
Aknīstes novada
vēstis

Nr. 11/?? 2015. gada NOVEMBRIS

novada
vēstis

Latvijas proklamēšanas 97.gadadienā apbalvotie.

Par Gārsenes pils pārvaldnieka ievēlēšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pir-

mās daļas 27.punktu, Aknīstes novada domes 29.05.2013.
noteikumiem „Kārtība, kādā noris atklāta balsošana ar vē-
lēšanu zīmēm”, Balsu skaitīšanas komisijas protokola Nr.1
apkopotajiem rezultātiem,

atklāti balsojot: PAR – 4 deputāti (A.Ielejs, A.Zībergs,
G.Geida, V.Čāmāne); PRET – 3 (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne);
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Iecelt Aknīstes novada Gārsenes pils pārvaldnieka
amatā Ilzi Meržvinsku.

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

kumu „Par pašvaldību budžetiem”,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,

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

2015.gada 26.novembrī
Aknīstes novada domes sēdē pieņemtie lēmumi
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Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudže-
ta 2015.gada janvāra – oktobra ieņēmumus – EUR
2140750,46 un izdevumus – EUR 2261922,09; speciālā bu-
džeta ieņēmumus – EUR 100543,82 un izdevumus – EUR
79161,21.

Par saistošo noteikumu Nr.25/2015 „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 – 7 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.25/2015 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 25.02.2015. saistošajos noteikumos
Nr.6/2015 „Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns
2015.gadam””.

Par saistošo noteikumu Nr.26/2015 „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 – 7 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.26/2015 „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 – 7 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt sadarbības līgumu ar Valsts izglītības sa-
tura centru, reģ. Nr.90009115938, juridiskā adrese: Vaļņu
iela 2, Rīga, par dalību Starptautiskās Edinburgas herco-
ga jauniešu pašizaugsmes programmā Award īstenošanā. 

Apstiprināt līgumu ar z/s „Priedītes” par aizsargbar-
jeru izgatavošanu un uzstādīšanu, kā arī Meža estrādes
lapenes jumta remontu Gārsenes dabas takās. Līguma sum-
ma EUR 826,92.

Apstiprināt līgumu ar SIA „RM Air Components” par
gaisa kondicionētāja iegādi, uzstādīšanu Gārsenes kultū-
ras namā. Līguma summa EUR 2430,28.

Apstiprināt līgumu ar z/s „Vairogi” par traktora pa-
kalpojumu aku un tualešu sūknēšanas darbiem Gārsenes
pagastā. Līgumcena EUR 121,00.

Apstiprināt līgumu ar IK „CHORUS” par muzikālo pa-
kalpojumu pasākumā 30.10.2015. Gārsenes kultūras namā.
Līgumcena EUR 300,00.

Apstiprināt projekta finansēšanas līgumu ar Valsts kul-
tūrkapitāla fondu par projekta „Gārsenes pils podiņu
krāsns restaurācija”. Piešķirtais VKKF finansējums EUR
3948,00.

Apstiprināt līgumu ar IU „Ikrs” par 1 galda, 3 solu un
smilšu kastes ar vāku izbūvi Bērnu sporta laukumā
Gārsenes ciemā. Līgumcena EUR 484,00.

Apstiprināt līgumu ar saimnieciskās darbības veicēju J.R.

par apaļās krāsns, plīts demontāžu un remonta darbiem
„Krejotava”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, un skur-
steņa galvas demontāžu un remonta darbiem „Šķūņi”,
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā. Līguma summa EUR
430,00.

Apstiprināt līgumu ar sertificētu nekustamā īpašuma
vērtētāju I.Š. par nekustamā īpašuma Liepu iela 8A, Aknīste,
Aknīstes novads, vērtēšanu. Līguma summa EUR 140,00.

Apstiprināt līgumu ar sertificētu nekustamā īpašuma
vērtētāju I.Š. par nekustamā īpašuma „Jaunupītes”,
Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, vērtēšanu. Līguma sum-
ma EUR 300,00.

Apstiprināt līgumu ar sertificētu nekustamā īpašuma
vērtētāju I.Š. par nekustamā īpašuma Skolas iela 16 - 6
un Dzirnavu iela 12 – 4, Aknīste, Aknīstes novads, vērtē-
šanu. Līguma summa EUR 140,00.

Apstiprināt līgumu ar sertificētu nekustamā īpašuma
vērtētāju I.Š. par nekustamā īpašuma „Lapiņas”, Asares
pagasts, Aknīstes novads, vērtēšanu. Līguma summa EUR
140,00.

Apstiprināt līgumu ar sertificētu nekustamā īpašuma
vērtētāju I.Š. par nekustamā īpašuma „Piekrastes”, Asares
pagasts, Aknīstes novads, vērtēšanu. Līguma summa EUR
250,00.

Apstiprināt pirkuma līgumu ar I.M. par dzīvokļa īpa-
šuma „Dimanti”- 13, Gārsene, Gārsenes pagasts, Aknīstes
novads, iegādi. Līguma summa EUR 2000,00.

Apstiprināt līgumu ar z/s „Arkliņi” par Asares pagas-
ta autoceļu caurteku izbūves darbu veikšanu. Līguma sum-
ma EUR 1727,88.

Apstiprināt vienošanos ar SIA „Aknīstes Pakalpojumi”
par grozījumiem 31.01.2011. līgumā Nr.29. 

Slēgt līgumu ar SIA „Brēķu studenti” par transpor-
ta (Mercedes Benz 8x4) pakalpojumu sniegšanu.
Pakalpojuma maksa – EUR 1,05 par katru nobraukto ki-
lometru.

Slēgt līgumu ar SIA „Indāres” par ekskavatora pa-
kalpojuma un grants iekraušanas pakalpojumu sniegša-
nu Asares pagasta ceļa remonta vajadzībām. Ekskavatora
pakalpojuma izmaksas – EUR 48,40/h; grants pakalpoju-
ma izmaksas – EUR 4,11/m3.

Par projekta „Pašvaldības grants ceļu pārbūve
un jauna būvniecība Aknīstes novadā” objektu 

atlases kritērijiem
Pamatojoties uz Ministra 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” 8.punktu un 18.8.apakšpunktu, pašvaldība
ar domes lēmumu nosaka atlases kritērijus pašvaldības au-
toceļiem, kuri tiek izvēlēti objekta būvniecībai un pārbū-
vei Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pa-
sākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lau-
ku apvidos” projekta „Pašvaldības grants ceļu pārbūve un
jauna būvniecība Aknīstes novadā« (turpmāk – projekta)
ietvaros, projektu īstenojot kārtās,

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

Apstiprināt projektā ietvertos atlases kritērijus pa-
švaldības autoceļiem:

pašvaldības autoceļa nozīmīgums pasākuma mērķa – uz-
ņēmējdarbības veicināšana - sasniegšanai:

lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes uzņēmumu
skaits, kuri projektā 

plānoto ielu, ceļu izmanto uzņēmējdarbības nodrošinā-
šanai, 
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integrēta tipa projekti, kas tiek īstenoti kopā ar pievadceļu
izbūvi uzņēmējdarbības objektiem Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai pasākuma „Ieguldījumi materiāla-
jos aktīvos” apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem lauk-
saimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstī-
bā” projekta ietvaros (pasākuma kods - 4.3.),

lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes uzņēmumu
skaits, kuri piebraukšanai uzņēmējdarbībai nepiecieša-
majiem pakalpojumu sniedzējiem izmanto projektā plānotās
ielas, ceļus (savienojumus),

vidējais vai lielais uzņēmums, kurš projektā plānoto ielu,
ceļu izmanto uzņēmējdarbības nodrošināšanai,

pašvaldības autoceļa nozīmīgums pasākuma mērķa –
apdzīvotības saglabāšana - sasniegšanai:

nekustamo īpašumu skaits, kas atrodas projektā plā-
noto ielu, ceļu posmā,

skolēnu vai pasažieru pārvadājumi projektā plānoto
ielu, ceļu posmā,

ievērojams uzņēmumā nodarbināto iedzīvotāju skaits,
nozīmīga iela, ceļa posms lielgabarīta lauksaimniecī-

bas tehnikas, smago kravu pārvadājumu nodrošināša-
nai apdzīvojuma centros;

pašvaldības autoceļa tehniskā stāvokļa vērtējums
(kritisks, neapmierinošs, daļēji apmierinošs) pēc tehnis-
kās apsekošanas atzinuma: 

1.3.1. nestspēja,
1.3.2. grants seguma nodilums,
ūdens atvadīšanas sistēmas bojājumi vai neesamība,
tilta bojājumi,
neatbilstība atsevišķām ceļu standarta prasībām, kuras

būtu jāievēro. 
Informēt projektā iesaistītos vietējos uzņēmējus pub-

liskās apspriedēs par apstiprinātajiem atlases kritēri-
jiem un apstiprinātos atlases kritērijus ņemt vērā pro-
jekta izstrādes laikā.

Par Valsts un pašvaldības vienotā klientu 
apkalpošanas centra izveidi

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pir-
mās daļas 27.punktu, saskaņā ar Koncepciju par publis-
ko pakalpojumu sistēmas pilnveidi, kas balstīta uz Ministru
kabineta 2013.gada 19.februāra rīkojumu Nr.58 un
Grozījumiem Koncepcijā par publisko pakalpojumu sistē-
mas pilnveidi, kas pieņemti 2015.gada 10.janvārī ar Ministru
kabineta rīkojumu Nr.14,

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

Izveidot Aknīstes novadā Valsts un pašvaldības vieno-
to klientu apkalpošanas centru, Aknīstes novada pašval-
dības administrācijas ēkā Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes
novadā.

Iesniegt pieteikumu Vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrijai valsts budžeta mērķdotācijas saņem-
šanai Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas
centra izveidei Aknīstes novadā.

Par atsavināšanai paredzēto pamatlīdzekļu 
pārcelšanu uz pamatlīdzekļu kontiem

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pir-
mās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 15.12.2009. no-
teikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grā-
matvedības uzskaiti” 62.punktu,

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

Pārcelt no atsavināšanas konta uz pamatlīdzekļu kon-
tu nekustamo īpašumu (zemes gabalu) Augšzemes ielā 2,

Aknīstē, Aknīstes novadā, zemes gabalu 0,03 ha platībā ar
kadastra Nr. 5605 001 0256.

Pārcelt no atsavināšanas konta uz pamatlīdzekļu kon-
tu nekustamo īpašumu (zemes gabalu) »Krēsliņi«,
Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, zemes gabalu 13,2 ha
platībā ar kadastra Nr. 5625 005 0063.

Par pašvaldības 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 3.punktu un 5.punktu, 5.panta pirmo, piek-
to daļu, 8.panta otro, sesto, septīto daļu, 9.panta otro daļu,
37.panta pirmās daļas 4.punktu, piekto daļu, 45.panta tre-
šo daļu,

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

Uzsākt Aknīstes novada pašvaldībai piekritīgā nekus-
tamā īpašuma (dzīvokļa) Pasta ielā 5 - 4, Aknīstē, Aknīstes
novadā, atsavināšanas procesu:

Veikt dzīvokļa inventarizāciju, vērtēšanu un ierakstīšanu
Zemesgrāmatā uz Aknīstes novada pašvaldības vārda.

Uzsākt Aknīstes novada pašvaldībai piekritīgā nekus-
tamā īpašuma (dzīvokļa) Augšzemes ielā 22 - 1, Aknīstē,
Aknīstes novadā, atsavināšanas procesu:

Veikt dzīvokļa inventarizāciju, vērtēšanu un ierakstīšanu
Zemesgrāmatā uz Aknīstes novada pašvaldības vārda.

Uzsākt Aknīstes novada pašvaldībai piekritīgā nekus-
tamā īpašuma (dzīvokļa) Dzirnavu ielā 12 - 4, Aknīstē,
Aknīstes novadā, atsavināšanas procesu:

Veikt dzīvokļa inventarizāciju, vērtēšanu un ierakstīšanu
Zemesgrāmatā uz Aknīstes novada pašvaldības vārda.

Uzsākt Aknīstes novada pašvaldībai piekritīgā nekus-
tamā īpašuma (dzīvokļa) Skolas ielā 16 - 6, Aknīstē, Aknīstes
novadā, atsavināšanas procesu:

Veikt dzīvokļa inventarizāciju, vērtēšanu un ierakstīšanu
Zemesgrāmatā uz Aknīstes novada pašvaldības vārda.

Uzsākt Aknīstes novada pašvaldībai piekritīgā nekus-
tamā īpašuma (dzīvokļa) Skolas ielā 10 - 12, Aknīstē,
Aknīstes novadā, atsavināšanas procesu:

Veikt dzīvokļa inventarizāciju, vērtēšanu un ierakstīšanu
Zemesgrāmatā uz Aknīstes novada pašvaldības vārda.

Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai veikt
nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu īpašumu no-
vērtēšanai un atsavināšanai.

Par nekustamā īpašuma »Lapiņas«,  Asares 
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 daļu, 9.panta otro
daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 01.02.2011.
Ministru kabineta noteikumiem Nr.109 »Kārtība, kādā at-
savināma publiskas personas manta« 38.punktu, P.V. ie-
sniegumu,

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

Nodot atsavināšanai Aknīstes novada pašvaldībai pie-
derošu Nekustamo īpašumu (Zemes gabalu 2,0 ha platībā
un viendzīvokļa dzīvojamo māju) »Lapiņas«, Asares pagasts,
Aknīstes novads, kadastra Nr. 5644 005 0352.

Atļaut P.V. atsavināt Aknīstes novada pašvaldības ne-
kustamo īpašumu (zemes gabalu un viendzīvokļa dzīvojamo



4

māju) »Lapiņas«, Asares pagasts, Aknīstes novads, Kadastra
Nr. 5644 005 0352.

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

Apstiprināt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma no-
sacītā cena ir EUR 3050,00 (trīs tūkstoši piecdesmit euro
00 centi).

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

Par nekustamā īpašuma »Piekrastes«, 
Asares 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 3.punktu, 5.panta pirmo daļu, 9.panta otro
daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 01.02.2011.
Ministru kabineta noteikumiem Nr.109 »Kārtība, kādā at-
savināma publiskas personas manta« 38.punktu, G.G. ie-
sniegumu,

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

Atļaut G.G. atsavināt Aknīstes novada pašvaldības ne-
kustamo īpašumu (zemes gabalu) 6,75 ha platībā,
»Piekrastes«, Asares pagasts, Aknīstes novads, Kadastra
Nr. 5644 004 0271.

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

Apstiprināt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma no-
sacītā cena ir EUR 10285,55 (desmit tūkstoši divi simti
astoņdesmit pieci euro 55 centi).

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

Par dzīvokļa īpašuma »Dimanti« dz.16, 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-
mās daļas 4.punktu, piekto daļu, 45.panta trešo daļu, A.G.
iesniegumu,

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

Atļaut A.G. atsavināt Aknīstes novada pašvaldībai pie-
derošu nekustamo īpašumu (dzīvokli), »Dimanti« – 13,
Gārsene, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, kadastra
Nr.5662 900 0004, ar platību 70,5 m2, 705/13041 kopīpa-
šuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes.
Atsavināmā nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena
ir EUR 2000,00 (divi tūkstoši euro 00 centi). Dzīvokļa at-
savināšanas 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 saistošo noteikumu Nr.27/2015 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 23.02.2011. saistošajos no-

teikumos Nr.7 „Par ielu tirdzniecības kārtību
Aknīstes novadā”” apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pir-
mās daļas 1.punktu,

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

Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteiku-
mus Nr. 27/2015 „Grozījumi Aknīstes novada domes
23.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.7 „Par ielu tird-
zniecības kārtību Aknīstes novadā””.

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, Aknīstes
novada pašvaldības darbinieku arodbiedrības pirmorga-
nizācijas valdes 16.11.2015. iesniegumu Nr.835, par Aknīstes
vidusskolas LIZDA priekšsēdētājas 17.11.2015. iesniegu-
mu Nr.852,

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

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

Par prēmiju piešķiršanu
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 – 5 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS
– 2 (J.Vanags, A.Zībergs), Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Piešķirt prēmijas 40 – 50% apmērā no amata algas Aknīstes
novada pašvaldības pastāvīgi strādājošajiem darbiniekiem,
pamatojoties uz Aknīstes novada domes sēdē 22.10.2014.
(prot.Nr.18, 16.#) apstiprinātajiem noteikumiem „Par Aknīstes
novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu”.

Par VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca”
arodbiedrības atbrīvošanu no Gārsenes kultūras

nama telpu nomas maksas
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,

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

Atbrīvot VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” aro-
dorganizāciju no Gārsenes kultūras nama telpu nomas mak-
sas Ziemassvētku pasākuma organizēšanai šī gada 26.de-
cembrī.

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

Izbeigt ar H.P. noslēgto zemes nomas līgumu par pa-
švaldības zemes nomu 1,5 ha platībā, kadastra
Nr.56620030212, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā.

Izbeigt ar V.G., /dzīvesvieta/, noslēgto zemes nomas lī-
gumu par pašvaldības zemes nomu 0,07 ha platībā, kadastra
Nr.56620010095, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, sā-
kot ar 2016.gada 1.janvāri.
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Iznomāt V.Ž., /dzīvesvieta/, pašvaldības zemes gabalu
0,1240 ha platībā, kadastra Nr.5605 001 0251, un noslēgt
zemes nomas līgumu uz 3 gadiem. Nekustamā īpašuma lie-
tošanas mērķis 0502 – pagaidu atļautā zemes izmantoša-
na sakņu dārziem.

Samazināt E.S., /dzīvesvieta/, iznomātās pašvaldības
zemes „Kabatas”, kadastra Nr.5662 003 0101, platību no
4,0 ha uz 1,09 ha, kas nepieciešami ēku uzturēšanai un maz-
dārziņa vajadzībām, veicot grozījumus zemes nomas līgumā.

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (A.Ielejs, S.Pudāne,
J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav;
ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās – 1 deputāts
(V.Dzene, pildot likumā „Par interešu konflikta novērša-
nu pašvaldību amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pie-
ņemšanas ierobežojumus), Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Iznomāt I.D., /dzīvesvieta/, pašvaldības zemes gabalu
0,3386 ha platībā, kadastra Nr.5644 004 0221, un zemes
gabalu 0,1847 ha platībā, kadastra Nr. 5644 004 0328, un
noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Nekustamā īpa-
šuma lietošanas mērķis 0101 – zeme, uz kuras galvenā sa-
imnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Par nekustamā īpašuma „Pļavmaļi”,
 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 – 7 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Pļavmaļi”, Asares
pagastā, Aknīstes novadā, ar īpašuma kadastra numuru
5644 006 0014 zemes gabalu 1,57 ha platībā ar kadastra
Nr.5644 005 0176:

atdalītajam zemes gabalam ar kadastra Nr.5644 005 0176
piešķirt nosaukumu „Pļavas”;

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

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

Par nekustamā īpašuma „Liepkalni”, Gārsenes
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, Ministru kabineta 30.03.2013.
noteikumu „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantoša-
nas un apbūves noteikumi” 12.punktu, Aknīstes novada do-
mes 26.08.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par te-
ritorijas plānojumiem”,

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – 1 (A.Zībergs);
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Liepkalni”, Gārsenes
pagastā, Aknīstes novadā, 4,8 ha platībā, kadastra Nr. 5662
003 0113, atdalot zemes gabalu 3,5 ha platībā:

atdalītajam zemes gabalam piešķirt jaunu kadastra nu-
muru un nosaukumu „Lejkalni”;

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

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

Par nekustamā īpašuma „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 – 7 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Lesinski”, īpašuma
kadastra Nr.5625 005 0080, Aknīstes pagastā, Aknīstes no-
vadā, zemes vienību 11,8 ha platībā ar kadastra apzīmē-
jumu 5625 005 0080, kura tiks pievienota nekustamajam
īpašumam „Aizkārkļi”, 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 lauksaimniecība.

Par saistošo notikumu Nr.28/2015 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 2009.gada 1.jūlija saistoša-
jos noteikumos Nr.1 „Aknīstes novada pašvaldības

nolikums”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās

daļas 1.punktu, 24.pantu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,

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

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.28/2015 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos no-
teikumos Nr.1 „Aknīstes novada pašvaldības nolikums””.

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 – 7 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); 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 1 personai pabalstu EUR 145,00 apmērā sakarā
ar ilgstošu ārstēšanos.

Piešķirt brīvpusdienas 100% apmērā no 01.11.2015. līdz
31.05.2016. – 3 novada izglītības iestāžu bērniem.

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 – 7 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
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Izīrēt P.R. dzīvokli Augšzemes ielā 41 – 6, Aknīstē,
Aknīstes novadā, slēdzot īres līgumu no 01.12.2015. uz 6
mēnešiem.

Reģistrēt I.L. reģistrā Nr.2 „Īrētās dzīvojamās telpas ap-
maiņa pret citu dzīvojamo telpu” ar kārtas Nr.16.

Reģistrēt Z.L. reģistrā Nr.1 „Pašvaldībai piederošu dzī-
vojamo telpu izīrēšana” ar kārtas Nr.103.

Par Aknīstes novada pašvaldības amatpersonas
paraksta tiesībām

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 62.pantu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,

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

Apstiprināt Aivaru IELEJU, Aknīstes novada pa-
švaldības domes priekšsēdētājas neatbrīvoto vietnieku,
Aknīstes novada pašvaldībā kā paraksta tiesīgu amat-
personu Aknīstes novada pašvaldības domes priekšsēdē-
tājas prombūtnes laikā.

Par Medību koordinācijas komisijas izveidošanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pir-

mās daļas 2.punktu, Medību likuma 29.panta septītās da-
ļas 5.punktu, Ministru kabineta 26.05.2014. noteikumiem
Nr.269 „Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zau-
dējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām”,

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

Izveidot Aknīstes novada Medību koordinācijas komisiju
šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs – Aknīstes novada pašvaldības
izpilddirektors Jānis Gavars,

Komisijas locekļi:
Valsts meža dienesta Sēlijas virsmežniecības Viesītes no-

daļas vecāko mežzinis Vigonts Kuklis,
Lauku atbalsta dienesta Viduslatvijas reģionālās lauk-

saimniecības pārvaldes pārstāve Judīte Podniece,
Biedrības „Zemnieku saeima” pārstāvis Ainis Čāmāns,
Latvijas mednieku savienības Sēlijas reģiona pārstāvis

Igors Kantāns.
Komisijas sekretāre – Aknīstes novada pašvaldības te-

ritorijas plānotāja Līga Līduma.
Apstiprināt Aknīstes novada Medību koordinācijas

komisijas nolikumu.

Par Aknīstes novada izglītības iestāžu darbinieku
streiku 2015.gada 27.novembrī

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pir-
mās daļas 27.punktu, Izglītības likuma 30.pantu, Streika
likuma 11.pantu, 28.pantu, Darba strīdu likuma 15.pan-
tu, 16.11.2015. LIZDA Jēkabpils starpnovadu arodbiedrī-
bas organizācijas iesniegumu,

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

Pieņemt informāciju zināšanai par Aknīstes novada iz-
glītības iestāžu streiku 2015.gada 27.novembrī.

2015.gada 11.novembrī
Aknīstes novada domes sēdē pieņemtais lē-

mums

Par piedalīšanos projektā „Pašvaldības meža
īpašuma sakopšana Gārsenes pagastā” pasākumā
„Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu

dzīvotspējas uzlabošanā”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta ot-

rās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 04.08.2015. notei-

kumu Nr.455 „Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga
valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma
„Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzī-
votspējas uzlabošanā” īstenošanai” 40.7.2.punktu,

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

Piedalīties projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma
„Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzī-
votspējas uzlabošana” 15.10.2015.-16.11.2015. kārtā ar pro-
jektu „Pašvaldības meža īpašuma sakopšana Gārsenes pa-
gastā”.

Apstiprināt projekta „Pašvaldības meža īpašuma sa-
kopšana Gārsenes pagastā” īstenošanai nepieciešamās iz-
maksas EUR 1 496,00 apmērā, no tām: 

- publiskais finansējums - EUR 963,60;
- pašvaldības finansējums - EUR 532,40.

Projektu finansēt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

2015.gada 28.oktobrī
Aknīstes novada domes sēdē

pieņemtie lēmumi
Par pašvaldības budžeta izpildi septembrī

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

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene,
S.Pudāne, A.Zībergs, J.Vanags, V.Čāmāne, I.Lunģe,
G.Geida); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes no-
vada dome NOLEMJ:

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudže-
ta 2015.gada janvāra – septembra ieņēmumus – EUR
1939480,24 un izdevumus – EUR 2047585,15; speciālā bu-
džeta ieņēmumus – EUR 91359,74 un izdevumus – EUR
66520,87; ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumus – EUR
1400,00 un izdevumus – EUR 1262,96.

Par saistošo noteikumu Nr.22/2015 „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 – 7 deputāti (V.Dzene,
S.Pudāne, A.Zībergs, J.Vanags, V.Čāmāne, I.Lunģe,
G.Geida); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes no-
vada dome NOLEMJ:

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.22/2015 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 25.02.2015. saistošajos noteikumos
Nr.6/2015 „Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns
2015.gadam””.

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

mās daļas 2.punktu, 
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene,

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

Apstiprināt līgumu ar SIA „Laki Fruit” par pārtikas
produktu (zivis un zivju izstrādājumi) piegādi PII „Bitīte”
un Asares pamatskolā. 

Apstiprināt līgumu ar M.P. par mūzikas nodrošināšanu bal-
lē 19.09.2015. Aknīstes estrādē. Līguma summa EUR 350,00.



7

Apstiprināt līgumu ar AAS „BTA Baltic Insurance
Company” par atlīdzības izmaksu EUR 500,00 apmērā,
pamatojoties uz Apdrošināšanas līgumu. 

Apstiprināt līgumu ar z/s „Dzelmes” par demontāžas
darbu veikšanu vecās trases akās Ancenē, Asares pagas-
tā, Aknīstes novadā. Līguma summa EUR 100,00.

Apstiprināt autora atlīdzības līgumu ar I.T. par autor-
darbu veltītu Dzejas dienām „Dzeja, māksla un mūzika”.
Līguma summa EUR 198,88.

Apstiprināt līgumu ar SIA „Pagrabnieces Auditoru
birojs” par Aknīstes novada pašvaldības 2015.gada finanšu
pārskata revīzijas veikšanu un neatkarīga ziņojuma snieg-
šanu par to. Līguma summa EUR 2541,00.

Apstiprināt vienošanos pie 27.11.2014. noslēgtā
Sadarbības līguma ar AS „Latvijas valsts meži” par pa-
švaldības autoceļa Gārsene – Jaunmuiža – Irbes izman-
tošanu kokmateriālu transportēšanai. 

Apstiprināt līgumu ar SIA „Latvijas Mobilais
Telefons” par interneta testu Asares pamatskolā.

Apstiprināt vienošanos par sadarbību datu apmaiņā starp
Labklājības ministriju, Valsts sociālās apdrošināšanas aģen-
tūru, Nodarbinātības valsts aģentūru, Veselības un darb-
spēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju un Aknīstes novada
pašvaldību.

Apstiprināt līgumu ar Zemkopības ministrijas
Lauku atbalsta dienestu par LAD elektroniskās pie-
teikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu.

Apstiprināt līgumu ar Imanta Mežaraupa daiļrades
atbalsta fondu par līdzfinansējumu komponista, pedagoga,
diriģenta Imanta Mežaraupa atceres koncerta „In memo-
riam” norisei 10.10.2015. Gārsenes evaņģēliski luteriska-
jā baznīcā. Līguma summa EUR 500,00.

Apstiprināt līgumu ar z/s „Arkliņi” par transporta pa-
kalpojuma sniegšanu no Jēkabpils uz Asari. Likme par 1
darba kilometru – EUR 0,73.

Apstiprināt līgumu ar z/s „Arkliņi” par mehanizētu pa-
švaldības autoceļu malu krūmu atvašu appļaušanu Asares
pagasta teritorijā. Līguma summa EUR 48,40.

Apstiprināt līgumu ar SIA „MIKOR” par caurtekas iz-
būvi Parka ielā un esošās caurtekas pagarināšanu, sāngrāvja
posma profila izveidošanu un uzauguma novākšanu Saltupes
ielā, Aknīstē. Līguma summa EUR 1143,33.

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

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

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

Piešķirt finansējumu EUR 2430,28 apmērā gaisa kon-
dicioniera iegādei Gārsenes kultūras namam no kultūras
budžeta līdzekļiem.

Piešķirt finansējumu EUR 2732,04 boilera iegādei un uz-
stādīšanai Aknīstes vidusskolas sporta kompleksa katlu
telpā no skolas budžeta līdzekļiem.

Apmaksāt Asares pagasta pārvaldes rēķinu EUR 668,65
par sūkņa remontu no dabas resursu nodokļu līdzekļiem.

Piešķirt finansējumu Aknīstes bērnu un jauniešu cen-
tram EUR 200,00 apmērā četru klavieru skaņošanai no ne-
sadalītajiem budžeta līdzekļiem.

Piešķirt finansējumu EUR 363,00 apmērā programmas
NOMA uzturēšanai no nesadalītajiem budžeta līdzekļiem.

Pamatojoties uz 23.12.2014. apstiprinātā Aknīstes no-
vada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikuma 59.punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, V.Čāmāne,
I.Lunģe, G.Geida, S.Pudāne); PRET – 2 (J.Vanags,

A.Zībergs); ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NO-
LEMJ:

Piešķirt naudas balvu 50% apmērā no mēnešalgas
Aknīstes novada domes deputātam Aivaram Ielejam.

atklāti balsojot: PAR – 4 deputāti (V.Dzene, V.Čāmāne,
I.Lunģe, S.Pudāne); PRET – 2 (J.Vanags, A.Zībergs); AT-
TURAS – nav, balsojumā nepiedalās – 1 deputāts (G.Geida,
pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu pašvaldību
amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ie-
robežojumus), Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Piešķirt naudas balvu 50% apmērā no mēnešalgas
Aknīstes novada domes deputātam Guntaram Geidam.

balsojot: PAR – 4 deputāti (V.Dzene, V.Čāmāne, I.Lunģe,
G.Geida); PRET – 2 (J.Vanags, A.Zībergs); ATTURAS –
nav, balsojumā nepiedalās – 1 deputāts (S.Pudāne, pildot
likumā „Par interešu konflikta novēršanu pašvaldību amat-
personu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobe-
žojumus), Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Piešķirt naudas balvu 50% apmērā no mēnešalgas
Aknīstes novada domes deputātei Skaidrītei Pudānei.

atklāti balsojot: PAR – 4 deputāti (V.Dzene, G.Geida,
I.Lunģe, S.Pudāne); PRET – 2 (J.Vanags, A.Zībergs); AT-
TURAS – nav, balsojumā nepiedalās – 1 deputāts (V.Čā-
māne, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu pa-
švaldību amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pie-
ņemšanas ierobežojumus), Aknīstes novada dome NO-
LEMJ:

Piešķirt naudas balvu 50% apmērā no mēnešalgas
Aknīstes novada domes deputātei Valentīnai Čāmānei.

atklāti balsojot: PAR – 4 deputāti (V.Dzene, G.Geida,
V.Čāmāne, S.Pudāne); PRET – 2 (J.Vanags, A.Zībergs);
ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās – 1 deputāts
(I.Lunģe, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu
pašvaldību amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pie-
ņemšanas ierobežojumus), Aknīstes novada dome NO-
LEMJ:

Piešķirt naudas balvu 50% apmērā no mēnešalgas
Aknīstes novada domes deputātei Inārai Lunģei.

atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, G.Geida,
V.Čāmāne, I.Lunģe, S.Pudāne) PRET – 2 (J.Vanags,
A.Zībergs); ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NO-
LEMJ:

Piešķirt naudas balvu 50% apmērā no mēnešalgas
Aknīstes novada domes deputātei Aijai Voitiškei.

atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, G.Geida,
V.Čāmāne, I.Lunģe, S.Pudāne); PRET – 1 (A.Zībergs); AT-
TURAS – nav, balsojumā nepiedalās – 1 deputāts (J.Vanags,
pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu pašvaldību
amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ie-
robežojumus), Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Piešķirt naudas balvu 50% apmērā no mēnešalgas
Aknīstes novada domes deputātam Jānim Vanagam.

atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, G.Geida,
V.Čāmāne, I.Lunģe, S.Pudāne); PRET – 1 (J.Vanags); AT-
TURAS – nav, balsojumā nepiedalās – 1 deputāts
(A.Zībergs, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu
pašvaldību amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pie-
ņemšanas ierobežojumus), Aknīstes novada dome NO-
LEMJ:

Piešķirt naudas balvu 50% apmērā no mēnešalgas
Aknīstes novada domes deputātam Andrim Zībergam.

atklāti balsojot: PAR – 4 deputāti (V.Čāmāne, I.Lunģe,
G.Geida, S.Pudāne); PRET – 2 (J.Vanags, A.Zībergs); AT-
TURAS – nav, balsojumā nepiedalās – 1 deputāts (V.Dzene,
pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu pašvaldību
amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ie-
robežojumus), Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Piešķirt naudas balvu EUR 145 apmērā Aknīstes novada
domes priekšsēdētājai Vijai Dzenei.
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Par Aknīstes novada mājokļu politiku
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pir-

mās daļas 2.punktu, 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.pan-
ta pirmās daļas 17.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene,
S.Pudāne, A.Zībergs, J.Vanags, V.Čāmāne, I.Lunģe,
G.Geida); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes no-
vada dome NOLEMJ:

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības mājokļu poli-
tikas vadlīnijas 2015.-2020.gadam.

Par grozījumiem Aknīstes novada domes
16.09.2009. apstiprinātajā nolikumā
 „Par pašvaldības sniegtajiem maksas

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

mās daļas 2.punktu, 
atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene,

S.Pudāne, A.Zībergs, V.Čāmāne, I.Lunģe, G.Geida);
PRET – nav; ATTURAS – 1 (J.Vanags), Aknīstes nova-
da dome NOLEMJ:

Apstiprināt grozījumus Aknīstes novada domes
16.09.2009. nolikumā „Par pašvaldības sniegtajiem mak-
sas pakalpojumiem”.

Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības

nolikumā un amatu sarakstā
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, Aknīstes
novada pašvaldības darbinieku arodbiedrības pirmorga-
nizācijas valdes 21.10.2015. iesniegumu Nr.745,

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene,
S.Pudāne, A.Zībergs, J.Vanags, V.Čāmāne, I.Lunģe,
G.Geida); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes no-
vada dome NOLEMJ:

Apstiprināt grozījumus Aknīstes novada pašvaldības in-
stitūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā
(apstipr.23.12.2014., prot. Nr.20, 7.#) un amatu sarakstā.

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

Izbeigt ar A.Ģ., /dzīvesvieta/, noslēgto zemes nomas lī-
gumu par pašvaldības zemes gabalu 0,4 ha platībā, kadastra
Nr.56050010559, Aknīstē, Aknīstes novadā, sākot ar
2016.gada 1.janvāri.

Izbeigt ar R.L., /dzīvesvieta/, noslēgto zemes nomas lī-
gumu par pašvaldības zemes gabalu 0,0280 ha platībā, ka-
dastra Nr.56050010185, Aknīstē, Aknīstes novadā, sākot
ar 2016.gada 1.janvāri.

Iznomāt U.D., /dzīvesvieta/, pašvaldības zemes gaba-
lu 5,0 ha platībā, kadastra Nr.5625 001 0120, zemes ga-
balu 1,0 ha platībā, kadastra Nr. 5625 001 0114, un noslēgt
zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis 0101 – zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Iznomāt O.P., /dzīvesvieta/, pašvaldības zemes gaba-

lu 756 m2 platībā, kadastra Nr.5605 001 0591, un noslēgt
zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis 0502 – pagaidu atļautā zemes izmantošana
sakņu dārziem.

Iznomāt Ņ.L., /dzīvesvieta/, pašvaldības zemes gaba-
lu 0,5880 ha platībā, kadastra Nr.5644 004 0248, un no-
slēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Nekustamā īpa-
šuma lietošanas mērķis 0101 – zeme, uz kuras galvenā sa-
imnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Iznomāt A.V., /dzīvesvieta/, pašvaldības zemes gaba-
lu 6,7 ha platībā, kadastra Nr.5625 005 0143, un zemes ga-
balu 7,4 ha platībā, kadastra Nr.5625 007 0184, un noslēgt
zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis 0101 – zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Iznomāt A.T., /dzīvesvieta/, pašvaldības zemes gabalu
2,8 ha platībā, kadastra Nr.5644 005 0130, un zemes ga-
balu 8,5 ha platībā, kadastra Nr.5644 005 0297, un noslēgt
zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis 0101 – zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Par nedzīvojamo telpu ar galdniecības iekārtām
nomas līguma pagarināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, li-
kumu „Par pašvaldību budžetiem Pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene,
S.Pudāne, A.Zībergs, J.Vanags, V.Čāmāne, I.Lunģe,
G.Geida); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes no-
vada dome NOLEMJ:

Slēgt vienošanos par grozījumiem 22.10.2014. ne-
dzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.4 ar A.Z., /dzīvesvieta/,
par līguma termiņa pagarināšanu uz 1 gadu.

Par Vidusdaugavas reģionālā atkritumu
 apsaimniekošanas plāna 2015.- 2021.gadam 

apstiprināšanu
Pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma

III nodaļu, Ministru kabineta 12.07.2011. noteikumiem
Nr.564 „Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas valsts
un reģionālajiem plāniem un atkritumu rašanās novēršanas
valsts programmu”, Ministru kabineta 21.03.2013. rīkojumu
Nr.100 „Par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2013.
– 2020. apstiprināšanu”, SIA Vidusdaugavas SPAAO un
Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Vienošanās pro-
tokolu Nr.G/A/F07/767-V/15/1 pie 2007.gada 28.decembra
līguma Nr.G/A/F07/767 par 2007.gada 28.decembra
valsts vārdā galvota aizdevuma apkalpošanu un uzraudzību
(turpmāk – vienošanās protokols”, kas nosaka
Vidusdaugavas reģionālā apsaimniekošanas plāna 2015.-
2020.izstrādes termiņus, SIA „Vidusdaugavas SPAAO”
02.10.2015. vēstuli Nr.1-5/90/1-6, 

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene,
S.Pudāne, A.Zībergs, J.Vanags, V.Čāmāne, I.Lunģe,
G.Geida); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes no-
vada dome NOLEMJ:

Apstiprināt SIA „EIROPROJEKTS” un SIA
„Vidusdaugavas SPAAO” izstrādāto Vidusdaugavas re-
ģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2015.-2021.ga-
dam.

Par Aknīstes novada pašvaldības
 pretkorupcijas pasākuma plāna 
2015.-2017.gadam apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pir-
mās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 21.mai-
ja rīkojumu Nr.326 „Par Korupcijas novēršanas un apka-
rošanas pamatnostādnēm 2009.-2013.gadam”,
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atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene,
S.Pudāne, A.Zībergs, J.Vanags, V.Čāmāne, I.Lunģe,
G.Geida); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes no-
vada dome NOLEMJ:

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pretkorupci-
jas pasākumu plānu 2015.- 2017.gadam.

Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pir-

mās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu,
Latvijas Republikas Civillikuma 1895.pantu, Ministru ka-
bineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā bu-
džeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu,
prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir ne-
iespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis
parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites
un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina izveidotos uz-
krājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņē-
mumus no uzkrājuma samazinājuma,

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene,
S.Pudāne, A.Zībergs, J.Vanags, V.Čāmāne, I.Lunģe,
G.Geida); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes no-
vada dome NOLEMJ:

Atļaut Aknīstes novada pašvaldības grāmatvedībai no-
rakstīt bezcerīgos debitoru parādus par īres maksas un pa-
kalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, pa-
rāda dzēšanu (2 mirušām personām).

Atļaut Aknīstes novada pašvaldības grāmatvedībai no-
rakstīt bezcerīgos debitoru parādus par sociālās aprūpes
pakalpojumiem, parāda dzēšanu (2 mirušām personām).

Lēmuma izpildes kontroli nodrošina Aknīstes novada pa-
švaldības grāmatvedība.

Atteikt SIA »Gārsenes komunālie pakalpojumi« norakstīt
komunālo maksājumu parādus 3 personām par kopējo sum-
mu EUR 976, 31.

Par saistošo noteikumu Nr.23/2015
 „Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un
bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības” 

apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, li-

kumu „Par pašvaldību budžetiem Pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 41.pan-
ta pirmās daļas 1.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene,
S.Pudāne, A.Zībergs, J.Vanags, V.Čāmāne, I.Lunģe,
G.Geida); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes no-
vada dome NOLEMJ:

Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteiku-
mus Nr. 23/2015 „Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim
un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”.

Par saistošo noteikumu Nr.24/2015 „Kārtība,
kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona 

atzīstama par maznodrošinātu 
Aknīstes novadā” apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, li-
kumu „Par pašvaldību budžetiem”, Pamatojoties uz liku-
ma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu,
41.panta pirmās daļas 1.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene,
S.Pudāne, A.Zībergs, J.Vanags, V.Čāmāne, I.Lunģe,
G.Geida); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes no-
vada dome NOLEMJ:

Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteiku-
mus Nr. 24/2015 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzī-
vojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Aknīstes no-
vadā”.

Par pašvaldības 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 3.punktu un 5.punktu, 5.panta pirmo, piek-
to daļu, 8.panta otro, sesto, septīto daļu, 9.panta otro daļu,
37.panta pirmās daļas 4.punktu, piekto daļu, 45.panta tre-
šo daļu,

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene,
S.Pudāne, A.Zībergs, J.Vanags, V.Čāmāne, I.Lunģe,
G.Geida); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes no-
vada dome NOLEMJ:

Uzsākt Aknīstes novada pašvaldībai piederošā nekus-
tamā īpašuma (zemes) „Mierlauki”, Aknīstes pagastā,
Aknīstes novadā, 13,2 ha platībā, kadastra Nr.5625 008 0052,
atsavināšanas procesu.

Uzsākt Aknīstes novada pašvaldībai piekritīgā nekus-
tamā īpašuma (dzīvokļa) „Dimanti” – 16, Gārsenē, Gārsenes
pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanas procesu:

Veikt dzīvokļa inventarizāciju, vērtēšanu un ierakstīšanu
Zemesgrāmatā uz Aknīstes novada pašvaldības vārda.

Uzsākt Aknīstes novada pašvaldībai piekritīgā nekus-
tamā īpašuma (dzīvokļa) Skolas iela 16 - 6, Aknīstē, Aknīstes
novadā, atsavināšanas procesu:

Veikt dzīvokļa inventarizāciju, vērtēšanu un ierakstīšanu
Zemesgrāmatā uz Aknīstes novada pašvaldības vārda.

Uzsākt Aknīstes novada pašvaldībai piekritīgā nekus-
tamā īpašuma – zemes gabala »Piekrastes«, Asares pagastā,
Aknīstes novadā atsavināšanu, kadastra Nr. 5644 004 0271,
kopējā platībā 6,75 ha.

Uzsākt Aknīstes novada pašvaldībai piekritīgā nekus-
tamā īpašuma – viendzīvokļa dzīvojamās mājas »Lapiņas«,
Asares pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanu, kadastra
Nr. 5644 005 0352 001.

Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai veikt
nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu īpašuma no-
vērtēšanai un atsavināšanai.

Par dzīvokļa īpašuma „Dimanti” dz.17, Gārsenē,
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, pārdošanu 

izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Atsavināt Aknīstes novada pašvaldībai piederošu ne-

kustamo īpašumu (dzīvokli), »Dimanti« – 17, Gārsene,
Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, kadastra Nr. 5662 900
0005, ar platību 89,8 m2, 791/13041 kopīpašuma domāja-
mās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes.

Noteikt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma (dzīvok-
ļa) nosacītā cena ir EUR 2000,00 (divi tūkstoši euro 00 cen-
ti);

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

Apstiprināt Aknīstes novada domes izsoles noteikumus
Nr.5/2015 „Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā eso-
šā dzīvokļa »Dimanti« – 17, Gārsene, Gārsenes pagasts,
Aknīstes novads atsavināšanu”.

Par nekustamā īpašuma (zemes gabala) Liepu
ielā 8A, Aknīstē, Aknīstes novadā, pārdošanu

 izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pir-

mās daļas 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavi-
nāšanas likuma 1.panta pirmās daļas 4.punktu, 3.panta
pirmās daļas 1.punktu, 3.panta otro daļu, 4.panta otro daļu,
5.panta pirmo un piekto daļu, 8.panta otro, sesto, septīto
daļu, 9.panta otro daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu
un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pir-
mās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 01.02.2011. no-
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teikumiem Nr.109 »Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta« 38.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene,
S.Pudāne, A.Zībergs, J.Vanags, V.Čāmāne, I.Lunģe,
G.Geida); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes no-
vada dome NOLEMJ:

Atsavināt Aknīstes novada pašvaldībai piederošo ne-
kustamo īpašumu (zemi) Liepu ielā 8A, Aknīstē, Aknīstes
novadā, ar kadastra Nr. 5605 001 0372, kopējā platībā 0,3352
ha.

Noteikt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma (zemes ga-
bala) nosacītā cena ir EUR 1350,00.

Lēmuma 1.punktā uzskaitītā nekustamā īpašuma (ze-
mes gabala) atsavināšanas veids ir pārdošana izsolē.

Apstiprināt Aknīstes novada domes izsoles noteikumus
Nr.6/2015 „Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā eso-
šā Zemes gabala Liepu ielā 8A, Aknīstē, Aknīstes novadā
atsavināšanu”.

Par nekustamā īpašuma „Jaunupītes”, 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 8.punktu, 5.panta pirmo daļu, 9.panta otro
daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, Ministru kabineta
01.02.2011. noteikumiem Nr.109 »Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta« 38.punktu, J.V. iesniegumu,

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene,
S.Pudāne, A.Zībergs, J.Vanags, V.Čāmāne, I.Lunģe,
G.Geida); 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:

Nodot atsavināšanai Aknīstes novada pašvaldībai pie-
derošu Nekustamo īpašumu (zemes gabalu) »Jaunupītes«,
Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, kadastra Nr. 5662 001
0009, kopējā platība 18,42 ha.

Atļaut J.V. atsavināt Aknīstes novada pašvaldības ne-
kustamo īpašumu (zemes gabalu) »Jaunupītes«, Gārsenes
pagasts, Aknīstes novads, Kadastra Nr. 5662 001 0009.

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

Apstiprināt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma no-
sacītā cena ir EUR 22 600,00 (divdesmit divi tūkstoši seši
simti euro 00 centi).

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

Par dzīvokļa īpašuma „Dimanti” dz.13, Gārsenē,
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, pārdošanu

par brīvu cenu
Pamatojoties uz Par pašvaldībām” 14.panta pirmās da-

ļas 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās
daļas 5.punktu, 5.panta pirmo, piekto daļu, 8.panta otro,
sesto, septīto daļu, 9.panta otro daļu, 37.panta pirmās da-
ļas 4.punktu, piekto daļu, 45.panta trešo daļu, I.M. ie-
sniegumu,

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene,
S.Pudāne, A.Zībergs, J.Vanags, V.Čāmāne, I.Lunģe,
G.Geida); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes no-
vada dome NOLEMJ:

Atļaut I.M. atsavināt Aknīstes novada pašvaldībai pie-
derošu nekustamo īpašumu (dzīvokli), »Dimanti« – 13,
Gārsenē, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra

Nr.5662 900 0006, ar platību 89,5 m2, 791/13041 kopīpa-
šuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. 

Atsavināmā nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena
ir EUR 2000,00 (divi tūkstoši euro 00 centi).

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

mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot
dzīvokļa pirkuma līgumu.

Par struktūrvienības un jaunas amata 
vietas izveidošanu

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.pun-
ktu, 

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene,
S.Pudāne, A.Zībergs, J.Vanags, V.Čāmāne, I.Lunģe,
G.Geida); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes no-
vada dome NOLEMJ:

Izveidot 2015.gada 1.decembrī Aknīstes novada pašvaldībā
jaunu struktūrvienību – Gārsenes pils.

Izveidot jaunu amata vietu – pils pārvaldnieks (profe-
sijas kods 1431 05, amatu saime III, mēnešalgas grupas
līmenis II B, mēnešalgas grupa 8) – 1 slodze, amatalga EUR
517,00 (pieci simti septiņpadsmit euro 00 centi).

Uzdot pašvaldības juriskonsultei L.Valainei izstrādāt
struktūrvienības – Gārsenes pils NOLIKUMU.

Par pieteikšanās izsludināšanu uz
 struktūrvienības „Gārsenes pils” vadītāja amatu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Darba likuma
32.pantu,

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene,
S.Pudāne, A.Zībergs, J.Vanags, V.Čāmāne, I.Lunģe,
G.Geida); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes no-
vada dome NOLEMJ:

Izsludināt pieteikšanos uz Aknīstes novada pašvaldības
struktūrvienības – Gārsenes pils – pārvaldnieka amatu līdz
šī gada 23.novembrim.

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

Piešķirt 1 personai apbedīšanas pabalstu EUR 75,00 ap-
mērā. 

Piešķirt 3 personām pabalstu EUR 150,00 apmērā sa-
karā ar bērna piedzimšanu. Kopā EUR 450,00.

Piešķirt 1 personai pabalstu EUR 30,00 apmērā saka-
rā ar atbrīvošanos no brīvības atņemšanas vietas.

Piešķirt brīvpusdienas 50% apmērā no 01.10.2015. līdz
31.05.2016. – 5 novada izglītības iestāžu bērniem.

Piešķirt brīvpusdienas 100% apmērā no 01.10.2015. līdz
31.05.2016. – 5 novada izglītības iestāžu bērniem.

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

Piešķirt dzīvokli E.B. Augšzemes ielā 36 – 8, Aknīstē,
Aknīstes novadā, slēdzot īres līgumu uz 1 gadu.

Piešķirt dzīvokli M.Z.M. Augšzemes ielā 19 – 5, Aknīstē,
Aknīstes novadā, slēdzot īres līgumu uz 6 mēnešiem.

Piešķirt dzīvokli I.T. „Spodras” – 10, Ancenē, Asares pa-
gastā, Aknīstes novadā, slēdzot īres līgumu uz 1 gadu.

Reģistrēt K.A. reģistrā Nr.1 „Pašvaldībai piederošu dzī-
vojamo telpu izīrēšana” ar kārtas Nr.102.

Pagarināt dzīvojamo telpu īres līgumu ar A.G. par dzī-
vokli „Dimanti” – 16, Gārsenē, Gārsenes pagastā,
Aknīstes novadā, slēdzot īres līgumu uz 1 gadu.

Par izmaiņām Aknīstes novada materiālu un
mazvērtīgā inventāra norakstīšanas komisijas

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

mās daļas 24.punktu, 
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene,

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

Atbrīvot Marutu Caunīti no Aknīstes novada Gārsenes
pagasta pārvaldes materiālu un mazvērtīgā inventāra no-
rakstīšanas komisijas locekļa amata.

Ievēlēt Sintiju Venediktovu-Gobu par Aknīstes novada
Gārsenes pagasta pārvaldes materiālu un mazvērtīgā in-
ventāra norakstīšanas komisijas locekli.

Par izmaiņām Nolikumā par Aknīstes novada
pašvaldības piedāvātajiem tūrisma maksas

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

mās daļas 2.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene,

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

Apstiprināt grozījumus Aknīstes novada domes
12.02.2014. apstiprinātajā Nolikumā „Par Aknīstes nova-

da pašvaldības piedāvātajiem tūrisma maksas pakalpo-
jumiem.

Par Aknīstes novada Asares pagasta teritorijas
plānojuma darbības termiņa pagarināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta ot-
rās daļas 1.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas liku-
ma 8.pantu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25.
(5) pantu un likuma Pārejas noteikumu 4.pantu,

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene,
S.Pudāne, A.Zībergs, J.Vanags, V.Čāmāne, I.Lunģe,
G.Geida); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes no-
vada dome NOLEMJ:

Pagarināt Asares pagasta teritorijas plānojuma 2003.
- 2015.gadam grozījumu 2007. -2015.gadam darbības lai-
ku līdz jauna Aknīstes novada teritorijas plānojuma spē-
kā stāšanās laikam.

Par apbalvošanai valsts svētkos izvirzīto
 kandidātu apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, li-
kumu „Par pašvaldību budžetiem”, Pamatojoties uz Aknīstes
novada domes 15.09.2015. nolikumu „Par apbalvošanu ar
Aknīstes novada pašvaldības Atzinības rakstu Latvijas
Republikas proklamēšanas dienā 18.novembrī” (prot. Nr.13,
15.#),

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene,
S.Pudāne, A.Zībergs, J.Vanags, V.Čāmāne, I.Lunģe,
G.Geida); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes no-
vada dome NOLEMJ:

Apstiprināt apbalvošanai Latvijas Republikas prokla-
mēšanas gadadienas pasākumā izvirzītos kandidātus:

Asares pamatskola izvirza Regīnu Pudāni;
Deputāte A.Voitiške un S.Pudāne izvirza Dainu

Miezāni;
Domes priekšsēdētāja V.Dzene izvirza Egonu Tunķeli;
Aknīstes senioru centra „Veselības grupa” un „Apaļā gal-

da” dalībnieki izvirza Mariju Ribicku;
Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēka izvirza Mariju Čū-

rišķi;
Aknīstes vidusskola izvirza Ingu Elksni un Olitu Treini;
PII „Bitīte” izvirza Ilvu Elksni un Ingu Krasevsku.

APSTIPRINĀTS
Aknīstes novada domes 
16.09.2009. sēdē (prot.

Nr.8, 17.2.#)

NOLIKUMS

par pašvaldības sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem

Grozījumi 19.05.2010. prot. Nr.7, 7.#
Grozījumi 15.09.2010. prot. Nr.13, 33.#

Grozījumi 26.01.2011. prot. Nr.1, 22.#
Grozījumi 27.04.2011. prot. Nr.6, 21.#
Grozījumi 23.10.2013. prot. Nr.16, 25.#
Grozījumi 28.10.2015. prot. Nr.15, 6.#
Ieņēmumus par Aknīstes novada pašvaldības sniegta-

jiem pakalpojumiem ieskaita pašvaldības pamatbudžeta
ieņēmumos.

Maksas pakalpojumu uzskaite tiek veikta atbilstoši grā-
matvedības organizācijas noteikumiem un likuma „Par grā-
matvedību” prasībām.

Noteikt maksu par pašvaldības sniegtajiem pakalpoju-
miem:

N.p.k. Pakalpojuma veids Maksa par 
pakalpojumu, euro 

1. Autotransporta iznom šana darba dien s * 0,36 euro/km 
2. Autotransporta iznom šana br vdien s un sv tku dien s* 0,43 euro/km 
3. Izsl gts (Groz jumi 28.10.2015.)  
4. Autotransporta iznom šana b ru gad jum  pašvald bas 

robež s 
3,56 euro/h 

5.  Autotransporta iznom šana b ru gad jum  uz cit m 
pašvald b m 

3,56 euro/h un par 
nobrauktajiem km 
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APSTIPRINĀTS
Aknīstes novada domes 
12.02.2014. sēdē (prot.

Nr.2, 10.#)

NOLIKUMS
par Aknīstes novada pašvaldības piedā-

vātajiem tūrisma maksas pakalpojumiem

Grozījumi 28.10.2015. (prot. Nr.15, 25.#)

Ieņēmumus par tūristiem sniegtajiem pakalpojumiem
ieskaita pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos.

Maksas pakalpojumu uzskaite tiek veikta atbilstoši grā-
matvedības organizācijas noteikumiem un likuma „Par grā-
matvedību” prasībām.

Noteikt šādas cenas tūrisma pakalpojumiem:

p j
6. Iedz vot ju braucieni ar pašvald bas autotransportu maršrutos 

Akn ste -J kabpils vai J kabpils – Akn ste 
 ar Soci l  dienesta nos t jumiem 

                                            (Groz jumi 19.05.2010.) 

1,42 euro  
 

bez maksas 

7. Iedz vot ju braucieni ar pašvald bas autotransportu maršrutos 
Akn ste -R ga vai R ga – Akn ste 

 ar Soci l  dienesta nos t jumiem 
                                            (Groz jumi 19.05.2010.) 

4,27 euro  
 

bez maksas 
 

Traktora T-150K iznom šana:  
  - ar sniega t r mo l pstu 29,88 euro/h 

8. 

  - ar š idro atkritumu mucu vai traktora piekabi 28,46 euro/h 
9. Traktora JUMZ-6AKL iznom šana 25,61 euro/h 

Faksa nos t šana:  
            -  Latvijas teritorij  0,43 euro/lpp. 

10.  

            -  rpus Latvijas teritorijas 0,71 euro/lpp. 
Materi lu kop šana:  
             - A4 lapa  no vienas puses 0,07 euro 
              - A4  lapa no ab m pus m 0,11 euro 
             - A3 lapa no vienas puses 0,21 euro 

11.  

              - A3 lapa no ab m pus m 0,36 euro 
Ve as mazg šana:  
             - tr c g m person m, inval diem, pension riem  
(Groz jumi 27.04.2011.) 

2,42 euro Ls par ciklu 
12.  

             - p r jiem novada iedz vot jiem 
                                                   (Groz jumi 27.04.2011.) 

3,56 euro Ls par ciklu 

13.  Izsl gts ar 26.01.2011. groz jumiem  
14.  Izsl gts ar 26.01.2011. groz jumiem   

Kaps tas pakalpojumi (iz emot G rsenes kaps tas) :  
          - vienreiz ja maksa par kapavietu 14,23 euro 

15.  

          - vienreiz ja maksa par kapavietu urnai 7,11 euro 
16.  Pašvald bas nekustam  pašuma iznom šana soci l s 

aizsardz bas, kult ras, izgl t bas, zin tnes, sporta vai 
vesel bas apr pes funkciju nodrošin šanai  
(Groz jumi 15.09.2010.) 

0,28 euro/m2 m nes  

17.  Sken šana 0,15 euro/lpp. 
18.  Maksa par paraksta apliecin šanu saist b  ar parakstu 

v kšanu par likumprojektu, Satversmes groz jumu projektu 
vai Saeimas atsaukšanas ierosin šanu (Groz jumi 
28.10.2015.) 

1,00 euro 

19.  Akn stes kapli as izmantošanas pakalpojumu izmaksas: 
- l a uzglab šana kapli as aukstumtelp ; 
- kapli as ceremoniju z les, t s invent ra izmantošana, 

 
1 d/n 4,00 euro 

10,00 euro 
kapli as zvana zvan šana (Groz jumi 28.10.2015.) 

* Ja paredzēta dīkstāve ilgāk par 4 stundām, samaksa pēc vienošanās. 
(Grozījumi 23.10.2013.)

Maksu iekasē, izsniedzot darījuma kvīti.
Maksa par pakalpojumu iemaksājama pašvaldības kasēs (Aknīstē, Asarē, Gārsenē).

Domes priekšsēdētāja: V.Dzene
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Nr. 
p.k. T risma objekts, pakalpojums Pieaugušie 

B rni l dz 18 
g.v., studenti, 

pension ri 

imenes (2 
pieaugušie + 

vismaz 1 b rns) 

3.1. G rsenes pils un taku 
apmekl jums 1,40 EUR 0,70 EUR 3,50 EUR 

3.2. G rsenes pils apmekl jums Par ziedojumiem 
3.3. Asares parka apmekl jums Par ziedojumiem 

3.4. Akn stes novadp tniec bas muzeja 
apmekl jums 0,55 EUR 0,25 EUR 1,35 EUR 

3.5. 
Dal bas maksa 
muzejpedago iskaj  nodarb b  
Akn stes novadp tniec bas muzej  

0,40 EUR 0,40 EUR - 

Pirmsskolas vecuma b rniem un Akn stes novada iedz vot jiem  
t risma objektu apmekl jums – BEZMAKSAS  

3.6. Gida pakalpojumi (ekskursijai l dz 
25 cilv. grup ) 

5,70 EUR/latviešu valod  
10,00 EUR/ang u, krievu valod  

3.7. Ugunskura un atp tas vietas 
izmantošana G rsenes dabas tak s 4,30 EUR/h 

3.8. Laivas noma G rsenes dzirnavu 
d  0,40 EUR/h 

 
4. Noteikt š das cenas t risma pakalpojumiem, kas saist si ar nakš ošanu: (Groz jumi 

28.10.2015.) 
 
 Nr. Naktsm tne Cena/1 pers. 

4.1. Telts vieta G rsenes pils parka 
teritorij  2,00 EUR 

4.2. Izsl gts   

4.3. G rsenes pils   3,00 EUR/1 pers. (matracis); 
5,00 EUR/1 pers. (gulta, gultasve a) 

 
5. Noteikt š das cenas pašvald bas telpu nomai: 

Nr. Iznom jam  telpa Cena Piez mes 

5.1. 
G rsenes pils, kult ras nama G rsen , 
Asar  un Akn stes BJC telpu noma 
(konferenc m, semin riem) 

14,50 EUR par 
1stundu 

50% atlaide, ja r ko 
Akn stes novada biedr ba, 
iest de vai iedz vot ji 

5.2. 
G rsenes pils, kult ras nama G rsen , 
Asar  un Akn stes BJC telpu noma 
banketiem  

2,50 EUR/1 
pers. par 1 
diennakti 

50% atlaide, ja r ko 
Akn stes novada iedz vot ji  

 
6. T risma inform cijas punkta darbinieki sniedz atlaides 3.punkt  min tajiem t risma 

pakalpojumiem 50% apm r  (inval diem, intern tskolu audz k iem, b rnu namu 
audz k iem.) 

7. Maksu iekas , izsniedzot ieejas bi etes vai dar juma kv ti. 
8. Iekas t  maksa iemaks jama pašvald bas kas s (Akn st , Asar , G rsen ) vai internetbank : 

SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr.LV82UNLA0009012130037. 

Domes priekšsēdētāja: V.Dzene

Pateicības vārdi un  laba vēlējumi sildīja sirdi, koncerts radīju prieku un svētku noskaņu. Labie darbi, vārdi
un domas ir lieliska dāvana gan katram no mums, gan mūsu valstij.

Lai mums visiem kopā izdodas sasniegt un realizēt mūsu sapņus un ieceres. Ja mums tas izdosies, tad plauks
un mirdzēs mūsu novads, mūsu Latvija!

Paldies Aknīstes novada pašvaldībai un        
Asares pamatskolas kolektīvam saka Regīna Pudāne.     
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Izsole
Aknīstes novada pašvaldība pārdod pirmās kārtas at-

klātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpa-
šumu:

1. „Dimanti“, dzīvoklis Nr.17, Gārsene, Gārsenes pagasts,
Aknīstes novads, kadastra Nr. 5662 900 0005, ar platību
89,8 m2, kas sastāv no 791/13041 kopīpašuma domājamās
daļas no daudzdzīvokļu mājas un no zemes. Nekustamā īpa-
šuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR 2000,00, nodroši-
nājuma apmērs – EUR 200,00, reģistrācijas nodeva – EUR
14,23. Pirmpirkuma tiesību nav.

Izsole notiks 2015.gada 14.decembrī plkst.11.00
Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāva zālē, Skolas ielā 7,
Aknīstē, Aknīstes novadā. Pieteikums jāiesniedz līdz
2015.gada 11.decembrim darbdienās no plkst.8.00 līdz
plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.17.00, piektdienās
no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 no plkst.12.30 līdz
plkst.14.30, Aknīstes novada pašvaldības kancelejā, Skolas
ielā 7, Aknīste, Aknīstes novads. Nodrošinājums, reģistrācijas
nodeva iesniedzama līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim,
veicot bezskaidras naudas norēķinu Aknīstes novada pa-
švaldības, reģistrācijas Nr. 90000026441, bankas kontā
Nr.LV82 UNLA 0009 0121 30037, A/S SEB Banka, ban-
kas kods UNLALV2X. Ar izsoles noteikumiem var iepazī-
ties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldī-
bas mājas lapā www.akniste.lv no 2015.gada 29.oktobra.
Augstākās nosolītās nekustamā īpašuma cenas samaksa
pilnā apmērā jāveic 7 dienu laikā no izsoles dienas.

Izsole
Aknīstes novada pašvaldība pārdod pirmās kārtas at-

klātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpa-
šumu:

2. Zemes gabalu Liepu ielā 8A, Aknīstē, Aknīstes no-
vadā, Kadastra Nr. 5605 001 0372, kopējā platībā 0,3352
ha. Nekustamā īpašuma (Zemes gabala) nosacītā cena
ir EUR 1350,00, nodrošinājuma apmērs – EUR 135,00,
reģistrācijas nodeva – EUR 14,23. Pirmpirkuma tiesī-
bu nav.

Izsole notiks 2015.gada 14.decembrī plkst.13.30
Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāva zālē, Skolas ielā 7,
Aknīstē, Aknīstes novadā. Pieteikums jāiesniedz līdz
2015.gada 11.decembrim darbdienās no plkst.8.00 līdz
plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.17.00, piektdie-
nās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 no plkst.12.30 līdz
plkst.14.30, Aknīstes novada pašvaldības kancelejā, Skolas
ielā 7, Aknīste, Aknīstes novads. Nodrošinājums, reģis-
trācijas nodeva iesniedzama līdz pieteikuma iesniegša-
nas brīdim, veicot bezskaidras naudas norēķinu
Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.
90000026441, bankas kontā Nr.LV82 UNLA 0009 0121
30037, A/S SEB Banka, bankas kods UNLALV2X. Ar iz-
soles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegša-
nas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.ak-
niste.lv no 2015.gada 29.oktobra. Augstākās nosolītās ne-
kustamā īpašuma cenas samaksa pilnā apmērā jāveic 7
dienu laikā no izsoles dienas.

v v v
Cienīsim sevi pašu, citus cilvēkus!
Cienīsim savu zemi un valsti!

No 9.novembra līdz 20.novembrim Asares pamatskolā
bija Patriotisma nedēļa. Šajās dienās skolēni piedalījās
skolas rīkotajā zīmējumu konkursā “ Mana Latvija”.
Skolēniem  bija uzdevums noformēt klašu durvis atbil-
stoši Valsts svētku tematikai.  

11. novembrī  plkst. 13.00 Asares pamatskolas skolēni
devās uz Aknīsti, kur laukumā pie Aknīstes novada do-
mes bija tikšanās ar 56. Zemessardzes bataljona pār-
stāvjiem, paraugdemonstrējumi un tēja pie ugunskura.

11.novembris – Lāčplēša diena. Vakara krēslā pie
skolas iemirdzējās spožas uguntiņas. Tas ir sveiciens
visiem Latvijas brīvības cīnītājiem laiku laikos. 17.00.
– lāpu gājiens no Asares pagasta pārvaldes ēkas līdz
Augškurzemes    partizānu piemineklim. Tur skolē-
nu un skolotāju teiktie vārdi izskanēja kā pateicība
visiem tiem, kas nežēloja pat savu dzīvību, lai mums
būtu sava valsts. Vēl klusuma brīdis, pieminot kritušos,
un uguntiņas  nogūla pieminekļa pakājē. Tās spīdē-
ja vēl labu laiku tumsai cauri, atgādinot katram būt
izcīnītās brīvības cienīgam.

Asares pamatskolas kolektīvs         

v v v
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Turpinājums no 1.lappuses.

Latvijas Republikas proklamēšanas dienā
Aknīstes novada pašvaldības Atzinības rakstu sa-
ņēma personas, kuras izvirzīja novada uzņēmumi,
iestādes ,deputāti un iedzīvotāji. 

Pirmskolas izglītības iestāde „Bitīte” izvirza Ingu
Kraševsku

„Darbā cilvēkam jāsaskaras ar vistālākiem ap-
vāršņiem, mazais darbs ir jāiestīgo cilvēces liela-
jā darbā; Tā visgaišākā cīna, kas ved uz sauli.”

Pateicoties Ingai, mūsu iestādē nekad neapsīkst dzies-
mas. Ar lielu atbildības sajūtu viņa gatavojās katrai no-
darbībai, meklējot vecumam atbilstošas dziesmas un ro-
taļas, izdomājot dejas. Inga prot atrast talantus un ie-
drošināt tos dziedāt solo, gan noorganizēt bērnu orķes-
tri.  Ar savu skaisto balsi prot atmodināt talantus. Ne
tikai bērnus, bet  arī darbiniekus iedrošina dziedāt. Inga
nekad neatsaka, ja viņai lūdz sniegt priekšnesumus ār-
pus darba laika. Labprāt ieklausās padomos un ieteikumus
izmanto, savā darbā.

Ingas dzīvesbiedrs Gunārs - Ģimene Ingai ir ļoti sva-
rīga.  Tiek kopīgi pavadīts laiks, braucot nelielās ek-
skursijās. Īpaša Ingai ir piederība katoļu baznīcai, kal-
pošana Dieva godam. Tiek apmeklētas dažādas kristīgās
nometnes, mācības, kursi. Un vēl, kas īpašs, kopā ar mā-
miņu šajos pasākumos aktīvi piedalās arī bērni -Paula
un Raivis. Mazajiem tas patīk. Raivis ar lielu nepacie-
tību vasarā gaidīja došanos Svētceļojumā uz Aglonu.
Māmiņa Inga ir tas cilvēks, kurš ar savu personīgo at-
tieksmi, dzīvesveidu un darbu sniedz bērniem piemēru-
ticībā, darbā, dejā un mūzikā. Bērni paši to atzīst, viņiem
patīk tas, ka mājās ir muzikāla un radoša vide, var būt
klāt mammas darbā, Subates Kn, kur tiek dejotas līnij-
dejas. Mazie paši labprāt muzicē, uzdejo un arī vēlas spē-
lēt teātri. Māmiņu un sievu mēs-ģimene -ļoti, ļoti mīlam.

Pirmskolas izglītības iestāde „Bitīte” apbalvošanai iz-
virza  Ilvu Elksni

„Ko tu ieliksi savā dienas darbā, to tu ieliec savā
dzīvē. Ieliec savā darbā katru dienu vislabāko, ko
tu vari dot. Un vislabākais nāks atpakaļ tev kā at-
algojums. Šis ceļš un vienīgi šis ceļš ved uz pilnī-
bu, ved pie panākumiem.”

Nu jau 18 gadus Ilva mēro ceļu uz „Bitīti”, kur viņu
sagaida gan mīļi smaidi, gan bēdīgas sirsniņas, kuras ir
jāpažēlo, jāsamīļo, jāiedrošina. Ilva ir skolotāja, kuru bēr-
ni mīl, ciena un uzticas. Arī kolektīvā viņa ir tā, kura prot
uzklausīt citu viedokli, nebaidās izteikt savas domas un
tās argumentēt, nebaidās iesaistīties dažādos eksperi-
mentos, savā darbā izmanto jaunākās pedagoģiskās me-
todes. Viņas vadītās nodarbības ir interesantas, aizraujošas
un kreatīvas. Ilva labprāt sadarbojas ar vecākiem, iesaistot
tos kopīgos projektos. Vienmēr apzinīgi veic uzticētos pie-
nākumus. Ilvai patīk izaicinājumi, kuros viņa spēj pie-
rādīt savu darba prieku, izdomu, ieguldīt savu enerģiju
un sparu. Vienmēr atbalsta sporta pasākumus un lab-
prātīgi iejūtas dažādās lomās spēlējot teātri kopā ar sa-
viem audzēkņiem, kolēģēm un vecākiem.

Meita Kristīne par mammu saka - „Kad izaugsu lie-
la-gribu but kā mamma!“ Nu jau esmu liela un joprojam
vēlos līdzināties viņai-būt spēcīga,dzīves gudra, izturī-
ga, apņēmīga, izpalīdzīga, jauka un mīļa! Tada ir mana
mamma, kuru ne tikai ļoti mīlu,bet arī ar kuru ļoti le-
pojos!

Aknīstes domes priekšsēdētāja  apbalvošanai izvirza
Egonu Tunķeli

„Esi koks, kas zaļot spēj, esi tas, kas pļauj un sēj.
Esi tāds, kurš strādāt prot, esi tas kas augļus dod.”

Jau kopš 1993.gada Egons  saimnieko z/s „Pāvuli”, ap-
strādājot  220 ha zemes. Saimniecība specializējas grau-
daugu audzēšanā. Gūstot pieredzi semināros un konsul-
tējoties ar speciālistiem, Egons ir kļuvis par moderno ze-
mes apstrādes tehnoloģiju piekritēju. Egonam Tunķelim,
kopš novada izveidošanās ir cieša sadarbība ar Aknīstes
novada pašvaldību, novadā veic brīvprātīgā ugunsdzēsēja
pienākumus, vienmēr materiāli atbalsta novada sporta
un kultūras pasākumus. Šogad Egons tika izvirzīts kon-
kursam „Sējējs -2015” nominācijā „Gada lauku sainiecī-
ba”. Egons ir īsts Latvijas valsts patriots un aktīvi dar-
bojas Latvijas valsts zemessardzē. Cieņa pret darbu, cie-
ņa pret Latvijas zemi un atbildība pret vecāku un vecvecāku
padarīto un sasniegto, ir kā dzinulis turpināt pilnveidot
saimniecību un pierādīt, ka laukos var dzīvot un saim-
niekot.

Krustmeita Violeta un Rinalds:
Tu esi mūsu balsts un aizstāvis,
Tu esi mūsu padomdevējs un skolotājs,
Tagad Tu esi mūsu dzimtas pavards - pie kura mēs at-

kal un atkal vēlamies atgriezties, lai  smeltos jaunus spē-
kus,  rast sirdsmieru nemiera brīdī, vai vienkārši, lai kopā
priecātos par sasniegumiem, vai pasmaidītu par sīkajām
neveiksmēm, kuras tikai pilnveido un norūda mūs.                     

Tu esi kā varens ozols, kurš savas saknes ir laidis dzi-
ļi jo dziļi plašajos Pāvulu laukos,

Kuru nespēj salauzt nevieni pārmaiņu vēji, lai  cik ne-
ganti un draudīgi tie arī nebūtu.

Bet mēs visi esam tavi mazie Zīļuki, kuriem ir laimē-
jies augt un pilnveidoties tavu kuplo ozolzaru patvērumā.

Mēs abi ļoti lepojamies, ka mums ir tāds krusttēvs,
kā tu....

Aknīstes senioru centra veselības grupas un „ Apaļā gal-
da” dalībnieki apbalvošanai izvirza Mariju Ribicku.

„Stādi pie mājas ozolu spītu, tādu kā latvietis prot.
Dzīvē, ja pietrūks saulainu rītu, ozols spēs spēku
dot. 

Stādi visapkārt ap māju kokus. Tajos aug cilvēku
mūžs. Ozolos, liepās un lazdu kokos dzīvo Tavs dzrba
mūžs. ” 

Marija ir veselības grupas vadītāja, kura darbojas se-
nioru centrā  no tā dibināšanas laika. Katru trešdienu viņa
vada veselības uzlabošanas nodarbības senioriem. Marija
ne tikai strādā ar senioriem Aknīstē, bet palīdz organizēt
senioru sporta pasākumus novadā un pati tajos aktīvi pie-
dalās. Mūžam enerģiska dvēselē un vienmēr ir dzīves jau-
numu centrā. Viņa ir idejām bagāta, atklāta, tieša. Uz Mariju
vienmēr var paļauties. Komunikabla, ātri atrod kontaktu
ar dažāda vecuma cilvēkiem, senioru kolektīvā iemanto-
jusi cieņu. Marija Ribicka ir starp tiem cilvēkiem ,  „ ku-
riem negribas garām paiet, ar kuriem kopā gribas putenī
iet. Tas tāpēc, ka viņas dvēsele tik silta un vienkārša”.

Meitas – Vita un Laila saka. „Mūsu bērnības un sko-
las gadu atmiņām ir izkurinātas krāsns sajūta, kartupe-
ļu pankūku garša, mammas labestības, čakluma un dro-
šības pieskāriens. Ir viegli dzīvot, ja Tu apzinies, ka mam-
ma mājās vienmēr gaida, viņas padoms vienmēr ir īstais,
viņas mīlestība vienmēr ir patiesākā, sarunas pa telefo-
nu ar viņu vienmēr Tevi iedrošinās, uzmundrinās un ie-
virzīs pozitīvā gultnē.

Sirsnība, enerģija, dzīvesprieks, izpalīdzība, darbīgums,
atbildība, tās ir rakstura īpašības, kas izsaka mūsu mam-
mas būtību un, ko mums, noteikti, gribētos pārmantot!”
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Aknīstes vidusskola apbalvošanai izvirza Ingu Elksni
„ Kā cīruls gaisā paceļos, kā grieze zālē paslēpjos

– Te mana iemīlētā zeme, Es citu nevēlos. Ar zilgām
tālēm sveicinos, ar smilgām pļavā runājos – Te mana
izredzēta zeme, Es citu nevēlos. No Jāņugunīm sa-
sildos, no tautas dziesmām stiprinos – Te mana ne-
pakļautā zeme, Es citu nevēlos.”

Inga strādā ar talantīgajiem skolēniem. Angļu valodas
olimpiādē 2014/2015 mācību gadā viņas sagatavotie sko-
lēni ieguvuši diplomu par pirmo vietu un atzinības rakstu.
Ingas Elksnes vadītais zinātniski pētnieciskais darbs
Zemgales reģiona konkursā, ieguvis atzinību. Inga aktīvi
darbojās projekta „Samsung Skola Nākotnei” darba grupā. 

Māsiņa Eva saka : Es katru dienu pie sevis nodomāju,
ka tieši ar ģimeni man ir paveicies visvairāk. Ģimene ir
vērtība un man ir patiess prieks, ka man ir māsa, kas mani
atbalsta un katrā situācijā ir gatava man palīdzēt.  Mana
māsa ir labsirdīga un smaidīga. Viņa labi saprotas ar bēr-
niem un apkārtējiem. Viņa māk motivēt un ir labs piemērs
un paraugs citu izaugsmei un attīstībai. Vēl par apbrīno-
jamu uzskatu viņas neatlaidību un zinātkāri. Ja vien ro-
das iespēja apgūt kaut ko jaunu vai mācīties  kas saistīta
ar viņas profesiju, Inga to garām nelaidīs. Mana māsa ir
vislabākā māsa.

Aknīstes vidusskola  apbalvošanai  izvirza Olitu Treini
„Laime ir būt cilvēkam
Un tajā posmā, kad mēs dzīvojam, redzēt kā
Dzied putni un pats galvenais, lai cilvēki būtu lai-

mīgi
Ir kaut ko paveikt
Kaut mazu daļiņu ieguldīt kopējā lietā”

Olita tiek izvirzīta apbalvošanai par sasniegumiem dar-
bā ar jauniešiem. Starpnovadu sacensībās viņas sagata-
votajiem skolēniem 1. vieta „Lāses kausā” volejbolā. Divas
sudraba medaļas rudens krosā un divas sudraba medaļas
pavasara krosā. Skolotāja organizē sporta sacensības pie-
augušajiem novadā, „Nakts orientēšanās” sacensības jau-
niešiem, spēlē veterānu komandā un pārstāv novadu Latvijā.

Dēls Gints par mammu saka šādi : Mamma. Tas ir pa-
visam nopietni. Mana radītāja, mana skolotāja, mana ko-
mandiere ... Mamma – mūsu mājas labais gariņš – visu sar-
gātāja. Mamma virtuvē, dārzā, mežā, pļavā, sporta zālē,
puķu dobē u.t.t. mēs tikai pakaļ viņai. Mana mamma- mam-
ma ar lielo burtu. Suminu, godinu, visu savu mūžu parā-
du nespēšu atdot savai mīļajai māmulītei.

Asares  pamatskola  apbalvošanai izvirza Regīnu Pudāni
„Meklēsim mieru sevī, jo pasaulē meklēt to ir velts

darbs.
Meklēsim ticību sevī, jo citos to neatrast.
Meklēsim gaišumu sevī, jo dot var tikai to, kas ir

mūsos.”
Regīna Asares pamatskolā strādā kopš 1997. gada.

Godprātīgi veic pirmskolas, sākumskolas un mūzikas sko-
lotājas pienākumus. Vada dažāda vecuma bērnu vokālo an-
sambļu darbu. Ir Aknīstes novada bāriņtiesas priekšsē-
dētājas vietniece. Dejo Rubenes k/n vidējas paaudzes deju
kolektīvā „Rasa”. Kopš 2012. gada ir Asares pamatskolas
direktore. Ar lielu atbildību par darāmo darbu, piederības
sajūtu novadam, uzņēmību un neatlaidību direktore rūpējas
par to, lai Asares pagastā būtu sava skola tuvāk bērnu dzī-
ves vietai, lai skolā noritētu rezultatīvs mācību darbs, sko-
lēni būtu iesaistīti interešu pulciņu nodarbībās, ārpusstundu
un ārpusskolas pasākumos. Atbalsta dažādu starpnovadu
projektu īstenošanu skolā, iesaistot pagasta bērnus. Organizē
pirmskolas grupiņas darbu bērniem no 3 līdz 6 gadiem. 

Darbā aktīva, radoša, profesionāli prasmīga dažādās jo-
mās. Daudzi interesanti pasākumi, svētki un koncerti sko-
lā noritējuši pēc viņas izveidotajiem scenārijiem. Skolotāja
aizrauj citus ar savu entuziasmu.

Regīnas  meitas Madaras teiktais par mammu: Katram
bērnam sava mamma ir vislabākā, bet Tu tiešām esi vis-
labākā pasaulē. Vārdnīcā pietrūktu vārdu, lai pateiktu cik
īpaša Tu esi, debesīs pietrūktu zvaigžņu, lai apspīdētu visu
Tavu mīlestību un laimi, ko Tu mums sniedz, jūrā pietrūktu
ūdens, lai izsmeltu visus Tavus labos darbus, ko Tu dari
mūsu dēļ. Tu vienmēr zini un atrodi labākos vārdus,  lai
iepriecinātu vai mierinātu, Tu māci nenolaist rokas grū-
tā brīdī, bet gan cīnīties līdz galam, Tu vienmēr spēj sniegt
īstos vārdus un padomus. Tāpēc Tu esi mūsu ģimenes zelts.
Mēs Tevi  ļoti mīlam, novēlam spēku, izturību un  atpūtu
no lielā darba skrējiena.

Aknīstes novada domes deputāte Aija Voitiške un de-
putāte Skaidrīte Pudāne apbalvošanai izvirza Dainu
Miezāni.

„Cilvēka nozīme ir vērtējama ne tik daudz pēc tā,
ko viņš pēc sevis ir atstājis, bet arī pēc tā, kā viņš
drbojies un ko pratis iegūt no citiem, un vēl pēc tā,
kā viņš citus pratis ierosināt uz darbošanos un vēr-
tību apgūšanu.”

Daina Miezāne daudzu gadu garumā veidoja novada, īpa-
ši Aknīstes vidi. Viņas vadībā iekopti parki, izveidotas pu-
ķudobes, stādīti košumkrūmi. Daina aktīvi iesaistās un vada
pasākumus, kuros kopj latviešu tautas tradīcijas. Aknīstes
visdusskola ir pateicīga par ieteikumiem skolas sporta lau-
kuma un skolas apkārtnes labiekārtošanā. 

Dažas rindiņas veltītas mammai no Ievas
..Māte. Mamma. Mammīte. Vecmammīte.....
Mums visiem - gan lieliem, gan maziem viņa ir mīļā

Dainiņa. Šodien mēs priecājamies par viņu un lepojamies,
ka mums viņa ir. Vislielāko paldies sakām mūsu Dainiņai
par tiem neskaitāmiem labiem darbiem un rūpēm, kas kat-
ru dienu nepagurstot tiek veikti bērniem, mazmeitiņām un
ģimenei. Mīļš paldies mammai par mīlestību, gaumi un no-
skaņu. Par mājīgumu un svētkiem. Par tradīcijām un vēr-
tībām. Par visu dabīgo. Paldies!

Valdemāra Ancīša bibliotēka apbalvošanai izvirza ilg -
gadēju bibliotēkas vadītāju Mariju Čūrišķi

Katra cilvēka dzīvei ir kāda īpaša smarža un krāsa. Tā
līdzinās krūkai, kurā salijis daudz gludu un grumbuļainu
dzintara lāšu. Un no šīs skaistās, zeltaini mirdzošās krū-
kas pa malkam vien tiek smelts laukā, bet iekšā vēl pali-
cis tik daudz sudraba un zelta, ko dot tiem, kas uzticas un
mīl. 

Marijas dzīvei ir grāmatu smarža, jo nozīmīgu tās daļu
– 42 gadus ir veltījusi priekšzīmīgam, profesionālam dar-
bam bibliotēkā. Aknīstes bibiliotēkā. Tā ir pirmā un vie-
nīgā Marijas darba vieta. Pēc Kultūras skolas beigšanas
darbu uzsāk kā lasītavas vadītāja, bet no 1981.gada ir ie-
stādes vadītāja. 

Droši vien mīlestības dēļ pret literatūru un kultūru dzī-
ve Marijai piespēlējusi virsuzdevumu – savest kopā cilvē-
ku ar grāmatu. To viņa lieliski pieprot. 

Savās zināšanās un pieredzē dalās ar jaunākajiem bib-
liotēkas darbiniekiem. Viņas vārds ir labi zināms biblio-
tekārajā sabiedrībā. Zinoša, profesionāla, laipna, izpalīdzīga,
kultūras dzīves un sabiedrības dvēsele.

Marijas meitas saka - „Labāku draudzeni kā Mariju ne-
var atrast. Viņa pilda visas pasaules funkcijas, kas piemīt
labam draugam - uzklausīt, palīdzēt, dot padomu, kritizēt
un mācēt pieņemt kritiku. Un pats galvenais -būt mīļākajai
mammai Pasaulē „



17
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Reģistrācijas Nr.45403000709
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Tālrunis 29479886, 

e-pasts: aknistespakalpojumi@inbox.lv

Aknīstē

2015.gada 19.novembrī Nr. 1-7/9

Centralizētās ūdens apgādes un kanalizācijas
lietotājiem Gārsenes ciemā

PAZIŅOJUMS
SIA “Aknīstes Pakalpojumi” paziņo, ka saskaņā ar

Aknīstes novada pašvaldības dalībnieku sapulces
12.08.2015. lēmumu “Par SIA „Aknītes Pakalpojumi“ un
SIA „Gārsenes Komunālie pakalpojumi“ reorganizāciju” tika
nolemts veikt SIA „Aknīstes Pakalpojumi” un SIA ,,Gārsenes
Komunālie pakalpojumi” reorganizāciju apvienošanas ceļā,
SIA „Gārsenes Komunālie pakalpojumi” pievienojot SIA
,,Aknīstes Pakalpojumi”.

Plānotais reorganizācijas spēkā stāšanās datums ir
2015.gada 1.decembris. Pēc apvienošanas procesa visas
SIA „Gārsenes Komunālie pakalpojumi” manta, tiesības un
saistības pāriet SIA “Aknīstes Pakalpojumi”, bet SIA
„Gārsenes Komunālie pakalpojumi” beidz pastāvēt bez lik-
vidācijas procesa.

Saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 6.pan-
ta otrās daļas 1.punkta “b” apakšpunktu ūdens un kana-
lizācijas pakalpojumu nodrošināšana daudzdzīvokļu dzī-
vojamā mājā ir pārvaldnieka obligāti veicamās pārvaldī-
šanas darbības un saskaņā ar šī likuma 17.2 pantu līgu-
mu par minēto pakalpojumu nodrošināšanu dzīvojamai mā-
jai slēdz dzīvojamās mājas pārvaldnieks, tostarp, pār-
valdnieka pienākums ir veikt dzīvokļu īpašnieku maksā-
jumu kontroli.

1. Dotajā brīdī SIA ,,Gārsenes komunālie pakalpojumi“
(pēc reorganizācijas SIA “Aknīstes pakalpojumi”) sniedz
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus dzīvojamās
mājas (adrese) īpašniekam (dzīvokļu īpašniekiem), kā arī
veic dzīvokļu īpašnieku maksājumu kontroli, taču par mi-
nēto pakalpojumu sniegšanu nav noslēgts līgums ar SIA
,,Gārsenes komunālie pakalpojumi“ atbilstoši Dzīvojamās
mājas pārvaldīšanas likuma prasībām.

Saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.
2 pantu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem, pamato-
joties uz Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajā kārtībā pie-
ņemtu īpašnieku lēmumu, ir jāpilnvaro vienu personu,
kas var būt arī pārvaldnieks, ūdensapgādes un kanalizā-
cijas pakalpojumu līguma noslēgšanai ar SIA „Aknīstes
Pakalpojumi”. Pilnvarotā persona slēdz pakalpojuma līgumu
visu dzīvojamās mājas īpašnieku vārdā.

2. SIA „Aknīstes Pakalpojumi” informē, ka saskaņā ar
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.3 pantu dzīvokļu
īpašniekiem Dzīvokļu īpašuma likuma dzīvokļu īpašnieku
lēmumu pieņemšanai noteiktajā kārtībā ir jāpieņem lē-
mums par kārtību, kādā tiks veikti turpmākie maksāju-
mi ar pakalpojuma sniedzēju – SIA „Aknīstes pakalpoju-

mi”, par katru dzīvojamās mājas uzturēšanai nepiecieša-
majiem pakalpojumiem – ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumiem, lēmumā norādot datumu, ar kuru tiks mai-
nīta maksājumu kārtība (ja tiks mainīta), kā arī kritēri-
jus un metodiku pēc kādiem tiks aprēķināta un uzskaitī-
ta katra dzīvojamās mājas īpašnieka (dzīvokļa īpašnieka)
maksājamā daļa par dzīvojamās mājas uzturēšanai ne-
pieciešamo pakalpojumu, ievērojot Ministru kabineta
15.09.2015. noteikumos Nr.524 “Kārtība, kādā nosaka, ap-
rēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka mak-
sājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepiecie-
šamajiem pakalpojumiem”, izvēloties vieno no tālāk mi-
nētajiem variantiem.

1.variants. Maksājumi ar pārvaldnieka starpnie-
cību

Ja dzīvojamās mājas īpašnieks pieņems lēmumu par mak-
sājumiem ar pārvaldnieka starpniecību, tad dzīvojamās mā-
jas īpašnieks par attiecīgo pakalpojumu norēķināsies ar pār-
valdnieku, veicot maksājumus tieši pārvaldniekam, savukārt
pārvaldnieks tālāk norēķināsies ar pakalpojumu sniedzē-
ju – SIA „Aknīstes Pakalpojumi”.

Gadījumā, ja dzīvojamās mājas īpašnieks izvēlēsies mak-
sājumus ar pārvaldnieka starpniecību, tad pārvaldnieks
aprēķinās katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo
daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamo pa-
kalpojumu, nodrošinās rēķinu sagatavošanu un piegādi, ie-
kasēs maksājumus no dzīvojamās mājas īpašnieka par at-
tiecīgu dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamo pa-
kalpojumu un kontrolēs dzīvojamās mājas īpašnieku mak-
sājumus par sniegto pakalpojumu, kas ietver – sagatavot
un izsniegt izziņu par maksājumiem; sagatavot paziņoju-
mu par parāda esamību un nodot to adresātam; celt tiesā
prasību pret dzīvojamās mājas īpašnieku par maksājumu
saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi (turpmāk – mak-
sājumu kontrole).

2.variants. Tiešie maksājumi ar pakalpojuma snie-
dzēju

Ja dzīvojamās mājas īpašnieks pieņems lēmumu par tie-
šajiem maksājumiem ar pakalpojuma sniedzēju – SIA
„Aknīstes Pakalpojumi”, tad dzīvojamās mājas īpašnieks
patstāvīgi par attiecīgo pakalpojumu - ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumu-, norēķināsies ar SIA „Aknīstes
pakalpojumi”, veicot tiešos maksājumus SIA „Aknīstes
Pakalpojumi”. 

Saskaņā ar Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas likuma
Pārejas noteikumu 23.punktu tiešie maksājumi par pa-
kalpojumiem uzsākami ne agrāk kā 2015.gada 1.oktobrī,
izņemot gadījumus, kad dzīvojamās mājas īpašnieks un pa-
kalpojuma sniedzējs jau līdz 2015.gada 30.septembrim vie-
nojušies par tiešajiem maksājumiem pakalpojuma līgumā. 

Gadījumā, ja dzīvojamās mājas īpašnieks izvēlēsies tie-
šos maksājumus ar SIA „Aknīstes Pakalpojumi”, tad SIA
„Aknīstes Pakalpojumi” no tiešo norēķinu uzsākšanas da-
tuma aprēķinās katra dzīvojamās mājas īpašnieka mak-
sājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepiecie-
šamo pakalpojumu, nodrošinās rēķinu sagatavošanu un pie-
gādi, iekasēs maksājumus no dzīvojamās mājas īpašnie-
ka par attiecīgu dzīvojamās mājas uzturēšanai nepiecie-
šamo pakalpojumu un veiks maksājumu kontroli. 

Ja dzīvojamās mājas īpašnieks izvēlēsies tiešos mak-
sājumus ar SIA „Aknīstes Pakalpojumi”, tad dzīvojamai mā-
jai nepieciešamo pakalpojumu plānotā cena, tajā skaitā rē-
ķinu apkalpošanas izmaksas tiks noteikta EUR 0.050 (pie-
ci centi) par 1 (vienu) dzīvokļa īpašuma m2 mēnesī, neskaitot
pievienotās vērtības nodokli, un tiks iekļauta pakalpoju-
ma maksas rēķinos kā papildus maksājumus katram dzī-
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vokļa īpašniekam. Līdz tiešo norēķinu uzsākšanai pakal-
pojuma cena var mainīties sakarā ar pakalpojuma izmaksu
paaugstināšanos vai samazināšanos.

Ņemot vērā minēto, lai SIA “Aknīstes Pakalpojumi” būtu
tiesisks pamats turpmāk sniegt ūdensapgādes un kanali-
zācijas pakalpojumus dzīvojamās mājas īpašniekam, kā arī
veikt maksājumu kontroli, SIA „Aknīstes Pakalpojumi” lūdz
līdz 2015.gada 1.decembrim:

1. Dzīvojamās mājas īpašniekam pilnvarot vienu personu,
kas var būt arī pārvaldnieks, ūdensapgādes un kanalizā-
cijas pakalpojumu līguma noslēgšanai ar SIA „Aknīstes pa-
kalpojumi”.

2. Dzīvojamās mājas īpašniekam pieņemt lēmumu par
kārtību, kādā tiks veikti turpmākie maksājumi ar SIA
„Aknīstes pakalpojumi”, un rakstveidā paziņot pilnvaro-
tajai personai (pārvaldniekam) un SIA „Aknīstes
Pakalpojumi” par pieņemto lēmumu (dzīvojamās mājas īpaš-
nieka izvēlēto variantu), lēmumā norādot datumu, ar kuru
tiks mainīta maksājumu kārtība (ja tiks mainīta), kā arī
kritērijus un metodiku pēc kādiem tiks aprēķināta un uz-
skaitīta katra dzīvojamās mājas īpašnieka (dzīvokļa īpaš-
nieka) maksājamā daļa par dzīvojamās mājas uzturēšanai
nepieciešamo pakalpojumu.

3. Dzīvojamās mājas pilnvarotai personai ( pārvaldnie-
kam) ierasties SIA „Aknīstes pakalpojumi” un noslēgt
Līgumu par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanu dzīvojamai mājai (adrese), informēt dzīvokļa īpaš-
niekus (īrniekus) par pakalpojumu līgumu un iepazīstināt
tos ar noslēgtā pakalpojumu līguma nosacījumiem.

4. Ja dzīvojamās mājas īpašnieks izlēmis par labu tie-
šiem maksājumiem, pilnvarotajai personai (pārvaldniekam)
iesniegt SIA „Aknīstes pakalpojumi” rakstveidā informā-
ciju par dzīvokļu īpašumu skaitu, katra dzīvokļa īpašuma
kopējo platību un dzīvojamās mājas īpašniekiem.

Līgumā par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpoju-
mu sniegšanu tiks noteikta kārtībā, kādā tiks veikti mak-
sājumi par pakalpojumiem, ņemot vērā dzīvojamās mājas
īpašnieka izvēlēto variantu. Ja iepriekš minētajā termiņā
dzīvojamās mājas īpašnieks neinformēs SIA „Aknīstes
Pakalpojumi” par pieņemto lēmumu minētajos jautājumos,
tiks uzskatīts, ka dzīvojamās mājas īpašnieks nemaina līdz-
šinējo maksājumu kārtību, proti, ir izvēlējies tiešos mak-
sājumus ar SIA „Aknīstes Pakalpojumi”, un, sākot no
2015.gada 1.decembra, dzīvojamai mājai nepieciešamo
pakalpojumu cena tiks iekļauta pakalpojuma maksas rē-
ķinos kā papildus maksājumus katram dzīvokļa īpašnie-
kam, kā arī līdz brīdim, kamēr dzīvokļu īpašnieku kopība
nebūs lēmusi par citādu kārtību, kā tiek noteikta katra dzī-

vokļa īpašnieka apmaksājamā daļa par saņemto ūden-
sapgādes un kanalizācijas pakalpojumu, veicot minēto pa-
kalpojumu patēriņa aprēķinus, SIA “Aknīstes pakalpoju-
mi” piemēros Ministru kabineta 15.09.2015. noteikumus
Nr.524 “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita kat-
ra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzī-
vojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpoju-
miem”.

Vienlaicīgi SIA “Aknīstes pakalpojumi” paziņo, ka ar
Līguma par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudēs starp SIA
,,Gārsenes komunālie pakalpojumi“ un  dzīvokļu īpašnie-
kiem (īrniekiem) noslēgtie individuālie Komunālo pakal-
pojumu līgumi.

Individuālo māju īpašniekiem maksājumu kārtī-
ba nemainās un līgumi nav jāpārslēdz.

Skaitītāju rādījumi jānoziņo katru mēnesi laika posmā
no 25. līdz 30.datumam:

Uz e-pastu: aknistespakalpojumi@inbox.lv
Uz tālruni Nr. 29 479 886
Aknīstes Pakalpojumi pastkastītē pie Gārsenes pagas-

ta pārvaldes.
Paziņojumā jānorāda adrese un ūdens skaitītāja rādī-

jums pilnie m3.
Lūgums paziņot savas e-pasta adreses, lai varētu nosūtīt

rēķinos par komunālajiem pakalpojumiem. Norēķinus va-
rēs veikt internetbankā vai SIA “Aknīstes Pakalpojumi”
kasē:

Gārsenē (pārvaldes 1.stāvā) otrdienās no 1300 līdz 1600,
ceturtdienās no 830 līdz 1200

Aknīstē, Saltupes ielā 9, 1.stāvā pirmdienās, trešdienās,
piektdienās no 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700

Par kanalizācijas pieslēgumiem – SIA “Aknīstes
Pakalpojumi” veic darbus, izmaksas aptuveni EUR 500.
Summa precizēsies pēc katras pieslēguma vietas detalizētas
apsekošanas un tāmes sastādīšanas. Maksājumu varēs veikt
pa daļām 1 gada laikā, par to noslēdzot līgumu. Darbus var
organizēt un veikt arī pats mājas īpašnieks. Darbi obligāti
jāsaskaņo un jāatrāda SIA “Aknīstes pakalpojumi”.

Ziņojumi par ūdensvada un kanalizācijas ārējo tīklu avā-
rijām:

26426362 – SIA “Aknīstes pakalpojumi” valdes locek-
lis – katru dienu no 700 līdz 2200;

29479886 - SIA “Aknīstes pakalpojumi” birojs – darba
laikā.

SIA “Aknīstes pakalpojumi” valdes loceklis
Aleksandrs Vītols
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Uzmanību uzņēmējiem!
Paziņojums

 par publiskām pašvaldības un uzņēmēju apspriedēm pašvaldības grantsceļu bez cietā seguma 
pārbūvei un jaunai būvniecībai

Lai vienotos par tiem pašvaldības autoceļiem, ielām, kuriem nepieciešama ceļu infrastruktūras kvalitātes uzla-
bošana, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību lauku teritorijās, Aknīstes novada uzņēmēji tiek
aicināti piedalīties apspriedēs par  LAP pasākumā  „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
projekta iesniegumā „Pašvaldības grants ceļu pārbūve un jaunbūve Aknīstes novadā” iekļaujamajiem pašvaldības
ceļiem, ielām.  

Aknīstes pilsētas un pagasta uzņēmēji tiek aicināti uz kopēju sapulci.

Novada uzņēmēju un pašvaldības  apspriedes notiks 2015.gada 08.decembrī:
Aknīstes pilsētā - novada domes zālē plkst.10.00.
Asares pagastā  - Asares pamatskolā plkst.14.00;

Gārsenes pagastā  - Gārsenes kultūras namā plkst.16.00.

Apspriedēs piedalās reģistrēti uzņēmējdarbības veicēji, tai skaitā saimnieciskās darbības veicēji 
lauksaimniecībā, IK.

Dalībniekiem lūgums zināt sava uzņēmuma rekvizītus (reģistrācijas numuru).
Apspriedes notiek saskaņā ar 28.08.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.475 „Valsts un Eiropas savienības at-

balsta piešķiršanas kārtība pasākumā ”Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projek-
tu iesniegumu konkursu veidā” prasībām. Apspriedes dalībnieki tiks informēti par pašvaldības apstiprinātajiem ielu,
ceļu atlases kritērijiem.

Aknīstes novadam pašvaldībai piederošās ceļu infrastruktūras uzlabošanai  2014.-2020.gada plānošanas periodā
pieejamais atbalsts ir EUR 740 000.

2015.gada 12.novembrī Latvijas Republikas Saeimā no-
tika Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas no-
vēršanas komisijas, kā arī Rekrutēšanas un jaunsardzes
centra rīkotā fotokonkursa „Tev mūžam dzīvot, Latvija!“

noslēgums un fotoizstādes atklāšana. Žūrija par uzvarē-
tājiem izvēlējās 14 darbus, kurus iesūtīja 13 autori. Kopumā
žūrija vērtēja 187 fotogrāfijas, kuras konkursam iesūtīja
85 autori no dažādām Latvijas vietām. Uzvarētāju vidū bija
arī Aknīstes vidusskolas 11.klases skolniece Gita Pērkone.
Laureātus ar goda rakstiem un dāvanām no Latvijas
Republikas Saeimas apbalvoja Saeimas Aizsardzības, iekš-
lietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs

Ainars Latkovskis un Rekrutēšanas un jaunsardzes cen-
tra direktors Druvis Kleins. Specbalvas dalībniekiem bija
sagatavojis Nacionālo bruņoto spēku komandieris
Raimonds Graube un Rekrutēšanas un jaunsardzes cen-
tra sabiedrisko attiecību speciāliste Vineta Žilinska. Pēc
svinīgās izstādes atklāšanas, konkursa laureātu apbalvo-
šanas un pusdienām Saeimas kafejnīcā, konkursa laureāti
devās uz Nacionālo bruņoto spēku gaisa bāzi „Lielvārde“
Ķeguma novada Rembates pagastā. Tur jauniešiem tika
sniegta lekcija par gaisa spēku darbu. Vēlāk tika dota ie-
spēja iekāpt glābēju helikopterā un pretgaisa aizsardzības
stimulatorā.

Konkursa rīkotāji ir priecīgi un gandarīti par lielo da-
lībnieku skaitu un ir pārliecināti, ka šādi un līdzīgi kon-
kursi norisināsies arī turpmāk.

Gita Pērkone- fotokonkursa 
„Tev mūžam dzīvot, Latvija!“ uzvarētāja

Gita Pērkone ar Saeimas Aizsardzības, iekšlietu
un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētāju

Ainaru Latkovski un Rekrutēšanas
un jaunsardzes centra direktoru Druvi Kleinu.
(Foto: Reinis Inkēns, Saeimas administrācija)

Konkursa laureāti gaisa spēku bāzes „Lielvārde“
pretgaisa aizsardzības simulatorā. (Foto: Ernests

Dinka, Saeimas administrācija)
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Novembrī cienījamai aknīšanietei Elēnai Denisovai apri-
tēja 90 gadu. Dzīve viņu nav lutinājusi, jo no mazām dienām
nācies izbaudīt skarbu likteni un pelnīt sev iztiku. Bet tomēr
Elēnas dzīves stāsts nav bēdīgs, jo viņas skatiens uz dzīvi vien-
mēr ir bijis dzīvespriecīgs. No šīs sirmās tantes mēs varam
smelties dvēseles spēkus, dzīves gudrību un labestību. 

Elēna dzimusi Lietuvā, netālu no Viļņas. Viņas tēvs no-
mira ļoti agri un mātei nācās pelnīt iztiku, kalpojot pie sa-
imniekiem, bet pusotra gada meitene līdz septiņu gada ve-
cumam bija atstāta bāreņu namā Rokišķos. Kad māte viņu
bija paņēmusi pie sevis uz mājam, Elēna jau bijusi pietieka-
mi liela, lai sāktu ganu gaitas. Kad meitenei bijis četrpadsmit
gadu, kāda no saimniecēm, pie kuras viņa ganījusi lopus, sa-
runājusi viņai ganu gaitas pie saviem radiem Latvijā. No tā
laika šeit viņai aizritējis viss mūžs. 

Elēnas Denisovas dzīves centrā vienmēr ir bijis darbs.
„Kolhoza laikā slaucu un kopu 20 govis, vīrs strādāja par me-
hanizatoru. Tā arī dzīvojām – audzinot bērnus un skrienot
lauku darbos. Vēlāk sakrājām naudu un nopirkām māju
Aknīstē,” stāsta Elēna. Daudzi aknīstieši Elēnu atceras kā ļoti
labu mājsaimnieci un kulināri, kura vienmēr bija pieprasīta
par galveno saimnieci godos. Tāpēc arī gūtas neskaitāmās at-
zinības un pateicības gan no darba devējiem, gan no cilvēkiem,
kuriem viņa līdzējusi grūtā brīdī.

Kaut gan sirmo Elēnas tanti dzīve nav lutinājusi gan bēr-
nībā, gan vēlāk, kad pārdzīvoti smagie kara un pēckara lai-
ki, viņas skatiens uz dzīvi ir vienmēr bijis dzīvespriecīgs. Ticība
Dievam viņai ir mācījusi mīlēt un palīdzēt cilvēkiem grūtā
brīdī. Elēna vienmēr domāja un domā par tiem, kam klājas
vēl grūtāk. Daudzus gadus viņa ir kopusi  savu draudzeni,
kura slimības dēļ nav spējusi iziet ārpus mājas, palīdzējusi
daudziem cilvēkiem grūtajā brīdī.

Tuvāk ar šo cilvēku iepazinos, kad sāka veidoties Aknīstes

novadpētniecības
muzejs. Elēnas kun-
dze ar lielu interesi
un aktivitāti iesais-
tījās muzeja veido-
šanā. Viņai vienmēr
ir paticis aust, adīt
un tamborēt, un

daudzus savus rokdar-
bus Elēnas kundze uz-
dāvinājusi radiem, drau-
giem un citiem muze-
jiem. Bet tomēr viņa
savā pūrā atrada dau-
dzus interesantus rok-
darbus un eksponātus,

kurus ziedoja vietējam muzejam. 
E.Denisovai vienmēr paticis radīt oriģinālus darbus, pašai

izdomāt gan formu, gan ornamentu, gan krāsas. Šie darbi ir
izvietoti vienā no stendiem muzeja etnogrāfiskajā stūrītī. Elēnas
kundze joprojām ir bieža muzeja apmeklētāja, viņa ir ļoti in-
teresants sarunu biedrs. Viņa ir aktīvi darbojusies Aknīstes
lietuviešu biedrībā, dziedājusi ansamblī „Sutartine”, pieda-
lījusies dažādos pasākumos. No sirmas tantes mēs varam smel-
ties dvēseles spēkus, dzīves gudrību un labestību.

Tuvojas  Advente. Šajā tumšajā gaidīšanas laikā un
Ziemassvētku priekšvakarā gribas novēlēt sirmai cienījamai
Elēnas tantei stipru veselību, vēl daudz  baltu dieniņu, un lai
mēs arī varētu izstarot tik daudz gaismas kā šīs cilvēks. 

Aknīstes novadpētniecības muzeja vadītāja 
Olga Vabeļa

Spēkus dzīvei man devusi darba mīlestība un ticība Dievam

Labdarības organizācija
Palīdzēsim.lv jau septīto gadu or-
ganizē akciju ,,Labo darbu nedē-
ļa”  - nedēļu, kad īpaši darām la-
bus darbus gan paši, gan mudinām
to darīt arī citus. ,,Labo darbu ne-
dēļa 2015” ievada sagatavošanos
Latvijas valsts simtgadei un tiek or-
ganizēta sadarbībā ar Kultūras mi-
nistriju, Latvijas valsts simtgades
jauniešu rīcības komiteju un
Izglītības un zinātnes ministriju. 

Šogad pirmo reizi akcijā piedalīties
tika aicinātas arī pirmsskolas izglīti-
bas iestādes un mēs ar prieku iesais-
tījāmies šajā pasākumā. Katrā grupi-
ņā visu nedēļu skolotājas runāja par
labestību, izpalīdzību, lasīja pasakas
un stāstus par labo un ļauno un izvē-
lējās kādu labo darbiņu darīs.         

Skolotājas Inta Mežaraupe un
Sandra Vārslavāne : ,,Labus darbus

dara labi cilvēki. Labi cilvēki par tā-
diem izaug. Tāpēc ir svarīgi jau no ma-
zontes iemācīties, cik pacilājoša sajū-
ta un gandarījums pārņem palīdzot kā-
dam. Tieši tāpēc Aknīstes pi.i. “Bitīte”
3-4 gadus vecie 22 “Zīļuku” grupiņas
bērni ar audzinātāju palīdzību ieprie-
cināja “Aknīstes veselības un aprūpes
centra” iedzīvotājus ar pašceptiem ce-
pumiem “Labo darbu nedēļas” ietvaros.
Bērni iemācījās ne tikai izcept cepumus
oriģinālajai receptei pievienojot škip-
sniņu mīlestības un labu domu, bet ar
saviem smaidiem un dzīvesprieku at-
dzīvināja vienmuļo aprūpes centra ik-
dienu. Labs darbiņš, kas padarīts!”

,,Mārīšu” grupas skolotājas Sandra
Melniece un Ināra Freimane: ,, Sarunās
ar bērniem nolēmām iestādīt bērnudār-
za teritorijā upeņu krūmus un ķiršu koku,
lai bērni turpmāk varētu cienāties ar gar-
šīgām un veselīgām ogām daudzus gadus.”

,,Rūķīšu” grupas sko-
lotājas Ilva Elksne un
Biruta Bīriņa: ,, Mēs
Aknīstes novada pirm-
sskolas izglītības ie-
stādes „Bitīte” „Rūķīšu”
grupiņas bērni un sko-
lotājas nolēma ieprie-
cināt un padarīt gai-
šāku kādu mirkli mūsu
novada vecajiem, sli-

majiem ļaudīm, kas mīt Aknīstes no-
vada sociālās aprūpes centrā. Grupiņā
bērni apguva dzejolīšus, dziesmas, mā-
cījās latviešu tautas dejas ar ko ie-
priecināt vecos ļaudis.  Tāpēc  mēs
„Rūķīšu” grupas bērni devāmies uz ne-
tālo aprūpes centru, kur skandējām ap-
gūtās dziesmas, deklamējām dzejolīšus
un iepriecinājām ar raitu dejas soli.   

Vecie cilvēki sirsnīgi pateicās par kādu
citādi pavadītu laika sprīdi, kad arī vi-
ņiem bija iespēja dziedāt līdzi latviešu
tautas dziesmas. Bērniem bija prieks un
gandarījums par labi padarīto darbiņu.
Apsolījām, ka iepriecināsim vecos ļau-
dis arī ziemassvētku laikā.”

Milzīgs prieks par labi padarītu dar-
biņu, bet vēl lielāks prieks par to, ka
spējām padarīt priecīgus citus ļaudis.

Aknīstes novada pašvaldības PII
,,Bitīte” metodiķe Sandra Plikša
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No 2015.gada 2. līdz
6.novembrim Aknīstes vi-
dusskolā notika Ekoskolu rī-
kotās Rīcību dienas.
Piedalījās 1. - 4.klašu sko-
lēni un skolotājas. Skolēni
no otrreizējiem materiāliem
gatavoja Mārtiņdienas sim-
bolu - gaiļus, videi drau-

dzīgus transportlīdzekļus un citus darinājumus, no kuriem
tika izveidota izstāde.

Aknīstes vidusskolas skolotāja, 
Ekoskolas pulciņa vadītāja Iveta Strika

Rīcību dienas Aknīstes vidusskolā



22

... par volejbolu Aknīstē..
Ir pagājušas kārtējās volejbola sacensības, liels prieks,

ka mūsu novadā, rīkojot volejbola sacensības, nav jāuz-
traucās par to, vai pieteiksies komandas. Mums zāle ir ti-
kai viena un nav liela, bet sacensības notiek regulāri. Arī
šajās „18.novembra” sacensībās gribētāju bija ļoti daudz,
visas komandas pat nespējām uzņemt, kopumā piedalijās

16 komandas, 12
vīriešu un 4 sie-
viešu. Liels gan-
darījums, ka ko-
pumā līmenis ir
audzis, ne tikai
mūsu novada
sportistiem, bet
vispār kopumā.
Pēdējos gados,
Ginta vadībā tre-
nētie puiši  un
šobrīd arī meite-
nes mums ir ļoti
augstā līmenī, par
to liecina uzvaras
sacensībās. Šajās
sacensībās
Aknīstes meiteņu

komanda ļoti spraigā un interesantā spēlē uzveica Daugavpils
sieviešu komandu, kā arī divas komandas no Jēkabpils, iz-
cīnot pirmo vietu. Arī mūsu puišu komanda bija labākā starp
12 vīriešu komandām. Paldies Olitai un Gintam Treiņiem
par to, ka volejbols Aknīstē atkal ir augstā līmenī. 

Visus aicinu uz nākamajām sacensībām, kuras notiks
jau 26. decembrī. Jau vairākus gadus lielā cieņa ir šie nakts
turnīri, arī šoreiz tas nebūs izņēmums, jo kamandas jau
sāk pieteikties. Ceru, ka godalgotās vietas neies secen arī
nākamajās sacensībās, jo mūsu jaunieši ir godam nopel-
nījuši būt starp labākajiem! 

Kultūras darba organizatore, Aiga.

Kultūras pasākumu plāns decembrī
05.12.  plkst. 14.00  Aknīstes BJC  Adventes koncerts „Lielā dāvana”

plkst. 16.00 Egles iedegšana pie Aknīstes novada domes.

09.12.  plkst. 14:30 Asares k/n pēcpusdiena bērniem „Ziemassvētku noskaņa”
plkst. 16.00 egles iedegšana pie Asares pag. pārvaldes.

11.12. plkst. 19.00  Gārsenes k/n  Grupas „Galaktika” koncerts. Ieeja: EUR 6.00- 5.00. Biļešu 
iepriekšpārdošana no 01.12.  T: 26318640 (Kristiana)

16.12.  plkst. 9.00 Aknīstes domes zālē Ziemassvētku tirdziņš. Aicināti visi mājražotāji,
amatnieki, rokdarbnieki. 

17.12.   plkst. 15.00 Aknīstes BJC   Aknīstes novada senioru balle. Pieteikties līdz 14.12.
T:26318640 (Kristiana) 26699169 (Aiga) 28657492 (Madara) T: 20233195 (Gārsenes pag.pārvalde) 
65237756 (Anda)

19.12.    plkst. 11.00 Aknīstes BjC  Eglīte bērniem, kuri neapmeklē P.I.I.
20.12.    plkst. 16.00 Aknīstes vidusskolas zālē labdarības koncertuzvedums

„Ziemassvētku valstība”. Piedalās pašdarbības kolektīvi un bērni. Ieeja par   ziedojumiem. 
25.12.    plkst. 14.00 Gārsenes k/n koncerts „ ... ieklausies Ziemassvētkos...” Ieeja brīva.

25.12.    plkst. 18.00  Asares k/n Ziemassvētku koncerts.
plkst. 21.00  Groziņballe kopā ar grupu „Dvinskas muzikanti”. 
Ieeja EUR 3.00 pēc plkst. 22.30 EUR 4.00. Galdiņus pieteikt līdz 22.12. T: 28657492

26.12.  plkst. 19.00  Aknīstes vidusskolas sporta zālē „Nakts” volejbola sacensības. 6:6
Komandas pieteikt līdz 22.12. T: 26699169, T:28626604

30.12.     plkst. 22.00 Gārsenes k/n Vecgada balle. Grupa „Roja”. Ieeja: EUR 4.00 Galdiņus 
rezervēt līdz 28.12.  T:26318640 (Kristiana) 

01.01.16. plkst. 00.30  pie Aknīstes novada domes priekšsēdētājas uzruna. Svētku salūts.

Jaukus svētkus!
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Asinsspiediens ir viens no vienkāršāk nosakāmajiem sirds veselības rādītājiem, kura
neatbilstība normām signalizē par problēmām cilvēka organismā.
Nereti cilvēki aizbildinās, ka asinsspiediena mērīšana nav tik vieg-
li pieejama, tādēļ aicinām izmantot iespēju – bez maksas Helēnas

aptiekā patstāvīgi vai ar farmaceita palīdzību mērīt asinsspiedienu.
Un atgādinām, ka paaugstinātu vai pazeminātu asinsspiedienu ne-
drīkst atstāt bez ievērības un jāvēršas pie ārsta!

Jaunieguvumi  oktobrī, novembrī

Kremzera, Stefānija. Diena, kad mācījos lidot : romāns
Lindström, Inga, 1954-. Vasaras mēnesnīcas gaismā

: mīlas stāsts no Zviedrijas
Ieviņš, Kārlis, 1888-1977. Jaunie cīnītāji : [romāns]
Linde, Māris. Atgriešanās : [romāns]
Moriartija, Laiena. Lielie mazie meli : romāns
Bukšs, Aldis, 1985-. Parādu piedzinēji: romāns
Kotovs, Pjotrs. Bornholmas trīsstūris : vēsturisks ro-

māns 
Abdullajevs, Čingizs. Elku smagā nasta : [detektīv-

romāns]
Veba, Katrīna. Mantojums : romāns
Kūlis, Ēriks, 1941-. Atsaldētais: romāns
Džonsone, Millija. Randiņš tējnīcā : romāns
Jakubovska, Māra. Direktoriene: romāns
Robertsa, Nora. Sausserža saldā smarža : [romāns]
Nesbē, Jū. Policija: detektīvromāns
Bula, Rolanda. Brīvmūrnieka trīs vēlēšanās: romāns
Larka, Sāra. Maoru dievietes asaras: triloģijas trešā

grāmata
Volkēviča, Vera, 1915-1989. Pļauka : romāns 4 grā-

matās
James, E. L., 1963-. Grejs : Greja piecdesmit nokrā-

sas Kristjena acīm
Devero, Džūda. Jasmīna smarža : [romāns]
Ar pasaules garšu mutē. Kulinārija. Ēšanas paradu-

mi. Ceļošana.
Makinērnija, Monika. Mīlestības ieleja : [romāns]
Gailīte, Anna Skaidrīte, 1940-. Tilts starp horizon-

tiem : Fanijas stāsts
Vorsa, Dženifere. Darba nama ēnas: romāns
Džonsone, Džeina. Sultāna sieva : romāns
Betsa, Šarlote. Garšvielu tirgotāja sieva: vēsturiska

proza
Montefjore, Santa. Medus garša: romāns
Levī, Marks. Jūtas, stiprākas par nāvi: psiholoģis-

kās spriedzes romāns
Avotiņa, Daina, 1926-. Divas koka karotes un roze:

romāns
Ārčers, Džefrijs. Atriebība. Bakingemas pirmais

reiss :ģimenes sāga
Roze, Guna. 101. kilometrs padomju kauna zona:

autobiogrāfiska proza
Ikstena, Nora, 1969-. Mātes piens: romāns
Vaita, Kārena. Ūdens atmiņa : romāns

Bērnu un jauniešu literatūra

Kincela, Karolīna. Vai tu zini, kā tas rodas? : sākot
ar izejvielām T-kreklam līdz ābolu sulai un Co

Uspenskis, Eduards. Krokodils Gena un viņa drau-
gi : [stāsts]

Prāta spēles : [kinostāsts]
Ledus sirds : divi saulaini stāsti
Štelmahere, Vita. Gliemezīša Glika diena
Princešu piedzīvojumi
Vīdmarks, Martins. Dimantu noslēpums
Dimsone, Maritana, 1965-. Rozā kvarca brālība : [ro-

māns]
Vīdmarks, Martins. Mūmijas noslēpums : [stāsts jau-

nākā skolas vecuma bērniem]
Eglīte, Elizabete. Tikšanās laikā : [romāns]
Kūlis, Ēriks, 1941-. Mākoņu ielas BMX : divi stāsti pus-

audžiem
Stiltons, Džeronīmo. Pazudušo dārgumu noslēpums
Aivenss, Jans. Pērkona negaiss
Aivenss, Jans. Dēzijas jaunā māja
Zvirgzdiņš, Juris, 1941-. Have a Nice day! : gandrīz

mīlas stāsts
Patersons, Džeimss. Pamatskola: dabūjiet mani prom

no šejienes! : [stāsts]
Saules atslēdziņa : Aspazijas dzeja bērniem : latviešu tau-

tas pasakas
Olsone, Kristīna. Sudraba puisēns : [stāsts]
Cielēna, Māra, 1954-. Pa īstam un pa jokam : dzejo-

ļu izlase
Scillata, Antje. Maija & Mote. Trīs jeb viena par daudz!:

bērnu stāsti
Parvela, Timo. Ella un draugi : [stāsts]
Rouela, Reinbova. Eleonora un Pārks : romāns
Olsone, Kristīna. Akmens eņģeļi : [stāsts]
Stoks, Maikls. Viktorijas laika spoku stāsti
Rasela, Reičela Renē. Nikijas dienasgrāmata : ne pā-

rāk laimīgas siržu lauzējas stāsti
Kinnijs, Džefs. Grega dienasgrāmata : romāns ar ka-

rikatūrām

V.Ancīša bibliotēka informē 

Labam cilvēkam ir saule plaukstā,
ar viņu nesalst arī ziemā aukstā,
visapkārt darbi paveicas un zied,
kad cilvēks labs caur dzīvi iet.

Novembra jubilāri:
Olga Ivanova
Silvija Koniševska
Inita Lejiņa
Ziedonis Mežaraups
Tatjana Subatiņa
Ņina Zaiceva

Sirsnīgi sveicam un novēlam – 
Katru dienu pa sapnim, pa cerībai, 

smaidam siltam un vārdam sirsnīgam,
katru dienu pa prieka brītiņam!

Aknīstes novada pašvaldības 
darbinieku arodbiedrība



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”. 

Nāc ar mani zemi art,
Nāc ar mani maizi ēst,
Puķes sēt un bērnus gaidīt.
Nāc ar mani bēdu noburt,
Kopā mosties, kopā nogurt.
Nāc ar mani - es ar tevi.

(M. Kuliņa)
Sveicu Katrīnu un Aivi 

kopējo dzīves ceļu uzsākot. 
Tante no Aknīstes

No visām tikumiskām vērtībām
visaugstākā vērtība – labestība

Bēkons F.
Izsaku pateicību dakterei 
Ingūnai Jočai un māsai 

Birutai Mazurevičai par iejūtību
atsaucību un profesionālu ārstēšanu.

Valentīna Aleksandroviča.

Tev vēlam soļot skaistu taku,
Lai tajā šķēršļu nebūtu nekad,
Vēlam prieku, laimi ziedus,
Bet skumjas vilšanos tev nepazīt 

nekad.
Sveicam Aleksandru Grišku
dzimšanas un vārda dienā!

Kaimiņi
Augšzemes

ielā19- 
Iveta un

Valdis

Būs brīnumi, ja vien tiem noticēsim,
Būs laime tad, ja pratīsim to dot.
Būs prieks, ja protam citus ielīksmot.
Un nevajag nemaz tik daudz-
Pavisam maz,
Pavisam nieku,
Lai mirdzošs mirklis nestu prieku!

Sveicam Ēriku vārda dienā!
Ināra, Maija

Šī diena lai tev skaistāka par citām,
Šī diena tikai viena gadā aust,
Lai spēka pietiek katram dienas 

rītam,
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi 

plaukst.
Sveicu Irmu dzimšanas dienā!

Ināra.

Cik maza sēkla –
bet cik liels ir koks!
Cik īss ir mūžs –
cik daudz var tajā gūt,
ja mazai sēklai
ieliek sirdi līdz!”

(D. Avotiņa.)
Pieminēsim Aknīstes novada
Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētos Mūžībā aizgājušos:
Prande Mirdza 
17.09.1945 05.10.2015  
Šņepste Marija 
24.03.1962 25.10.2015  
Brālēns Jānis 
08.03.1979 28.10.2015  
Mihailovs Sergejs 
17.01.1961 10.11.2015  
Prikulis-Rusiņš Pēteris   
24.08.1942 15.11.2015       
Izsakām visdziļāko līdzjūtību

tuviniekiem!
Aknīstes novada 

dzimtsarakstu nodaļa

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

(Ā.Elksne)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Janinai Lužienei,

māsu mūžībā pavadot.

Aknīstes senioru centra
„Apaļā galda” dalībnieki

Kur pelīte tu tecēji
Ar to liepu vācelīti?
- Ciemā teku miegu nest
Mazajam bērniņam.’
Sveicam Aknīstes novada
dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētos bērniņus:
Letīciju Rogžu, Aigaru Aizkārkli,
Sandiju Lesinski.

Kopā ar vecākiem priecājamies
par viņu nākšanu pasaulē!

Aknīstes novada
dzimtsarakstu nodaļa

Ja putni savos spārnos 
aiznes tavas domas
Un kalnu dūmakās
Pret debess bezgalību
Tava dvēs’le dzied.
Ja tālumi apvāršņos
Aicina, vilina, gūsta
Un ceļiem nav gala-
Vien trauksme liek
Atkal un atkal tos mīt,
Ja nemiers tavu nomodu
Un sapņus tirda-
Tad esi vēl jauns.

/A. Balode/

Sveicam novembra jubilārus

Aiju Voitiški
Ļoni Isodu
Jāni Multiņu
Silviju Koniševsku

Biedrība „Manai mazpilsētai
Aknīstei”

a
Jubilāri novembrī

Nekas uz šīs zemes nav vienāds,
ne upe, ne jūra, ne krasts.
Katram mirklim, stundai
un dienai piemīt kas savs un 
neparasts.
Katrs smilšu graudiņš, katrs
gliemežvāks,
vētru un viļņu glaudīts, mirdz
savādāks.
Katrs cilvēks pasaulē plašā
ir tik dažāds, kā cits neviens.

/ Alfrēds Krūklis/

Aknīstē
Liepiņš Valdis-50
Mežaraups Ziedonis-50
Vasiļjeva Baiba-50
Jaudzems Andris-55
Ivanova Olga-60
Ķipāns Jānis-70
Ribāka Zinovija-70
Kvedere Rasma-75
Janberga Vilma-85
Deņisova Elena-90
Stepanova Ņina-90

Gārsenē
Caunītis Zintis-50
Lejiņa Inita-50
Tihomirova Irēna-60
Ruževica Dzidra-85
Treinis Jānis-90
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