
Aknīstes novada
vēstis

Nr. 9 2018. gada SEPTEMBRIS

novada
vēstis

â Atcelt Aknīstes novada domes sēdes 22.08.2018. lē-
mumu Nr.371 “Par zemes gabala daļas lietošanas mēr-
ķa noteikšanu” (prot.Nr.10, 26.#). Noteikt dalīto zemes
lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmēju-
mu 56050010421, kopējo platību 2860 m2 (Skolas iela 5,
Aknīste, Aknīstes novads):

1) daļai 40 m2 platībā lietošanas mērķi „Pārējie sa-
biedriskās nozīmes objekti un to apbūve” (kods 0910);

2)pārējai daļai 2820 m2 platībā lietošanas mērķi
„Komercdarbības objektu apbūve” (kods 0801).
â Segt ēdināšanas izdevumus 100% apmērā (EUR 1,73

dienā) 1 (vienam) PII “Bitīte” no 1 – 3 gadu vecam
audzēknim. 
â Segt ēdināšanas izdevumus 100% apmērā (EUR 1,95

dienā) 2 (diviem) PII “Bitīte” no 3 – 7 gadu veciem
audzēkņiem. 
â Segt ēdināšanas izdevumus 100% apmērā (EUR 1,65

dienā) 17 (septiņpadsmit) Aknīstes vidusskolas 5.-
12.klases skolēniem.

â Segt ēdināšanas izdevumus 50% apmērā (EUR 1,65
dienā) 55 (piecdesmit pieciem) Aknīstes vidusskolas 5.-
12.klases skolēniem.
â Nosūtīt 2 personām paziņojumus par piedāvājumu

īrēt dzīvokli.
â Piešķirt 2 personām apbedīšanas pabalstu EUR 75,00

apmērā.
â Piešķirt 1 personai pabalstu EUR 75,00 apmērā sakarā

ar bērna piedzimšanu.
â Piešķirt 2 personām pabalstu EUR 200,00 apmērā

operācijas gadījumā.
â Apstiprināt atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas

mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes
iniciatīvu projektos” nolikumu.

Domes sēžu lēmumi un audioieraksti 
publicēti mājaslapā www.akniste.lv
sadaļā Dome – Domes sēžu lēmumi

Lietvedības un personāla pārzine 
S.Venediktova-Goba

Aknīstē svinīgi atklāj laukumus pie izglītības iestādēm. Turpinājums 5. lpp

Aknīstes novada domes sēdes 06.09.2018. lēmumi
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â Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības izglītības
iestāžu izmaksas uz vienu audzēkni no 01.09.2018.:

1.Aknīstes vidusskola – 72,20 EUR;
Pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” – 200,89 EUR
â Noteikt nomas maksu 20,00 EUR mēnesī par neap-

dzīvojamām telpām Skolas ielā 19, Aknīstē, Aknīstes nova-
dā, ar kopējo platību 173,9 m2, būves kadastra
Nr.56050010442, slēdzot līgumu ar SIA “Kalniņā”,
reģ.Nr.40203105785, Aknīstes novada pašvaldības rīkotā ie-
pirkuma “Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Aknīstes no-
vada mācību iestādēs” ietvaros. Noteikt nomas līguma dar-
bības termiņu atbilstoši iepirkuma darbības termiņiem. 
â Apstiprināt projekta „Veselības veicināšanas un slimī-

bu profilakses pasākumi Aknīstes novadā” vadības un īste-
nošanas grupas, kā arī darba algas likmes stundā.

Papildināt PII “Bitīte” amatu sarakstu ar 2 amata vienī-
bām – pirmsskolas izglītības skolotājs; 1 amata vienību –
skolotāja palīgs.
â Veikt grozījumus Aknīstes novada pašvaldības iestāžu

un struktūrvienību amatu sarakstā sakarā ar pedagogu mi-
nimālās algas paaugstināšanu no 01.09.2018.
âŅemt aizņēmumu 47 361,66 EUR Valsts kasē uz 10 ga-

diem projekta „Improvement of efficiency and availability of
local public security services in cross border regions of Latvia
and Lithuania, Safe borderlands” (Vietējo sabiedrisko drošī-
bas pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana
Latvijas un Lietuvas pierobežā) realizēšanai, paredzot aizņē-
mumu izņemt 2 gados un atmaksu sākt no 2020.gada janvā-
ra. Aizņēmuma atmaksu nodrošināt ar pašvaldības budžetu.
âApstiprināt nolikumu “Iedzīvotāju godināšana Aknīstes

novadā Latvijas valsts simtgades svētku Latvijas Republikas
proklamēšanas dienā 18.novembrī”.
â Izvirzīt apbalvošanai Zemgales plānošanas reģiona uz-

ņēmēju godināšanas pasākumā “Gada uzņēmējs Zemgalē 2018”
Aknīstes novada Gārsenes pagasta uzņēmēju Egonu Tunķeli.
â Precizēt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus

Nr.11/2018 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada ie-
dzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli””.

vPrecizēt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus
Nr.13/2018 „Par Gārsenes pils atzīšanu par stratēģiski sva-
rīgu objektu Aknīstes novadā”.
â Izbeigt  ar 2 personām noslēgto zemes nomas līgumus

par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala nomu.
â Iznomāt 3 personām pašvaldībai piekrītošos zemes ga-

balus un noslēgt zemes nomas līgumus.
â Pagarināt noslēgtos zemes nomas līgumus ar 5 perso-

nām, par pašvaldībai piekrītošiem zemes gabaliem.
â Atļaut sadalīt 1 nekustamo īpašumu.
â Slēgt vienošanos ar 1 personu, par daļu no zemes īpa-

šuma atsavināšanu – maiņu pašvaldības autonomo funkciju
nodrošināšanai.
â Nosūtīt 1 personai paziņojumu par piedāvājumu īrēt

dzīvokli.
â Izslēgt 2 personas no reģistra Nr.1 “Pašvaldībai piede-

rošu dzīvojamo telpu izīrēšana”.
âPagarināt dzīvojamās telpas īres līgumus ar 3 personām.
â Izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu ar 1 personu.
â Piešķirt 2 personām pabalstu EUR 200,00 apmērā

operācijas gadījumā.
âSegt ēdināšanas izdevumus 50% apmērā (EUR 1,65 die-

nā) laika posmā no 01.10.2018. – 31.05.2019. vienam Aknīstes
vidusskolas 8.klases skolēnam.

Domes sēžu lēmumi un audioieraksti  publicēti mājasla-
pā www.akniste.lv sadaļā Dome – Domes sēžu lēmumi
Lietvedības un personāla pārzine S.Venediktova-Goba

Aknīstes novada domes
sēdes 26.09.2018. lēmumi

Akn stes novada domes 2018.gada 25.j lija saistošajiem noteikumiem Nr.11/2018 
„Par pašvald bas pabalstiem Akn stes novada iedz vot jiem,  

neizv rt jot to materi lo st vokli” 
PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 
Paskaidrojuma raksta sada as Nor d m  inform cija 

1. Projekta nepieciešam bas 
pamatojums 

Atbilstoši likuma „Par pašvald b m” 43.panta trešajai 
da ai dome ir ties ga izdot saistošos noteikumus, kas 
paredz cita veida materi l s pal dz bas sniegšanu, 
nodrošinot pašvald bas br vpr t go iniciat vu izpildi.  
    Saistošo noteikumu m r is ir veicin t demogr fisk  
st vok a uzlabošanos Akn stes novad , vairot motiv ciju 
savu pamata dz vesvietu deklar t Akn stes novad  un 
materi li atbalst t Akn stes novada pašvald b  
deklar juš s personas, neizv rt jot to materi lo st vokli. 

2. ss projekta satura izkl sts Izv rt jot Akn stes novada domes 2009.gada 21.oktobra 
saistošos noteikumus Nr.14 „Par pašvald bas pabalstiem 
Akn stes novada iedz vot jiem, neizv rt jot to materi lo 
st vokli”, tika secin ts, ka saistošie noteikumi ir nepiln gi, 
t p c bija j izstr d  jauni saistošie noteikumi.  
Saistošie noteikumi nosaka materi l s pal dz bas veidus, 
materi l s pal dz bas apm ru, materi l s pal dz bas 
sniegšanas un sa emšanas k rt bu, k  ar  l mumu 
apstr d šanas un p rs dz bas k rt bu. 

3. Inform cija par pl noto projekta 
ietekmi uz pašvald bas budžetu 

Saistošo noteikumu groz jumu stenošanas rezult t  netiek 
prognoz ta finansi la ietekme uz pašvald bas budžetu. 

4. Inform cija par pl noto projekta 
ietekmi uz uz m jdarb bas vidi 
pašvald bas teritorij  

Nav attiecin ms. 

5. Inform cija par administrat vaj m 
proced r m 

Saistošie noteikumi tiks public ti Akn stes novada 
pašvald bas laikrakst  "Akn stes Novada V stis" un 
ievietoti Akn stes novada pašvald bas m jaslap  
www.akniste.lv. 
Saistošo noteikumu piem rošan  priv tpersona, kas atbilst 
saistošajos noteikumos nodefin tai m r grupai, var s 
griezties Akn stes novada pašvald bas Soci laj  dienest , 
lai sa emtu pašvald bas pabalstu. 

6. Inform cija par konsult cij m ar 
priv tperson m 

Speci li l dzdal bas pas kumi nav veikti, konsult cijas ar 
priv tperson m nav notikušas. Saistošo noteikumu 
groz jumu projekts izskat ts Akn stes novada pašvald bas 
Soci laj , izgl t bas, kult ras un sporta komitej .  

 
Domes priekšs d t ja      V.Dzene 

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2018.gada 25.jūlijā (prot.Nr.9, 10.#)
PRECIZĒTI

Aknīstes novada domes sēdē
2018.gada 26.septembrī (prot.Nr.12, 8.#)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.11/2018
„Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada

iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli”

Izdoti saskaņā 
ar likuma „Par pašvaldībām”

43.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Materiālās palīdzības pabalstu mērķis ir sniegt ma-
teriālu atbalstu personām un personu grupām, neizvēr-
tējot to materiālo stāvokli.

2. Šie noteikumi nosaka materiālās palīdzības pabalstu
izmaksas un saņemšanas kārtību, materiālās palīdzības pa-
balstu veidus, pabalstu apmēru personām (ģimenēm), kā
arī pieņemto  apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

3. Materiālās palīdzības pabalstus piešķir Aknīstes no-
vada pašvaldības Sociālais dienests. 

4. Pabalstus izmaksā skaidrā naudā Aknīstes novada
pašvaldības kasē vai ar pārskaitījumu uz pabalsta pie-
prasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

II. Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā
5. Finansiālais pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā tiek no-

teikts šādā apmērā:
5.1. personas 80 gadu jubilejā 80 euro apmērā;
5.2. personas 85 gadu jubilejā 85 euro apmērā;
5.3. personas 90 gadu jubilejā 90 euro apmērā;
5.4. personas 95 gadu jubilejā 95 euro apmērā;
5.5. personas 100 gadu jubilejā 150 euro apmērā.
6. Pabalstu piešķir personām, kuru pamata dzīvesvie-

ta ir deklarēta Aknīstes novada teritorijā.
7. Pabalstu jubilejā jāpieprasa, iesniedzot iesniegumu,
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ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc tiesību rašanās uz at-
tiecīgo pabalstu.

III. Pabalsts kāzu jubilejā
8. Piešķir 100 euro Zelta (50 gadu), Dimanta (60 gadu)

un Briljanta (70 gadu)  kāzu jubilejā personām, kuru pa-
mata dzīvesvieta ir deklarēta Aknīstes novada teritorijā.

9. Pabalstu kāzu jubilejā jāpieprasa, iesniedzot iesnie-
gumu ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc tiesību rašanās
uz attiecīgo pabalstu. 

IV. Vienreizējs pabalsts personām, kuras 
atbrīvotas no brīvības atņemšanas vietas

1o. Vienreizējo pabalstu 50 euro apmērā piešķir perso-
nām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas vietas pēc
soda izciešanas (izņemot īslaicīgu brīvības atņemšanu) un
kuras līdz apcietināšanai savu pamata dzīvesvietu bija dek-
larējušas Aknīstes novada teritorijā. 

11. Pabalstu jāpieprasa, iesniedzot izziņu par atbrīvo-
šanos no ieslodzījuma vietas (uzrādot oriģinālu) un ie-
sniegumu par pabalsta piešķiršanu sakarā ar atbrīvoša-
nu no brīvības atņemšanas vietas, viena mēneša laikā no
atbrīvošanas dienas.

V. Bērna piedzimšanas pabalsts
12. Bērna piedzimšanas pabalstu piešķir, ja jaundzimušā

bērna pamata deklarētā dzīvesvieta no piedzimšanas ir
Aknīstes novada administratīvajā teritorijā un ja:

12.1. viena no vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir nova-
da administratīvajā teritorijā, pabalsta apmērs ir 75 euro;

12.2. abu vecāku deklarētā dzīvesvieta ir novada ad-
ministratīvajā teritorijā, pabalsta apmērs ir 150 euro. 

13. Bērna dzimšanas pabalsts jāpieprasa, iesniedzot ie-
sniegumu trīs mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.

VI. Ziemassvētku pabalsts
14. Ziemassvētku pabalstu dāvanu iegādei piešķir:
14.1. izglītojamajiem, kuri apmeklē Aknīstes novada pa-

švaldības mācību iestādes;
14.2. pirmsskolas vecuma bērniem, kuri neapmeklē pirm-

sskolas izglītības iestādi, kuru pamata dzīvesvieta ir dek-
larēta Aknīstes novada teritorijā;

14.3. bērniem, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpes ie-
stādēs, kur tos ir ievietojusi Aknīstes novada pašvaldība;

14.4. personām, kuras atrodas ilgstošas sociālās aprū-
pes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kur tās ir ie-
vietojusi Aknīstes novada pašvaldība.

15. Pabalsts Ziemassvētku dāvanu iegādei tiek izsniegts
mantiskā veidā (konfekšu paciņas).

16. Lai saņemtu pabalstu, Aknīstes novada mācību ie-
stādes, Dzimtsarakstu nodaļa, bāriņtiesa, ilgstošas sociā-
lās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija iesniedz
pabalsta saņēmēju sarakstus Sociālajā dienestā.

VII. Apbedīšanas pabalsts
17. Vienreizēju pabalstu apbedīšanas izdevumu segša-

nai piešķir Aknīstes novada pašvaldības teritorijā dekla-
rētā iedzīvotāja nāves gadījumā:

17.1. līdz 300 euro, ja mirusī persona nebija pensijas vai
sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs;

17.2. 75 euro, ja mirusī persona saņēma pensiju vai so-
ciālā nodrošinājuma pabalstu.

18. Pabalsts jāpieprasa, iesniedzot pašvaldībā  viena mē-
neša laikā no miršanas apliecības saņemšanas brīža.

19. Pabalstu var pieprasīt persona, kas apņemas bēru
organizēšanu.

20. Ja mirušai personai nav piederīgo vai personas, kas
uzņemas apbedīšanu, novada pašvaldība apmaksā apbe-
dīšanas pakalpojumus. Nepieciešamības gadījumā -
Starprajonu tiesu medicīnas ekspertīzes nodaļas pakal-
pojumus.

VIII. Vienreizējs materiālais pabalsts mācību 
līdzekļu iegāde

21. Tiesības saņemt vienreizēju materiālo pabalstu mā-
cību līdzekļu iegādei 25 euro apmērā personām, kuru pa-
mata dzīvesvieta ir deklarēta Aknīstes novada teritorijā,
ja bērns uzsāk mācības pirmajā klasē Aknīstes novada pa-
švaldības teritorijā esošajā mācību iestādē. 

22. Sarakstu par skolēniem, kuri uzsāk mācības 1.kla-
sē, Sociālajā dienestā iesniedz mācību iestādes direktors.

IX. Vienreizējs pabalsts politiski represētām
personām

23. Vienreizējo pabalstu 50 euro apmērā (uz 18.novem-
bri) piešķir politiski represētajām personām, kuras savu
pamata dzīvesvietu deklarējušas Aknīstes novada terito-
rijā, pamatojoties uz personas iesniegumu un uzrādot rep-
resētās personas apliecību.

X. Materiālais pabalsts onkoloģisko saslimšanu
ārstēšanās gadījumā

24. Materiālo pabalstu līdz 200 euro, ņemot vērā darī-
jumu apliecinošos dokumentos norādīto summu,  piešķir
vienu reizi gadā onkoloģisko saslimšanu ārstēšanās gadī-
jumā personām, kuras savu pamata dzīvesvietu deklarē-
jušas Aknīstes novada teritorijā.

25. Materiālais pabalsts jāpieprasa līdz kalendārā gada
beigām, uzrādot onkologa slēdzienu un ārstēšanai izlieto-
to naudas līdzekļu darījumu apliecinošus dokumentu ori-
ģinālus.

XI. Pabalsts operācijas gadījumā
26. Pabalstu operācijas gadījumā piešķir vienu reizi gadā

personām, kuras savu pamata dzīvesvietu deklarējušas
Aknīstes novada teritorijā.

27. Pabalstu piešķir, ņemot vērā darījumu apliecinošos
dokumentos norādīto summu, bet ne vairāk kā 200 euro
gadā vienai personai.

28. Materiālais pabalsts jāpieprasa līdz kalendārā gada
beigām, uzrādot ārstēšanai izlietoto naudas līdzekļu da-
rījumu apliecinošus dokumentu oriģinālus.

XII. Ēdināšanas maksas atvieglojumi
29. Ēdināšanas maksas atvieglojumi:
29.1. brīvpusdienas 50% apmērā Aknīstes vidussko-

las 5. līdz 12.klašu skolēniem, kuri ēd kompleksās pusdienas
skolā, neņemot vērā skolēna deklarēto dzīvesvietu;

29.2. brīvpusdienas 100% apmērā daudzbērnu ģi-
meņu bērniem (3 un vairāk bērni), kuri apmeklē Aknīstes
vidusskolu un ēd kompleksās pusdienas skolā, neņemot vērā
deklarēto dzīvesvietu. Lai saņemtu ēdināšanas maksas at-
vieglojumu daudzbērnu ģimene, kurā ir bērni no 18 gadu
vecuma un nav sasnieguši 24 gadu vecumu, un tie iegūst
vispārējo profesionālo vai augstāko izglītību, persona vai
tās likumīgais pārstāvis iesniedz Sociālajā dienestā izzi-
ņu par to, ka bērns mācās. 

29.3. Piešķir brīvpusdienas 100% apmērā visiem
Aknīstes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādes audzēkņiem, neņemot vērā deklarēto dzīvesvietu. 

30.  Brīvpusdienas 100% apmērā vasaras mēnešos netiek
piešķirtas tiem audzēkņiem, kuri apguvuši pirmsskolas iz-
glītības programmu un septembrī uzsāks mācības 1.klasē.

31. Ēdināšanas maksas atvieglojumus jāpieprasa, ie-
sniedzot iesniegumu.

XIII. Pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai
32. Pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai (dokumen-

tu noformēšanai vai atjaunošanai, sociālās aprūpes pasā-
kumu nodrošināšanai) un citu sociālo situāciju risināša-
nai tiek piešķirts trūcīgām un maznodrošinātām personām,
kuras savu pamata dzīvesvietu deklarējušas Aknīstes no-
vada teritorijā.

33. Pabalsta apmērs nepārsniedz 75 euro gadā vienai per-
sonai. 
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j
Akn stes novada Soci lajam dienestam 

 
______________________________ 

(V rds, uzv rds) 
______________________________ 

(personas kods) 
______________________________ 

   (adrese) 
______________________________ 
(t lrunis, e-pasts) 

 
IESNIEGUMS 

L dzu pieš irt vienreiz ju pabalstu, sakar  ar______ gadu vai _______ gadu k zu jubileju. 

L dzu pabalstu: 

Nog d t uz m j m, adrese: ________________________________________________  
 

Izmaks t kas  

P rskait t uz manu bankas kontu  
Bankas nosaukums _____________ 
Nr. ___________________________________________________________ 
 
Esmu inform ts, ka š  iesnieguma izskat šanai Akn stes novada dome, izpildot juridisku 

pien kumu, apstr d s manus/personu, kur m esmu likumiskais p rst vis/ personas datus (s k k 
par datu apstr di, iesniedzot jaut jumus Skolas iel  7, Akn st , vai pa e-pastu: 
akniste@akniste.lv). 
 
Rakstisk s atbildes sa emšanas izv le: 
 

E-past _________________________________  
(e-pasta adrese) 

Pa pastu ________________________________  
(klienta faktisk s dz vesvietas pasta adrese) 

Person gi Akn stes novada dom  
 
Rakstiska atbilde nav nepieciešama 
 
 
20__.gada .__________                                                         (iesniedz ja paraksts un atšifr jums) 

                                                                                                     

 
Akn stes novada Soci lajam dienestam 

 
______________________________

(V rds, uzv rds) 
______________________________

(personas kods) 
______________________________

   (adrese) 
______________________________
(t lrunis, e-pasts) 

 
IESNIEGUMS 

 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
PIELIKUM : 
1. _______________  
2. _______________     
3. _______________ 

L dzu pabalstu ieskait t bankas kont  (ja pabalsts netiek p rskait ts pakalpojumu sniedz jam) 

Banka: _______________________________  
Konts:________________________________  

Esmu inform ts, ka š  iesnieguma izskat šanai Akn stes novada dome, izpildot juridisku 
pien kumu, apstr d s manus /personu, kur m esmu likumiskais p rst vis/ personas datus (s k k 
par datu apstr di iesniedzot jaut jumus Skolas iel  7, Akn st  vai pa e-pastu: 
akniste@akniste.lv.  
 
Rakstisk s atbildes sa emšanas izv le: 
 

E-past _________________________________  
(e-pasta adrese) 

Pa pastu ________________________________  
(klienta faktisk s dz vesvietas pasta adrese) 

Person gi Akn stes novada dom  
 
Rakstiska atbilde nav nepieciešama 

 
 
20__.gada .__________                                                     (iesniedz ja paraksts un atšifr jums) 

 
______________________________ 

(V rds, uzv rds) 
______________________________ 

(personas kods) 
______________________________ 

   (adrese) 
______________________________ 
(t lrunis, e-pasts) 

 
IESNIEGUMS 

 
Par br vpusdienu pieš iršanu 

L dzu pieš irt br vpusdienas 50% apm r  manam/iem b mam/iem: 
 
1.  

kurš/a apmekl  

(audz k a v rds, uzv rds) (audz k a personas kods) 

2. 

 (iest des nosaukums, klase)

kurš/a apmekl  
(audz k a v rds, uzv rds) (audz k a personas kods) 

3. 

 (iest des nosaukums, klase) 

kurš/a apmekl  
(audz k a v rds, uzv rds) (audz k a personas kods) 

4.  

 (iest des nosaukums, klase)

kurš/a apmekl  
(audz k a v rds, uzv rds) (audz k a personas kods) 

5. 

 (iest des nosaukums, klase) 

kurš/a apmekl  

(audz k a v rds, uzv rds) (audz k a personas kods) 

                                                                                 (iest des nosaukums, klase) 
 

Esmu inform ts, ka š  iesnieguma izskat šanai Akn stes novada dome, izpildot juridisku 
pien kumu, apstr d s manus /personu, kur m esmu likumiskais p rst vis/ personas datus (s k k 
par datu apstr di iesniedzot jaut jumus Skolas iel  7, Akn st  vai pa e-pastu: 
akniste@akniste.lv. 
 

20__.gada .__________                                                     (iesniedz ja paraksts un atšifr jums) 

Akn stes novada Soci lajam dienestam 
 

______________________________
(V rds, uzv rds) 

______________________________
(personas kods) 

______________________________
   (adrese) 

______________________________
(t lrunis, e-pasts) 

 
IESNIEGUMS 

 
Par br vpusdienu pieš iršanu 

L dzu pieš irt br vpusdienas 50% apm r  manam/iem b mam/iem: 
 
1.  

kurš/a apmekl  

(audz k a v rds, uzv rds) (audz k a personas kods) 

2. 

 (iest des nosaukums, klase)

kurš/a apmekl  
(audz k a v rds, uzv rds) (audz k a personas kods) 

3. 

 (iest des nosaukums, klase) 

kurš/a apmekl  
(audz k a v rds, uzv rds) (audz k a personas kods) 

4.  

 (iest des nosaukums, klase)

kurš/a apmekl  
(audz k a v rds, uzv rds) (audz k a personas kods) 

5. 

 (iest des nosaukums, klase) 

kurš/a apmekl  

(audz k a v rds, uzv rds) (audz k a personas kods) 

                                                                                 (iest des nosaukums, klase) 
 

Esmu inform ts, ka š  iesnieguma izskat šanai Akn stes novada dome, izpildot juridisku 
pien kumu, apstr d s manus /personu, kur m esmu likumiskais p rst vis/ personas datus (s k k 
par datu apstr di iesniedzot jaut jumus Skolas iel  7, Akn st  vai pa e-pastu: 
akniste@akniste.lv. 
 

20__.gada .__________                                                     (iesniedz ja paraksts un atšifr jums) 

Noslēguma jautājums
36. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu, spēku zau-

dē Aknīstes novada pašvaldības    2009.gada 21.oktobra sa-
istošie noteikumi Nr.14 “Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes
novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli.” 

Domes priekšsēdētāja V.Dzene

XIV. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas
kārtība

34. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Aknīstes no-
vada domē Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208. 

35. Novada domes pieņemto  var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Jelgavā,
Atmodas ielā 19, LV-3007) likumā noteiktajā kārtībā. 

3.pielikums
pie Aknīstes novada domes 25.07.2018.

saistošajiem noteikumiem Nr.11/2018 

4.pielikums
pie Aknīstes novada domes 25.07.2018.

saistošajiem noteikumiem Nr.11/2018 

2.pielikums
pie Aknīstes novada domes 25.07.2018.

saistošajiem noteikumiem Nr.11/2018 

1.pielikums
pie Aknīstes novada domes 25.07.2018.

saistošajiem noteikumiem Nr.11/2018 
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5.pielikums 
 pie Akn stes novada domes 25.07.2018. 

                                                                                                          saistošajiem noteikumiem Nr.11/2018 
Akn stes novada Soci lajam dienestam 

 
______________________________

(V rds, uzv rds) 
______________________________

(personas kods) 
______________________________

   (adrese) 
______________________________
(t lrunis, e-pasts) 

 
IESNIEGUMS 

 
Par br vpusdienu pieš iršanu 

L dzu pieš irt br vpusdienas 100% apm ra manam/iem b rnam/iem: 

1.  

kurš/a apmekl  

(audz k a v rds, uzv rds) (audz k a personas kods) 

2. 

 (iest des nosaukums, klase)

___ _____________________

kurš/a apmekl  
(audz k a v rds, uzv rds) (audz k a personas kods) 

3. 

 (iest des nosaukums, klase) 

kurš/a apmekl  
(audz k a v rds, uzv rds) (audz k a personas kods) 

4.  

 (iest des nosaukums, klase)

kurš/a apmekl  
(audz k a v rds, uzv rds) (audz k a personas kods) 

5. 

 (iest des nosaukums, klase) 

kurš/a apmekl  

(audz k a v rds, uzv rds) (audz k a personas kods) 

                                                                                 (iest des nosaukums, klase) 
 

Esmu inform ts, ka š  iesnieguma izskat šanai Akn stes novada dome, izpildot juridisku 
pien kumu, apstr d s manus /personu, kur m esmu likumiskais p rst vis/ personas datus (s k k 
par datu apstr di iesniedzot jaut jumus Skolas iel  7, Akn st  vai pa e-pastu: 
akniste@akniste.lv. 

 
20__.gada .__________                                                     (iesniedz ja paraksts un atšifr jums) 

Akn stes novada domes 2018.gada 25.j lija saistošajiem noteikumiem Nr.13/2018 
„Par G rsenes pils atz šanu par strat iski svar gu objektu Akn stes novad ” 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

Paskaidrojuma raksta sada as Nor d m  inform cija 
1. Projekta nepieciešam bas 
pamatojums 

Akn stes novada dome savu funkciju efekt vai 
izpildei dibina kapit lsabiedr bu – SIA “G rsenes 
pils”. Pamatojoties uz Valsts p rvaldes iek rtas 
likuma 88.panta ceturto da u pašvald bas dome izdod 
saistošos noteikumus, lai noteiktu, ka pašvald bas 
pašums - G rsenes pils ir strat iski svar gs 

pašvald bas administrat v s teritorijas att st bai. 
2. ss projekta satura izkl sts      2014.gada 23.decembr  tika pie emts Akn stes 

novada pašvald bas l mums par G rsenes 
pamatskolas likvid šanu un v sturisk s kas 
atst šanu pašvald bas pašum .  
     2015.gada 25.febru r  Akn stes novada dome 
pie ma l mumu (Prot.Nr.3, 23) “Par G rsenes pils 
turpm ko izmantošanu”,  ar 01.08.2015. izmantot 
G rsenes pils telpas Akn stes novada pašvald bas 
autonomo funkciju realiz šanai, par objekta 
„G rsenes pils” saglab šanu pašvald bas pašum . 
G rsenes pils un tai piekr tošo saimniec bas ku 
kult rv sturisk  mantojuma saglab šanas funkciju, to 
veicot ar strukt rvien bas „G rsenes pils” pal dz bu. 
Saistošo noteikumu m r is ir dibin t SIA “G rsenes 
pili”, lai: 

1) nodrošin tu finanšu l dzek u efekt vu 
p rvald šanu, sasniedzot lab kus, nozarei 
rakstur gus rezultat vos r d t jus; 

2) izveidotu iekš j s kontroles un p rvald bas 
pas kumu kopumu, nodrošinot labu 
p rvald bu, normat vajos aktos noteiktajai 
kompetencei atbilstošu darb bu, korupcijas un 
interešu konflikta risku nov ršanu; 

3) ieviest un att st t progres vas metodes darba 
procesu efekt vai izpildei un kontrolei; 

4) pilnveidot sadarb bu ar iest d m, partneriem 
un sabiedr bu kopum . 

3. Inform cija par pl noto projekta 
ietekmi uz pašvald bas budžetu 

Ir saska ots 

4. Inform cija par pl noto projekta 
ietekmi uz uz m jdarb bas vidi 
pašvald bas teritorij  

Ir veikta aptauja  

5. Inform cija par 
administrat vaj m proced r m 

 

6. Inform cija par konsult cij m 
ar priv tperson m 

Nav attiecin ms. 

 
Domes priekšs d t ja V.Dzene 

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2018.gada 25.jūlijā (prot.Nr.9, 12.#)
PRECIZĒTI

Aknīstes novada domes sēdē
2018.gada 26.septembrī (prot.Nr.12, 9.#)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.13/2018
„ Par Gārsenes pils atzīšanu par stratēģiski

svarīgu objektu Aknīstes novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta

pirmo un ceturto daļu 

Šie saistošie noteikumi nosaka, ka Gārsenes pils ir stra-
tēģiski svarīgs nekustamais īpašums Aknīstes novada ad-
ministratīvās teritorijas attīstībai.

Domes priekšsēdētāja V.Dzene

Aknīstē svinīgi
atklāj laukumus 

pie izglītības
iestādēm

Turpinājums no 1. lpp.

25. septembrī svinīgi tika atklātas divas labiekārto-
tas teritorijas pie izglītības iestādēm Aknīstes novadā.
PII “Bitīte” var lepoties ar krāsainu, gaumīgu un per-
fekti izpildītu bruģa klājumu iestādes teritorijā, plašu
stāvlaukumu, bet pie Aknīstes vidusskolas uzklāts as-
falta segums ceļam, kā arī ierīkots stāvlaukums.
Infrastruktūras sakārtošanas kopējās izmaksas, kas ie-
tver būvprojekta izstrādi, būvdarbus un būvuzraudzī-
bu pie Aknīstes vidusskolas sastādīja EUR 56125,56 un
pie PII “ Bitīte” – EUR 115107.52. Aknīstes novada do-
mes deputātiem prioritāte ir novada attīstība, kas ie-
tver infrastruktūras uzlabošanu, bērnu labklājības lī-
meņa paaugstināšanu, izglītību un drošību, tāpēc šī vē-
rienīgā projekta finansēšanai tika piešķirti līdzekļi no
pašvaldības budžeta. Būvprojektu izstrādāja SIA “SET
projekti” , Būvdarbus veica SIA “Ribetons ceļi”, bet bū-
vuzraudzību veica SIA “EMVA” būvuzraugs Agris
Prande. Atklāšanas pasākumā piedalījās SIA “Set pro-
jekti” projektētājs EdvīnsTolmanis un SIA „Ribetons ceļi“
valdes loceklis Gatis Līcis, Aknīstes novada domes priekš-
sēdētāja Vija Dzene, Aknīstes vidusskolas direktores viet-
niece Gunta Ozoliņa, deputāti, PII “Bitīte” darbinieki
un citi. Bērnudārza vadītāja Rima Bludze ar gandarī-
jumu un lepnumu viesiem rādīja un stāstīja par noti-
kušajām izmaiņām teritorijā. Atzinīgi vārdi tik veltīti
projektētājam Edvīnam Tolmanim par īpašo laukumi-
ņu ceļu satiksmes noteikumu apgūšanai, bet SIA
“Ribetons ceļi” valdes loceklim Gatim Līcim par profe-
sionālu, godprātīgu un disciplinētu komandu. Pateicībā
par skaisto bērnudārza apkārni, mazie aknīstieši snie-
dza koncertu. Vadītāja Rima Bludze pateicās PII “Bitīte”
kolektīvam un bērnu vecākiem par iecietību un sapratni
būvdarbu laikā.

L. Prande
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No 8.oktobra sākas pieteikšanās me-
diķu konsultācijām labdarības akcijā
“Dzīvo vesels”. Savukārt labdarības ak-
cija “Dzīvo vesels” norise Jēkabpils re-
ģionālajā slimnīcā plānota no 24.-26.
oktobrim.

! Labdarības akcijas “Dzīvo vesels”
pacientu zināšanai:

Pensionāri, invalīdi, politiski
represētās personas, kurām
diagnosticētas sekojošas diagno-
zes:

1. Pleca, ceļa, gūžas locītavu:
- muskuļa cīpslu, saišu plīsumi bojā-
jumi
- traumatiski locītavu virsmu bojāju-
mi.
- kapsulīti, tendinīti;

2. Muguras kakla, krūšu un jostas
daļas problēmas:
- diska trūces
- stenozes.
- deformācijas, spondilozes
- saknīšu kompresijas sindromi;

3. Plaukstu un pēdu locītavas
problēmas:

-  deformācijas
- Hallux valgus deformācijas
- karpālā kanāla sindroms
- nepareizi saaguši lūzumi

4. Nieru funkciju problēmas

5. Kāju pēdu aprūpe:
-ādas sabiezējumiem pēdās,
-plaisas pēdas priekšējā daļā un pa-
pēžos,
-ieaugušu nagu problēmas u.c.

6.Ķirurģiskas saslimšanas:
-cirkšņa, nabas, pēcoperācijas bru-
kas
-neskaidras sāpes vēderā
-žultspūšļa patoloģijas (žultsakmeņu
slimība u.c.)
-saaugumu slimība
-proktoloģija (hemoroidālā slimība)
-ādas, zemādas veidojumi uz ķerme-
ņa un galvas

aicināti darba dienās no 8.ok-
tobra plkst. 9:00 līdz plkst. 16:00
zvanīt uz tālruņa numuru +371
27331140 un pietiekties bezmaksas me-
dicīniskajām konsultācijām.

Pieteikšanās kārtība:
zvanot uz norādīto tālruņa numu-

ru, iedzīvotājam jānorāda:
• Vārds, uzvārds, dzimšanas dati;
• Ķirurga konsultācijām - statuss –

pensionārs, invalīds, politiski represēta
persona; 

• Deklarētā dzīvesvietas adrese;
• Kontakttelefons; 
• Diagnoze (ja ir zināma) vai īss ve-

selības traucējuma apraksts.

Ierodoties uz konsultācijām, iedzī-
votājiem būs jāņem līdzi visi pieejamie
ar diagnozi saistītie, kā arī statusu ap-
liecinošie dokumenti. 

Jēkabpils reģionālās slimnīcas pār-
stāvji informē, ka iedzīvotājiem, kuri
pierakstīsies labdarības akcijas “Dzīvo
vesels” konsultācijām, nepieciešamības
gadījumā jābūt gataviem ierasties uz
operācijām akcijas norises laikā.

Informāciju sagatavoja:
Margita Liepiņa

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Mob.tālr. +371 29992788
Tālr.+371 65207318

No 8.oktobra sākas pieteikšanās konsultācijām
labdarības akcijā “Dzīvo vesels”

Ar Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības pro-
grammas atbalstu Aknīstē, Tērvetē un Vecumniekos
tiks attīstīta drošības pakalpojumu efektivitāte un
pieejamība, kā arī uzlabota dzīves vietas drošība. 

Ar Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
atbalstu iepriekš minētajās Latvijas pašvaldībās kopā ar
vadošo partneri Zemgales plānošanas reģionu, Biržu un
Rokišķu rajoniem Lietuvā līdz 2019.gada nogalei notiks
pašvaldību drošības dienestu sadarbību un kapacitāti stip-
rinoši pasākumi – veidojot jaunus pārrobežu sadarbības ri-
sinājumus un modernizējot ar drošību saistīto infrastruktūru. 

Iedzīvotājiem redzamākais ieguvums būs infrastruktūras
attīstīšana, jo projektā iesaistītajās pašvaldībās kopumā
tiks uzstādītas un ar stacionārajām sistēmām sasaistītas
87 videokameras un uzlabota ceļu satiksmes drošība
(Aknīstes novadā būs 8 kameras un informatīvais ek-
rāns par automašīnas ātrumu). Savukārt vietējo pa-
švaldību ugunsdzēsēju kapacitātes stiprināšanai tiks ie-
gādāta ugunsdzēsēju automašīna un bezpilota lidaparāts
(drons) - Aknīstes ugundzēsēju vienībām (arī brīvprātīgajām
vienībām) tiks iegādāts aizsargekipējums.

Šajā periodā tiks panāktas vairākas divpusējas vieno-
šanās starp iesaistītajām pārrobežu pašvaldībām par sa-
darbību sabiedriskās drošības jautājumos, kā arī attīstīti

pārrobežu risinājumi drošības risinājumiem. Lai to panāktu,
Latvijā un Lietuvā plānotas kopējas apmācības par otras
valsts likumiem un institūciju atbildību sabiedriskās dro-
šības jomā. Līdz rudenim plānots pieredzes apmaiņas brau-
ciens uz Zviedrijas pierobežu, kurā  projektā iesaistītās pu-
ses varēs gūt praktisku pieredzi par pārobežu sadarbību.

Projekta ieviešanas laikā tiks organizētas arī kopumā
piecas vietējās apmācības, kurās uzlabos dienestu rea-
ģēšanas spējas dzīvībai bīstamās situācijās. Tāpat tiks
rīkotas piecas darba grupas, kurās meklēs veidus sa-
darbības uzlabošanai starp pašvaldībām un valsts ie-
stādēm sabiedriskās drošības jautājumos. Savukārt vie-
tējiem iedzīvotājiem tiks organizētas izglītojošas kampa-
ņas par drošību un risku novēršanu (Aknīstes novadā no-
tiks „Tavas drošības diena”), kā arī tiks izstrādāts buk-
lets par svarīgākajiem aspektiem, kas drošības jautājumos
jāievēro, dodoties uz kaimiņvalsti.

Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
2014.–2020. gadam projektu LLI-302 “Vietējo sabiedrisko
drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzla-
bošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” jeb “Safe border-
lands” Zemgales Plānošanas reģions kā vadošais partne-
ris ievieš kopā ar partneriem no piecām pašvaldībām Latvijā
un Lietuvā. Projekta īstenošanas laiks paredzēts 20 mē-
nešu garumā no 2018. gada 1. aprīļa līdz 2019. gada no-
vembra beigām, un tā kopējais budžets ir 543 262,45 EUR
(tostarp ERAF finansējums 461 773,08 EUR), bet ZPR fi-
nansējums sasniedz 84 675,27 EUR (t.sk. ERAF – 71 973,98
EUR). Aknīstes novada pašvaldības finansējums: 49
854,38 (t.sk. ERAF finansējums 42 376,22 EUR).                        

projekta vadītāja Līga Līduma

Aknīstē ar pārrobežas projektu uzlabos iedzīvotāju drošību
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Gārsenē pabeigts Latvijas valsts mežu atbalstītās
Zemgales Kultūras programmas 2018 projekts
„Gārsenes pils publiskās ārtelpas sapošana”, kura īste-
nošanai Valsts Kultūrkapitāla fonds bija piešķīris finan-
sējumu 2000 EUR apmērā.  

Projekta mērķis bija lokālās vēsturiskās kultūrtelpas uni-
kalitātes saglabāšana Gārsenes ciemā, atzīmējot Latvijas
valsts simtgades sagaidīšanu ar Gārsenes pils iebrauca-
mo vārtu stabu kā pils vizītkartes atjaunošanu.

Vārtu atjaunošanas būvdarbus labā kvalitātē veica SIA
„JuN” laikā no 2018.gada 21.jūnija līdz 24.augustam.
Celtnieku darbs nebija vienkāršs, jo, noņemot vārtu „gal-
vu”  vienam no vairāk kā 100 gadus vecajiem stabiem, sta-
ba būvforma, izrādās, turējās galvenokārt uz apmetuma.
Mainoties slodzēm, vārtu stabā radās nosēdums, slīpa plai-

sa, tās dēļ nācās pārmūrēt visu stabu. Abiem stabiem no-
tīrīti laukakmeņi,  protezēts, atjaunots ķieģeļu mūrējums,
kas satur akmeņus, atjaunots vārtu galu dekoratīvais mū-
rējums, pret tā bojāšanos uzlikti jau 2016.gadā izgatavo-
tie skārda jumtiņi. Kopējās būvdarbu izmaksas līdz ar to
pieauga un sasniedza 3879,74 EUR (ar PVN 21%). 

Ar projekta vadītājas Daces Geidas,  projektu koordi-
natores Līgas Līdumas un sabiedrisko attiecību speciālistes
Lāsmas Prandes līdzdalību  Gārsenes pilī   izveidota fo-
toizstāde par projekta praktiskās realizācijas gaitu. 

Īstenots Latvijas valsts mežu atbalstītās Zemgales
Kultūras programmas 2018 projekts Gārsenē

Aknīstes novada pašvaldība Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA)  Latvijas lauku attīstības
programmas  2014. - 2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEA-
DER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā at-
tīstības stratēģija” apakšpasākuma “Darbību īsteno-
šana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīs-
tības stratēģiju” projekta Nr.16-05-AL24-A019.2205-
000001 „Radošās rezidences  „Debesjums” izveidošana
Gārsenes pagastā” ietvaros  Gārsenē, „Kalnagāršās” ir vei-
kusi ēkas jumta atjaunošanu, izveidojot nepieciešamo in-
frastruktūru Radošās rezidences darbības nodrošināšanai.
Projekta kopējās izmaksas ir 106 806,84EUR, no tām at-
tiecināmās izmaksas ir 50 000,00 EUR, no kurām  ELFLA
finansējums ir 45 000,00 EUR, un pašvaldības līdzfinan-
sējums ir   5 000,00 EUR. Būvdarbus veica SIA „JuN” no
Jēkabpils.

Sabiedrisko attiecību speciāliste Lāsma Prande.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības

fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tī-
mekļa vietnē : 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-
2014-2020/index_lv.htm

Valsts nodrošinātā
juridiskā palīdzība

Juridiskās palīdzības administrācija informē par valsts
nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanas iespējām,
nosacījumiem un kārtību. 

Valsts nodrošināto juridisko palīdzību civillietās un no-
teikta veida administratīvajās lietās (bāriņtiesas lēmuma
par bērna tiesību un tiesisko interešu aizsardzību pārsū-
dzēšanas ietvaros) var saņemt persona, kura: 

l ieguvusi maznodrošinātas vai trūcīgas personas sta-
tusu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kādā
fiziskā persona atzīstama par trūcīgu vai maznodrošinātu;

l pēkšņi nonākusi tādā situācijā un materiālajā stā-
voklī, kas tai liedz nodrošināt savu tiesību aizsardzību (sti-
hisku nelaimju, nepārvaramas varas vai citu no personas
neatkarīgu apstākļu dēļ);

l atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā. 
Juridiskās palīdzības administrācija valsts nodrošinā-

to juridisko palīdzību nodrošina līdz galīgā tiesas nolēmuma
spēkā stāšanās brīdim: 

l Civillietās civiltiesiska strīda risināšanai ārpus tie-
sas un tiesā (piemēram, ģimenes tiesību jautājumos par
laulības šķiršanu, uzturlīdzekļu piedziņu, saskarsmes kār-
tības tiesību noteikšanu un tml., darba tiesību jautājumos,
mantojuma tiesību jautājumos par testamenta apstrīdē-
šana un tml., saistību tiesību jautājumos par parāda pie-
dziņu, līgumu atcelšanu un tml., lietu tiesību jautājumos,
kā arī dzīvokļu tiesību jautājumos).
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14.septembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē notika ikgadējais
Ekoskolu apbalvojumu piešķiršanas pasākums, kurā par īpašiem panāku-
miem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicinā-
šanu skolā un tās apkārtnē, visaugstāko Ekoskolas programmas apbalvo-
jumu starptautisko Zaļā Karoga balvu saņēma Aknīstes vidusskola. Ekoskolu
programma ir viens no visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglī-
tības modeļiem pasaulē, kurš Latvijā darbojas jau sešpadsmit gadus. Ekoskolu
programmā Latvijā šobrīd darbojas vairāk kā 200 izglītības iestādes (no pirm-
sskolām līdz pat augstskolām), bet visā pasaulē programmā ir iesaistītas vai-
rāk nekā 51 000 skolu.  

Ekoskolas programmā Aknīstes vidusskola darbopjas vairākus gadus. Šajā
mācību gadā skolēni, viņu vecāki, skolotāji un darbinieki ir spējuši būt ak-
tīvi un piedalīties dažādās aktivitātes vides jomā, skolas apkārtnes uzlabo-
šanā, veicinot „zaļo domāšanu” un radot sakoptu vidi sev apkārt.

Esam lepni, ka šogad esam ieguvuši augstāko apbalvojumu. Ar savām ak-
tivitātēm un sasniegumiem esam savas skolas vārdu popularizējuši valstī.

Priecājamies, ka mūsu kopīgais darbs ir novērtēts ar visaugstāko vērtē-
jumu!

Sakām lielu PALDIES Aknīstes novada domei, skolas direktorei, skolē-
niem un viņu vecākiem, pedagogiem un ikvienam Aknīstes novada iedzīvo-
tajam par atbalstu programmas realizācijā un īstenošanā!

Zaļais karogs plīvo Aknīstes vidusskolā 

l Administratīvajās lietās:
3 bāriņtiesas lēmuma par bērna tiesību un tiesisko in-

terešu aizsardzību pārsūdzēšanas ietvaros;
3 sarežģītajās administratīvajās lietās tiesā, perso-

nai ar iesniegumu vēršoties tiesā un administrācijai, pa-
matojoties uz tiesas lēmumu, norīkojot personai juridiskās
palīdzības sniedzēju.

Lai saņemtu valsts nodrošināto juridisko palīdzību ci-
villietā vai administratīvajā lietā bāriņtiesas lēmuma pār-
sūdzībai, administrācijā jāiesniedz aizpildīta valsts no-
drošinātās juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapa (pie-
ejama: jpa.gov.lv), kurai pievieno dokumenta kopiju, kas
apliecina personas tiesības pieprasīt juridisko palīdzību (pie-
mēram, izziņa par trūcīgas vai maznodrošinātas personas
statusu), kā arī dokumentu kopijas, kas saistītas ar strī-
da raksturu un lietas virzību. 

l Kriminālprocesā personai jāvēršas ar lūgumu pie
kriminālprocesa virzītāja (izmeklētāja, prokurora vai ties-
neša) ar lūgumu tai nodrošināt aizstāvi vai pārstāvi. 

Latvijas valstspiederīgajam (pilsonim vai nepilsonim) pa-
stāv iespēja saņemt finansiālo atbalstu arī juridiskās pa-

līdzības saņemšanai jautājumā par bērna aizgādības tie-
sību pārtraukšanu vai atņemšanu ārvalstīs. 

No 2019.gada 1.janvāra valsts nodrošinātā juridiskā pa-
līdzība būs pieejama Satversmes tiesas procesā un plašā-
kas palīdzības saņemšanas iespējas būs personām, kuru
ienākumi nepārsniedz valstī noteikto minimālās mēnešalgas
apmēru, advokātu civilprocesa lietās ( tas ir, lietās par ka-
pitālsabiedrību dalībnieku vai akcionāru sapulces lēmu-
mu atzīšanu par spēkā neesošiem un lietās, kas izriet no
saistību tiesībām, ja prasības summa pārsniedz 150 000
euro) . 

Vairāk par pakalpojumiem var uzzināt: zvanot uz bez-
maksas informatīvo tālruni: 80001801, rakstot uz  e-pasts:
jpa@jpa.gov.lv vai  mājas lapā: www.jpa.gov.lv.

Juridiskās palīdzības administrācijas adrese: Pils lau-
kums 4, Rīga, LV-1050.

Sagatavoja:
Juridiskās palīdzības administrācijas
Juridiskās palīdzības nodrošinājuma nodaļas 
Juriskonsulte Zane Greidiņa

Atkritumu radītājs — ikviena fiziskā persona un juri-
diskā persona, kuras darbība rada atkritumus (sākotnē-
jais atkritumu radītājs) vai kura veic atkritumu priek-
šapstrādi, sajaukšanu vai citas darbības, kā rezultātā mai-
nās atkritumu sastāvs vai īpašības. 

Atkritumu apsaimniekošanu Latvijā nosaka Atkritumu
apsaimniekošanas likums (18.11.2010.), kā un no tā izrietošie
Ministru kabineta noteikumi un ieteikumi.

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam at-
kritumu iedala:

1. bīstamie atkritumi – atkritumi, kuriem piemīt viena
vai vairākas īpašības, kas padara tos bīstamus cilvēku dzī-
vībai un veselībai, videi, kā arī personu mantai, un kuri
atbilst atkritumu klasifikatorā noteiktajām bīstamo at-
kritumu kategorijām;

2. sadzīves atkritumi – visi pārējie atkritumi, kuri ne-
tiek klasificēti kā bīstamie atkritumi.

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. pantā ir noteikts,
ka, atkritumu savākšana, šķirošana, uzkrāšana, uzgla-

bāšana, pārkraušana, apglabāšana vai pārstrāde ir atļauta
tikai tam paredzētajās vietās.

Latvijā par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas or-
ganizēšanu  savā administratīvajā teritorijā ir atbildī-
gas pašvaldības. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas
likumu pašvaldības:

1. organizē sadzīves atkritumu, to skaitā sadzīvē radu-
šos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu atbilstoši atkri-
tumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem plāniem
savā administratīvajā teritorijā;

2. izdod saistošus noteikumus, kas reglamentē sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā,
savas administratīvās teritorijas dalījumu sadzīves at-
kritumu apsaimniekošanas zonās, prasības atkritumu sa-
vākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai,
kā arī kārtību, kādā veicami maksājumi par šo atkritumu
apsaimniekošanu;

3. organizē atkritumu dalītu vākšanu savā adminis-
tratīvajā teritorijā.

Aknīstes novada pašvaldībā sadzīves atkritumu ap-

Nedaudz par atkritumiem….
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saimniekošanas kārtību nosaka Saistošie noteikumi  Nr.22.
“Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Aknīstes novada
administratīvajā teritorijā” (26.11.2011.).

Ar tiem iepazīties var Aknīstes novada mājaslapā ak-
niste.lv.

Atbildība par šo noteikumu pārkāpumiem noteikta un
soda sankcijas tiek piemērotas saskaņā ar Latvijas admi-
nistratīvo pārkāpumu kodeksa 75.pantu. Atkritumu ap-
saimniekošanas noteikumu pārkāpšana

Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu vai at-
kritumu pārrobežu (starptautisko) pārvadājumu noteikumu
pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdes-
mit līdz tūkstoš euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai
izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas, bet ju-
ridiskajām personām — no divsimt astoņdesmit līdz div-
tūkstoš simt euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai iz-
mantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas.

Par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepie-
dalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu sa-

vākšanā -
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdes-

mit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no
četrsimt trīsdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

(12.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti
ar 22.04.2004., 09.09.2004., 28.05.2009. un 26.09.2013. li-
kumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

Lai netiktu piemērotas soda sankcijas, ik viens novada
iedzīvotājs ir aicināts godprātīgi noslēgt līgumu ar atkri-
tumu apsaimniekotāju, lai nenāktos piedzīvot nepatīkamus
mirkļus, jo atkritumu savākšanas un pārstrādes uzņēmums
“EKO Latgale” regulāri sniedz aktuālo informāciju par no-
slēgtajiem līgumiem ar Aknīstes novada iedzīvotājiem.

Paldies par ideju novada iedzīvotājiem, kuri ieteica ie-
vietot šāda veida informāciju arī vietējā prese izdevumā!
Paldies arī tiem, kuri izmantoja iespēju bez maksas at-
brīvoties no nederīgās elektrotehnikas, nevis to izmetot kaut
kur krūmos, bet nododot utilizēšanai!  Ceru, ka mums kopā
visiem izdosies uzturēt mūsu novadu tīru un sakoptu!

Aknīstes novada pašvaldības policijas inspektore I. Ašaka

14.septembrī pie pieminekļa kritušajiem Augškurzemes
partizānu pulka karavīriem notika piemiņas brīdis, veltīts
Lietuvas karavīriem, kuri krituši par Lietuvu un Latviju 1919.
gadā. Ar dziesmu un dzeju uzstājās Aknīstes vidusskolas sko-
lēni, par tā laika notikumiem stāstīja skolotāja Mārīte
Pērkone. Godinot kritušo karavīru piemiņu, plīvoja
Latvijas un Lietuvas karogi dega svecītes, klātesošie noli-
ka ziedus un godināja kritušo piemiņu ar klusuma brīdi. Pēc
tam baznīcā pasākuma dalībniekus uzrunāja Daugavpils ie-
cirkņa prāvests, Mārtiņa Lutera katedrāles dekāns Andis
Lenšs un kopā ar Gunu Lenšu sniedza priekšnesumus.

Madara Ozoliņa, 
Asares kultūras nama vadītāja

*
No Eiropas kultūras mantojuma dienu vēstures: EKM die-

nas ir tematiska, mantojuma vietu saimnieku, entuzias-
tu un speciālistu veidota kultūras pasākumu programma,
kuras mērķis ir tuvināt iedzīvotājus kultūras mantojumam,
vairojot izpratni par pieminekļu aizsardzību – aizsargājamo
pieminekļu dažādību, vērtību apzināšanu, saglabāšanu, kā
arī kultūras mantojumu kā resursu ilgtspējīgai attīstībai.
Pasākums tika aizsākts 1984.gadā Francijā kā atvērto dur-
vju dienas vēstures pieminekļos. Kopš 1999.gada tas kļu-
vis par kopīgu Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas ini-
ciatīvu, kurā piedalās 50 Eiropas Kultūras Konvencijas da-
lībvalstis. Latvija EKM dienās piedalās kopš 1995.gada,
katru gadu izvēloties konkrētu tēmu.

No mūsu novada šo dienu objektu skaitā ir bijuši iekļauti:
Aknītes katoļu baznīca (1996), Asares un Gārsenes mui-
žu apbūve (1997), Gārsenes luterāņu baznīca un kapliča
(1999), Gārsenes takas un Asares pagasts par lauku kul-
tūrvēsturiskās ainavas apzināšanu (2000), Asares spirta
brūža skurstenis un Vārkavas smēdes ēka (2002), Gārsenes
pils un Asares luterāņu baznīca (2005), Gārsenes baznī-
cas interjers un Asares luterāņu baznīca (2006), Asares par-
ks (2007), Hercoga Jēkaba kanāls Asares pagastā (2008),
Piemineklis atbrīvošanas cīņās kritušajiem Augškurzemes
partizāniem Asarē (2009), Gārsenes pils parks (2016).

Šī gada pasākumu programmā iekļautas vietas, kas sa-
istītas ar Latvijas valsts izveidošanu un attīstību. No 14.
līdz 16.septembrim pasākumi notika 64 vietās visā Latvijā,
tajā skaitā arī Asarē  pie pieminekļa  kritušajiem
Augškurzemes partizānu pulka karavīriem.

No pieminekļa vēstures: 1919.g. jūnijā, apvienojoties vai-
rākām partizānu grupām, Rubenes muižā virsleitnanta Jāņa
Indāna vadībā tika nodibināts Augškurzemes partizānu
pulks, kura štābs izvietojās Asares muižā. 1919.g. jūlija sā-
kumā pulka karavīri kopā ar Lietuvas armijas vienībām
uzbruka Sarkanās armijas daļām, kas atkāpās Daugavpils
virzienā. Jau 1919.gada rudenī visa Augšzeme bija atbrī-
vota no lieliniekiem.

Lai saglabātu partizānu piemiņu, J.Indānam radās doma
celt pieminekli vietā, kur atradās pulka štābs, ko atbalstīja
apkārtējo pagastu – Aknīstes, Gārsenes, Prodes, Susējas,
Asares, Rubenes un Dvietes – kopsapulcē un nolēma vākt
ziedojumus. Viņš 1924.g. 11.jūnijā rakstīja vēstuli
Pieminekļu aizsardzības biedrības priekšniekam, kurā lū-
dza atļauju pieminekļa celšanai. Tā paša gada 22.jūnijā tika
ielikts pamatakmens, bet 17.augustā Valsts prezidents

Eiropas kultūras mantojuma diena Asarē
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J.Čakste atklāja pieminekli, kas celts pēc arhitekta
A.Birzenieka meta. 

Neatkarības cīņu 10.gadadienā 1929.g. 22.jūnija svēt-
kos pie pieminekļa piedalījās arī Lietuvas karavīri. Viņi
atveda un uz pieminekļa uzstādīja akmens krustu ar
Gedimina krusta zīmi, kas tika svinīgi atklāts kritušiem
par Lietuvas un Latvijas brīvību Lietuvas karavīriem.
1934.gada 22.jūnijā Ministru prezidenta biedrs M.Skujenieks
centrālā piemiņas akmens aizmugures daļā atklāja plāk-
sni ar Latvijas atbrīvošanas cīņās 39 kritušo karavīru vār-
diem.

Piemineklis ir viena no vizuāli interesantākajām brīvī-
bas cīņu piemiņas vietām Latvijā.

Edīte Pulere
Izmantotas publikācijas no Latvijas Nacionālās kultū-

ras mantojuma pārvaldes mājas lapas www.mantojums.lv,
izdevums „Eiropas kultūras mantojuma dienas 2018” un
materiāli no virtuālās enciklopēdijas „Aknīstes novads lai-
ku lokos”  www.akniste.lv (Par novadu vai Tūrisms –
Vēsture).

Fotogrāfijas: 

1. Piemiņas brīdis
2. Baznīcā uzstājas Andis un Guna Lenši
3. Piemineklis kritušajiem Augškurzemes partizānu pul-

ka karavīriem pēc krustu atklāšanas 1929.gadā par pie-
miņu kritušajiem par Lietuvas un Latvijas brīvību Lietuvas
karavīriem.

Ciemos lauku sētā
Sācies jaunais mācību gads, rosīgs

tas ir arī “Bitītē”. Šajās pirmajās ne-
dēļās esam iepazinušies viens ar otru,
kā arī ar jaunajiem grupiņas biedriem.
Viens otram esam izstāstījuši vasaras
spilgtākos notikumus.

Laiks arī pastrādāt! Pētot, izzinot ru-
dens ražu un rudens darbus sapratām,
ka mūsu ‘’lauku’’ bērni ir diezgan lie-
lā nezināšnā un nesaprašanā par dar-
biem lauku saimniecībā. Tādēļ devā-
mies ekskursijā uz lauku saimniecību
“Kaktiņi”, kur mums silti sagaidīja
Arvis ar savu darbīgo ģimeni.

Laipni un ineresanti tika izrādīta
plašā lauku sēta. Gotiņas šajā rītā
mums sagaidīja savā mājvietā – kūtī,
drosmīgākajiem bija iespēja tās pabarot
ar skābsienu. Sākumā bija bailes no lie-
lajiem dzīvniekiem, taču beigās radās
vēlēšanas tās arī paglaudīt. Vilnis
Āboliņš izrādīja savu saimniecību, sa-
skaitījam cik lopiņi mums sagaidīja.
Saimnieks rādīja ar ko govis tiek slauk-
tas, kur nokļūst pieniņš, bet pateico-

ties Arvja mammai, nogaršojām kāds
ir piens, kad tas pārvēršas zeltainā sie-
ra ritulī. Mmmm….cik garšīgs!

Saskaitījām cik
teliņi ganās ap-
lokā, kādās krā-
sās tie ir, kuru ir
vairāk, kuru
mazāk, kurš au-
gumā lielāks,
kuram vēl jā-
paaugās. Tas
bija liels atklā-
jums. 

Un tad jau
plašais tehnikas
klāsts, uz kuru
pusi zēnu acis
mirdzēja vien.
Apskatijām sie-
na presi, mucas,
kultivatoru,

skaitījam arkla lemešus, pats galvenais,
uzzinājām kam šīs lietas nepiecieša-
mas. Protams, ka tika izmērīts cik bēr-
ni satilpst viena liela traktora kabī-
nē, meitenes no zēniem neatpalika ne
par mata tiesu, arī viņas piedalījās iz-
pētē. Liels paldies Arvja tētim, kurš
mūs izvizināja lielajā graudu mašīnā,
pārbaudijām cik mīksti sēdekļi un pla-
ša gulta ir mašīnai. Noslēgumā sa-
centāmies kurš uzkāps uz siena ruļ-
ļa, kurš ātrāk uzskries grants kalnā.
Šajā laikā čakli rosijās Arvja mamma
un klāt garšīgajai ābolkūkai piedāvāja
uz vietas spiestu ābolu-burkānu
sulu. Tas bija piedzīvojums, kurš ilgi
neaizmirstas! 

Liels paldies, “Mārīšu” grupiņas vār-
dā, viesmīlīgajiem “Kaktiņu” saim-
niekiem.

Skolotajas Ilva, Biruta.
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NOLIKUMS.  Pieteikuma anketa 
Iedzīvotāju godināšana Aknīstes novadā Latvijas valsts simt-
gades svētku
Latvijas Republikas proklamēšanas dienā 18.no-

vembrī
1.  Organizētājs
1.1.  Aknīstes novada dome. Latvijas simtgades svētku pa-
sākumā apbalvos 100 personas.
1.2.  Pašvaldības apbalvojums – Atzinības raksts Latvijas
Republikas proklamēšanas dienā un piemiņas balva var
tikt piešķirta jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, kura
šī Nolikuma noteiktajā kārtībā ieteikta apbalvojuma sa-
ņemšanai un par kuras apbalvošanu komisija pieņēmusi
lēmumu.
2.  Mērķi
2.1.  apzināt un izvērtēt cilvēku ieguldīto darbu, sagaidot
Latvijas simtgadi;
2.2. stimulēt ikvienu piedalīties Aknīstes novada tālāka-
jā attīstībā;
2.3. atbalstīt jaunu, progresīvu ideju realizēšanu;
2.4. godināt labākos sava aroda, amata, radošā darba vei-
cējus;
2.5.  godināt Aknīstes novada attīstības un pozitīvā tēla
veidotājus.
3. Nominācija - “Par ieguldījumu novada attīstībā”
Atzinības rakstu un piemiņas balvu pasniedz, lai izteiktu
atzinību fiziskām un juridiskām personām par personīgu,
nesavtīgu ieguldījumu un nozīmīgiem sasniegumiem no-
vada attīstībā, sagaidot Latvijas simtgadi, kas ietver:
3.1.    pilsonisko aktivitāti;
3.2.    novada tradīciju radīšanu un kopšanu;
3.3.    ieguldījumu novada izpētē un apzināšanā;
3.4.    novada kultūrvides kopšanu;
3.5.    jaunu darbavietu radīšanu;
3.6.    ieguldījumu novada attīstībā;
3.7.    novada tēla veidošanu;
3.8.    profesionālo meistarību;
3.9.    ilggadīgu un panākumiem vainagotu darbu Aknīstes
novadā;
3.10.sabiedrisko, kultūras, izglītības, medicīnas un citu no-
zaru darbinieku, sportistu un treneru ieguldījumu
Aknīstes novada popularizēšanā Latvijā un ārvalstīs;
3.11.mūža ieguldījumu un īpašus nopelnus novadā;
3.12.varonību ekstremālās situācijās.
4. Pretendentu pieteikšana un vērtēšana
4.1.  Konkursa ietvaros tiesības izvirzīt pretendentus ir ik-
vienam novada iedzīvotājam, organizācijai, darba kolektī-
vam, komersantam, biedrībai, iestādei, iesniedzot pieteikum
anketu (anketā izvirza vienu pretendentu). Pieteikuma an-
keta ir pieejama Aknīstes novada domē, Aknīstes novada
mājas lapā www.akniste.lv, www.Facebook.com, Asares,
Gārsenes pagasta pārvaldēs vai sūtot e-pastu akniste@ak-
niste.lv līdz šī gada 22.oktobrim.
4.2.  Pieteikumā norāda:
4.2.1.  Nomināciju(-as), kurā pretendents tiek nominēts,
un pamatojumu par panākumiem un ieguldījumu novada
attīstībā, sagaidot Latvijas simtgadi;
4.2.2. pieteicēju:
4.2.2.1.fiziska persona - vārds, uzvārds, kontaktinformā-
cija;
4.2.2.2.juridiska persona - nosaukums, kontaktinformācija;
4.2.2.3.pieteicēju paraksti - ar vārda un uzvārda atšifrē-
jumu.

4.5. Pieteikumu izvērtēšana:
4.5.1.  Pieteikumu atbilstību nolikumam izvērtē un no-
minācijai kandidātus apstiprina Aknīstes novada domes
apstiprināta komisija.
4.5.2. Komisijas sastāvā:
Vija Dzene – domes priekšsēdētāja,
Aija Kurkliete – deputāte,
Aija Voitiške – Aknīstes vidusskolas direktore,
Kristiana Kalniete – kultūras darba vadītāja,
Lāsma Prande –  sabiedrisko attiecību speciāliste.
4.5.3.  Ja kādam no komisijas locekļiem rodas interešu kon-
flikts, attiecīgais vērtētājs nedrīkst piedalīties lēmuma pie-
ņemšanā par konkrēto personu.
4.5.5. Aknīstes novada pašvaldība informē apbalvošanai
izvirzītos pretendentus par apbalvošanu vismaz divas ne-
dēļas iepriekš, izsūtot ielūgumus.
5. Nomināciju godināšana
5.1.  Apbalvojumu pasniegs valsts simtgadei par godu or-
ganizētajā Aknīstes novada svētku pasākumā 17.novembrī.
6.  Apbalvojums
6.1. Atzinības raksts,
6.2. piemiņas balva “Par ieguldījumu novada attīstībā”,
6.3.  ziedi.

Aicinājums izvirzīt apbalvošanai Latvijas
simtgadē novada iedzīvotājus 

 
Pielikums Nr.1Nolikumam 

“Iedz vot ju godin šana Akn stes novad  Latvijas valsts simtgades sv tku Latvijas Republikas proklam šanas dien  
18.novembr ” 

   
 

Ierosin jums par personas apbalvošanu. 
Iedz vot ju godin šana Akn stes novad  Latvijas valsts simtgades sv tku 

Latvijas Republikas proklam šanas dien  18.novembr . 
 

IEROSIN T JS 
V rds, uzv rds vai nosaukums un 

re istr cijas numurs: 
 

 

Deklar t  dz vesvieta vai juridisk  adrese: 
 
 

 
T lru a numurs: 

 
E-pasta adrese: 

 
 

APBALVOŠANAI IZVIRZ T  PERSONA(anket  viena persona): 
V rds, uzv rds vai nosaukums un re istr cijas numurs: 

 
 
 

Apbalvošanai izvirz tas personas devumu (atz m t      nomin ciju/-as) 
 

 
  

pilsonisko aktivit ti; 
  

novada trad ciju rad šanu un kopšanu; 
  

ieguld jumu novada izp t  un apzin šan ; 
  

novada kult rvides kopšanu; 
  

jaunu darbavietu rad šanu; 
  

ieguld jumu novada att st b ; 
  

novada t la veidošanu; 
  

profesion lo meistar bu; 
  

ilggad gu un pan kumiem vainagotu darbu Akn stes novad ; 
 sabiedrisko, kult ras, izgl t bas, medic nas un citu nozaru darbinieku, sportistu un treneru 

ieguld jumu Akn stes novada populariz šan  Latvij  un rvalst s; 
 m ža ieguld jumu un pašus nopelnus novad ; 

 
  

varon bu ekstrem l s situ cij s; 
 
 
           Vai ss sasniegumu apraksts:_____________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Vieta ,datums.__  ._                                                                                                   Paraksts:______________ 
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Gārsenes bibliotēkas jaunieguvumi 2018. gada 3. ceturksnī
Nozares
100 notikumi Latvijas vēsturē.
Dabiskās pļavas un ganības.
Iežu atsegumi un alas.
Jakubovska. Pauls Kvelde. Diriģents.
Dārznieks.
Kusiņa. Sēņosim dabā!
Mazvērsīte. Mans draugs Mārtiņš
Freimanis.
Meži.
Piejūra, smiltāji un virsāji.
Purvi, avoti un avoksnāji.
Upes un ezeri.

Daiļliteratūra
100 dzejoļi Latvijai.
Apškrūma. Latvija gaismas draudzē.
Džeimsa. Sveika, mana jaunā dzīve!
Fridrihsone. Aina no cita laika.
Hansone. Pārdotais Saules kalns.
Indriķis Latvietis. Vara. Bailes 2.
Judina. Uzraksti man… vakar.
Kūlis. Nemīlētais Herbs un mesjē Trojs.
Manfelde. Mājās pārnāca basa.
Mariņina. Jautājuma cena. 2.sēj.
Mihalkova. Indīgais maigums.
Sigurdardotira. DNS.
Steiga. Cik maksā sieviete.
Svīre. Nopietni pa jokam.
Veinberga. Svešais draugs.
Vīgante. Tad redzēs.
Vrubļevskis. Labo vārdu pavārgrāmata,
kad vārds ceļ, bet ne peļ.

Bērnu literatūra
Bergena. Runcis Puncis atkal skolā.

Ērgle. Labi sēņu māmiņai.
Jūna. Viss, itin viss.
Lieliska dzimšanas diena: Stāsts mie-
dziņam.
Mošķīšuuniversitāte: Stāsts miedziņam.
Murmane. Ar sirdi pret klikšķi.
Olsone. Vilkaču noslēpums.
Ozoliņa. Izglābt vasaras brīvlaiku.
Rekur ir!: Jauni dzejoļi Latvijas bērniem.
Tilaks. Labo blēņu vasara.
Žutaute. Kika Mika un zobu fejas balle.

Lasītāju dāvinājumi
Adamss. Ceļā uz Maču Pikču.
Bareta. Meli.
Bārnss. Atklāti runājot.
Bernjērs. Kapteiņa Korelli mandolīna.
Čeizs. Kādēļ sabrauca policistu.
Deila. Saldumus dosiet?
Delinska. Klēras Rafaēlas mīlestības.
Evanss. Zirgu vārdotājs.
Frēliha. Zaķu stāsti visam gadam.
Gavēlis. Viļņas pokers.
Geislere. Maksa un Mo – mīla un Co.
Goilo. Zvēra teritorija.
Grimmi. Pasakas.
Haloupeks. Lācīši.
Harisa. Miris – līdz tumsai.
Harpmane. Ostendes pludmale.
Haufs. Vilhelma Haufa pasakas.
Haufs. Pasakas.
Helgasons. 101 Reikjavīka.
Hjūeta. Stāsti par zvēriem un zvēriņiem.
Ieviņš. Mājas ezermalē.
Jaunzeme. Mana mamma – Dieva lu-

tekle.
Kamī. Mīts par Sīsifu.
Karlsone. Grāmatzīmes Jēkabpils no-
vadam.
Karlsone. Lūcija Ķuzāne.
Klāna. Baltā odze.
Koelju. Nelabais un sinjorita Prima.
Kolbergs. Dumpis uz laupītāju kuģa.
Kolinss. Sieviete baltā.
Kolmens. Pareizais taustiņš.
Krjange. Pieci maizes kukulīši.
Krollis. Pētergaiļa pasakas.
Levisons. Kopš tā laika.
Makjuans. Bezgalīgā mīlestība.
Morels. Nakts un miglas brālība.
Perro. Visskaistākās pasakas.
Pļackovskis. Kā pīlēns Pēkšķis ēnu pa-
zaudēja.
Poļakova. Miljonāre vēlas iepazīties.
Prisjolkova. Ieelpo laimi un mīlestī-
bu.
Pruss. Lelle.
Putniņš. Mežonīgie pīrāgi un Lielais
Indriķis.
Putniņš. Mežonīgie pīrāgi un pildītie
pipari.
Remarks. Ceļš uz mājām.
Rinkule-Zemzare. Karnevālu laiks.
Rožlapa. Labākās draudzenes.
Simenons. 45 grādi ēnā; Jaunkundzes
no Konkarno.
Tagolma. Lielā nakts grāmata.
Ulmanis. Atziņas un runu fragmenti.
Zimmels. Mūsu mūžs tik viena diena.

Vēstis no Gārsenes pils
Jaukā un saulainā vasaras sezona nu ir aiz

muguras -  rudens elpa jau jūtama arī pils ik-
dienā. Šo vasaru jo īpaši interesantu padarī-
ja Latvijas Piļu un muižu asociācijas rīkotā
akcija “Apmeklēsim Baltijas pilis un muižas!
Svinēsim kopā!”. Lielais ceļojums pa Baltijas
pilīm un muižām ir noslēdzies- tagad varam
apkopot akcijas rezultātus un tās pozitīvo ie-
tekmi. Šīs akcijas ietvaros šogad pie mums
viesojās vairāk nekā simts apceļotāji- par kat-
ru no viņiem īpaši priecājamies. Lielākoties
tie ir apceļotāji no mūsu pašu Latvijas, bet arī
lietuviešu ceļotāji bija diezgan kuplā skaitā.
Tā kā šogad pirmo reizi akcija notika visā
Baltijā- gaidījām arī viesus no Igaunijas,to-
mēr no Igaunijas atrodamies ļoti tālu... Varbūt
nākamreiz! No viesiem dzirdējām ļoti pozitī-
vas atsauksmes- ciemiņi priecājas par pili, bau-
da tās apkārtni un dabas takas, novērtē sen-
lietu privātkolekciju un paviesojas arī baznīcā.
Vairāki arī izvēlējās nakšņot pilī un nebaidījās
no iespējas satikt pils Zilo dāmu. Tagad vēl
tikai atlicis pēdējais akcijas posms- noslēgu-
ma balle Vecgulbenes muižā!

Oktobrī sakopsim pils un dabas takas,vei-
cot rudens lapu un zaru savākšanu, orga-
nizēsim talku,vadoties pēc laika prognozēm.
Ļoti novērtēsim čaklas rokas,kas vēlas pa-
līdzēt sakopt vidi, būt aktīviem un rosīgiem,
jo tikai no mums pašiem ir atkarīgs,kādā vidē
dzīvojam!

Aicinājumu talkot publiskosim Facebookā
un pie pils ziņojuma dēļa. Gaidīsim visus!

Par dabas
katastrofā cietušo 
personu Atzinuma

sagatavošanu
LR Zemkopības ministrija ir deleģējusi

LLKC sniegt atzinumu par dabas katas-
trofā cietušajām personām.

Saskaņā ar 2018.gada 26.jūnija Krīzes
vadības padomes ārkārtas sēdes protokola
Nr.1 3.punktu, tika atzīts, ka pavasara ilg-
stošā sausuma izraisītās sekas lauksaim-
niecībā ir definējamas kā valsts mēroga
dabas katastrofa.

Līdz ar to, tie lauksaimnieki, kuriem pa-
vasara ilgstošā sausuma dēļ ir radušas
problēmas laicīgi veikt savus nodokļu mak-
sājumus, var lūgt sadalīt termiņos vai at-
likt uz laiku līdz 1 gadam nokavēto no-
dokļu maksājumu samaksu, pamatojoties
uz likumā “Par nodokļiem un nodevām”
24. panta pirmās daļās 4.punktu.

Ja VID nokavēto nodokļu maksājumus
uz laiku atliks vai sadalīs termiņos, tad
tiem lauksaimniekiem netiks aprēķināta
nokavējuma nauda.

Lai VID piemērotu šo iespēju, nodok-
ļu maksātājam ir jāiesniedz motivēts ie-
sniegums VID, kā arī LLKC atzinums.

Tiem, kurus ārkārtas apstākļi skāruši
pastarpināti, vēlos vērst uzmanību, ka li-
kuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.
panta pirmās daļas 1. punkts paredz jeb-
kuram nodokļu maksātājam iespēju ar mo-
tivētu rakstveida iesniegumu vērsties VID
par nokavēto nodokļu sadalīšanu termi-
ņos, taču šajā periodā tiek aprēķināta no-
kavējuma nauda 1/4 apmērā no standar-
ta nokavējuma naudas summas, kas ir no
nenomaksātā pamatparāda 0,05 % par kat-
ru nokavēto dienu. Piemēram, nodokļa pa-
rāds 1000.00 EUR, nokavējuma nauda die-
nā sastādītu 0.125 EUR. Šāds iesniegums
VID jāiesniedz ne vēlāk kā 15 dienas pēc

maksājuma termiņa iestāšanās.
Nodokļu maksājumiem, kuru samaksas

termiņš iestājies vairāk kā 15 dienas pēc
maksājuma termiņa iestāšanās dienas un
VID jau ir uzsācis piedziņas darbības, no-
dokļu maksātājam ir tiesības, saskaņā ar
likuma “Par nodokļiem un nodevām”
26.panta 11.daļas noteikumiem, iesniegt
VID motivētu rakstveida iesniegumu, lū-
dzot pieņemt lēmumu par nokavēto no-
dokļu maksājumu labprātīgu izpildi uz lai-
ku līdz trim gadiem. Šo likuma normu ie-
spējams piemērot, ja  lēmums par noka-
vēto nodokļu maksājumu piedziņu nav pie-
ņemts vēlāk kā pirms 6 mēnešiem. Šajā ga-
dījumā nodokļu pamatparāda summai tiek
aprēķināta puse no nokavējuma naudas
par katru dienu visā kavējuma periodā.

Līdz ar to ir svarīgi izvērtēt vai iegu-
vums, ko nodokļu maksātājs iegūs, pie-
prasot un iesniedzot iesniegumu un LLKC
atzinumu būs lielāks, nekā iesniedzot ie-
sniegumu vispārējā kārtībā.

LLKC atzinuma izcenojumu veido in-
formācijas apkopošanas, datu analīzes un
pasta izdevumi 15 EUR par atzinumu PVN
tai skaitā, ja nepieciešama papildus ap-
sekošana uz vietas saimniecībā – izceno-
jums 30 EUR/st. PVN tai skaitā.

Lai saņemtu LLKC apstiprinātu
Atzinumu par sausuma nelabvēlīgo ie-
tekmi, lūdzam nosūtīt iesniegumu/lūgu-
mu, kuru nosūtīt uz e-pasta adresi ad-
min@llkc.lv Konsultācijas iespējams sa-
ņemt tuvākajā LLKC birojā.

E-pasta vēstulē norādīt:
1. Saimniecības Reģistrācijas Nr.
2. Saimniecības nosaukumu un uzņē-

mējdarbības formu (SIA, zemnieku sa-
imniecība, cits)

3. Kontaktinformācija (tel. Nr., e-pasts);
4. Atzinuma piegādes adrese
Atzinumu paraksta LLKC valdes lo-

ceklis K.Žūriņš, un atzinums tiks nosūtīts
pa pastu ierakstītā vēstulē.

Ar cieņu,
Kaspars Žūriņš
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11.novembrī Asarē. Lāčplēša dienai un Latvijas 100-gadei
veltīts:
Plkst. 16.00 piemiņas brīdis pie pieminekļa kritušajiem
Augškurzemes partizānu pulka karavīriem. 

Plkst.16.30 Tihovsku ģimenes koncerts Asares kultūras namā.
Ieeja bez maksas. 

Lai tev dzimtās zemes vēji
Klusu miera dziesmu dzied...

(J. Silazars)

Pieminēsim Aknīstes novada
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos Mūžībā
aizgājušos:

Markode Jefrosinija   14.10.1933    06.09.201
Sala Olģerts 05.08.1942    14.09.2018

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa
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Aknîstes novada domes iz de vums
Re dak ci ja: Lâsma Pran de telef. 65237762, mob. 26386407, e-pasts las ma. pran de@akniste.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”. 


