
Aknīstes novada
vēstis

Nr. 2 2016. gada FEBRUĀRIS

novada
vēstis

Apstiprināts Aknīstes novada pašvaldības
budžets 2016. gadam

Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plānotie ieņēmumi 2016.gadam ir 2238641
EUR, plānotie izdevumi – 2295356 EUR.

Turpinājums 9. lpp

Par pašvaldības budžeta izpildi janvārī
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags,  A.Voitiške, I.Lunģe, A.Zībergs, G.Geida,

V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta 2016.gada janvāra ieņēmumus – EUR 186728,50 un izde-

vumus – EUR 80942,80; speciālā budžeta ieņēmumus – EUR 9907,00 un izdevumus – EUR 3359,97.

Par saistošo noteikumu Nr.6/2016 „Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2016.gadam””
apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pan-
ta pirmo un otro daļu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, likumu „Par valsts budžetu 2016.gadam”, likumu „Par bu-
džetu un finanšu vadību”,

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

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.6/2016 „Aknīstes novada pašvaldības speciālā
budžeta plāns 2016.gadam”. 

Aknīstes novada domes sēdes Aknīstes novada domes sēdes 
24.02.2016. lēmumi24.02.2016. lēmumi
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Par līgumu slēgšanu un noslēgto līgumu
apstiprināšanu

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

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

Apstiprināt laboratorisko izmeklējumu līgumu ar
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zi-
nātnisko institūtu „BIOR” par ūdens paraugu ņemša-
nu, testēšanu, pārskatu sagatavošanu. 

Apstiprināt uzņēmuma līgumu ar SIA „K-RDB” par pa-
švaldības ceļa Gārsene – Jaunmuiža – Irbes posma 0,935
km garumā tehniskā stāvokļa apsekošanu, dokumentu un
kontroltāmju sagatavošanu. Līguma summa EUR 722,37.

Apstiprināt līgumu ar individuālā darba veicēju Dz.V.
par neatkarīga speciālista – psihologa atzinuma sagata-
vošanu. Līguma summa EUR 30,00 par katra atzinuma sa-
gatavošanu un EUR 15,00 par vienas 45 minūšu garas kon-
sultācijas sniegšanu vienai personai.

Apstiprināt līgumu ar SIA „Mazurs” par četru hidro-
foru skalošanu un dezinfekciju Asares pagastā, Aknīstes
novadā. Līguma summa EUR 131,48.

Apstiprināt licences līgumu ar biedrību „AKKA/LAA”
par tiesībām izmantot autoru darbus teātra izrādēs pub-
liskā izpildījumā. Autoratlīdzība EUR 15,00 par katru ie-
studējuma izrādīšanas reizi.

Apstiprināt līgumu ar AS „Latvijas autoceļu uztu-
rētājs” Jēkabpils ceļu rajons un VAS “Latvijas Valsts
ceļi” par pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas dar-
biem 2016.gadā. 

Apstiprināt sadarbības līgumu ar Valsts darba in-
spekciju, ar Vides aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministriju par kārtību, kādā Iestāde, Pašvaldība un
Ministrija sadarbojas, lai ar Klientu apkalpošanas centra
starpniecību nodrošinātu Iestādes klientu apkalpošanu, snie-
dzot Līguma pielikumā noteiktos pakalpojumus.

Apstiprināt līgumu ar SIA „ZZ Dats” par Vienotās
Pašvaldību Sistēmas programmatūras uzturēšanas un datu
izmitināšanas pakalpojumu sniegšanu. 

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

Apstiprināt līgumu ar Sporta deju klubu „ALIANSE”
par sporta deju priekšnesuma nodrošināšanu Gārsenes kul-
tūras namā 13.02.2016. Līguma summa EUR 100,00.

Apstiprināt. autora atlīdzības līgumu ar B.K. par au-
tordarba “Mīlestības stari” izpildi Gārsenes kultūras namā
13.02.2016. Līguma summa EUR 397,76.

Slēgt sadarbības īgumu ar Jaunsardzes un infor-
mācijas centru par sadarbību jautājumu risināšanā, kas
saistīti ar jaunatnes pilsoniskās apziņas un personiskās līdz-
dalības prasmju veidošanās veicināšanu, iesaistot jaunie-
šus Jaunsardzes kustībā.

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

rās daļas 6.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,

S.Pudāne, J.Vanags,  A.Voitiške, I.Lunģe, A.Zībergs, V.Čā-
māne); PRET – 1 (G.Geida); ATTURAS – nav, Aknīstes
novada dome NOLEMJ:

Piešķirt EUR 785,00 Aknīstes novada bāriņtiesai (ko-
mandējumiem, degvielas izdevumiem, telefona iegādei), no-

virzot EUR 600,00 no plānotajiem līdzekļiem Gārsenes pa-
gasta pārvaldei un EUR 185,00 no plānotajiem pašvaldī-
bas tautsaimniecības budžeta līdzekļiem.

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

Piešķirt līdz EUR 7000,00 Gārsenes pagasta pārvaldei
ceļu virsmas divkāršai apstrādei no ceļu fonda nesadalī-
tajiem līdzekļiem.

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene,
A.Ielejs, S.Pudāne, A.Voitiške, I.Lunģe, A.Zībergs,
G.Geida, V.Čāmāne); PRET – 1 (J.Vanags); ATTURAS
– nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Noraidīt Krustpils novada pašvaldības leģionāru atce-
res pasākuma organizatoru iesniegumu par finansējuma
piešķiršanu leģionāru atceres sarīkojuma organizēšanai
Krustpils novada Kūku pagasta Sūnu pamatskolā
16.03.2016.

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

Uzdot Aknīstes novada pašvaldības izpilddirektoram
kontrolēt lēmuma izpildi.

Par kārtību, kādā tiek sadalīta valsts budžeta
mērķdotācija mākslinieciskajiem kolektīviem

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

mās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 73.punktu, Ministru kabineta
17.11.2015. noteikumiem Nr.649 “Kārtība, kādā pašvaldībām
aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju māksli-
niecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts so-
ciālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”,

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

Apstiprināt kārtību, kādā tiek sadalīta valsts budžeta
mērķdotācija mākslinieciskajiem kolektīviem Aknīstes no-
vadā.

Par Aknīstes pilsētas un pagasta, Asares 
pagasta un Gārsenes pagasta CIF darba plānu

un līdzekļu sadalījumu 2016.gadam
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pir-

mās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 11.03.2008. no-
teikumiem Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu
fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”,
Aknīstes novada ceļu un ielu fonda Nolikumu (apstiprināts
16.12.2010. domes sēdē, prot. Nr.17, 21.#),

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

Apstiprināt Aknīstes pilsētas un pagasta ceļu un ielu fon-
da darba plānu un līdzekļu sadalījumu 2016.gadam.

Apstiprināt Gārsenes pagasta ceļu un ielu fonda darba
plānu un līdzekļu sadalījumu 2016.gadam.

Apstiprināt Asares pagasta ceļu un ielu fonda darba plā-
nu un līdzekļu sadalījumu 2016.gadam.

Par atvaļinājuma piešķiršanu Aknīstes novada
pašvaldības domes priekšsēdētājai

Pamatojoties uz Darba likuma 149.panta pirmo, otro daļu,
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 14.panta pirmo daļu, Aknīstes novada
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pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
nolikuma 67.punktu, 11.punktu,

balsojot: PAR – 8 deputāti (A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags,
A.Voitiške, I.Lunģe, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET
– nav; ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās – 1 deputāts
(V.Dzene, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu pa-
švaldību amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņem-
šanas ierobežojumus), Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Piešķirt Aknīstes novada domes priekšsēdētājai Vijai
Dzenei atvaļinājuma daļu – 2 kalendārās nedēļas par lai-
ka posmu no 01.07.2014. līdz 30.06.2015., no 04.04.2016.
līdz 17.04.2016. (ieskaitot).

V.Dzeni atvaļinājuma laikā aizvietos domes priekšsēdētāja
neatbrīvotais vietnieks Aivars Ielejs.

A.Ielejam domes priekšsēdētājas aizvietošanas laikā no-
teikt darba samaksu 30% apmērā no viņa darba algas.

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

mās daļas 24.punktu, 61.pantu, Publisko iepirkumu liku-
ma 22.panta trešo daļu,

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

Atbrīvot no Iepirkuma komisijas locekļa un sekretāres
amata Gitu Loču ar 2016.gada 29.februāri.

Ievēlēt par Iepirkuma komisijas locekli Lieni Valaini ar
2016.gada 1.martu.

Ievēlēt par Iepirkuma komisijas sekretāri Ivetu
Kancāni ar 2016.gada 1.martu.

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

Izbeigt ar A.S. noslēgto zemes nomas līgumu par pa-
švaldības zemes gabala ar kadastra Nr.5605 001 0372 –
3352 m2 platībā nomu.

Izbeigt ar M.A, noslēgto zemes nomas līgumu par pa-
švaldības zemes gabala ar kadastra Nr.5605 001 0444 –
10000 m2 platībā nomu.

Iznomāt E.V. pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu 1,6
ha platībā, kadastra Nr.5644 006 0061, un noslēgt zemes
nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0101
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi 
nekustamā īpašuma “Sporti”, Asares pagastā,

Aknīstes novadā, sadalīšanai
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.pun-

ktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un ne-
kustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un mai-
ņas kārtība”,

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

Atļaut J.Z. izstrādāt zemes ierīcības projektu nekusta-
mā īpašuma „Sporti”, īpašuma kadastra apzīmējums 5644
005 0196, Asares pagastā, Aknīstes novadā, zemes vienī-
bas ar kadastra apzīmējumu 5644 005 0196 – 9.1 ha pla-
tībā, sadalīšanai.

Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacī-
jumus.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi 
nekustamā īpašuma “Liepkalni”, 

Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanai
Pamatojoties uz likuma Zemes ierīcības likuma 7.pan-

tu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta
12.04.2011. noteikumu Nr.288 “Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.2.punktu, Administratīvā procesa
likuma 55.panta 1.punktu, 66., 67.pantu, Gārsenes pagasta
teritorijas plānojuma 2008-2020. III sējumu “Teritorijas iz-
mantošanas un apbūves noteikumi” un Grafisko daļu –
“Gārsenes pagasta plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana
un aizsargjoslas”, Aknīstes novada domes 26.08.2009. sa-
istošajiem noteikumiem Nr.5 “Par teritorijas plānojumiem”,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags,  A.Voitiške, I.Lunģe, G.Geida, V.Čā-
māne); PRET – nav; ATTURAS – 1 (A.Zībergs), Aknīstes
novada dome NOLEMJ:

Atcelt Aknīstes novada domes 2015.gada 26.novembra
sēdes lēmumu „Par nekustamā īpašuma „Liepkalni”,
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanu.” (prot. Nr.
17, 20.#).

Atļaut izstrādāt V.R. zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma „Liepkalni”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā,
kadastra numurs 56620030113 – 4,8 ha platībā, sadalīšanai.

Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacī-
jumus.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privati-

zācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pa-
beigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 2.punktu, 26.pan-
ta otro daļu, trešo daļu, Ministru kabineta 30.10.2007. no-
teikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” 31.punktu,  likuma “Par valsts un pašvaldību ze-
mes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā”
3.panta sesto daļu,

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

L.B. pastāvīgā lietošanā piešķirtā zemes gabala 7/16 do-
mājamās daļas Miera ielā 2, Aknīstē, kadastra apzīmējums
5605 001 0530 – 0,1632 m2 kopplatībā, zemes lietošanas
tiesības ir izbeigušās.

Zemes gabala 7/16 domājamā daļa ar kadastra apzī-
mējumu 5605 001 0530 piekrīt Aknīstes novada pašvaldībai
un uz pašvaldības vārda ierakstāma zemesgrāmatā.

L.B. iegūst zemes nomas tiesības uz lietošanā bijušo zemi
Miera ielā 2, Aknīstē, kadastra apzīmējums 5605 001 0530.

Par saistošo noteikumu Nr.7/2016 “Grozījumi
Aknīstes novada domes 2015.gada 22.decembra

saistošajos noteikumos Nr.31/2015 “Par
Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa

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

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

S.Pudāne, J.Vanags,  A.Voitiške, I.Lunģe, A.Zībergs, G.Geida,
V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes no-
vada dome NOLEMJ:
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Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7/2016 “Grozījumi
Aknīstes novada domes 2015.gada 22.decembra saistoša-
jos noteikumos Nr.31/2015 „Par Aknīstes novada pašval-
dības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””.

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

mās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 16.panta otro daļu, 28.pantu, 73.pan-
ta pirmās daļas 1.punktu,

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

Apstiprināt Gārsenes pils nolikumu.

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 pašvaldības
pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to ma-
teriālo stāvokli”,

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

Piešķirt brīvpusdienas 50% apmērā no 02.03.2016. līdz
31.05.2016. – 1 novada izglītības iestādes bērnam.

Piešķirt brīvpusdienas 50% apmērā no 01.03.2016. līdz
31.05.2016. – 2 novada izglītības iestādes bērniem.

Izbeigt brīvpusdienu apmaksu 100% apmērā no
18.01.2016. – 1 novada izglītības iestādes skolēnam.

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma ri-
sināšanā

Pamatojoties uz likumu „Par dzīvojamo telpu īri”, likuma
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6., 14.pantu,
Aknīstes novada domes 22.12.2015. Saistošajiem noteikumiem
Nr.31/2015 „Par Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzī-
vokļa jautājumu risināšanā”, likuma „Par pašvaldībām” 14.pan-
ta pirmās daļas 2.punktu un 15.panta pirmās daļas 9.pun-
ktu,

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

Pagarināt dzīvojamo telpu īres līgumu uz 1 gadu ar M.A.
par dzīvokli Parka ielā 1 - 3, Aknīstē, Aknīstes novadā, 

Atcelt Aknīstes novada domes 27.01.2016. (prot. Nr.1) lē-
muma ”Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risi-
nāšanā” 3.punktu.

Par personu izslēgšanu no reģistra Nr.1
“Pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšana”

Pamatojoties uz Aknīstes novada domes 22.12.2015.
Saistošajiem noteikumiem Nr.31/2015 „Par Aknīstes no-
vada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināša-
nā” 2.punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 10.panta pirmās daļas 2.punktu un 4.punktu,

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

Izslēgt no Aknīstes novada pašvaldības reģistra Nr.1
“Pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšana” 8 personas.

Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu
atsavināšanai

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas li-

kuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas
3.punktu un 5.punktu, 5.panta pirmo, piekto daļu, 8.panta otro,
sesto, septīto daļu, 9.panta otro daļu, 37.panta pirmās daļas 4.pun-
ktu, piekto daļu, 45.panta trešo daļu,

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

Uzsākt Aknīstes novada pašvaldībai piekritīgā nekusta-
mā īpašuma (dzīvokļa) „Rīti” – 17, Ancenē, Asares pagastā,
Aknīstes novadā, atsavināšanas procesu:

Veikt dzīvokļa vērtēšanu. 
Uzsākt Aknīstes novada pašvaldībai piekritīgā nekusta-

mā īpašuma (dzīvokļa) “Līdumi”- 2, Aknīstes pagastā, Aknīstes
novadā, atsavināšanas procesu:

Veikt dzīvokļa inventarizāciju, vērtēšanu un ierakstīša-
nu Zemesgrāmatā uz Aknīstes novada pašvaldības vārda.

Uzsākt Aknīstes novada pašvaldībai piekritīgā nekusta-
mā īpašuma (dzīvokļa) Augšzemes ielā 36 - 6, Aknīstē, Aknīstes
novadā, atsavināšanas procesu:

Veikt dzīvokļa inventarizāciju, vērtēšanu un ierakstīša-
nu Zemesgrāmatā uz Aknīstes novada pašvaldības vārda.

Uzsākt Aknīstes novada pašvaldībai piekritīgā nekusta-
mā īpašuma (dzīvokļa) Augšzemes ielā 55 - 2, Aknīstē, Aknīstes
novadā, atsavināšanas procesu:

Veikt dzīvokļa inventarizāciju, vērtēšanu un ierakstīša-
nu Zemesgrāmatā uz Aknīstes novada pašvaldības vārda.

Par dienesta dzīvokļa statusa noteikšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās

daļas 27.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 23. un 26.pan-
tu, Aknīstes novada domes 22.12.2015.  saistošajiem noteiku-
miem Nr.31/2015 „Par Aknīstes novada pašvaldības palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā”, 17.02.2016. Sociālās, izglītības,
kultūras un sporta komitejas lēmumu,

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

Noteikt dzīvoklim Radžupes ielā 4 – 11, Aknīstē, Aknīstes
novadā, statusu “Dienesta dzīvoklis” no 2016.gada 1.marta.

Noteikt dzīvoklim Radžupes ielā 4 – 2, Aknīstē, Aknīstes
novadā, statusu “Dienesta dzīvoklis” no 2016.gada 1.jūnija.

Noteikt dzīvoklim Skolas ielā 10 – 20, Aknīstē, Aknīstes
novadā, statusu “Dienesta dzīvoklis” no 2016.gada 1.sep-
tembra.

Par pieņemto lēmumu informēt Aknīstes novada pa-
švaldības kapitālsabiedrību SIA “Aknīstes Pakalpojumi”.

Par amata slodzes palielināšanu Gārsenes pils
apkopējai

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta ot-
rās daļas 6.punktu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu,

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

Palielināt amata slodzi Gārsenes pils apkopējai no 0,5
uz 1 slodzi, ar 01.03.2016.

Par Aknīstes novada domes 27.01.2016. lēmuma
(prot. Nr.1, 9.#) “Par Aknīstes novada pašvaldības
PII „Bitīte” un Asares pamatskolas pedagogu mē-

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

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

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

Papildināt Aknīstes novada domes 27.01.2016. lēmumu
“Par Aknīstes novada pašvaldības PII “Bitīte” un Asares
pamatskolas pedagogu mēneša darba algas likmi” ar 2.pun-
ktu šādā redakcijā: 

No 01.03.2016. līdz 31.08.2016. noteikt Aknīstes nova-
da pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” un
Asares pamatskolas pedagoģiskajiem darbiniekiem zemāko
darba algas likmi:

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

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

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

– EUR 432,00.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā
īpašuma Augšzemes ielā 66A, Aknīstē, 

Aknīstes novadā, sadalīšanai
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru ka-

bineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpa-
šuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene,
S.Pudāne, J.Vanags,  A.Voitiške, I.Lunģe, A.Zībergs, G.Geida,
V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, balsojumā
nepiedalās – 1 deputāts (A.Ielejs, pildot likumā „Par interešu
konflikta novēršanu pašvaldību amatpersonu darbībā” no-
teiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus), Aknīstes
novada dome NOLEMJ:

Atļaut izstrādāt L.I. zemes ierīcības projektu nekusta-
mā īpašuma Augšzemes iela 66A, īpašuma kadastra Nr.5605
001 0613, Aknīstē, Aknīstes novadā, zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 5605 001 0628 – 9489 m2 platībā, sa-
dalīšanai.

Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacī-
jumus.

Par ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu 
atlikuma apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta ot-
rās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likumu
„Par pašvaldību budžetiem”,

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

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības ziedojumu un
dāvinājumu līdzekļu atlikumu uz 01.01.2016. – EUR 751,00.

Par grozījumu veikšanu Aknīstes novada pa-
švaldības institūciju amatu sarakstā

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

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

Izveidot jaunu amata vienību Gārsenes kultūras namā
– ēkas dežurants (0,15 slodze) ar 04.02.2016.

Nomainīt amata nosaukumu “aukle internātā” Aknīstes
vidusskolā uz “apkopēja internātā”.

Palielināt Aknīstes vidusskolas apkopējas internātā ama-
ta slodzi no 1,2 uz 1,4 amata slodzi no pašvaldības budžeta
līdzekļiem ar 04.02.2016.

Nomainīt amata nosaukumu “apkopējs ķīmijas kabineta
laboratorijā” Aknīstes vidusskolā uz “laborants ķīmijas ka-
binetā”.

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

Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, A.Voitiške, I.Lunģe, A.Zībergs, V.Čāmāne); PRET
– 1 (J.Vanags); ATTURAS – 1 (G.Geida), Aknīstes nova-
da dome NOLEMJ:

Noraidīt Aknīstes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas
A.Dronkas iesniegumu.

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

rās daļas 6.punktu,

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

Piešķirt finansējumu EUR 38,05 apmērā Aknīstes BJC
izglītības metodiķa algošanai no pašvaldības budžeta lī-
dzekļiem.

Noraidīt Aknīstes BJC direktores E.Ķiķēnas iesniegu-
mu par finansējuma piešķiršanu dežuranta algošanai.

Noraidīt S.M. iesniegumu par ceļa izdevumu segšanu sko-
lēna nogādāšanai no mājām līdz pieturai “Mežgale” un at-
pakaļ.

Par komplekso pusdienu maksas apstiprināšanu
Aknīstes vidusskolā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pir-
mās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu,

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

Apstiprināt komplekso pusdienu maksu Aknīstes vi-
dusskolā – EUR 1,50 ar 04.02.2016.

Par valsts mērķdotācijas sadali Aknīstes nova-
da pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obli-
gātajām iemaksām no 01.01.2016.līdz 31.08.2016.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts budžetu 2014.gadam”

3.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu; likuma „Par pa-
švaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu; 21.panta pir-
mās daļas 27.punktu; likuma „Par pašvaldību budžetiem”
29.pantu; Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 9.pun-
ktu, 28.07.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.836
,,Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1.punktu,
22.12.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1616
„Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķ-
dotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bēr-
nu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirm-
sskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldī-
bu vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglī-

Aknīstes novada domes sēdes 
03.02.2016. lēmumi
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tības iestāžu pedagogu darba samaksai” 1.punktu;
28.08.2001. Ministru kabineta noteikumiem Nr.382
„Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība”,

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

Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju EUR 16000,00 pa-
švaldības izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma
izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no
01.01.2016. līdz 31.08.2016. sekojoši:

1.1. PII „Bitīte” EUR 13908,00.
1.2. Asares pamatskolas 5-6 gad.gr. EUR 2092,00.
Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju EUR 206864,00 pa-

švaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts so-
ciālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no
01.01.2016.līdz 31.08.2016.:

2.1. Aknīstes vidusskolai EUR 178 138,00.
2.2. Asares pamatskolai EUR 28 726,00.
Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju EUR 8049,00 pa-

švaldības izglītības iestādēs interešu izglītības program-
mu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
no 01.01.2016. līdz 31.08.2016. sekojoši:

3.1. Aknīstes vidusskolai EUR 3810,00. 
3.2. Asares pamatskolai EUR 630,00.
3.4. Aknīstes bērnu un jauniešu centram EUR 3609,00.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Aknīstes novada pa-

švaldības galvenajai grāmatvedei.

Par Aknīstes novada izglītības iestāžu vadītāju
darba samaksas apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pir-
mās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 22.12.2009. no-
teikumu Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts
budžeta mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēm bēr-
nu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirm-
sskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pe-
dagogu darba samaksai” 14.punktu,

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

Noteikt atalgojumu Asares pamatskolas direktorei un
Aknīstes vidusskolas direktorei ne vairāk kā 12% apmē-
rā no skolai iedalītās valsts budžeta mērķdotācijas vispā-
rējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām no 01.01.2016. – 31.08.2016.:

Asares pamatskolas direktorei – EUR 280,02;
Aknīstes vidusskolas direktorei – EUR 862,00
Noteikt atalgojumu Aknīstes bērnu un jauniešu centra

direktorei no 01.01.2016. – 31.08.2016.– EUR 700,05.

Par ceļu un ielu fonda mērķdotācijas sadalījumu
2016.gadam un darba algām

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta ot-
rās daļas 6.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu,
Ministru kabineta 11.03.2008. noteikumu Nr.173 „Valsts
pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķir-
to līdzekļu izlietošanas kārtība” Aknīstes novada ceļu un
ielu fonda Nolikumu (apstiprināts 16.12.2010. domes sēdē,
prot. Nr.17, 21.#),

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

Noteikt Aknīstes novada ceļu un ielu fonda līdzekļu ne-
sadalāmo daļu 2016.gadā – EUR 14223.

Apstiprināt Aknīstes novada ceļu un ielu fonda līdzek-
ļu EUR 149685 sadalījumu 2016.gadam:

Apstiprināt atlīdzību atbildīgajiem par ceļu un ielu fondu:
Aknīstē – EUR 387,58, t.sk., EUR 323,25 darba alga, EUR

64,33 darba devēja soc.nod.;
Asares pagastā – EUR 118,08, t.sk., EUR 95,54 darba

alga, EUR 22,54 darba devēja soc.nod.;
Gārsenes pagastā – EUR 88,83, t.sk., EUR 71,87 dar-

ba alga, EUR 16,96 darba devēja soc.nod.

Par Aknīstes novada izglītības iestāžu izdevumu
tāmju apstiprināšanu 2016.gadam savstarpējiem

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

mās daļas 14.punkta g)apakšpunktu, Izglītības likuma
17.panta 3.daļas 4.punktu, Ministru kabineta 13.07.1999.
noteikumu Nr. 250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību sav-
starpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprū-
pes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 2., 20.2 punktu,

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

Apstiprināt izdevumu tāmi vienam izglītojamajam
Aknīstes novada izglītības iestādēs 2016.gadā no
01.01.2016. – 31.08.2016.: 

Aknīstes vidusskolā – EUR 63,93;
Asares pamatskolā – EUR 134,73;
pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte” – EUR 173,22.

Par SIA „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes
centrs” tāmes 2016.gadam apstiprināšanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 13.07.1999. noteikumu
Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie no-
rēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem” 131.punktu,

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

Apstiprināt vienas personas uzturēšanās izdevumus, tāmi,
ilgstošas sociālās aprūpes iestādē SIA „Aknīstes VSAC” ar
2016.gada 1.janvāri – EUR 510,00 mēnesī (1 diena – EUR
17,00), t.sk.:

darba alga, t.sk. VSAOI – EUR 337,00;
pakalpojumi – EUR 12,00;
apkure – EUR 16,00;
elektroenerģija – EUR 21,00
ūdens u.c. enerģ.mat. – EUR 7,00;
pārējie izdevumi – EUR 7,00. 
Kopā izmaksas – EUR 400,00
mainīgās izmaksas:

g
Pils ta vai 

pagasts 
M r dot cija 

2016.g. 
Korekcija

+ vai - 

Atlikums 
no 2015.g. 

Kop  

Akn ste 69494 +717 18450 88661 

Asares pag. 28416 -631 10454 38239 

G rsenes 
pag. 

20984 -86 1887 22785 
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medikamenti – EUR 15,00;
higiēnas preces – EUR 23,00;
ēdināšana – EUR 72,00.
Kopā izmaksas – EUR 110,00
Apstiprināt norēķinu kārtību ar SIA „Aknīstes VSAC”

par sniegtajiem pakalpojumiem:
samaksu samazinot par summu, kādu iestāde ietur no

ievietotās personas pensijas vai valsts sociālā nodrošinā-
juma pabalsta;

ja iestādē ievietoto personu skaits ir mazāks par 23, pa-
švaldība sedz nemainīgās izmaksas par 23 personām, ap-
rēķinā vadoties no vidējās maksājuma sadales proporcijas:
64,7% sedz pašvaldība, 35,3% - no personai izmaksātās pen-
sijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta daļas.

Par grozījumiem 22.12.2015.domes lēmumā Nr.8
(prot. Nr.18) “Par pašvaldības prioritāro ceļu 
saraksta apstiprināšanu projekta “Pašvaldības

grants ceļu pārbūve un jauna būvniecība 
Aknīstes novadā” īstenošanai”

Pamatojoties uz konsultācijām ar VAS “Latvijas auto-
ceļu uzturētājs” Latgales reģiona Jēkabpils nodaļu, Ministra
kabineta 18.08.2015. noteikumu Nr.475 “Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvi-
dos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” 8., 9.,
18.8.punktu,

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

Precizēt pašvaldības un uzņēmēju apspriedēs noteikto
prioritāro ceļu sarakstu projekta “Pašvaldības grants ceļu
pārbūve un jauna būvniecība Aknīstes novadā” īstenoša-
nai un Aknīstes novada attīstības programmas 2014.-
2020.gadam Rīcības plāna 2016.-2020.gadam  1.pielikumu
„Prioritāro ceļu saraksts valsts un Eiropas Savienības at-
balsta piešķiršanai pasākumā „Pamatpakalpojumi un cie-
matu atjaunošana lauku apvidos”:

Atcelt lēmumā Nr.8.  1.4. punktā paredzēto  jauna ceļa
gar baznīcu būvniecību 0,115 km garumā Gārsenes pagastā;

Noteikt lēmuma Nr.8  1.4. punktā paredzēto ceļa Gārsene
– Bajāri pārbūvējamo posmu kopgarumu - 1,42 km;

Noteikt lēmuma Nr.8 1.4 punktā ceļa Gārsene – Jaunmuiža
– Irbes pārbūvējamā ceļa posma garumu – 0,96 km. 

Lēmumā Nr.8  minēto ceļu pārbūvējamo posmu garu-
mu precizēt pēc ceļu tehniskās apsekošanas.

Ceļa Gārsene – Jaunmuiža – Irbes posma 0,94 km ga-
rumā pārbūves ar asfaltēšanu projektu prioritāri iesniegt
darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto inves-
tīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības
attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās no-
teiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties
uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projektu konkursam. 

Projektam nesaņemot atbalstu darbības programmā 3.3.1.,
ceļa Gārsene – Jaunmuiža – Irbes posma 0,94 km garumā
pārbūves (bez asfaltēšanas)  projektu iesniegt pasākuma
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvi-
dos” projektu konkursā.

Par saistošo noteikumu Nr.5/2016 
„Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta

plāns 2016.gadam”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta ot-

rās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pan-
ta pirmo un otro daļu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”,
likumu „Par valsts budžetu 2016.gadam”, likumu „Par bu-
džetu un finanšu vadību”,

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

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības saistošos no-
teikumus Nr.5/2016 „Aknīstes novada pašvaldības pa-
matbudžeta plāns 2016.gadam”.

Par Aknīstes novada Investīciju plāna 
2016.-2018.gadam apstiprināšanu

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas liku-
ma 22.panta 3.punktu, 28.05.2014. Aknīstes novada domes
lēmumu Nr.17 (prot. Nr.7)  „Par Aknīstes novada attīstī-
bas programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu”,
Aknīstes novada pašvaldības budžeta plānu 2016.gadam,

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

Apstiprināt Aknīstes novada attīstības programmas 2014.-
2020.gadam Investīciju plānu 2016.-2018.gadam.

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2016.gada 27.janvārī (protokols Nr.1, 5.#)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.3/2016
“Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada

21.oktobra saistošajos noteikumos Nr.14 
„Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada

iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli””

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām“ 
43.panta trešo daļu

1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktob-
ra saistošajos noteikumos Nr.14 “Par pašvaldības pabal-
stiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to ma-
teriālo stāvokli” šādus grozījumus:

1.1. Grozīt 3.6.4.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„Pabalstu līdz 300 euro piešķir, ja mirusī persona nebi-

ja pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs.“
1.2. Grozīt 3.6.5.punktu un izteikt to šādā redakcijā:

„Pabalstu 75 euro piešķir, ja mirusī persona saņēma pen-
siju vai sociālā nodrošinājuma pabalstu.“

1.3. Grozīt 3.6.6.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„Ja mirušai personai nav piederīgo vai personas, kas uz-

ņemas apbedīšanu, novada pašvaldība apmaksā apbedīšanas
pakalpojumus. Nepieciešamības gadījumā - Starprajonu tie-
su medicīnas ekspertīzes nodaļas pakalpojumus.“

1.4. Grozīt 3.10.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„Piešķir brīvpusdienas 50% apmērā Aknīstes novada iz-

glītības iestāžu 5. līdz 12.klašu skolēniem, neņemot vērā
skolēna deklarēto dzīvesvietu. Nosacījums attiecas uz tiem
skolēniem, kuri ēd kompleksās pusdienas Izglītības iestādē.“

1.5. Grozīt 3.11.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„Piešķir brīvpusdienas 100 % apmērā daudzbērnu ģimeņu

bērniem (3 un vairāk bērni), kuri apmeklē Aknīstes novada
vispārējās izglītības iestādes, neņemot vērā deklarēto dzī-
vesvietu. Nosacījums attiecas uz tiem skolēniem, kuri ēd
kompleksās pusdienas Izglītības iestādē.“

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pa-
švaldībām“ 45.pantā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētāja V.Dzene
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Turpinājumā – saistošo noteikumu „Par pašval-
dības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, ne-
izvērtējot to materiālo stāvokli” konsolidētā versija.

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2009.gada 21.oktobrī (protokols Nr.9, 26.#)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.14
„Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada

iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
43.panta trešo daļu

(Grozījumi 02.02.2011.)

Grozījumi 20.11.2009. (prot.Nr.10, 22.§) ar pieņemto
Saistošo noteikumu Nr.18/2009 tekstu;

Grozījumi 02.02.2011. (prot.Nr.2, 4.§) ar pieņemto Saistošo
noteikumu Nr.3/2011 tekstu;

Grozījumi 25.01.2012. (prot.Nr.1, 9.§) ar pieņemto Saistošo
noteikumu Nr.3/2012 tekstu;

Grozījumi 06.02.2013. (prot.Nr.2, 4.§) ar pieņemto Saistošo
noteikumu Nr.4/2013 tekstu; precizēti 23.03.2013.
(prot.Nr.4, 31.#);

Grozījumi 29.08.2013.(prot.Nr.13, 18.§) ar pieņemto
Saistošo noteikumu Nr.23/2013 tekstu;

Grozījumi 25.09.2013. (prot.Nr.14, 17.§) ar pieņemto
Saistošo noteikumu Nr.27/2013 tekstu;

Grozījumi 23.10.2013. (prot.Nr.16, 22.§) ar pieņemto
Saistošo noteikumu Nr.32/2013 tekstu;

Grozījumi 16.12.2013. (prot.Nr.18, 18.§) ar pieņemto
Saistošo noteikumu Nr.42/2013 tekstu; precizēti 22.01.2014.(
prot.Nr.1, 17.#);

Grozījumi 12.02.2014. (prot.Nr.2, 20.§) ar pieņemto
Saistošo noteikumu Nr.5/2014 tekstu;

Grozījumi 27.08.2014. (prot.Nr.14, 28.§) ar pieņemto
Saistošo noteikumu Nr.19/2014 tekstu;

Grozījumi 28.01.2015. (prot.Nr.2, 10.§) ar pieņemto
Saistošo noteikumu Nr.2/2015 tekstu;

Grozījumi 27.01.2016. (prot.Nr.1, 5.§) ar pieņemto Saistošo
noteikumu Nr.3/2016 tekstu

1.  Vispārīgie jautājumi 
1.1. Materiālās palīdzības pabalstu mērķis ir sniegt ma-

teriālu atbalstu personām un personu grupām, neizvērtējot
to materiālo stāvokli, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš ne-
paredzamu apstākļu dēļ tā nespēj apmierināt savas vaja-
dzības.

1.2. Šie noteikumi nosaka materiālās palīdzības pabal-
stu izmaksas un saņemšanas kārtību, personām (ģimenēm),
kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Aknīstes
novada teritorijā.

1.3. Šie noteikumi nosaka novada materiālās palīdzības
pabalstu veidus, pabalstu apmēru, kā arī pieņemto lēmu-
mu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

1.4. Materiālās palīdzības pabalstus piešķir novada pa-
švaldības sociālo jautājumu komiteja.

2. Materiālās palīdzības pabalstu piešķiršanas
kārtība

2.1. Par materiālās palīdzības pabalstu piešķiršanu lemj
novada sociālo jautājumu komiteja, saņemot personas ie-
sniegumu un tam pievienotos nepieciešamos dokumen-
tus.

3. Vienreizējo materiālās palīdzības pabalstu
veidi, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus

3.1. Vienreizējs pabalsts 145 euro apmērā, sasniedzot 100
gadu jubileju. (Grozījumi 23.10.2013.)

3.2. Vienreizējs pabalsts 40 euro apmērā, sasniedzot 80 gadu
jubileju, 50 euro apmērā, sasniedzot 90 gadu jubileju un 75
euro Zelta kāzu jubilejā, ja svinības piesaka pašvaldības dzim-
tsarakstu nodaļā. (Grozījumi 02.02.2011., grozījumi
25.01.2012., grozījumi 06.02.2013., grozījumi 23.10.2013.)

3.3. Vienreizējs pabalsts 30 euro personām, kuras at-
brīvotas no brīvības atņemšanas vietas pēc soda izcieša-
nas un kuras līdz apcietināšanai savu pamata dzīvesvie-
tu bija deklarējušas Aknīstes novada teritorijā. (Grozījumi
23.10.2013.)

3.3.1.  Pabalstu jāpieprasa viena mēneša laikā no at-
brīvošanas dienas, iesniedzot izziņas kopiju par atbrīvo-
šanos no ieslodzījuma vietas (uzrādot oriģinālu).

3.4. Bērna dzimšanas pabalstu piešķir, pamatojoties uz
dzimtsarakstu nodaļas izsniegto izziņu un ja pabalsta pie-
prasītājam - vismaz vienam no vecākiem - deklarētā dzī-
vesvieta un jaundzimušā bērna pamata deklarētā dzīve-
svieta ir novada teritorijā. Pabalsta apmērs 150 euro.
(Grozījumi 02.02.2011., grozījumi 25.01.2012., grozījumi
23.10.2013., grozījumi 16.12.2013.)

3.4.1. Ja vienam no vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir
citas pašvaldības teritorijā, nepieciešams iesniegt izziņu,
ka persona nav saņēmusi pabalstu bērna piedzimšanai citā
pašvaldībā.

3.4.2. Bērna dzimšanas pabalsts jāpieprasa viena mē-
neša laikā no bērna piedzimšanas dienas.

3.5. Vienreizējs pabalsts (pabalsta apmērs noteikts ar
domes lēmumu) Ziemassvētku dāvanu iegādei.

3.5.1. Pabalstu Ziemassvētku dāvanu iegādei piešķir sko-
lēniem, kuri mācās Aknīstes novada pašvaldības mācību
iestādēs. (Grozījumi 16.12.2013.)

3.5.2. Pabalstu Ziemassvētku dāvanu iegādei piešķir pirm-
sskolas vecuma bērniem, ieskaitot arī tos bērnus, kuri ap-
meklē pirmsskolas izglītības iestādi.

3.5.3. Pabalstu Ziemassvētku dāvanu iegādei piešķir bēr-
niem, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpes iestādēs, un tos
ir ievietojusi Aknīstes novada pašvaldība.

3.5.4. Pabalstu Ziemassvētku dāvanu iegādei piešķir per-
sonām, kuras atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociā-
lās rehabilitācijas institūcijās, un tās ir ievietojusi Aknīstes
novada pašvaldība.

3.5.5. Pabalsts Ziemassvētku dāvanu iegādei var tikt iz-
sniegts mantiskā veidā (konfekšu paciņas).

3.6. Apbedīšanas pabalsts paredzēts apbedīšanas izde-
vumu segšanai.

3.6.1. Vienreizēju pabalstu apbedīšanas izdevumu seg-
šanai piešķir pašvaldības novadā deklarētā iedzīvotāja nā-
ves gadījumā.

3.6.2. Pabalsts jāpieprasa viena mēneša laikā no mir-
šanas izziņas saņemšanas brīža, iesniedzot pašvaldībā ie-
sniegumu un personas miršanas izziņas kopiju (uzrādot ori-
ģinālu).

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

3.6.4. Pabalstu līdz 300 euro piešķir, ja mirusī persona
nebija pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta saņē-
mējs. (Grozījumi 27.01.2016.)

3.6.5. Pabalstu 75 euro piešķir, ja mirusī persona saņēma
pensiju vai sociālā nodrošinājuma pabalstu. (Grozījumi
27.01.2016.)

3.6.6. Ja mirušai personai nav piederīgo vai personas,
kas uzņemas apbedīšanu, novada pašvaldība apmaksā ap-
bedīšanas pakalpojumus. Nepieciešamības gadījumā -
Starprajonu tiesu medicīnas ekspertīzes nodaļas pakal-
pojumus. (Grozījumi 27.01.2016.)
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3.7. Vienreizējs materiālais pabalsts bērnam, uzsākot 1.
klasi.

3.7.1. Tiesības saņemt vienreizēju materiālo pabalstu mā-
cību grāmatu, darba burtnīcu un mācību piederumu iegādei,
ja bērns uzsāk mācības pirmajā klasē novada pašvaldības
teritorijā esošajā mācību iestādē, pabalsta daļu 40 euro pār-
skaitot izglītības iestādei no pašvaldības budžeta un 25 euro
izmaksājot bērna vecākiem. (Grozījumi 02.02.2011., gro-
zījumi 23.10.2013.)

3.7.2. Kopējais pabalsta apmērs vienam bērnam ir 65 euro.
(Grozījumi 02.02.2011., grozījumi 23.10.2013.)

3.7.3. Sarakstu par skolēniem, kuri uzsāk mācības 1.kla-
sē, pašvaldībā iesniedz mācību iestādes direktors.

3.8. Vienreizējs pabalsts gadā 25 euro apmērā politiski
represētajām personām, kuras deklarējušas savu dzīvesvietu
Aknīstes novadā, uzrādot politiski represētas personas ap-
liecību. (Grozījumi 25.01.2012., grozījumi 23.10.2013.)

3.9. Vienreizēju materiālo pabalstu līdz 145,00 euro pie-
šķir onkoloģisko saslimšanu ilgstošas ārstēšanās (ilgāk par
3 mēnešiem pēc kārtas) gadījumā personām, kuras dek-
larējušas savu dzīvesvietu Aknīstes novadā, uzrādot on-
kologa slēdzienu un ārstēšanai izlietoto naudas līdzekļu da-
rījumu apliecinošus dokumentu oriģinālus. Vienreizējais
materiālais pabalsts jāpieprasa līdz kalendārā gada bei-
gām. (Grozījumi 06.02.2013., grozījumi 23.10.2013., gro-
zījumi 27.08.2014., grozījumi 28.01.2015.)

3.10.Piešķir brīvpusdienas 50% apmērā Aknīstes novada
izglītības iestāžu 5. līdz 12.klašu skolēniem, neņemot vērā
skolēna deklarēto dzīvesvietu. Nosacījums attiecas uz tiem
skolēniem, kuri ēd kompleksās pusdienas Izglītības iestādē.
(Grozījumi 06.02.2013.) (Grozījumi 29.08.2013., grozījumi
16.12.2013., precizēti 22.01.2014., grozījumi 27.08.2014.,
grozījumi 28.01.2015., grozījumi 27.01.2016.)

3.11.Piešķir brīvpusdienas 100% apmērā daudzbērnu ģi-
meņu bērniem (3 un vairāk bērni), kuri apmeklē Aknīstes
novada vispārējās izglītības iestādes, neņemot vērā dek-

larēto dzīvesvietu. Nosacījuma attiecas uz tiem skolēniem,
kuri ēd kompleksās pusdienas Izglītības iestādē (Grozījumi
25.09.2013., grozījumi 16.12.2013., grozījumi 27.01.2016.)

3.12. Sākot ar 2014.gada 1.septembri, piešķirt brīv-
pusdienas 50% apmērā 5 un 6-gadīgajiem bērniem, kuriem
ir obligātā apmācība Aknīstes novada vispārējās izglītības
iestādēs, neņemot vērā deklarēto dzīvesvietu. (Grozījumi
12.02.2014.)

4. Materiālās palīdzības saņemšanas kārtība
4.1. Lai saņemtu materiālo palīdzību, persona vai tās li-

kumīgais pārstāvis iesniedz novada domē iesniegumu un
mācību iestādes izziņu par to, ka bērns mācās (līdz 24 gadu
vecumam) par materiālās palīdzības piešķiršanu.
(Grozījumi 02.02.2011., grozījumi 16.12.2013.)

4.2. Materiālo palīdzību piešķir, neizvērtējot ģimenes (per-
sonas) ienākumus.

4.3. Lēmumu par materiālās palīdzības pabalstu pie-
šķiršanu pieņem novada dome. (Grozījumi 20.11.2009.)

4.4. Lēmuma izpildes kārtība:
4.4.1. Piešķirto materiālo palīdzību izmaksā novada pa-

švaldības vai pagasta pārvaldes kasē.

5. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas
kārtība

5.1. Novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā
(Jelgavā, Atmodas ielā 19, LV-3007) likumā noteiktajā kār-
tībā. (Grozījumi 20.11.2009.)

5.2. Izslēgts (20.11.2009.)

6. Saistošo noteikumu publicēšana
Saistošie noteikumi stājas spēkā Latvijas Republikas

19.05.1994. likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteikta-
jā kārtībā. (Grozījumi 02.02.2011.)

Domes priekšsēdētāja V.Dzene

Turpinājums no 1.lpp

Izdevumu plāns pēc funkcionālajām kategorijām :

Pašvaldības lielākie izdevumi plānotajā 2016.gada
budžetā ir:

Izdevumi par apkuri EUR 46800
Izdevumi par elektroenerģiju EUR 51511
Izdevumi par transporta
pakalpojumiem EUR 23500
Pārējie administratīvie izdevumi EUR 72002
Ēku, būvju un telpu remonts EUR 34563
Transportlīdzekļu uzturēšana 
un remonts EUR 10900
Informācijas sistēmu uzturēšana EUR 10992
Pasākumu organizēšanas izdevumi EUR 32550
Biroja preču iegāde       EUR 12159
Inventāra iegāde EUR 33045
Izdevumi par precēm administratīvās
darbības nodrošināšanai EUR 11890
Degvielas iegāde EUR 37040

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas
materiāli EUR 55115
Ēdināšanas izdevumi EUR 35450
Kapitālais remonts un 
rekonstrukcija EUR 109291
Bezdarbnieku stipendijas EUR 10415
Pabalsti veselības aprūpei EUR 20000
Dzīvokļa pabalsti naudā EUR 12000
Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu 
izpildei EUR 41816
Aizņēmumu atmaksa EUR 105212
Izglītības transferti EUR 54190
Sociālās palīdzības transferti EUR 120000

Administrācijas budžetā lielākie izdevumi plānoti pārējiem
administratīvajiem izdevumiem EUR 15000. Tie ir nova-
da avīzes izdošanas izdevumi, līdzfinansējumi projektiem,
televīzijas raidījumu un citi izdevumi. Informācijas sistē-
mu uzturēšanai paredzēti EUR 6200. Izdevumiem par ap-
kuri plānoti EUR 7000. Kārtējā remonta un iestāžu uz-
turēšanas materiāliem paredzēti EUR 5465. 

Aknīstes vidusskolas budžetā lielākie izdevumi plāno-
ti apkurei EUR 25000 un elektroenerģijas patēriņam EUR
8000.Pieauguši ir izdevumi par transporta pakalpojumiem
skolēnu pārvadāšanai EUR 15000. Skolēnu ēdināšanas iz-
devumiem ieplānoti EUR 13450. Šogad paredzēts izveidot
jaunsardzes kabinetu par EUR 5595, no kuriem EUR 1000
ir valsts mērķdotācija. Paredzēti līdzekļi sporta laukuma
iekārtošanai EUR 36348, no tiem EUR 8500 ir valsts mērķ-

Nosaukums Apstiprin tais gada pl ns, EUR 
Izpildvara, finanšu darb ba 315122 
Teritoriju att st ba 441086 
Atp tas un sporta iest des un pas kumi 45509 
Bibliot kas 59026 
Kult ras centri, nami, klubi 200096 
Pirmsskolas izgl t ba un pamatizgl t bas 1.posms 213007 
Visp r j  izgl t ba, pamatizgl t bas 2.posms 566926 
Interešu un profesion l s ievirzes izgl t ba 47293 
Soci l  aizsardz ba 302089 
Aiz mumu atmaksa 105212 
KOP  2295366 
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dotācija un EUR 5000 ir paredzēti tehniskā projekta iz-
strādei. Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāliem
paredzēti EUR 5080. 

Pie vidusskolas budžeta ir ieplānoti līdzekļi transfer-
tmaksājumiem EUR 44000. Tie ir maksājumi, kas jāveic
par izglītības iegūšanu tiem bērniem, kuri mācās citās sko-
lās, bet deklarētā dzīvesvieta ir Aknīstes novadā. Šajā sum-
mā ir plānoti līdzekļi arī Viesītes sporta skolas līdzfinan-
sēšanai un mūzikas skolas līdzfinansēšanai.

Asares pamatskolas plānotajā budžetā lielākos izdevu-
mus sastāda skolēnu ēdināšanas izdevumi EUR 7000.

PII Bitītes plānotajā budžetā lielākie izdevumi ir par ap-
kuri EUR 14000, bērnu ēdināšanas izdevumi EUR 15000
un izdevumi par elektroenerģiju EUR 5700. Šogad pare-
dzēti tualešu telpu remontdarbi par EUR 6922.

Bērnu un jauniešu centram tiks nomainīti 4 logi. Tiks
veikts remonts mākslas skolas klasei par EUR 4943.

Kultūras un sporta budžetā lielākos izdevumus sastā-
da pārējie administratīvie izdevumi EUR 11000. Šajā sum-
mā ir senioru veselības veicināšanas programmas izpildes
izdevumi EUR 1856,autortiesību un  autoratlīdzības iz-
devumi  u.c. Dažādu pasākumu organizēšanai 2016.gadā
plānoti EUR 32550.Summa ir palielinājusies, jo šogad
Aknīstes novadā notiks Sēlijas tautas mākslas svētki un
Sēlijas sporta diena. Gārsenes kultūras namam plānots ie-
gādāties jaunus krēslus par  EUR 6000.

Izglītības un Kultūras pārvaldes uzturēšanai paredzē-
ti EUR 10190.

Gārsenes pilī plānots veikt podiņu krāsns restaurāciju,
kurai līdzekļus ir piešķīris Valsts Kultūrkapitāla fonds .
Pils aktu zāles kosmētiskajam remontam paredzēti EUR
14031.

Sociālā dienesta budžetā lielākos izdevumus sa-
stāda pabalsti EUR 89077, no tiem: 

GMI pabalsti EUR 6500
dzīvokļu pabalsti EUR 12000
pabalsti veselības aprūpei EUR 20000

pārējie pabalsti (ēdināšanas, soc, garantijas
bāreņiem un audžuģimenēm,  pārējā sociālā
palīdzība un maksājumi iedzīvotājiem)

EUR 8761
izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei (tās ir
brīvpusdienas  skolēniem un bērnudārza
bērniem, un citi maksājumi pēc pašvaldības
saistošajiem noteikumiem)    EUR 41816
Pie sociālā dienesta budžeta ir plānoti transfertmaksā-

jumi par sociālo iestāžu pakalpojumu sniegšanu EUR
120000. Tās ir maksas pansionātiem un bērnu namiem, ku-
ros mīt mūsu novada iedzīvotāji.

Tautsaimniecības budžetā lielākie plānotie izdevumi ir
par elektroenerģiju EUR 12000. Pārējiem administratīvajiem
izdevumiem plānoti EUR 18200, no tiem EUR 3018 ir būv-
valdes uzturēšanas izdevumi, pārējos izdevumos plānota
tirgus laukuma tehniskā projekta izstrāde, trotuāra izbūve
pie skolas, NĪ vērtēšana, zemes uzmērīšana, jaunu NĪ re-
ģistrēšana,  zāles appļaušana u.c.

Transportlīdzekļu uzturēšanai un remontiem paredzē-
ti EUR 8500, degvielai EUR 25000, kārtējā remonta un ie-
stāžu uzturēšanas materiāliem EUR 16700. Šogad pare-
dzēts iegādāties un uzstādīt svētku dekorus par EUR 10000.

Šogad tautsaimniecības budžetā ir paredzēta līdzekļi
Aknīstes pakalpojumiem EUR 28912 mājas Augšzemes ielā
19 jumta, logu un durvju nomaiņai. 

Gārsenes pagasta pārvaldei kārtējā remonta un iestā-
žu uzturēšanas materiāliem paredzēti EUR 5500.
Paredzēts izstrādāt tehnisko projektu garāžu angāram.

Asares pagasta pārvaldes budžetā lielākie  izdevumi pa-
redzēti samaksai par elektroenerģiju EUR 8500 , apgais-
mojuma ierīkošanai Ancenē EUR 6000 un kapličas re-
montdarbiem EUR 7000.00 .

Aknīstes novada pašvaldībai 2016.gadā ir jāatmaksā sa-
ņemtie aizņēmumi EUR 105212.

Materiālu sagatavoja finansiste M. Nastaja

Panākumu Universitāte ir profesionālās pilnveides iz-
glītības programma jauniešiem. Tās mērķis ir veicināt zi-
nāšanu un prasmju attīstīšanu gan uzņēmējdarbības, gan
psiholoģijas un sabiedrisko attiecību jomās. Šeit var klā-
tienē tikties ar pieredzējušiem cilvēkiem, tādējādi ļaujot
iepazīt profesiju daudzveidību un veicinot prasmi gūt per-
sonīgos panākumus.

Pirmie, kuri atklāja Panākumu Universitātes gadu, bija
divi lektori: alternatīvā fitnesa treneris Viesturs Saldavs
un žurnālists, aktīvists Didzis Melbiksis.

Alternatīvā fitnesa treneris Viesturs Saldavs stāstīja par
to, kā viņš ar savu uzņēmību tika tik tālu. Tik tālu, cik viņš
ir tagad – treneris, kurš jau ir ieguvis atpazīstamību dau-
dzu sporta cienītāju vidū. Viņš radīja labu iespaidu par sevi,
viņam pats svarīgākais ir, lai cilvēki viņa treniņos jūtas
labi. Viņa moto- „Padoties aizliegts!”

Otrais runātājs bija Didzis Melbiksis. Viņš stāstīja, ka
visi cilvēki ir dzimuši brīvi un vienlīdzīgi. Viņš spēja dis-
kutēt par aktuālām problēmām un uzsvēra vārda brīvības
nozīmību. Šīs lekcijas likās ļoti interesantas, ņemot vērā
to, ka Panākumu Universitātē bijām pirmo reizi.

Oktobrī uz Panākumu Universitāti bija ieradies mūzi-

ķis Kārlis Kazāks un biologs Māris Olte. Mūziķis Kārlis
Kazāks stāstīja par to, ka dzīvē bieži vien būs jāveic izvē-
le, jāizvēlas pareizais ceļš starp nodarbēm un dažādiem pie-
dāvājumiem un izvēloties jāpadomā, lai būtu labi gan sev,
gan citiem. Biologs, raidījumu vadītājs Māris Olte stāstī-
ja par vidi, par saviem ceļojumiem, ekspedīcijām un ie-
gūtajiem iespaidiem šajos braucienos. Šie lekciju vadītā-
ji, stāstot par savu dzīvi un dažādiem atgadījumiem, lika
pasmaidīt. 

Novembris sākās ar Annas Lieckalniņas lekciju. Tēma
bija „Es pasaulē un pasaule manī.” Lekcijā Anna Lieckalniņa
stāstīja par savu bērnību, skolas gadiem un darbību tele-
vīzijā. Pēc Annas Lieckalniņas lekcijas devāmies uz laik-
raksta „Diena” redakciju. Tur mums pastāstīja par to, kā
top raksti un kā tiek veidots laikraksts „Diena”.
Redakcijā bija interesanti skatīties, kā top avīzes.

2015. gada pēdējās lekcijas vadīja trīs lektori – Rūta
Reinika, Kaspars Blūms-Blūmanis un Binnija Ārberga. Rūta
Reinika bija pirmā, viņa stāstīja par savu ģimeni, bērnī-
bu un arī par savu ikdienas darbu- pasākumu organizē-
šanu. Kaspars Blūms-Blūmanis lekcijā stāstīja par sava
stila pārvērtībām un par to, kā no Kaspara kļuvis par

Aknīstes vidusskolas skolēni
2015./2016.m.g. apmeklē Panākumu

Universitātes lekcijas un uzņēmumus Rīgā



11

Kašeru. Binnija Ārberga stāstīja par savu šovu pieredzi un
to, cik svarīgi dzīvē ir lasīt grāmatas. Šo sabiedrībā pazīstamo
cilvēku lekcijas bija interesantas un aizraujošas. 

2016.gadu iesāka dziedātāja Liene Šomase un modes māk-
slinieks Aleksandrs Pavlovs. Dziedātāja Liene Šomase stās-
tīja par sevi un iesaistīja Panākumu Universitātes dalīb-
niekus dažādās aktivitātēs. Modes mākslinieks Aleksandrs
Pavlovs stāstīja par to, kā viņš kļuva atpazīstams un kā
izdomāja kļūt par modes mākslinieku.

Pēc lekcijām devāmies un LMT centru. Tur stāstīja par
telefoniem, par ēku un par LMT vēsturi. LMT centrā man
likās interesants fakts, ka visa ēka ir celta auss formā. 

Dzirdētais lekcijās man liek pārdomāt arī savas dzīves
iespējas un mērķus.

Par iespēju apmeklēt Panākumu Universitātes lekcijas
paldies sakām Aknīstes novada pašvaldībai, īpaši izpil-
ddirektoram Jānim Gavaram, šoferim Ivaram Mažeikam
un skolotājai Guntai Ozoliņai.

Linda Lesinska, 9.klase.

Pirmais mācību pusgads
Aknīstes vidusskolā

1.semestris mūsu skolā bijis ļoti darbīgs gan mācību, gan
dažādu ārpusstundu nodarbību un pasākumu ziņā. Mēs prie-
cājamies par skolēniem, kas, būdami sabiedriski aktīvi un
piedalī damies dažādos pasākumos, spēj sekmīgi un pat ļoti
labi tikt galā ar mācībām. Pie Ziemassvētku eglītes pal-
dies par labām un teicamām sekmēm teicām skolēniem,
kuriem vidējais mācību sasniegumu vērtējums bija 7-10 bal-
les un liecībā nebija zemāka vērtējuma par 6 ballēm: 
p
N.p.k. Klase Skol na v rds, uzv rds

1. 1. Alise Bautre
2. 1. Samanta Bešmenova
3. 1. Estere Jurgevi a
4. 1. Sanija Lapi a
5. 1. L va Poriete
6. 1. Marta mališeva
7. 1. Anna Marija Sidarenkova
8. 1. Georgs Grigorjevs
9. 1. Art rs Bru inieks
10. 1. Nauris Grigalis
11. 1. Eduards Jaujenieks
12. 1. Daniels Matul ns
13. 1. Daniels Žukovskis
14. 1. Aivija Gasnere
15. 1. Kaspars Malna s
16. 2. Toms M r ns
17. 2. Adrians Andž ns
18. 2. ints Brakovskis
19. 2. L ga Andersi a
20. 2. Sanija Minkevi a
21. 2. Krista El na Zari a
22. 2. Krist la Trušele
23. 2. Heidija Kadere
24. 2. Roberts Radionovs
25. 2. Krists Kant ns
26. 2. Liveta Krasauska
27. 3. Sandijs Upmins
28. 3. Kristers Kalni š
29. 3. Marts Tolka ovs
30. 3. Paula Bui e
31. 3. Alise Jaudzema
32. 3. Daniels Vanags
33. 3. Gvido Stanbergs
34. 3. Agnis Jon ns
35. 3. Evel na Lu ze Miez ne
36. 3. Nikola Lapi a
37. 3. Raivis Grigorjevs

g j
38. 3. Ruslans Grigorjevs izaugsme m c bu sasniegumos
39. 4. Megija Besprozvannaja
40. 4. Roberts Gasparovi s
41. 4. Agneta Goldberga
42. 4. Paula Em lija Grauzi a
43. 4. Krista Kristi na Grigas
44. 4. Agita Ivanova
45. 4. Anna Ivanova
46. 4. Daniela Krasauska
47. 4. Marta Annija Mažeika
48. 4. Agnija Sorokina
49. 4. Laura Kristi na Tolka ova
50. 4. Annija Žubecka
51. 4. Leons Zald ks
52. 4. Ritvars Jegorovs
53. 4. Toms i ns
54. 5. Anete Goba
55. 5. Katr na eka
56. 5. Nikija Gr vele
57. 5. Sandis Sorokins
58. 5. Andis Zai enkovs
59. 5. Adrians i ns
60. 5. Kristers Harijs Porietis
61. 5. Laura B rdule
62. 5. Niks Dainis Kaders
63. 5. Katr na eka izaugsme m c bu sasniegumos
64. 5. Laura B rdule izaugsme m c bu sasniegumos
65. 6. Karl na Pore
66. 6. Loreta Krasauska
67. 6. Toms Mežaraups
68. 6. Elvis Jo is
69. 6. Al na Ieva Vanaga
70. 6. Una Mažore
71. 6. Alvis Lesinskis izaugsme m c bu sasniegumos
72. 7. L ga Rimša
73. 7. Sab ne Pavlova
74. 7. J nis Žurauskis
75. 7. Krišj nis Migl ns
76. 7. Andis P vul ns izaugsme m c bu sasniegumos
77. 8. Sintija Zai enkova
78. 8. Ivonna Iesalniece
79. 8. K rlis Griška
80. 8. Arta Sala
81. 8. Elvita Svikša
82. 8. El na B rzi a
83. 8. Simona Franciska Jon ne
84. 8. Reinis Prodnieks
85. 8. Vineta Strumska izaugsme m c bu sasniegumos
86. 9. Laila Dita Deksne
87. 9. Laura Dirda
88. 9. Antra Minkevi a
89. 9. Aivita M r ne
90. 9. Aivita eid ne izaugsme m c bu sasniegumos
91. 10. Krists Petroks
92. 10. K rlis Tvinti is
93. 10. D niels Vilnis
94. 10. D niels Vilnis izaugsme m c bu sasniegumos
95. 11. Alise L va Mažeika
96. 11. Amanda Lu ze Kokina
97. 11. El na Mažeika
98. 11. Elgars Mur ns
99. 11. Solvita Strika
100. 11. irts Birz ks
101. 11. Kaiva Caun te
102. 11. Digna Pecikonite izaugsme m c bu sasniegumos
103. 12. Agnese Grigale
104. 12. Dagnija Melniece
105. 12. Rainers Mežaraups
106. 12. Gatis David ns
107. 12. J nis belis izaugsme m c bu sasniegumos
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Gribu pateikt paldies skolotājiem, paldies skolēniem
un vecākiem par ieguldīto darbu un atbalstu, lai varētu
sasniegt labus rezultātus mācību darbā.

Aknīstes novada pašvaldībai paldies par sarūpētajām
saldumu tūtām un atbalstu visa semestra garumā.

Mācību 2. semestrī esiet tikpat centīgi, neatlaidīgi un
mērķtiecīgi, nepazaudējiet vēlmi strādāt, darboties, lai

kopā varam iegūt vēl labākus rezultātus! 
...ja tu kaut ko vēlies pietiekami stipri, tu vari to sa-

sniegt. Tas prasīs smagu darbu, īstu cīņu un ilgu laiku,
bet to var sasniegt. Ticība ir priekšnoteikums jebkam,
ko tu dari – mākslā vai kādā citā jomā. /M. Džonsa/

Direktores vietniece izglītības jomā: Gunta Ozoliņa

22.februārī Aknīstes vidusskolā notika pasākums zi-
nāšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām

sekām- projekts „Zaļā misija: klimats“ ar trīs radoša-
jām darbnīcām, ko organizēja Ventspils Augsto teholo-
ģiju parka paspārnē esošā SIA „Aspired“ darbinieki.
Pasākumā piedalījās 10.-11.klašu skolēni no Aknīstes
(30 skolēni), Viesītes (25 skolēni) un Neretas (30 sko-
lēni).

Pirmajā tehniski radošajā darbnīcā skolēni uzzināja par
klimata pārmaiņu iemesliem un sekām, kas šobrīd skar gan-
drīz visus Latvijas un pasaules iedzīvotājus. Otrā darbnī-
ca tika veltīta risinājumiem, kas palīdz samazināt CO2iz-
mešu apjomus, tādējādi mazinot arī globālo sasilšanu, kas
rada klimata pārmaiņas. Savukārt, trešājā darbnīcā sko-
lēniem bija iespēja dziļāk izprast dažādus pasākumus, lai
pielāgotos negatīvajām klimata pārmaiņu sekām.

Jauniešiem tā bija iespēja uzzināt, ka procesus, kuri re-
dzami un izmantojami ikdienā, var tikt pētīti arī no zi-
nātniskās puses. Pats galvenais, ka viss tiek parādīts un
izskaidrots jauniešiem labi uztveramā veidā un ieintere-
sē zināšanas pielietot praksē.

11.klases skolniece Amanda Kokina

Aknīstes vidusskola katru
gadu piedalās Mammadaba rī-
kotajās aktivitātēs.

Arī šogad vairākas klases ir
pieteikušās Mammadaba
Meistarklasē, kur jāpaveic 3
MEISTARDARBI:

1. Āra meistarstunda
2. Koka meistarstiķis
3. Meža meistardiena
6.klase pašreiz aktīvi spēlē spēli Mežotājs no 20. jan-

vāra līdz 15. martam sacenšas par labāko rezultātu in-
terneta spēlē www.mezotajs.lv .

Labākās 10 skolas ar skolotāju un 10 bērniem iekļūs Meža
olimpiādes finālā. Vēl 10 skolas saņems atzinību - atrak-
tīvā Cūkmena vizīti savā skolā.

1.klase piedalījās Meža dienu uzlīmju konkursā.
Skolēni no 1.-6.klasei ziemas aukstajā periodā baro

putnus Mammadaba dāvinātajā putnu barotavā.

Līdz 11.martam skolēni kopā ar vecākiem tiek aicinā-
ti gatavot putnu būrīšus, kurus pēc tam izliks mežā vai
parkos.

MammaDaba koordinatore Elita Zariņa

Mammadaba 2015/2016 aktualitātes
Aknīstes vidusskolā

Aknīstes vidusskolā 2016.gada 15.javārī aizvadīts sa-
draudzības vakars. Pasākumā piedalījās Aknīstes vidus-
skolas, Jodupes ģimnāzijas 8.-12.klašu skolēni, Rubeņu un
Subates pamatskolu 8.-9.klašu skolēni. Katra skola sevi
prezentēja. Aknīstes vidusskolas parlamenta jaunieši stās-
tīja par Aknīstes vidusskolas, novada sasniegumiem, tra-
dīcijām, mācību darbu. Jodupes ģimnāzijas jaunieši prie-
cēja ar skaistu muzikālu sveicienu, Rubeņu pamatskola rā-
dīja moderno mūsdienu deju soļus un prasmes, Subates pa-

matskola stāstīja par savu skolu un sūtīja siltus sveicie-
nus visiem pasākuma dalībniekiem. Valdīja darbīga, drau-
dzīga gaisotne. Jaunieši spēlēja dažādas spēles, dejoja un
sadraudzējās. 

Mums, Aknīstes vidusskolas parlamentam, ir liels gan-
darījums par paveikto. Prieks, ka bija tik liela atsaucība
no skolēniem un kaimiņu skolām. Cerēsim uz tikpat lielu
atbalstu turpmāk! Paldies skolotājiem par atbalstu!

Aknīstes vidusskolas skolēnu parlaments.

Sadraudzības pasākums Aknīstes
vidusskolā



13

Izteiksmīgās runas konkurss jau
kuro gadu notiek gan Aknīstes vi-
dusskolā, gan skolēni tālāk brauc
uz Jēkabpili, kur sacenšas 1.kār-
tā starp Jēkabpils novadu skolām.
Šogad mūsu skolu pārstāvēja

Alise Bautre – 1.klase
Krista Elēna Zariņa – 2.klase
Evelīna Luīze Miezāne – 3.klase
Annija Žubecka – 4.klase
Una Mažore – 6.klase
Alise Līva Mažeika – 11.klase.
Patīkami, ka uz 2.kārtu tika 6.klases skolniece Una

Mažore, kurai bija augstākā pakāpe. Tikpat jauki, ka uz
2.kārtu tika uzaicinātas 1.vietas ieguvējas Alise Bautre
un Alise Līva Mažeika.

Lai veicas meitenēm turpmāk!

Sākumskolas skolotāja Elita Zariņa

Panākumi izteiksmīgas runas konkursā

Jau par tradīciju Aknīstes vidusskolā kļuvis pasākums
pirmklasniekiem, kad skolas solā apgūtas pirmās iemaņas
lasīšanā, rakstīšanā un rēķināšanā. Pirmās klases skolē-
ni, kopā ar audzinātāju Elitu Zariņu fotoceļojumā atska-
tījās uz pirmā pusgada aktivitātēm.

Pasākumu vadīja skolas bibliotekāre Aina Deksne.
Ciemos bija atnācis Vinnijs Pūks un Sarkangalvīte, kuri
noskaidroja, kā1.klases skolēni zina burtiņus un ciparus.
Ar sajūsmu tika skatīta multiplikācijas filma par Vinniju
Pūku. Skolēni rādīja, ko māk- dziedāja dziesmas, minē-
ja mīklas. V. Ancīša Aknīstes bibliotēkas bērnu nodaļas

bibliotekāre Velga sveica skolēnus, kuri bijuši čaklākie la-
sītāji.

Sirsnīgus, mīļus sveicienus, kā arī pašu radītas dā-
vaniņas bija sagatavojuši sākumskolas 2., 3. un 4.kla-
šu skolēni.

Ari pirmklasnieku vecākiem tika pasniegtas pateicības
par mazo skolēnu atbalstu un ieguldīto darbu.
Gaviļnieki saņēma sertifikātus- zaļo gaismu tālākai zi-
nāšanu apguvei.

Noslēgumā visi cienājās ar svētku kliņģeri un jūsmoja
par svētku salūtiņu.

L. Prande

Pasākums pirmklasniekiem 
„100 dienas skolā“

Meteņa svētki
Zvani skan, suņi rej, 
Es pie loga skatīties;
Pilns pagalms metenīšu, 
Ar zirgiem sabraukušu.

/l.t.dz./

Meteņi jeb Metenis ir seni latviešu pavasara gaidīšanas
svētki, kas beidzās Pelnu dienā, kurai sekoja lielais gavē-
nis, pirms Lieldienām. 

Aknītes novadā Meteņa svētkus apvienojām ar

Masļenicas svinēšanu. Tie ir līksmi un jautri seni slāvu svēt-
ki, kas ilgst veselu nedēļu un sasaucas ar latviešu Meteņiem.

Kad 9.janvāra pēcpusdienā pie Aknīstes Bērnu un jau-
niešu centra „tērauda zirgos” ieradās Meteņa svētku un
Masļenicas dalībnieki, svinēšana varēja sākties!

Svētki, senču tradīciju garā, notika pateicoties tautas tra-
dīciju kopas „Čukuriņš” (vadītāja Daina Miezāne) un
Aknīstes senjoru centra dāmu aktīvai dalībai.

Akordeona (Marijas Miglānes izpildījumā) un dažādu si-
tamo instrumentu pavadījumā, notika līksma dziedāšana
un dejošana. Ķekatnieki, pārvērtušies līdz nepazīšanai, uz-
jautrināja klātesošos. Svētkus pagodināja Ziema (salmu lel-
le), kuras somiņā atnācēji lika zīmītes, uz kurām rakstī-
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ja to, no kā vēlās atbrīvoties. Tad iekurtajā ugunskurā sa-
dedzināja Ziemu, salmus, lietuvēnu jeb veli. Lai aizdzītu

slimības, klātesošos pēra ar skujkoku zaru bunti, kuru pēc
tam sadedzināja. Meteņa tradīciju ietvaros, meta gaisā sal-
dumus un mazus sainīšus ar pelniem. Starp aktivitātēm
klātesošos cienāja ar pankūkām, barankām, cukurotiem
ķiršiem, Meteņu zupu – grūdeni, rudzu maizi, miežu plā-
ceni un zāļu tēju. 

Mājas saimniecei tika dāvāts priekšauts un žāvēta cū-
kas kāja.

Pēc aktīvas un līksmas darbošanās tika vadīti projām
Meteņa svētku dalībnieki. 

Paldies Meteņa svētku rīkotājiem, īpaši Dainai
Miezānei! Paldies ķekatniekiem par sagatavoto cienastu
un omulīgā noskaņojuma radīšanu! Paldies Marijai Miglānei
par jestro muzicēšanu!

Paldies jaunākajiem dalībniekiem par aktīvu dalību
Meteņu svinēšanā! Paldies par sagatavoto ugunskuru
Aivaram Čūrišķim un Andim Vārslavānam!

E. Ķiķēna, D. Bašķe – Rutkovska

12.februārī Aknīstes novadpētniecības muzejā satikās
vairāku novadu rokdarbnieces un cilvēki, kam ir intere-
santas brīvā laika nodarbes jeb vaļasprieki. Pasākuma pir-
majā daļā tā organizētāja, muzeja vadītāja Olga Vabeļa,
aicināja atcerēties novadniekus, slaveno Mikenu dzimtu
- „Skārdupīšu” māksliniekus. Tikšanās otrā daļa vēstīja senu
patiesību - katra cilvēka dvēselē ir mākslinieka talants.
Aknīstes iedzīvotāju vaļasprieku izstāde apliecina, ka dau-
dzi to prot  arī mērķtiecīgi attīstīt. 

Uztrauc  kultūrvēsturiskās „Skārdupīšu” 
ēkas liktenis nākotnē 

Ap 50 cilvēku, kas bija ieradušies uz pasākumu, uzma-
nīgi noklausījās novadpētniecības pulciņa dalībnieku sa-
gatavoto priekšlasījumu,  kas deva iespēju paplašināt zi-
nāšanas par māksliniekiem, kas nākuši no „Skārdupīšu”
mājām. Dzimuši vairāk kā pirms 100 gadiem strādīga zem-
nieka ģimenē, bērni tika izskoloti un kļuva par slaveniem
cilvēkiem. 12.februārī dzimis tēlnieks Jozs Mikens, pazīstams
pasaules mērogā.  Viņa skulptūra „Pirmās bezdelīgas” rotā
Nāciju pili Ženēvā. Brālis Jons Mikens jaunībā bija lido-
tājs izmēģinātājs, veicis lidojumus uz  visām Eiropas gal-
vaspilsētām. Pabeidzis Kauņas  mākslas skolu, pievērsās
keramikai, kļuva par ievērojamu keramiķi. Māsa Akvile
bija mākslas vēsturniece, bet Ludviga arī aizrautīga rok-
darbniece. Viņa ilgi dzīvoja „Skārdupītēs”, vienmēr laip-
ni sagaidīja skolēnu grupas, aicināja cienāties pie uzklā-
ta galdu. Neraugoties uz  iemantoto slavu, šī dzimta pali-
kusi vietējo iedzīvotāju  atmiņās kā vienkārši, sirsnīgi cil-
vēki. Ir labi, ka Aknīstes aktīvie ļaudis atceras izcilos no-
vadniekus un dalās zināšanās arī ar kaimiņiem. 

Apmeklētāju vidū ievēroju grupu jauniešu. Uzrunāju un
jautāju, kas viņus šeit saista?  Kārlis Griška, 8.klase, dar-
bojas novadpētniecības pulciņā: Patīk saistība ar vēsturi,
iespēja iegūt zināšanas par senčiem. Kārļa senči nāk no
Gārsenes pagasta. Šajā pasākumā patīk redzēt, ka ir at-
saucība. Muzejā ir omulīgi, patīkama gaisotne un  telpas,
labi zināmi cilvēki. Gita Pērkone, 11.klase:   Pats galve-
nais  –  uzzināju vairāk par Mikenu ģimeni, ka visi bērni
kļuvuši par māksliniekiem. Man ir svarīgi, ka skolotāja uz-
ticējās, uzdeva sagatavot un parādīt prezentāciju. Man pa-
tīk pētniecība! Skolā tikko beidzās ZPD lasījumi.
Vērtējums labs, vajadzēs uzstāties Jelgavā. Kaiva
Caunīte, 11.klase:  Mums ir lieliska vēstures skolotāja, viņa

prot aizraut!
Tikmēr pieaugušie  jautā, kas turpmāk notiks ar

„Skārdupītēm” ? Cilvēkus uztrauc šīs ēkas liktenis. Vieta
ir ļoti jauka, ērti pieejama tūristiem,  bet šobrīd pamesta.
Neapdzīvotā ēka acīmredzami iet bojā. Īpašums savulaik
tika uzdāvināts pašvaldībai ar mērķi - veidot muzeju. Kamēr
Lietuva atbalstīja, tikmēr notika remontdarbi. 

Katra cilvēka dvēselē ir mākslinieka talants 

Pārsteidzošas talantu izpausmes redzamas vaļasprieku
izstādē. Darbu un dalībnieku tajā ir daudz.  Visus darbus
pat nevarējām izlikt, nav tik daudz vietas. Ir tikai parau-
gi, lai vairāk daudzveidības.  Lielā atsaucība liecina, ka cil-
vēki vēlas savus radošos darbus rādīt citiem, dalīties pie-
redzē. 

Interese  arī  kaimiņu novados. No Jēkabpils novada
Slates Līvija Štolniece ar meitu pārstāv biedrību „Pūpols”
. Viņu tēma - cimdi un raksti. Aicina ciemos, jo lepojas ar
savu Meža muzeju. To jāskata uz vietas Slatē.  Jau ir zva-
nījuši no Rubeņiem, interesējas, kā varētu dabūt šo izstādi
uz savu pagastu. 

Rita Ratniece no Viesītes novada Elkšņiem atbraukusi
kopā ar draudzenēm un pārstāv rokdarbu pulciņu „Savam
priekam”. Viņas aizrāvušās ar senas sēļu tērpu detaļas –
mauču – adīšanu pērlīšu tehnikā. Greznie mauči šobrīd ļoti
populāri un izmantojami mūsdienīga tērpa rotāšanai.
Aknīstē sajūsminātas gan  par  muzeja ekspozīciju, gan  par
vaļasprieku izstādi. „Reti kur vairs redzamas rakstainas
zeķes, bet Aknīstes rokdarbnieces tādas ada, jo pieprasī-
jums  liels, īpaši ārzemēs.  Visvairāk  pārsteidz neviltotā
sirsnība, kas valda šajā pasākumā. Cilvēki nāk un runā-
jas, interesējas par mums, ko darām Elkšņos”, - ieprieci-
nāta Elvīra Murāne. 

Aknīstes novada Kultūras darba koordinatore Kristiāna
Kalniete uzsver: „Izstādes un māksla liecina par to, kāds
ir pats cilvēks. Gaišas domas, varbūt arī sāpes  ir ieadītas,
iekrāsotas darbos. Paldies, ka esat!”

Par saviem darbiem stāsta paši dalībnieki.  Silvija
Koniševska:  „Dažreiz arī nakts stundas tiek atņemtas mie-
gam, lai pabeigtu iesāktos darbus.  Marija Černobrova: „No
interneta gūstu daudzas idejas. Cik varu, tik mēģinu un
daru. Patīk visur piedalīties.  Mani darbi ir Zviedrijā, Dānijā,
Itālijā.”  Olga Voitišķe, mīļi saukta   Senioru nama „at-
slēdziņa un sirds”: Adīšana ir hobijs un sagādā prieku, adī-

Gūstam prieku satiekoties 
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šana nomierina. Patīk adīt, kas tik nav adīts! Bērni, maz-
bērni  - visi gaida cimdiņus, cepurītes, zeķītes.” Nellija Svikša:
„Adīšana veicina domāšanu. Viņa esot  ievērojusi, ja mā-
jās ir vīrietis – puse dzīves aizņemta, rokdarbiem nepaliek
laika. Janīna Krasovska: „Adīšana ir kā atkarība, nevaru
bez tā. Aknīstē ir daudz radošu cilvēku. Skatieties, kāda
izdoma! Pati daudz mācos no rokdarbniecēm, vedu pie vi-
ņām savas skolnieces mācīties.” Ka šāda saskarsme ir sva-
rīga, piekrīt jauniešu centra direktore Evija Ķiķēna. Olga
Vabeļa: „Mūsu muzejs tāpēc patīk ārzemniekiem, ka te viss
ir roku darbs, neapžilbina nekādi audio-video, eksponāti
cilvēku dāvināti. Viņi  par to nebeidza vien brīnīties. Muzejs
pulcina garīgus, dvēseliskus, intelektuālus cilvēkus. Ja mani
kas sarūgtina,  es eju un gleznoju! Sāpes izgleznoju un strā-
dāju tālāk.”

Savdabīgām krāsām un rakstiem pārstāvēts Slāvu tau-
tas kultūras stūrītis, ko savulaik savākušas skolotājas
Zinovija Ribāka un Lilija Pupiņa,  lai izmantotu uzskatei,
mācot skolēnus.

Lilija Pupiņa: Kādi cilvēki, kādas dvēseles! Cik jūs esat
talantīgi, aknīstieši! Arī muzeja vadītāja Olga pati ir ta-
lantīgs cilvēks. Tas deva iespēju Aknīstes vārdam izska-
nēt tālu. Olga mīl savu pilsētu, savu darbu. Vēl priekšā mu-
zeja akreditācija. Tas prasa lielu darbu.  Zinovija Ribāka
dāvina sarkanu balonu sirds formā, jo februāris ir arī mī-
lestības mēnesis -  „Lai muzejā vienmēr būtu mīlestība, lai
cilvēki bieži nāk uz muzeju!”

Gana sēdēts, tagad dejosim!

Atskan dziesma, ierodas Meteņa dienas dalībnieki un
ierauj visus jautrā dejā – tie no folkloras pulciņa „Čuku-
riņš”, kuri reizi nedēļā sanāk kopā, lai mācītos senču dzies-
mas un dejas. „Latviešiem svētku un iemeslu svinībām ne-
kad nav trūcis” - stāsta pulciņa vadītāja Daina Miezāne. 

Pienācis laiks pateikt paldies visiem, kas daudz strādājuši,
lai varētu godam svinēt. Paldies Lāsmai Prandei par fo-
tografēšanu un skaistajiem Atzinības rakstiem. Paldies Ņinai
par skaisti sakoptajām, tīrajām telpām. Patīkami šeit ie-
nākt –  to visi atzīst. 

Noslēgumā pasākuma dalībnieki tika aicināti  pamie-
loties no grāfa Tīzenhauzena pagrabu labumiem- mīļu roku
sagatavotas maizītes, cepumi, tēja, kafija un ciemiņu at-
vesta garšīga torte. Sarunas un jautrība turpinājās vēl ilgi.

Ar mapēm rokās, gaiši smaidīdama ienāk Mārīte Pērkone,
Aknīstes vidusskolas vēstures skolotāja. Tikko beigusies
ZPD aizstāvēšana, tūliņ skriešus uz muzeju: „Te patīk, kaut

gan funkcionāri pārmet, ka neatbilst standartiem un priekš-
rakstiem (topogrāfija, fondu uzskaite, eksponātu apraksti),
bet te ir sirsnība, mīļums, kas cilvēkiem pietrūkst šajos „ļoti
pareizajos laikos”.    „Aizkustina manas skolnieces Danutas
Bašķes-Rutkovskas zīmējumi ar zīmuli. Viņai patīk zīmēt
vēsturiskus sižetus”, - saka skolotāja. Mārīte jūsmo par tam-
borējumiem, mazajiem cimdiņiem, krustdūrienā izšūto sir-
sniņu ābeli, jo viņa pati bijusi aizrautīga rokdarbniece un
vērtējoši atzīst, ka šīs izstādes lielākais ieguvums nav vis
materiālie darbi, bet gan  cilvēki, kas te sanākuši un gūst
prieku satiekoties, viens otru iedvesmo, apmainās  idejām,
rada jaunas. 

Rudīte Urbacāne, Elkšņi.

Foto L. Prande

Ikdienas steigā mēs bieži
aizmirstam pateikt kādu
mīļu vārdu, komplimentu vai
tāpat vien uzdāvināt ziedu.
Taču tuvojoties Valentīn -
dienai, tas kļūst pašsaprota-
mi. 

Mīlestības svētki Aknīstes
novadā jau kļuvuši par tradīciju. Arī šogad Valentīndienas
priekšvakarā Gārsenes kultūras namā Kristiana Kalniete
un Aiga Andruškeviča radīja īpašu, romantisku gaisotni.

Katram pasākuma apmeklētāju pārim par skūpstu bal-
vā tika balons. Priekšnesumā sporta dejas izdejoja Jēkabpils
sporta deju kluba „Alianse” dejotāji Inas Vāveres vadībā.
Vakara gaitā īpaši tika atzīmēti tie pāri , kuri kopā no-
dzīvojuši5,10,15,20... gadus. Pāriem dāvanā tika pasniegts
lietussargs, kas ģimenei simbolizē vienotu jumtu.

Aizvadīti Mīlestības svētki
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Desmit gadus laulībā nodzīvojuši Evita un Jānis Štā-
ka. Evita nāk no Gārsenes pagasta, kur viņas ģimene vien-
mēr ir gaidīta vecāku – Ingrīdas un Jura Belanošku mā-
jās. Jānis ir jēkabpilietis. Jautājot pārim par pirmo iepa-
zīšanos, Evita stāsta, ka tā esot bijusi neparasta. Kādu va-
karu, ieslēdzot televizoru, titros rādīti iepazīšanās sludi-
nājumi. Uzmanību piesaistījis puisis no Jēkabpils. Tā kā
nebijis pa rokai rakstāmais ,telefona numuru iegaumēju-
si, bet vēlāk uzrakstījusi. Evitai atmiņā vēl pirmā tikša-
nās reize - soļi aiz muguras, tad rožu pušķis un Jāņa seja.
Viņi smejas, ka gandrīz kā „aklais randiņš”. Un tā pagā-
juši desmit gadi, kaut viņiem liekas, ka laiks aizskrējis kā
viena diena. Evitas un Jāņa laulības dzīves gudrība – ie-
klausīties dzīvesbiedrā, kopīgi pieņemt lēmumus, bet ja va-
jadzīgs padoms, to pajautāt vecākiem. 

Divdesmit gadus laulībā nodzīvojuši Kristiana un
Normunds Kalnieši. Kristiāna un Normunds nāk no
Aknīstes novada. Viņu ikdienu priecē meitiņa Katrīna. Pāris
iepazinies jaunībā Aknīstē vasarassvētku zaļumballē. Kāzas
svinētas Gārsenes pilī. Kā abi atceras, kāzas esot bijušas
jautras un ilgušas vairākas dienas. Tā aizritējuši gadi, kas
paskrējis kā mirklis. Runājot par lēmumu pieņemšanu ģi-
menē, Kristiana un Normuns saka, ka visus jautājumus
izlemj kopīgi un nevar pateikt, kurš ģimenē ir „kakls”, kurš
„galva”.

Trīsdesmit gadus kopā ir Irma un Aivars Dekšņi. Irma
nākusi no Aknīstes puses, bet Aivars ir gārsenietis. Viņu
ģimenē izaudzināti trīs bērni- meita Antra un divi dēli- Andris
un Armands. Nu jau abi priecājas par mazmeitiņu.

Atceroties pirmo iepazīšanos, viņi atbild, ka tas noticis
daudzus gadus atpakaļ kādā ballē Gārsenes kultūras namā.
Kāzas svinētas dzīvoklī un pēc mičošanas dejojuši ballē
Gārsenes kultūras namā, kur arī tagad, kad trīsdesmit gadi
aiz muguras, šajā zālē atkal tika dejots valsis. Jautājot par
īpašo saikni, kas vienojusi pāri visus šos gadus, Aivars smai-
dot atbild, ka pa šiem gadiem gājis ir visādi, laiks paskrējis
nemanot. Sadzīvē viens otrā ieklausās un lēmumus pieņem
kopīgi. Irma piebilst, lai arī jau trīsdesmit gadi aiz muguras,
bet katru dienu viņu ģimenē notiek kaut kas īpašs. Tā ir māk-
sla – ikdienas rutīnā būt vērīgiem un šķietamiem sīkumiem
piešķirt īpašu lomu, kas ļauj priecāties par dzīvi.

Svētki izskanējuši un atkal sākas viss no gala. Bet lai pa-
darītu ikdienu krāsaināku, vienkārši uzsmaidīsim viens ot-
ram, pateiksim kādu mīļu vārdu, jo mīlestība balstās uz vien-
kāršām lietām- labām domām, cieņas, sapratnes un uzticības.

Mīlestība nav likteņa vai veiksmes rezultāts. Radīsim
to paši ikdienā.

L. Prande

Viss pāriet, - viss - ,
bet nezūd it nekas
Un labie darbi atmaksājas visi
tik vien ne tev, bet citiem.

J. Rainis
Pateicība Jānim Dzenim par dāvinātajām vērtī-
gām vēsturiskām fotogrāfijām Aknīstes novad-
pētniecības  muzejam.

Muzeja vadītāja O.Vabeļa

9. 03. 2016. no pl. 15. 00 – 17. 00 
Domes zālē 2. stāvā 

Aknīstes novada domes Sociālo, izglītības, kultū-
ras un sporta komitejas deputāti  

G. Ģeida,  A. Voitiške, I. Lunģe un Sk. Pudāne uz-
klausīs Aknīstes pilsētas un pagasta iedzīvotājus un
atbildēs uz jautājumiem par sociālās palīdzības un
izglītības jautājumiem novadā.

Tikšanās Asares un Gārsenes  pagastos notiks šī
gada aprīlī un maijā.

SIKS komitejas priekšsēdētāja
Skaidrīte Pudāne.

„Latvijas Mednieku apmācību centrs“
organizē kvalitatīvus kursus mednieka un medību vadītāja

apliecības iegūšanai Aknīstē vai Jēkabpilī.
Pieteikties pa tālr. 29282027 vai www.lmac.lv

Valdes locekle Lita Pakalna-Ozola, tālr. 29282027



17

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara
darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.

Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jā-
būt derīgai OCTAS polisei. Samaksa par apskati tiek veikta pie inspektora.

Uzziņām tālrunis 25639642 vai 29127108, vai www.vtua.gov.lv
Novads Pagasts Datums Laiks Datums Laiks Datums Laiks Vieta 

G rsenes 23.03. 11:00 20.04. 11:00 18.05. 11:00 G rsene, „Meh nisk s 
darbn cas” 

23.03. 13:00 20.04. 13:00 18.05. 13:00 Asare, „Drust ni” 
Asares 

23.03. 14:00 20.04. 14:00 18.05. 14:00 Ancene, "Sili i" 

Akn stes 
novads 

Akn stes 24.03. 11:00 21.04. 11:00 19.05. 11:00 Akn ste, Augšzemes 76 

Lauksaimnieku ievērībai
Platību maksājumiem 2016 gadā varēs pieteikties Lauku atbalsta dienestā no 11. aprīļa līdz 22. mai-

jam. Neatlieciet uz pēdējo brīdi līgumu slēgšanu par Elektronisko pieteikšanās sistēmu!
Līdz 1. aprīlim vēl var veikt lauku bloku precizēšanu.
Latvijas Dabas fonds pieņem iesniegumus Bioloģiski vērtīgo zālāju apsekošanai un statusa piešķir-

šanai.
Biškopjiem ir mainīts datums bišu saimju skaita ziņošanai Lauksaimniecības datu centrā. Tie ir 1. maijs

un 1. novembris. Tagat ziņas būs jādod uz 1. maiju.
No 1. marta saimnieciskās darbības veicējiem jāsniedz Gada ienākumu deklarācijas Valsts ieņēmu-

mu dienestā.
Lauku attīstības konsultante Irēna Butkus.

27. martā, plkst. 22:00,
Asares k/n

Lieldienu groziņballe 
kopā ar grupu „Uzlūdz dāmas”

Ieeja 4 eiro
28. martā, plkst. 14:00, 

Asares parkā 
Lieldienu pasākums 

kopā ar t.tr.k. „Čukuriņš” 

Lieldienu pasākums Aknīstē BJC

Ai, zaķīti, garausīti,
Kā es tevi sen gaidīju

Ar raibām oliņām, 
Ar kadiķu ziediņiem.

Tradicionāli otrajās Lieldienās Aknīstes Bērnu un jauniešu cen-
trā tiek aicinātas ģimenes ar bērniem.

Šogad, 28.martā, plkst.12.00, Aknīstes BJC pasākumu
„Ciemos pie Lieldienu Zaķiem” vadīs Lieldienu Zaķa ģime-
ne. Uzstāsies pulciņu dalībnieki, tad Zaķi aicinās piedalīties dažā-
dās aktivitātēs – Lielās Lieldienu olas krāsošana. Sacensības - olu
lobīšanā, olu nešanā, olu kaujās un olu ripināšanā. Prasot palīdzī-
bu bērnu tēviem, segā tiks izšūpoti visi bērni. Noteikti dalībniekiem
jāņem krāsotas Lieldienu olas un ar visskaistāko krāsoto olu varēs
piedalīties izstādē un saņemt balvas.

E.Ķiķēna   

Lieldienu pasākums
Gārsenes kultūras namā

plkst. 12.00 

„Es apsedzu Lielu dienu
Ar mazām villainēm”
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Saule jau nenodzisa,
Palika arī pasaule visa.
Tikai cilvēks gāja,
Projām gāja uz zemes mājām.

(D. Avotiņa)

Pieminēsim Aknīstes novada
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
Mūžībā aizgājušos:

Āboliņš Visvaldis  
23.05.1929 14.02.2016  
Builovs Valerijs   
08.01.1951 17.02.2016  
Janberga Vilma   
15.11.1930 12.02.2016  
Jasinkevičs Pēteris   
17.01.1935 23.02.2016  
Jeruševiča Alise Lilija  

27.09.1923 03.02.2016  
Vabola Gaida   
29.08.1939 10.02.2016  
Viļķiene Janina   
05.05.1925 20.02.2016  

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@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”. 

Mums tik daudz pieder, cik
mēs paši ar savām rokām varam
nopelnīt, paši ar savu garu uzcelt,
paši ar savu prātu izgudrot, paši
izdāvāt un beidzot – paši savā sir-
dī izturēt.

/Z.mauriņa/
Apsveiksim jubilārus februāri   

Aknīstē
Buiķe Ināra -50
Butkus Irēna-50
Grods Vladimirs-50
Jaudzema Ināra-50
Mežaraups Gunārs-50
Viļuma Inese-55
Tarbuna Līga-60
Barkovska Anna-65
Jočis Rimants- 65
Pudāns Alberts-65
Iranoviča Valija-80
Kuzmicka Vilma-85
Pudāne Anna-90

Asarē
Vainiutis Paulis-50
Vuškāns Juris-50
Rozenbergs Guntis-55
Puriņa Skaidrīte-60
Venediktova Dzidra-60
Venediktovs Jevgēnijs -60
Vuškāns Jānis-60
Ieleja Emīlija- 75
Raupe  Ināra-75
Balinska Alma- 90

Gārsenē
Kozāka Dangole-50
Polozovs Ēriks-60
Vārna Lidija- 80

Lai vienmēr dvēsele tava
Kā brīnumsvecīte zied,
Lai ziedi, zvaigznes un sapņi
Tur savākti vienuviet.
Lai vienmēr ir radoša doma,
Kas apvāršņa tālumos skrien,
Lai esi kā jūra, kā doma,
Kas dzintara pilna arvien!
Lai pietiek spēka katram dzīves 

rītam,
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi 

plaukst.

Sirsnīgi sveicam gada pirmo
mēnešu jubilārus!

Janvārī dzimšanas dienu 
svinēja 

Elga Arnte
Ilze Ieleja
Veronika Papaurele
Kristīne Šamota

Februāra gaviļnieki

Marija Čūrišķe
Zigmunds Ķiķēns

Aknīstes novada pašvaldības
darbinieku arodbiedrība

Prieks ir izstarot un izdalīt.
Izdalīt to, kas mums pieder, vie-
nalga, vai tā būtu maize vai māja,
doma vai sapnis, un zināt, ka ir
kāds, kas to saņem.

Z. Mauriņa

Sveicam februāra jubilārus
Rimu Bludzi
Aiju Lejnieci
Ināru Raupi
Biedrība „Manai mazpilsētai

Aknīstei”

Ar ziediem un sauli,
Ar prieku un laimi,
Ar spēku un veselību,
Ar dvēseles mieru un skaidrām debesīm

Mīļi sveicam
Antoņinu Beļeviču 

skaistajā dzīves jubilejā!

Aknīstes senioru centrs.

No saules – spēku, 
veselību.

No zemes- ziedu 
bagātību,

No labiem 
draugiem – mīlestību  

Marijai Ribickai 
un 
Lidijai Vidžei 
dzimšanas dienā 
no sirds novēl  

Aknīstes 
senioru centrs.

Ir katram ziedam sava 
rasas pērle,

Kas visās varavīksnes
krāsās mirdz.

Kā gribētos to satvert 
saules starā

Un dāvināt to tev no sirds!

Sveicam 
Dangoli Kozāku
skaistajā jubilejā!

Geņa un Rūdolfs
ar ģimeni
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