma.

Informāciju sagatavoja sociālais darbinieks darbā ģimenēm ar bērniem
Jeļena Jefimova
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Saņemts atbalsts LEADER programmas
projekta īstenošanai
Projekta īstenošana jāveic līdz 2018.gada 17.augustam.
Sabiedrisko attiecību speciāliste Lāsma
Prande.
Aknīstes novada pašvaldība saņēmusi Lauku atbalsta
dienesta lēmumu par projekta iesnieguma ar reģistrācijas
Nr. 17-05-AL24-A019.2201-000001 “Drošības uzlabošana
Aknīstē, izmantojot ekotehnoloģijas”, kurš 2017.gadā
tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros, apstiprināšanu.
Projekta pamatmērķis – paaugstināt iedzīvotāju drošības līmeni Aknīstē, ierīkojot ielu apgaismojumu publiski
pieejamā teritorijā pie pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte”
Aknīstē, Skolas ielā 16A. Teritorijā tiks izveidots ielu apgaismojums, uzstādot 10 eko gaismas laternas ar saules
paneļiem un vēja ģeneratoriem, tā sauktie hibrīdi. Elektrība
apgaismojumam tiks ražota, izmantojot tikai atjaunojamos
energoresursus – saules un vēja enerģiju.
Projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 54 919,08, no
tām attiecināmās izmaksas ir EUR 30 000,00, no kurām
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums
ir EUR 27 000,00 un pašvaldības līdzfinansējums EUR 3 000.
Pārējās izmaksas tiks segtas no pašvaldības budžeta.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development2014-2020/index_lv.htm

Izmaiņas nodokļu sistēmā, kuras stāsies spēkā ar 2018. gadu.

Algoto darbinieku ieguvumi nākamgad: lielāka minimālā alga un
neapliekamais minimums
Minimālās algas palielināšana ir viens no populārākajiem
nodokļu reformā ietvertajiem grozījumiem. Taču šis gan nav
vienīgais veids, kā turpmāko nodokļu politiku iecerēts padarīt algotajam darbaspēkam pievilcīgāku. Ir vērts izprast
arī diferencētā neapliekamā minimuma palielināšanas ietekmi uz dažādām atalgojuma grupām. Šīs izmaiņas stāsies
spēkā jau ar 2018. gada 1. janvāri kā viens no pirmajiem soļiem, lai mazinātu ienākumu nevienlīdzību valstī.
Uzdevums risināt strādājošo ienākumu nevienlīdzības
problēmu ir iekļauts Valdības izstrādātajā rīcības plānā un
jau sākotnēji ir bijis viens no Finanšu ministrijas (FM) sagatavotās nodokļu reformas stratēģijas pamatmērķiem.
Aprēķini liecina, ka reformas rezultātā ieguvēji būs teju
99% algoto darbinieku, turklāt naudas izteiksmē ar būtiskākajiem ieguvumiem var rēķināties tieši zemo algu saņēmēji.
Minimālā alga būs 430 eiro
No nākamā gada minimālā alga tiks pacelta no 380 eiro
mēnesī (pirms nodokļu nomaksas) līdz 430 eiro.
FM aprēķini liecina, ka minimālās algas paaugstināšana
šādā apmērā, vienlaikus būtiski samazinot darbaspēka nodokļu slogu, nekaitēs uzņēmumu ārējai konkurētspējai, kā
arī nepasliktinās uzņēmumu finansiālo situāciju, kas ir īpaši aktuāli valsts reģionos, kur kopējais darba samaksas līmenis ir zemāks.
Jāpiebilst, ka no 2018. gada minimālā alga Latvijā būs
lielāka nekā Lietuvā, kur tā paliks 380 eiro apmērā.

6

Reformas rezultātā arī kopējās Latvijas darbaspēka izmaksas pietuvosies abu pārējo Baltijas valstu līmenim, kas
ir būtiski, lai Latvija nezaudētu konkurētspēju.
Būtiski pieaugs neapliekamais minimums
Vienlaicīgi ar minimālā atalgojuma paaugstināšanu būtiski tiks celts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) neapliekamais diferencētais minimums.
Šobrīd tas ir no 60 eiro līdz 115 eiro mēnesī (diferencēts:
algai pieaugot, samazinās), taču no nākamā gada būs 0-200
eiro robežās un turpinās pieaugt ar katru gadu, 2019. gadā
sasniedzot 0-230 eiro, bet 2020.gadā – 0-250 eiro robežu.
Svarīgi zināt, ka algām līdz 440 eiro (pirms nodokļu nomaksas) neapliekamo minimumu katru gadu piemēros pilnā apmērā, respektīvi: 200 eiro 2018. gadā, 230 eiro 2019.
gadā un 250 eiro 2020. gadā.
Ienākumiem no 440 līdz 1 000 eiro mēnesī nākamajā gadā
neapliekamais minimums, atbilstoši diferencēšanas principam, pieaugot algai, samazināsies, savukārt ienākumiem
virs 1000 eiro mēnesī (pirms nodokļu nomaksas) netiks piemērots vispār.
No 2019. gada, pieaugot neapliekamajam minimumam,
paaugstināsies arī limits ienākumiem, kuriem tas netiks
piemērots.
Respektīvi, 2019. gadā neapliekamo minimumu vairs nepiemēros algām virs 1100 eiro mēnesī, savukārt 2020. gadā
– piemērojot to pilnā apmērā (250 eiro) algām līdz 440 eiro,
ienākumiem virs 1200 eiro mēnesī (pirms nodokļu nomaksas)
neapliekamais minimums būs 0 eiro.

Neapliekamo minimumu piemēros uzreiz
Būtiskas izmaiņas paredzētas arī pārmaksātā IIN atgūšanas procesā.
Līdz šim personai, kura saņem, piemēram, 430 eiro, algas izmaksāšanas brīdī tika piemērots neapliekamais minimums 60 eiro apmērā.
Lai gada beigās atgūtu pārējo, kas pieskaitāms kā pārmaksātais IIN, ir nepieciešams iesniegt ienākumu deklarāciju.
Savukārt no nākamā gada diferencētais neapliekamais
minimums tiks pilnā apmērā piemērots algas izmaksāšanas brīdī. No tā īpaši iegūs mazāko algu saņēmēji (zem 500
eiro mēnesī).
Kādi būs aptuvenie ieguvumi?
Nākamgad tiks samazināts arī iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN).
Ienākumiem līdz 1667 eiro mēnesī nodokļa likme saruks
no 23% uz 20%, bet ja ienākumi ir lielāki, tai daļai, kas pārsniedz šo summu; paliks esošā likme 23%.
Savukārt ienākumiem, kas būs virs 4583 eiro mēnesī (virs
55 000 eiro gadā), piemēros 31,4% likmi.
Pozitīvas izmaiņas algoto darbinieku, kā arī ģimeņu finansēs ieviesīs arī reformā paredzētais IIN atvieglojums
par apgādājamajiem. Par vienu apgādājamo tas no pašreizējiem 175 eiro mēnesī tiks palielināts līdz 200 eiro.
Tas turpinās pieaugt arī divus nākamos gadus, 2019. gadā
sasniedzot 230 eiro un 2020.gadā – 250 eiro mēnesī par vienu apgādājamo.
Rēķinot kopumā, ģimene ar diviem apgādājamajiem (bērniem), kurā abi vecāki saņem minimālo algu, iegūs ap 108
eiro. Savukārt minimālās algas saņēmējs bez apgādājamajiem – 58 eiro.

Attaisnotie izdevumi un atvieglojumi: ko nodokļu reforma dos strādājošajiem un ģimenēm?
Valdības apstiprinātajā nodokļu reformā ir iekļauti arī
grozījumi, kas skar attaisnoto izdevumu atgūšanu un atvieglojumu piemērošanu. Jāteic, ka šajā sakarā darba ņēmējiem un ģimenēm netrūkst labo ziņu. Sākot ar 2018. gadu,
palielināsies atvieglojumi par apgādājamajiem, kā arī paredzamas būtiskas izmaiņas attaisnoto izdevumu atgūšanas
procesā, kas ievērojamam iedzīvotāju skaitam ļaus atgūt
lielāku nodokļu daļu.
No nākamā gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa (turpmāk
– IIN) atvieglojums par vienu apgādājamo no pašreizējiem
175 eiro mēnesī tiks palielināts līdz 200 eiro.

Tas turpinās pieaugt arī divus nākamos gadus, 2019. gadā
sasniedzot 230 eiro un 2020. gadā – 250 eiro mēnesī par
vienu apgādājamo.
Par ko pienākas atvieglojumi?
Nodokļu maksātājiem atvieglojums par apgādājamo šobrīd pienākas par:
l nepilngadīgu bērnu;
l par bērnu, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, līdz 24
gadu vecumam;
l par mazbērnu vai audzināšanā paņemtu bērnu, ja no
viņa vecākiem nav iespējams piedzīt alimentus, arī tikmēr,
kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai
speciālās izglītības iegūšanu, līdz 24 gadu vecumam;
l par nepilngadīgu brāli un māsu, kā arī par brāli un
māsu, kamēr brālis un māsa turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, līdz 24
gadu vecuma sasniegšanai, ja viņiem nav darbaspējīgu vecāku;
l par nepilngadīgu bērnu, kas ir apgādībā esošas personas, kā arī nestrādājoša laulātā apgādībā
l par aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu;
l par laulāto, vecākiem, vecvecākiem un bērniem, kas
sasnieguši 18 gadu vecumu un nestrādā, kā arī ir atzīti par
personām ar invaliditāti;
l par nestrādājošu laulāto, kura apgādībā ir nepilngadīgs bērns, kas ir atzīts par personu ar invaliditāti.
Reformā iekļautie likuma grozījumi nākamajos gados paredz vēl papildu atvieglojumus nodokļu maksātājiem – tos
piemēros arī par nestrādājoša laulātā uzturēšanu, kura apgādībā ir bērns līdz 3 gadu vecumam, kā arī dažos gadījumos, kad apgādībā ir vairāki bērni.
Cik varēsim atgūt no attaisnotajiem izdevumiem?
No 2018. gada spēkā stāsies arī vairākas izmaiņas, kas
skar attaisnoto izdevumu atmaksāšanu
Īpaši priecīga vēsts – gandrīz trīs reizes tiks palielināts
limits attaisnotajiem izdevumiem par ārstniecības, izglītības, ziedojumu un bērnu interešu izglītības (pulciņi, ārpusskolas aktivitātes) maksājumiem pašam nodokļu maksātājam, kā arī katram ģimenes loceklim.
Šobrīd, lai atgūtu daļu no izdevumiem par ārstniecību
un izglītību, viens iedzīvotājs kā attaisnotos izdevumus var
norādīt tēriņus, kas nepārsniedz 215 eiro gadā. Šajā ierobežojumā nav iekļauti izdevumi par zobārstniecību, plānotām medicīniskām operācijām, olšūnu punkciju un protēzēm, par kurām piemēro attaisnotos izdevumus pilnā apmērā, nepārsniedzot samaksāto IIN apjomu.
Nākamgad šis limits tiks palielināts līdz 600 eiro gadā,
par pašu nodokļu maksātāju, kā arī par katru ģimenes locekli, ar nosacījumu, ka attaisnotie izdevumi nepārsniedz
50% no gada ienākumiem pirms nodokļu nomaksas.
Jāuzsver, ka šajā limitā tiks iekļauti izdevumi arī par zobārstniecību, plānotām medicīniskām operācijām, olšūnu
punkciju un protēzēm.
Atsevišķas izmaiņas attiecinātas arī uz iemaksām privātajos pensiju fondos un maksājumiem par dzīvības apdrošināšanu (ar naudas uzkrājumu).
Līdzīgi kā ar attaisnotajiem izdevumiem medicīnai, izglītībai un ziedojumiem, grozījumi paredz noteikt šiem attaisnotajiem izdevumiem gan procentuālu, gan apjoma ierobežojumu. Summa (no iemaksām pensiju fondos un apdrošināšanā), kuru varēs norādīt kā attaisnotos izdevumus,
nedrīkstēs pārsniegt 10% no gada ienākumiem pirms nodokļu nomaksas. Naudas izteiksmē ierobežojums būs 4 000
eiro gadā.
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Iesniedzot IIN gada ienākumu deklarāciju, būs iespējams
atgūt 20% attaisnotajiem izdevumiem, nepārsniedzot iepriekšminētos limitus.
Grozījumi IIN attaisnoto izdevumu atmaksas kārtībā ir
viens no veidiem, kā tiks kompensēti nodokļu reformas apjomīgākie pasākumi – darbaspēka nodokļa sloga mazināšana.
Attaisnotos maksājumus var ērti uzglabāt e-vidē
Lai atvieglotu deklarācijas pielikuma “Attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem”
aizpildīšanu, Valsts ieņēmumu dienests (VID) 2016. gadā
ieviesa mobilo aplikāciju “Attaisnotie izdevumi”.
Ar šo aplikāciju iespējams ērti iesūtīt VID to maksājumu apliecinājumus (piemēram, čeku fotogrāfijas), kas ir deklarējami kā attaisnotie izdevumi. Attaisnotu maksājumu
čekus gan labāk saglabāt līdz naudas atmaksai.
Līdz ar to, vēlāk aizpildot IIN ienākumu deklarāciju VID
Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), tai var ērti pievienot e-vidē saglabātos attaisnoto izdevumu dokumentus.
Jāatgādina, ka attaisnotos izdevumus atbilstoši jaunajām izmaiņām par 2018. gadu varēs iesniegt 2019. gadā.
Neapliekamā minimuma kāpums un IIN kritums:
kā nodokļu reforma ietekmēs pensionārus
Valdības apstiprinātajā nodokļu reformā, kuru iecerēts
realizēt no 2018. līdz 2020. gadam, paredzēti vairāki iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) atvieglojumi. Tostarp nākamajos trīs gados ir ieplānota arī pakāpeniska ar IIN neapliekamā minimuma paaugstināšana pensionāriem.
Pieaugums no 235 līdz 300 eiro
Šobrīd pensionāra neapliekamais minimums ir 235 eiro.
Finanšu ministrijas (FM) sagatavotā reforma paredz, ka
2018. gadā pensionāra ar IIN neapliekamais minimums tiks
paaugstināts par 15 eiro, sasniedzot 250 eiro robežu.
Savukārt, sākot ar 2019. gada 1. janvāri, pensionāra neapliekamais minimums tiks papildus paaugstināts vēl par
20 eiro, līdz 270 eiro mēnesī.
2020. gadā ieplānots trešais nodokļu reformas paredzētais
neapliekamā minimuma kāpums – par 30 eiro, sasniedzot
300 eiro atzīmi.
Vienlaikus mazināsies IIN likme
Būtiski, ka papildus pakāpeniskam, ikgadējam neapliekamā minimuma pieaugumam jau ar nākamo gadu samazināsies IIN likme.
Ienākumiem līdz 1667 eiro mēnesī, no pašreizējiem 23%
tā tiks samazināta uz 20%, bet ja ienākumi ir lielāki, tai
daļai, kas pārsniedz šo summu, paliks esošā likme 23%.
Savukārt ienākumu daļai, kas pārsniegs 4583 eiro mēnesī (virs 55000 gadā), piemēros 31,4% likmi. Izmaksājot
šīs lielās pensijas, gan tiks piemērota tikai 20% un 23% nodokļa likme, tādējādi lielo pensiju saņēmējiem būs jāiesniedz
gada ienākumu deklarācija un jāpiemaksā nodoklis.
Nodokļu reformā ir paredzēts arī IIN atvieglojums par
apgādājamajiem. Par vienu apgādājamo no pašreizējiem
175 eiro mēnesī tas tiks palielināts līdz 200 eiro.
Tas turpinās pieaugt arī divus nākamos gadus, 2019. gadā
sasniedzot 230 eiro un 2020. gadā – 250 eiro mēnesī.
Pēc reformas Latvijā būs lielākais IIN atvieglojums par
apgādībā esošu personu starp Baltijas valstīm.
Šo atvieglojumu, cita starpā, piemēros arī par:
l mazbērnu vai audzināšanā paņemtu bērnu, ja no viņa
vecākiem nav iespējams piedzīt alimentus, arī tikmēr, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai
speciālās izglītības iegūšanu, līdz 24 gadu vecumam;
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l par nepilngadīgu bērnu, kas ir apgādībā esošas personas, kā arī nestrādājoša laulātā apgādībā;
l par aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu;
l par laulāto, vecākiem, vecvecākiem un bērniem, kas
sasnieguši 18 gadu vecumu un nav strādājošas, kā arī ir
atzītas par personām ar invaliditāti.

Visvairāk iegūs mazo algu saņēmēji
FM izstrādātās nodokļu reformas mērķis ir samazināt
darbaspēka nodokļa slogu un palielināt strādājošo iedzīvotāju ienākumus, ieviešot progresīvo IIN likmi, paaugstinot
minimālo algu un neapliekamo minimumu, kā arī veicot
citus nodokļu politiku koriģējošus pasākumus.
Aprēķini liecina, ka reformas rezultātā ieguvēji būs teju
99% algoto darbinieku un lielāko ieguvumu izjutīs tieši mazāk atalgotie darbinieki un mazāk aizsargātās sociālās grupas.
Paredzēto izmaiņu ieviešana arī padarīs Latviju konkurētspējīgāku pārējo Baltijas valstu vidū.
Nodokļu reformas ietekme uz ģimenes maciņu: kas
jāzina par akcīzes pieaugumu degvielai?
Sākot ar 2018. gadu, spēkā stāsies izmaiņas, ko paredz
Saeimā izsludinātā nodokļu reforma. Būtisks šo likumu grozījumu mērķis – mazināt darbaspēka nodokļa slogu. Lai
realizētu plānotos uzlabojumus, kas prasīs vairāku miljonu lielus ieguldījumus pirmajos gados no valsts budžeta,
ir paredzēts mainīt azartspēļu nodokli, paaugstināt akcīzes nodokļa likmi cigaretēm, alkoholam un arī degvielai,
tādējādi pārnesot nodokļu slogu uz patēriņu un kapitālu.
Aplūkojot iedzīvotājiem būtiskākās izmaiņas, ko paredz
nu jau apstiprinātā nākamo gadu nodokļu politika, top
skaidrs, ka vieni no lielākajiem ieguvējiem būs ģimenes,
darba ņēmēji un pensionāri.
l Samazināts iedzīvotāju ienākumu nodoklis (IIN) no
23% uz 20% ienākumiem līdz 1667 eiro mēnesī, bet tai daļai, kas pārsniedz šo summu, paliks esošā likme 23%.
Savukārt ienākumiem, kas būs virs 4583 eiro mēnesī (virs
55000 eiro gadā), piemēros 31,4% likmi.
l Palielināts maksimālais neapliekamais minimums no
115 eiro šogad līdz 200 eiro 2018. gadā. Pilnā apmērā to
piemēros ieņēmumiem līdz 440 eiro, savukārt ieņēmumiem
līdz 1000 eiro tas būs diferencēts (kļūs pakāpeniski mazāks).
Algām virs 1000 eiro to nepiemēros. Neapliekamo minimumu
būs iespējams izmantot kalendāra gada laikā, bet, sniedzot
gada ienākuma deklarāciju, to tikai precizēs.
l Pašreizējais atvieglojums par apgādībā esošu personu (175 eiro mēnesī) pieaugs līdz 200 eiro mēnesī, bet līdz
2020. gadam tas pakāpeniski palielināsies līdz 250 eiro apmēram.
l Pensionāra neapliekamais minimums, sākot ar nākamo gadu, tiks paaugstināts no 235 eiro līdz 250 eiro mēnesī, savukārt 2020. gadā sasniegs 300 eiro mēnesī.
l Paredzēta arī minimālās algas celšana – no esošajiem
380 eiro līdz 430 eiro.
Budžetā nonāks papildu 9 miljoni
Azartspēļu nozare jau labu laiku tiek izskatīta kā nozīmīgs papildu nodokļu ieņēmumu avots.
Arī 2016. gadā publiski tika runāts par to, ka atsevišķu lielo laimestu “imunitāte” pret nodokļu iekasēšanu iezīmē acīmredzamas nodokļu sistēmas nepilnības, kuras būtu
jālabo.
Tāpēc, sākot ar nākamo gadu, izložu un azartspēļu laimestiem, kuru vērtība pārsniegs 3000 eiro, tiks piemērota progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme.

Spriežot pēc aprēķiniem, ieguvums valsts budžetā varētu būt vairāku miljonu eiro apmērā.
Saskaņā ar 2015. gada datiem, lielajos laimestos (virs 3000
eiro) Latvijā tika izmaksāti vairāk nekā 14 miljoni eiro.
Skaidri un saprotami par PVN apgrieztās jeb reversās maksāšanas kārtību: ko tas dos Latvijas uzņēmējiem?
Sākot ar 2018. gadu, spēkā pakāpeniski stāsies izmaiņas, ko paredz augustā Saeimā izsludinātā nodokļu reformas
likumu pakete. Kopumā 12 grozījumi ar finansēm un ekonomiku saistītos likumos skars ļoti plašu iedzīvotāju loku,
tamdēļ ir būtiski laicīgi iepazīties ar nodokļu reformas ieviestajām izmaiņām.
Svarīga jaunās nodokļu politikas stratēģijas daļa ir ēnu
ekonomikas apkarošana, kas Latvijā līdz šim ir bijusi gana
problemātiska.
Līdz ar to sagatavotā nodokļu reforma sevī ietver vairākus preventīvus soļus, kuru mērķis ir palīdzēt Latvijas
nodokļu iekasēšanas sistēmai “uzaudzēt biezāku ādu” cīņā
ar nodokļu nemaksātājiem un krāpniekiem.
Vienas no būtiskākajām izmaiņām, par kurām publiskajā telpā tiek runāts ēnu ekonomikas apkarošanas kontekstā, ir pievienotās vērtības nodokļa (PVN) apgrieztās
jeb reversās maksāšanas kārtības ieviešana attiecībā uz
konkrētām nozarēm.
Jaunās sistēmas galvenais uzdevums – gādāt par to, lai
atsevišķi negodīgie uzņēmumi nespētu radīt zaudējumus
valsts budžetam, tīšuprāt izvairoties no PVN maksāšanas.
Kā rodas “PVN plaisa”?
Par tā dēvēto “PVN plaisu” (starpība starp iekasējamo
PVN un reāli iekasēto PVN apjomu), kas rodas arī PVN
krāpšanas rezultātā, pēdējā laikā arvien biežāk tiek runāts
arī citviet Eiropas Savienībā (ES).
Vispārīgā PVN iekasēšanas mehānisma nespēja tikt galā
ar PVN krāpniekiem atsevišķās nozarēs nodara būtiskus
zaudējumus valstu – tostarp arī Latvijas – budžetiem.
Šobrīd PVN krāpniecība ir iespējama, jo pašreizējā PVN
iekasēšanas kārtība paredz, ka darījumos starp reģistrētiem PVN maksātājiem par PVN summas iemaksāšanu
valsts budžetā ir atbildīgs preces vai pakalpojuma sniedzējs,
nevis saņēmējs.
Īsumā – maksājot par preci, PVN samaksā pircējs, taču
šīs naudas aizgādāšana līdz valsts budžetam ir pārdevēja atbildība.
Tādēļ tas, vai PVN, kas aprēķināts par piegādātajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem, ir iemaksāts Latvijas
valsts budžetā, ir atkarīgs no uzņēmēju godaprāta.
Lieki piebilst, ka Latvijā, tāpat kā citās valstīs, uzņēmējdarbības vidē netrūkst komersantu, kuri ātra finansiāla
labuma vārdā izlemj rīkoties negodprātīgi un nemaksāt PVN.

Kā darbojas PVN apgrieztā jeb reversā maksāšanas kārtība?
Gadījumos, kad kādā nozarē tiek konstatēti augsti PVN
krāpšanas riski, valsts ir tiesīga aizsargāt valsts budžeta
un savu iedzīvotāju intereses, ieviešot īpašu PVN maksāšanas kārtību, pamatoti atkāpjoties no ES direktīvas noteikumiem.
Šo īpašo PVN maksāšanas sistēmu dēvē par PVN apgrieztās jeb reversās maksāšanas kārtību.
Realitātē tas izskatās šādi:
Vispārīgajā PVN maksāšanas kārtībā preču pārdevējs (uzņēmums A) izraksta rēķinu ar PVN, savukārt preču pircējs
(uzņēmums B) šo PVN samaksā preču piegādātājam (uzņēmumam A), kas savukārt tālāk to iemaksā valsts budžetā.
Savukārt PVN apgrieztajā jeb reversajā maksāšanas kārtībā preču piegādātājs (uzņēmums A) izraksta rēķinu bez
PVN, bet preču pircējs (uzņēmums B) pats aprēķina PVN
un iemaksā to valsts budžetā vai saskaņā ar Pievienotās
vērtības nodokļa likumu atskaita kā priekšnodokli.
Īsumā – PVN apgrieztā jeb reversā maksāšanas kārtība paredz, ka PVN, nemaz nenonākot uzņēmuma “A” rīcībā, tiek iemaksāts valsts budžetā no “B” maciņa. Tādejādi
valsts nepastarpināti saņem likumā paredzēto PVN summu no darījuma.
Darījumi, kuriem tiks piemērota PVN apgrieztā jeb reversā maksāšanas kārtība, arī pakļausies daudz stingrākiem noteikumiem un uzraudzībai no valsts kontrolējošo
iestāžu puses.
Nozares, kurām nāksies aprast ar jauno sistēmu
Šādu maksāšanas kārtību valsts ir tiesīga attiecināt uz
tās teritorijā (iekšzemē) veiktiem darījumiem starp reģistrētiem PVN maksātājiem, un, saskaņā ar nesenajiem
nodokļu reformas ietvaros izsludinātajiem grozījumiem
Pievienotās vērtības nodokļa likumā, ar 2018. gada 1. janvāri jauno kārtību piemēros šādām nozarēm:
būvniecības pakalpojumiem un būvizstrādājumu piegādei,
spēļu konsoļu piegādei, metālizstrādājumu piegādei un ar
to saistītiem pakalpojumiem, kā arī sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras piegādei.
“Pozitīvi ir tas, ka ar šīs maksāšanas kārtības ieviešanu uzlabojas uzņēmējdarbības godīgas konkurences apstākļi,
tajā pašā laikā PVN izkrāpšanas iespējas tiek būtiski mazinātas. Papildus tam ievērojami tiek atvieglota arī eksportējošo uzņēmumu dzīve. Līdz ar PVN apgrieztās jeb
reversās maksāšanas kārtības ieviešanu konkrētajās nozarēs izzudīs salīdzinoši laikietilpīgais PVN pārmaksas atmaksāšanas process un mazināsies birokrātijas slogs,” skaidro finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola.
Vērts pieminēt, ka pirmo reizi Latvijā šī kārtība tika ieviesta jau 1999. gada 1. jūlijā, tādējādi nosakot atšķirīgus
PVN maksāšanas noteikumus vienā no nozīmīgākajām un
lielākajām tautsaimniecības nozarēm – kokrūpniecībā.

No 1.oktobra var pieteikties nodokļu
atbalsta pasākumam
Ikviens, kam izveidojies nodokļu parāds, no 2017.
gada 1. oktobra līdz 2018. gada 2. janvārim var Valsts
ieņēmumu dienestā pieteikties nodokļu atbalsta pasākumam. Tā ievaros, samaksājot nodokļu pamatparādu, tiek dzēstas nokavējuma un soda naudas.
Atbalsta pasākumam var pieteikties gan privātper-

sonas, gan komersanti, aizpildot īpaši tam paredzētu
iesniegumu. Nodokļu atbalsta pasākums attiecas uz
visiem nodokļu veidiem, izņemot nekustamā īpašuma nodokli un solidaritātes nodokli, neatkarīgi
no tā, par cik senu laika posmu nodokļu parāds izveidojies.
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Ikviena fiziskā persona var pieteikties atbalsta pasākumam, norādot to nodokļu pamatparāda summu sadalījumā pa nodokļu veidiem, kāds tai ir pēc stāvokļa uz pieteikuma iesniegšanas dienu.
Savukārt juridiskas personas atbalsta pasākumam var
pieteikt ne lielāku nodokļu pamatparāda summu, kāda
tā bija uz 2017. gada 1.jūniju, un ja tā nav samaksāta
līdz dienai, kad uzņēmums piesakās atbalsta pasākumam.
Piemēram, ja uzņēmumam uz 2017.gada 1.jūniju bija
1000 euro liels parāds, bet oktobrī - jau 2000 eiro, tad
atbalsta pasākumam tas varēs pieteikt šo 1000 eiro parādu.
Iesniegumā nodokļu maksātājs norāda atbalsta pamatparāda summu, nodokļu veidus, uz kuriem piesaka atbalstu, un cik mēnešu laikā apņemas to samaksāt. Atbalsta
pamatparādu var sadalīt vienādās daļās, un tas ir maksājams reizi mēnesī. Samaksas termiņš var tikt pagarināts
līdz 24 mēnešiem, bet ne ilgāk kā līdz 2019.gada 31.decembrim.
Juridiskās personas iesniegumu var aizpildīt un nosūtīt VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (sadaļā
“Dokumenti – Sagatavot dokumentu “No veidlapas”- Citi
– “Iesniegums par pieteikšanos atbalstam nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai”), savukārt fiziskās personas
iesniegumu var iesniegt arī:
l personīgi vēršoties jebkurā VID klientu apkalpošanas
centrā;
l izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz
e-pasta adresi vid@vid.gov.lv;
l sūtot pa pastu uz adresi: Valsts ieņēmumu dienestam,
Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978.
Nodokļu maksātāji, kuri vēlas noskaidrotu nodokļu pamatparāda, nokavējuma naudas un soda naudas apmēru uz pieteikuma iesniegšanas dienu, to var precizēt VID
EDS. Fiziskās personas, kuras nav EDS lietotāji, informāciju par savu nodokļu pamatparāda apmēru var iegūt,
sazinoties ar VID speciālistu, kurš norādīts VID nosūtītajā vēstulē.
Vēršam uzmanību, ka piedalīties atbalsta pasākumā nav
tiesību šādos gadījumos:
l ja attiecībā uz nodokļu maksātāju ir pieņemts lēmums
par tā saimnieciskās darbības apturēšanu;
l ja nodokļu maksātājs izslēgts no VID Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra;
l ja kāda no nodokļu maksātāja amatpersonām ir iekļauta riska personu sarakstā vai nodokļu maksātāja adrese ir iekļauta riska adrešu sarakstā;
l ja attiecībā uz nodokļu maksātāju tiesa ar nolēmumu
ir pasludinājusi maksātnespējas procesu.
Šo atbalsta pasākumu nepiemēro arī tiem nodokļu maksātājiem, attiecībā uz kuru parādiem savulaik jau tika pieņemti lēmumi saskaņā ar 2012.gada Nodokļu atbalsta pasākuma likumu, ja šie lēmumi joprojām ir spēkā un kuru
izpildi VID joprojām uzrauga.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz
VID Nodokļu un muitas informatīvo tālruni 6712000, izvēloties pirmo tēmu „Nodokļi”, konsultēties klātienē ikvienā
VID klientu apkalpošanas centrā vai arī uzdot savu jautājumu VID mājaslapas sadaļā „Kontakti/Uzdot jautājumu VID”. Plašāka informācija par nodokļu atbalsta pasākumu, kā arī iesniegums pieejams VID tīmekļa vietnē sadaļā „Nodokļi/Noderīgi/Nodokļu parādi”.
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Pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 18.aprīļa
noteikumiem Nr.149

Iesniegums par pieteikšanos atbalstam nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai
________________________________________________
(nodokļu maksātāja nosaukums vai vārds, uzvārds)
________________________________________
(nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)
_________________________________________
(juridiskā adrese/dzīvesvietas adrese)

Nr.
p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nodoklis

Atbalsta
pamatparƗda
summa
(aizpilda
fiziskƗ
persona)

AtzƯmƝt ar x
nodokƺu veidus, uz
kuriem piesaka
atbalstu

NorƗde, cik mƝnešu
laikƗ pƝc lƝmuma
pieƼemšanas nodokƺu
maksƗtƗjs apƼemas
samaksƗt atbalsta
pamatparƗdu *
(1-24 mƝneši)

IedzƯvotƗju ienƗkuma nodoklis
UzƼƝmumu ienƗkuma nodoklis
PievienotƗs vƝrtƯbas nodoklis
Valsts sociƗlƗs apdrošinƗšanas
obligƗtƗs iemaksas
AkcƯzes nodoklis
Muitas nodoklis
Dabas resursu nodoklis
Izložu un azartspƝƺu nodoklis
ElektroenerƧijas nodoklis
MikrouzƼƝmuma nodoklis
TransportlƯdzekƺa ekspluatƗcijas
nodoklis
UzƼƝmumu vieglo
transportlƯdzekƺu nodoklis
SubsidƝtƗs elektroenerƧijas
nodoklis

20___.gada___.______________
_____________________________________
(paraksts)
(vārds, uzvārds)
Piezīme.
*Atbalsta ietvaros veicamo maksājumu summa (5.aile) sadala vienādās daļās, ievērojot, ka mēneša maksājums ir
vismaz četri procenti no parāda kopsummas katrā nodokļu veidā ar ikmēneša maksājumu vismaz 100 euro juridiskai
personai vai 15 euro fiziskai personai no kopējā atbalsta pamatparāda summas un samaksas termiņš var tikt pagarināts maksimāli līdz 24 mēnešiem, bet ne ilgāk kā līdz 2019.gada 31.decembrim.”

Tiek izsludināts konkurss
“Latvijas lauki gadsimtu griežos”

Biedrība „Latvijas Zemnieku federācija” sadarbībā ar
Zemkopības ministriju, Eiropas Parlamenta deputāti Sandru
Kalnieti, Latvijas Avīzi un portālu Laukos.lv, godinot
Latvijas simtgadi, izsludina fotogrāfiju un zīmējumu/gleznojumu konkursu „Latvijas lauki gadsimtu
griežos” un aicina tajā piedalīties ikvienu Latvijas
iedzīvotāju.

Konkursa mērķis ir popularizēt Latvijas laukus, parādot vērtības, ar kurām lepojamies – lauku sētas skaistumu un unikalitāti, zemnieka darbu un tā attīstību cauri
gadsimtiem, kā arī Latvijas lauku ainavas skaistumu ikviena mākslinieka acīm.
Latvijas iedzīvotāji tiek aicināti pāršķirstīt savus albūmus
un izveidot divu fotogrāfiju salikumu, parādot lauksaim-
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niecības un lauku pagātni un tagadni, vai attēlot zīmējumos vai gleznojumos skaistākās Latvijas lauku ainavas.
Konkursam ir jāiesūta divu fotogrāfiju salikums tēmās
“Zemnieka darbs cauri gadsimtiem” un/vai “Lauku sēta cauri gadsimtiem”, kurā viena fotogrāfija uzņemta šajā gadsimtā un otra – iepriekšējā gadsimta sākumā. Savukārt par
tēmu “Latvijas lauku ainava” māksliniekiem jāiesūta pašu
zīmēti vai gleznoti darbi.
Darbus konkursam var iesūtīt no 2017.gada 5.septembra
līdz 2017.gada 5.decembrim. No konkursa labākajiem darbiem tiks veidota izstāde Likteņdārza daudzfunkcionālajā sabiedriskajā ēkā, kuras atklāšana notiks 2018. gada
4.maijā.
Katras nominācijas trīs labāko darbu autori iegūs iespēju
apmeklēt Eiropas Parlamentu Briselē 2018. gada rudenī,
bet autoram, kura darbs skatītāju balsojumā izstādes atklāšanas pasākumā saņems vislielāko balsu skaitu, tiks
piešķirta simpātiju balva – mākslinieces Džemmas Skulmes
glezna.
Ar konkursa “Latvijas lauki gadsimtu griežos” noliku-

mu un pieteikuma anketu var iepazīties biedrības Latvijas
Zemnieku federācija mājas lapā www.lzf.lv.
Biedrība „Latvijas Zemnieku federācija” (LZF) ir izveidota 1990. gadā un šobrīd apvieno dažādu nozaru lauksaimniekus visos Latvijas reģionos. LZF iestājas par apdzīvotiem un ekonomiski aktīviem Latvijas laukiem, par taisnīgām un vienlīdzīgām attīstības iespējām visiem Latvijas
lauksaimniekiem, īpaši vēršot uzmanību uz atbalstu mazo
un vidējo saimniecību – ģimeņu saimniecību, attīstību un
to nozīmīgo lomu ilgtspējīgā Latvijas lauku sociālekonomiskā
attīstībā.
Biedrība „LATVIJAS ZEMNIEKU
FEDERĀCIJA”
Reģ. Nr.40008028935; adrese: Republikas laukums 2,
Rīga, Latvija, LV-1010
Tālr.nr. +37120023813; E-pasts: info@lzf.lv;
www.lzf.lv; Twitter: @LZF_1990

Jauna uzņēmējdarbības iecere
tepat kaimiņos
Latvijas iedzīvotāji, uzkrājuši pieredzi darbā ārzemēs,
arvien biežāk sāk domāt par atgriešanos dzimtenē un apgūto zināšanu, prasmju izmantošanu. Prieks, ka tā notiek arī tepat tuvumā. Jēkabpils novada Rubenes pagasta
Slatē mākslinieks Jānis Sidabrs ar domubiedriem uzsākuši apsaimniekot bijušo Slates pamatskolas internāta
ēku un iekārto tajā cehu dažāda veida un lieluma skulpturālu bērnu rotaļu laukumu, šķēršļu joslu izgatavošanai. „Atgriežoties Latvijā, darbību uzsāku ar ticību bērnu un vecāku priekam. Tieši šādos darbos saskatu potenciālu, jo Latvija mīl skaistas un emocionālas lietas!” –
saka mākslinieks.

Pieredze skulpturālo rotājumu veidošanai gūta darbā
Vācijā, bet Latvijā jau veikts liels pasūtījums – ekspluatācijā nodots publiski pieejams bērnu rotaļu laukums
„Zemeņu lauks” kempinga un atpūtas vietā svinībām un
ģimenēm blakus mini zoo „Rozīte” „Skredeļos”, Rēzeknes
novada Audriņu pagastā (attēlā daļa no rotaļu laukuma
šķēršļu joslas).
Mākslinieks pats izgatavo dažāda lieluma skulptūras
(pasaku tēlus, dzīvnieciņus u.c.), konstrukcijas rotaļu mājām, virvju konstrukcijas, kā arī apglezno un apstrādā
produkciju ar antiseptiķiem. Latvijā tieši šāds rotaļu laukumu stils ir jauns. Pieredzi šinī sfērā kā darbinieks un
mākslinieks Jānis Sidrabs ieguva Vācijas rotaļu laukumu
vadošajā firmā, kur strādāja konstrukciju un instalācijas sektorā, kā arī vadīja skulptūru un gleznošanas nozari. Rotaļu laukumiņi, kā arī skulptūras tiek izgatavotas no ilgmūžīga materiāla, kas ir osis un ozols, kā arī
priede un lapegle.
Uzņēmums vēl ir tapšanas stadijā, tāpēc pašlaik darbojas
kā mākslinieku grupa „FairyTales Group“ (būs arī mājaslapa), savu produkciju izgatavo, ievērojot „Vadlīnijas
bērnu spēļu laukumu valdītājiem/apsaimniekotājiem
par drošuma prasībām bērnu spēļu laukumiem publiskai lietošanai“ un plāno sertificēt savu produkciju ar
„TUV“ LVS EN 1176.
I.Cālīte

Ceļojums divdesmit gadu garumā,
un ne tikai...
Tāpat kā katra apdzīvota vieta, arī Gārsenes novads ir
ievērojams ar tikai sev raksturīgiem un nozīmīgiem cilvēkiem, lietām un notikumiem, tā savdabīgā veidā izstāstot
novada un arī visas Latvijas vēsturi. 16.septembris Gārsenē
iezīmēsies gan kā labi padarīta darba izvērtējums, gan jaunu tradīciju aizsākums.
Gārsenes pagasta “Veikala” pagalmā tika atklāta gārsenieša Valda Kalnieša senlietu privātkolekcija “Solis sendienās”. Vairāku gadu garumā Valdis, pateicoties iedzīvotāju
atbalstam, savācis vienkopus tuvākas un tālākas vēstu-
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res liecības. Pasākumu vadīja un klātesošos uzrunāja
Kristiana Kalniete. Atklāšanas lentu grieza Valdies Kalnietis
un Vizma Ieviņa, kura ir privātkolekcijas radīšanas idejas autore un kolekcionāra atbalstītāja un palīgs. Valdis
uzrunā atzīmēja, ka vēstures liecību krāšana sākusies jau
bērnībā un skolas gados. Viņam šis hobijs pāraudzis sirdslietā, kad netiek skaitītas negulētās naktis un izlietotie līdzekļi. Kolekcijas eksponāti nākuši no pārsvarā no Gārsenes,
Aknīstes, Slates, Mazslates un Lietuvas. Pateicības vārdus un laba vēlējumus izteica Aknīstes novada pašvaldī-

veda līdz “Raganas mājai”. Laumu pļaviņā Aigas Andruškevičas un Kaivas
Caunītes pamudināti izspēlēja burtu
rēbusu, bet pie Dainu akmens Kristiana
Kalniete uzsāka “Bēdu manu lielu
bēdu...” Izejot caur Ošu aleju un
Liepkalniņu, pils pagalmā visi tika aicināti uz Gārsenes barona Budberga
smeķīgo virumu un pils Zilās dāmas
spēka dziru.
Visas dienas garumā Gārsenes
pils verandā bija skatāma mākslinieces Evas Jočas un Jēkabpils mākslas
skolas Aknīstes filiāles audzēkņu darbu izstāde.
Pēc pusdienām Gārsenes pils zālē notika virtuāla ekskursija pa Gārsenes
takām no pirmssākumiem līdz jubilejas gadam. Par šo atmiņu ceļojumu pateicība Edītei Pulerei, kura apkopo un
glabā visa novada vēstures liecības. Prezentāciju papildināja gārsebas priekšsēdētāja Vija Dzene un vietnieks Jānis Vanags, pasniedzot viesu
grāmatu un darba rīku rudens darbiem.
Ievērojamie novada vēstures liecību glabātāji Ausma Bērziņa, Edīte Pulere un
Alberts Kreņevskis Valdim pasniedza
stendu par ēkas vēsturi un senas fotogrāfijas. Ikviens, kurš bija ieradies
uz kolekcijas atklāšanu, Valdim sniedza ziedus, vēlēja izdošanos un veiksmi. Apskatot ekspozīciju, ikviens varēja nostaļģiski baudīja tēju un sulu no
padomju laika “graņonkām” un mieloties ar žagariņu cepumiem un pašceptām vafelēm.
Turpinājumā notika Gārsenes taku
20 gadu jubilejas pasākums. Par godu
šim notikumam taku sākumā Lutaušos tika iestādīta vilkābele ,
kura, ziedu krāšņumā vai augļu bagātībā, aicinās iegriezties Lutaušos.
Vilkābeli stādīt tika uzticēts Gārsenes
taku veidotājas Martas Brakovskas
dzimtas turpinātājam Jurim
Brakovskim un Gārsenes pagasta pārvaldes vadītājam Jānim Bondaram.
Arī piemiņas plāksne atgādinās ikvienam par to -“Ir jābūt tādai vietai,
kurā tu atnāc rūpju pilns un pēkšņi
– sirds iesāpas no skaistuma” /I.
Ziedois/ Šos vārdus varētu atkārtot ikreiz staigājot pa dabas un cilvēku vareno kopdarbu- Gārsenes takām. J.
Bondars pateicās visiem Gārsenes pagasta pārvaldes darbiniekiem par ieguldīto darbu taku kopšanā.
Turpinājumā, kuri vēlējās, devās pastaigā pa takām gidu pavadībā, bet citi
kopā ar Ausmu Bēziņu devās uz kapsētu, lai pieminētu tos, kuri Gārsenes
vēsturē atstājuši neizdzēšamas pēdasSt. Kulitānu, J. Kulitānu, P.Jakānu,
Vilānu, J. Kažoku, M. Brakovsku un
G. Geidu.
Takās gidu loma tika atvēlēta visiem,
kuri divdesmit gadu garumā bija ve-

duši tūristus caur Lutaušiem,
Paradīzes ielejai, Barona krēslam un
daudzām citām nostāstiem un teiksmām apvītām vietām. Andris Punculis
stāstot par Lutaušiem, apmeklētājus
aizveda līdz Paradīzes ielejai. Tur sportiskā atrakcijā varēja salasīt čiekursēnes. Turpinājumā stafeti pārņēma
Ilze Dubova (ex. Vārna). Ejot pa takām,
daudziem pārsteigums bija zemes tauki, kuri slaveni ar savām dziednieciskajām spējām.
Pie Altārakmens sagaidīja gide Līga
Mažeika. Viņa ikvienam, kaut uz brīdi ļāva justies kā baronam, sēžot
Barona krēslā.
Meža estrādē viesus uzrunāja gide
Dace Geida. Šī un citas atpūtas vietas
priecē apmeklētājus pateicoties Latvijas
valsts mežu atbalstam un sadarbībai
daudzu gadu garumā.
Mīlestības saliņā Līgas Jaujenieces
pavadībā katram bija iespēja izgatavot
papīra kuģīti un ar labām domām palaist straumē. Gide Agnese Nastaja
stāstījumā atcerējās skolas gados vadītās ekskursijas pie meandriem- upes
līkumiem. Pie “Vistas kājas” sagaidīja gide Maruta Caunīte, kura visus aiz-

niešu stāstījumi par taku veidošanu
un gidu piedzīvojumiem.
Sākumā bijušas pagasta sakopšanas
talkas, tad radusies doma par taku veidošanu. Gārsenieši pateicīgi tā laika
pagasta priekšsēdētājai Dainai
Mažeikai un deputātiem, kuri noticēja taku veidošanas idejai. Vislielākais
ieguldījums un pateicība Martai
Brakovskai par Lutaušu atpūtas vietas un pārējo taku veidošanu. Atmiņās
dalījās Andrejs Spole, Solomeja
Meišene, Juris Brakovskis, Līga
Mažeika, Marija Miglāne, Dace Geida
un daudzi citi. Jau vairākus gadus
Gārsenes takās tiek organizēts velokrosa „Sēlijas pērle“ posms, kas dod iespēju Gārsenes taku skaistumu izbaudīt dažādos veidos.
Alberts
Kreņevskis veltīja piemiņas dzejoli
Guntaram Geidam, bet pasākuma noslēgumā Andra Puncuļa uzaicināti, ģitāras pavadījumā tika nodziedāta
Gārsenes himna.
Aizvadīta pasākumiem piepildīta
diena, izjūtot Gārsenes burvībuar senatnes un dabas pieskārienu.
Sabiedrisko attiecību speciāliste
L. Prande
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Tēva dienas pasākums PII “Bitīte”
vumus. Viens no aizraujošākajiem uzdevumiem izvērtās
“Pirātu kaujas”, kurās vajadzēja pretinieku komandu “apšaudīt” ar bumbiņām. Ne mazāk aizraujoša bija arī “lielo
bikšu” stafete, kur tēviem ar saviem bērniem uzdevums bija
jāveic esot kopā vienās, lielās biksēs. Mazie steidzās, bet
tēvi mēģināja tikt līdzi savām atvasēm, lai tās neaizskrien
par tālu. Kopumā visi vecāki ar atvasēm uzdevumus veica ļoti labi – mazie smaidīja un tēvi bija priecīgi palīdzēt.
Virves vilkšana pārvērtās kārtīgā līdzi jušanā. Pasākums
noslēdzās ar dalībnieku uzņemšanu uz kuģa un grandiozu salūtu, ko radīja paši dalībnieku kopīgi uzpūšot tik lielu balonus, ka tie sprāga kā raķetes.

15.septembrī Aknīstes vidusskolas sporta zālē notika PII
“Bitīte” rīkotais Tēva dienas pasākums. Bija ieradušies daudzi tēvi ar savām atvasēm un ģimenēm līdzi jutēju lomā.
Visi lielie un mazie sportotāji tikai aicināti piedalīties da-

Lielu paldies saku ģimenēm, kas ieradās, jo tikai pateicoties jums šis pasākums izdevās. Jūs parādījāt savām
atvasēm, ka brīvo laiku var pavadīt arī šādi – smejoties,
sacenšoties un atbalstot vienam otru. Malači!
Paldies saku arī Aknīstes vidusskolas administrācijai un
sporta skolotājai par atvēlēto sporta zāli. Un liels paldies
PII “Bitīte” kolektīvam par palīdzību pasākuma organizēšanā.
žādos uzdevumos. Tos organizēja kuģa kapteine Madara,
lai dalībnieki pēc šī pasākuma kļūtu par daļu no viņas kuģa
personāla. Tad nu visi ar lielu degsmi devās pildīt uzde-

PII “Bitīte” sporta skolotāja
Madara Nagle

Dronu pilotēšanas noteikumi
Pirms sākat lidot ar dronu (RPAS) Jums jāiepazīstas ar
noteikumiem un jāatceras, ka uzņematies pilnu atbildību tos ievērot.
Par plaši izmantotu tehnoloģisko inovāciju šobrīd ir
kļuvuši bezpilota lidaparāti droni, ar kuru pilotēšanu un
izgatavošanu aizraujas ne tikai dažādu jomu profesionāļi,
bet arī entuziasti. Droni tiek pielietoti, lai no gaisa uzņemtu iespaidīgas ainavas, iemūžinātu dažādu publisku pasākumu norisi vai piekļūtu sarežģīti pieejamiem objektiem. Regulējums, kas nosaka drošu šo ierīču lietojumu,
stājies spēkā salīdzinoši nesen – aizvadītā gada novembrī. Tajā iekļauta virkne vērā ņemamu ierobežojumu, kuru
mērķis ir novērst drošības riskus – apdraudējumus, kas
saistīti gan ar līdzcilvēkiem un viņu īpašumiem, gan civilo aviāciju.
Likuma „Par aviāciju“ 47. pants nosaka, ka bezpilota
gaisa kuģu lidojumi vai cita veida lidaparātu pārvietošanās Latvijas Republikas gaisa telpā veicama atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 737“Kārtība, kādā
veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi“. Jomas
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regulējums ir detalizēts, tāpēc pirms iecerētās dronu
pilotēšanas būtu vēlams pārliecināties, vai un kā
to ir atļauts darīt izvēlētajā teritorijā un infrastruktūras objektu tuvumā. Piemēram, lidojumus drīkst
veikt ne tuvāk par 500 m no ieslodzījuma vietām un to
jaunbūvēm, kā arī militārajiem objektiem (konkrētās adreses atrodamas MK noteikumu pielikumos). Lidojumi
ir aizliegti lidlauku tuvumā un īpaši ierobežoti valsts kontrolētajā gaisa telpā pie lidostas „Rīga“.
Dronu īpašniekiem jāievēro – MK noteikumu 8.
punkts paredz, ka izmantotajam bezpilota gaisa kuģim
jābūt marķētam ar tā īpašnieka vai valdītāja vārdu un
uzvārdu (juridiskajām personām – nosaukumu), deklarētās dzīvesvietas adresi (juridiskajām personām – juridisko adresi) un tālruņa numuru. Tāpat noteikts, ka
gadījumā, ja bezpilota gaisa kuģa kopējā pacelšanās masa
pārsniedz 1,5 kg, tā īpašniekam jāapdrošina sava civiltiesiskā atbildība pret zaudējumiem, kurus bezpilota gaisa kuģis varētu radīt trešās personas veselībai, dzīvībai
vai mantai, kā arī videi.
Ārkārtas situācijās, ja pilots ir zaudējis kontroli pār

bezpilota gaisa kuģa vadību un pastāv risks, ka tādējādi varētu tikt radīti draudi citu Latvijas Republikas gaisa telpas lietotāju lidojumu drošumam (piemēram, bezpilota gaisa kuģis pārsniedz pieļaujamo lidojuma augstumu,
lidojums turpinās ārpus tiešās redzamības, bezpilota gaisa kuģis ielido kontrolējamā gaisa telpā), pilotam nekavējoties jāinformē „Latvijas gaisa satiksme“, sazinoties
atbilstoši „Latvijas gaisa satiksmes“ tīmekļvietnē norādītajam. Savukārt, ja pastāv risks, ka bezpilota gaisa kuģis var radīt draudus cilvēka dzīvībai, veselībai, mantai,
kā arī nodarīt kaitējumu videi, pilotam nekavējoties jāzvana uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukuma numuru
112.

Izmantots materiāls Elīna Gulbe,
LV portāls;
Aiga Dambe,
LV portāls
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Palutini sevi ar kādu bez steigas izbaudītu mirkli.
Dāvā sev saules lēkta burvību!
Novēli sev mākoņu rotaļu pusdienas laikā.
Apbalvo sevi ar saulrieta krāšņumu vakarā.
Uzdāvini sev sarmotu rītu, sauli rasas pilienā
un lietainās pēcpusdienas mieru.
Notver zvaigznes nakts skaidrajās debesīs
un mēness dārzu, kas tikai pa reizei ir!
Noglāsti varavīksni un tikko plaukušu ziedu…..
Un nesatrūksties, kad sevi dzirdēsi dziedam!
Septembrī nozīmīgas
dzīves jubilejas atzīmēja:
Moldāns Guntis
Okmane Iveta
Pavlova Silvija
Streikiene Loreta
Aizkārkle Marija
Mezgins Tautvids
Romanovskis Uldis
Kokina Alma
Balode Laura
Kakstāne Silvija
Markūns Valdis
Venediktovs Valērijs
Deņisova Helēna
Vārna Uldis
Lībeka Elza
Utināne Genovefa
Nemirska Zelma

Aknīstes Bērnu un jauniešu centrā
2017./2018. mācību gadā darbojas šādi interešu izglītības pulciņi:
1) Drāmas draugi (7 – 13 gadi)
2) Popgrupa (4 – 6 gadi)
3) Popgrupa (7 – 15 gadi)
4) Jauniešu interešu aizstāvība (13 – 25 gadi)
5) Bērnu deju pulciņš „ Mazais Virpulītis”
(3 – 4 gadi)
6) Bērnu deju pulciņš „Virpulītis” (5 – 6 gadi)
7) Mūsdienu deju grupas (7 – 10 gadi,
11 – 16 gadi)
8) Floristikas studija (7 – 19 gadi)
9)Videoamatieru pulciņš (11 – 19 gadi)

vadītāja Guna Dzene.
vadītāja Madara Ozoliņa.
vadītāja Madara Ozoliņa.
vadītāja Evija Ķiķēna.
vadītāja Inta Mežaraupe.
vadītāja Inta Mežaraupe.
vadītāja Inta Mežaraupe.
vadītāja Elza Poriete.
vadītājs Valērijs Venediktovs.

Sīkāku informāciju sniegs Aknīstes BJC direktore Evija Ķiķēna.
Mobilais: 28349251 vai 20239016

Uzsākot jauno sezonu,
deju kolektīvs „Ieleja“
aicina jaunus
dalībniekus.
Tiekamies mēģinājumā
26.septembrī plkst. 19.30
Aknīstes
vidusskolas zālē.
Veiksmīga kopdarba
rezultātā iespēja
piedalīties 2018. gada
Dziesmu un deju
svētkos.
Sīkāka informācija
Aiga mob. 28757477

V. Ancīša Aknīstes bibliotēkas
darba laiks no 1.10.2017:
Pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien
9.00- 18.00
Piektdien
10.00- 16.30
Brīvdiena- sestdiena, svētdiena
Rudeni, rūgto pīlādžu laiks,
Rudeni, esi pret mani maigs!
Ļauj man gar peļķēm smaidot
iet garām,
Labu domāt un labu darīt!
Ļauj man ar stingru roku
Trakajam lapkritim galvu
noglaust
Un, kad atkal cīruļi zvanīs,
Savu gaišumu atstāj tad manī.
Ā. Elksne
Sveicam septembra jubilāres
Inesi Gorško
Smaidu Zaičenkovu
Biedrība ,,Manai mazpilsētai
Aknīstei“

Izsakām vislielāko pateicību Olitai,
Robertam un Velgai, kā arī visai IK
“AGAO” komandai par profesionālu
un ļoti labu servisu, kā arī atbalstu
psiholoģiski grūtā brīdī.
Tarvidu ģimene

Nu ceļu atradis es esmuto ceļu vienīgo, kas ārā ved
no visiem strupceļiem un bezizejām,
kas debess gaismai pretī ved.
Izsakām dziļu līdzjūtību Jūlijai,
no brāļa atvadoties.
t. tr. kopa „Čukurs“
Un atmiņas ziedēs ap viņu
Baltas kā ābeles.
(Ā. Elksne)
Irma Geida 26.07.1933. - 18.09.2017.

Aknîstes novada domes izdevums
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