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Pie durvīm jau klauvē Ziemassvētku vakars, arī gadu mija
ir tepat līdzās. Balti, gaiši un mīļi saulgrieži sasniedz kat-
ru no mums, par spīti gadalaiku krīzēm, globālām prob-
lēmām un ikdienas steigai. Galvenie svētku sajūtas radī-
tāji esam mēs paši - mūsu domas, mūsu sapņi un mūsu ie-
ceres. Tāpēc, atskatoties uz aizvadīto laiku, es aicinu at-
cerēties un atmiņā izcelt labo - veiksmes, panākumus, gan-
darījumu un prieku.

Noslēdzoties gadam, ikviens atskatās uz paveikto ie-
priekšējā gadā - analizē, izvērtē un nosprauž mērķus nā-
kamajam periodam. Arī mēs - Aknīstes novada domē, at-
skatoties uz 2016.gadā paveikto, varam teikt, ka esam pil-
dījuši to, ko solījām gada sākumā.

Iedzīvotāji un viesi atzinīgi novērtējuši rekonstruēto ielu caur pilsētu, kas Aknīstes
dzīvi padarījusi pievilcīgāku tūristiem, uzņēmējiem un tālbraucējiem. Lai piln-
veidotu klientu apkalpošanas procesus un uzlabotu sniegto pakalpojumu kva-
litāti, Aknīstes novada domē darbojas Valsts un pašvaldības vienotais klientu



2

apkalpošanas centrs. Domājot par mūsu jauno paaudzi, soli pa solim tiek remontē-
tas izglītības iestādes - pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” telpas, Aknīstes vidusskolas,
Asares pamatskolas, bērnu un jauniešu centra un mākslas skolas klases. PII „Bitītei”
iegādātas jaunas gultiņas. Kā no jauna atdzimusi dzīvojamā ēka Aknīstē, Augšzemes
ielā 19. Tas ir pavediens daudzu pašvaldības māju renovācijai. Domājot par in-
frastruktūras uzlabošanu- gan Aknīstes pilsētā, gan Asares un Gārsenes pagastā
ceļu posmiem uzklāts asfalta segums. Labiekārtota estrāde Aknīstē- bruģēts celiņš,
ierīkotas nobrauktuves apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām, uzlabots stāvlauku-
ma segums.  Gārsenes pilī veikts aktu zāles remonts un uzsākta mūrēt podiņu krāsns,
kā arī pils viesnīcai iegādātas gultas, galdi un saimnieciskais inventārs. Gārsenes
kultūras namā iegādāti jauni krēsli, skatuvei- drapērijas un aizkari. Svētku no-
skaņas radīšanai uzstādīts dekoratīvais apgaismojums Aknīstē, Kraujās, Gārsenē,
Asarē un Ancenē. Atjaunota Asares kapliča, Emsiņu un Ancenes kapu vārtiem veikts
kosmētiskais  remonts. Izstrādāts Aknīstes vidusskolas stadiona tehniskais projekts
un uzsākta būvniecība.

Ko mēs vēlētos piedzīvot vēlreiz no šī gada bagātā kultūras pasākumu klāsta? Noteikti
vēlos atzīmēt Sēlijas novadu apvienības tautas mākslas svētkus „Sēlija rotā” , kuri
kļuvuši par mazajiem dziesmu un deju svētkiem. Arī ikgadējie novada svētki izskanējuši
ar skaistu kultūras programmu. Šogad V. Ancīša Aknīstes bibliotēka svinēja 70 gadu
jubileju, bet Gārsenes baznīcai ar vērienīgu pasākumu un dievkalpojumu atzīmē-
ti 110 gadi.

Viens no gaidītākajiem notikumiem Aknīstes novadā bija grāmatas “Gārsene un
gārsenieši” nonākšana pie lasītājiem. Šī grāmata ir pirmā dāvana Latvijas simt-
gadē.

Paldies mūsu  novada  visu nozaru uzņēmējiem par ieguldīto darbu novada attīs-
tībā, par darba vietu nodrošināšanu mūsu iedzīvotājiem, par sadarbību un atbal-
stu Aknīstes novadam kopīgo svētku organizēšanā. Paldies skolotājiem, skolu dar-
biniekiem, mūsu novada ārstiem, medicīniskajam personālam, ikvienam, kas rūpējas
par mūsu iedzīvotāju izglītību, veselību, drošību, labklājību, ikvienam, kas sniedz
palīdzīgu roku brīdī, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Paldies sporta un kultū-
ras dzīves organizētājiem, paldies mūsu novada jauniešiem! Jūsu aktivitātes nova-
da dzīvi padara daudzveidīgāku, saturīgāku un krāsaināku. Tikai kopīgi strādā-
jot un darbojoties, mēs veidojam savu novadu.

Tici sapnim - tas piepildīsies,
Ceri uz brīnumu, - un tas nāks.
Mīli! Un pasaule atsmaidīs pretī daudz sirsnīgāk.
Piedod tiem, kas pāri tev darījuši.
Uzsmaidi tiem, kas tevi aizmirsuši.
Pasaki labu vārdu tiem, kas tevi nolieguši.
Atver durvis tiem, kas savējās tavā priekšā aizvēruši.

Priecīgus, gaišus, ticības, cerības un mīlestības 
piepildītus Ziemassvētkus 
un panākumiem bagātu un 

laimīgu Jauno gadu!

Aknīstes novada domes priekšsēdētāja 
Vija Dzene
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Par noslēgtajiem līgumiem
Noslēgti līgumi:
ar SIA “Ošukalns” par būvdarbu veikšanu Aknīstes vi-

dusskolas stadiona pārbūvē. Līguma summa EUR
300 272,74;

ar SIA “EMVA” par būvuzraudzības veikšanu Aknīstes
vidusskolas stadiona pārbūvē. Līguma summa EUR 4705,55;

ar SIA “Kadri” par transportlīdzekļu vadītāju apmā-
cību 8 (astoņiem) Aknīstes vidusskolas skolēniem.
Līguma summa EUR 1000,00;

ar biedrību “Latvijas zinātnes centru apvienība”
par divu praktisko nodarbību (lielās ķīmijas noslēpumi un
gaisa raķešu nodarbība) novadīšanu 26.10.2016. Aknīstē.
Līguma summa EUR 200,00;

ar SIA “Brēķu Studenti” par Aknīstes novada Asares
pagasta ceļu remonta darbu veikšanu. Līguma summa EUR
15 336,75;

ar z/s “Kalna Rūdupes” par ābolu piegādi pirmssko-
las izglītības iestādei “Bitīte”. Līguma summa EUR 220,00;

ar z/s “Kauliņi” par pašvaldības autoceļu un ielu malu
appļaušanu Aknīstes novada Gārsenes pagasta teritorijā.
Samaksa par 1 gājiena km (appļauta viena ceļa mala 1 km
garumā) EUR 4,58 (bez PVN);

ar z/s “Kauliņi” par zāles appļaušanu Aknīstes nova-
da Gārsenes pagasta laukumu teritorijās. Līgumcena EUR
35,00 par 1 nopļauto hektāru;

ar D.P. par muzikālo pakalpojumu pašdarbnieku ballē
Gārsenes kultūras namā 21.10.2016. Līguma summa EUR
420,00;

ar A.L. par autordarbu “Garam. Miesai. Dvēselei”. Līguma
summa EUR 100,00;

ar SIA “Astarte - Nafta” par degvielas iegādi Aknīstes
novada pašvaldības vajadzībām;

ar SIA “IB Krāces” par mehanizētu pašvaldības autoceļu
malu krūmu atvašu appļaušanu Aknīstes novada Asares
pagasta teritorijā. Līgumcena EUR 48,40 par 1 stundu;

ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par CFLA
Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas
2014.-2020.gadam e-vides izmantošanu;

ar J.B. par muzikālo pakalpojumu Asares kultūras namā
28.10.2016. Līguma summa EUR 350,00;

ar biedrību “Autortiesību un komunicēšanās kon-
sultāciju aģentūra/ Latvijas Autoru apvienība” par
tiesībām izmantot autoru darbus teātra izrādēs publiskā
izpildījumā. Autoratlīdzības apmērs EUR 15,00 par kat-
ru iestudējuma izrādīšanas reizi;

ar biedrību “Latvijas Izpildītāju un producentu ap-
vienība” (LaIPA) par fonogrammām, kas tika izmanto-
tas publiskā pasākumā Olimpiskā Diena 2016 Aknīstes vi-
dusskolā 23.09.2016. Atlīdzības apmērs EUR 17,96;

ar SIA “Ošukalns” par uzturēšanas darbu veikšanu
Aknīstes novada pašvaldības ceļa posmiem Gārsenes pa-
gastā. Līguma summa EUR 2394,07.

Aknīstes novada dome VIENOJAS:
Informāciju pieņemt zināšanai.

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

kumu „Par pašvaldību budžetiem”, 16.11.2016. Finanšu ko-
mitejas lēmumu,

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

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudže-
ta 2016.gada janvāra-oktobra ieņēmumus – EUR

2019616,52 un izdevumus – EUR 1778675,84; speciālā bu-
džeta ieņēmumus – EUR 108099,80 un izdevumus – EUR
117559,72; ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumus – EUR
971,50 un izdevumus – EUR 72,65.

Par saistošo noteikumu Nr.31/2016 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 03.02.2016. saistošajos no-
teikumos 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”, 16.11.2016. Finanšu komitejas
lēmumu,

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

Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteiku-
mus Nr.31/2016 „Grozījumi Aknīstes novada domes
03.02.2016. saistošajos noteikumos Nr.5/2016 „Aknīstes no-
vada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2016.gadam””. 

Par saistošo noteikumu Nr.32/2016 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 24.02.2016. saistošajos 

noteikumos 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.panta pir-
mo un otro daļu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, liku-
mu „Par valsts budžetu 2016.gadam”, likumu „Par budžetu
un finanšu vadību”, 16.11.2016. Finanšu komitejas lēmumu,

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

Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteiku-
mus Nr.32/2016 „Grozījumi Aknīstes novada domes
24.02.2016. saistošajos noteikumos Nr.6/2016 „Aknīstes no-
vada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2016.gadam””. 

Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības
ziedojumu un dāvinājumu budžetā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta ot-
rās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pan-
ta pirmo, otro daļu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”,
16.11.2016. Finanšu komitejas lēmumu,

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

Apstiprināt grozījumus Aknīstes novada pašvaldības
2016.gada ziedojumu un dāvinājumu budžetā.

Par saistošo noteikumu Nr.30/2016 “Aknīstes 
novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas 

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

mās daļas 1.punktu, 43.panta trešo daļu, 16.11.2016. Finanšu
komitejas lēmumu,

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

Aknīstes novada domes sēdes 23.11.2016. lēmumi
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Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.30/2016 “Aknīstes
novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtība”.

Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības

nolikumā
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta ot-

rās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 13.punktu,
16.11.2016. Finanšu komitejas lēmumu,

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

Izslēgt no Aknīstes novada pašvaldības amatu saraksta
iestādes “Asares   pamatskola” amata vienību “skolu māsa”
(0,1 slodze). (jo darba līgums tiek slēgts uz noteiktu laiku)

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

rās daļas 6.punktu, 16.11.2016. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,

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

Piešķirt 2088,00 EUR Aknīstes vidusskolai lego roboti-
kas aprīkojuma iegādei no Aknīstes vidusskolas budžeta
līdzekļiem.

Piešķirt 1374,00 EUR Gārsenes pilij 6 gultu iegādei no
pašvaldības nesadalītajiem budžeta līdzekļiem.

Piešķirt 350,00 EUR Aknīstes bērnu un jauniešu cen-
tram ēkas un tās piebūves tehniskās apsekošanas vaja-
dzībām no pašvaldības nesadalītajiem budžeta līdzekļiem.

Par papildu finansējumu mērķdotācijām
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta ot-

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

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

Novirzīt papildu piešķirto finansējumu mērķdotācijām
1467 EUR apmērā Asares pamatskolai pedagogu darba sa-
maksai.

Par prēmiju piešķiršanu
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amat-

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

atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
G.Geida, J.Vanags, S.Pudāne); PRET – 3 (V.Čāmāne,
A.Voitiške, A.Zībergs); ATTURAS – 1 (I.Lunģe), Aknīstes
novada dome NOLEMJ:

Piešķirt prēmijas 60-65-70% apmērā no amata algas
Aknīstes novada pašvaldības pastāvīgi strādājošajiem
darbiniekiem, pamatojoties uz Aknīstes novada domes
sēdē 22.10.2014. (prot.Nr.18, 16.#) apstiprinātajiem no-
teikumiem „Par Aknīstes novada pašvaldības darbinieku
novērtēšanu”.

atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
G.Geida, J.Vanags, S.Pudāne); PRET – 3 (V.Čāmāne,
I.Lunģe, A.Zībergs); ATTURAS – nav, balsojumā ne-
piedalās – 1 (A.Voitiške), pildot likumā „Par interešu kon-
flikta novēršanu valsts pašvaldību amatpersonu darbībā”
paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus), Aknīstes
novada dome NOLEMJ:

Piešķirt prēmijas 60-65-70% apmērā no amata algas
Aknīstes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem,

pamatojoties uz Aknīstes novada domes sēdē 22.10.2014.
(prot.Nr.18, 16.#) apstiprinātajiem noteikumiem „Par Aknīstes
novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu”.

Par VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca”
atbrīvošanu no telpu nomas maksas

Pamatojoties uz 16.11.2016. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,

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

Atbrīvot VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” aro-
dorganizāciju no Gārsenes kultūras nama telpu nomas mak-
sas Ziemassvētku pasākuma organizēšanai šī gada 23.de-
cembrī.

Par grozījumiem Aknīstes novada bāriņtiesas
nolikumā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pir-
mās daļas 2.punktu, Bāriņtiesu likumu,16.11.2016.
Finanšu komitejas lēmumu,

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

Izdarīt Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobrī ap-
stiprinātajā  (prot. Nr.9, 38.#) Aknīstes novada bāriņtie-
sas nolikumā sekojošus grozījumus: 

Grozīt 5.1.13.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“veic Bāriņtiesu likuma VII nodaļā noteiktos uzdevumus:
darījumu apliecināšanu, ja darījumu summa nepārsniedz

8537 euro,
līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanās par man-

tojuma vai kopīpašuma sadali apliecināšanu,
taisa un apliecina, pieņem glabāšanā testamentus,
sastāda un apliecina pilnvaras /izņemot universālpil-

nvaras/,
apliecina iedzīvotāju paraksta īstumu uz dokumentiem,

nostiprinājuma lūgumiem,
sagatavo dokumentu projektus,
apliecina dokumentu norakstu, kopiju, izrakstu pareizī-

bu bāriņtiesas darbības teritorijā deklarētiem iedzīvotājiem.”
Papildināt nolikumu ar 5.1.13.1.apakšpunktu un izteikt

to šādā redakcijā”
“Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 79.pantu, Bāriņtiesa ie-

kasē šādas valsts nodevas:
par darījuma akta projekta sagatavošanu – 11,38 euro;
par darījuma apliecināšanu – 7,11 euro;
par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu – 18,50 euro;
par testamenta pieņemšanu glabāšanā – 34,15 euro;
par pilnvaras sagatavošanu – 4,27 euro;
par pilnvaras apliecināšanu – 2,85 euro;
par paraksta apliecināšanu – 2,85 euro;
par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sa-

stādīšanu un izsniegšanu – 1,42 euro (par katru lappusi);
par noraksta vai izraksta sastādīšanu – 1,42 euro (par

katru lappusi);
par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu – 0,43

euro (par katru lappusi);
par paziņojuma izsniegšanu – 4,27 euro;
par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu –

4,27 euro;
par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu – 7,11 euro;
par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma

– 4,27 euro;
par mantojuma saraksta sastādīšanu – 48,38 euro;
par cita veida dokumentu sastādīšanu – 4,27 euro (par

katru lappusi)”.
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Grozīt 6.2.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“Bāriņtiesas darba laiks ir:  pirmdien, otrdien, trešdien,

ceturtdien – no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdien – no plkst.8.00
līdz 14.30 (pārtraukums no 12.00 līdz 12.30).”

Grozīt 6.4.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“Bāriņtiesas priekšsēdētājs apmeklētājus pieņem per-

sonīgi
Aknīstes novada Aknīstē
pirmdien no plkst.8.00 – 12.00 un no plkst.13.00 – 17.00,
trešdien no plkst.8.00 – 12.00,
piektdien no plkst.8.00 – 12.00”.
Grozīt 6.5.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“Gārsenes pagasta pārvaldē apmeklētājus pieņem bāriņ-

tiesas priekšsēdētāja vietnieks otrdien no plkst.13.30 – 16.00”.
Grozīt 6.6.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“Asares pagasta pārvaldē apmeklētājus pieņem bāriņ-

tiesas priekšsēdētāja vietnieks otrdien no plkst.8.30 – 12.00”.

Par zemes ierīcības projekta nekustamajam
īpašumam “Tunķeļi”, Aknīstes pagasts,

Aknīstes novads, apstiprināšanu
Pamatojoties uz 2006.gada 14.septembra Zemes ierīcī-

bas likuma 19.panta otro daļu, 20.pantu un 22.pantu,
Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,  Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un ne-
kustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un mai-
ņas kārtība”, Aknīstes novada domes 2016.gada 24.februāra
lēmumu 22.# (prot.Nr.3) „Par zemes ierīcības projekta iz-
strādi”  un projekta izstrādātāja SIA” Latvijasmernieks”
administratora p.i. Aijas Avenas 2016.gada 14.novembra
iesniegumu Nr.19-03.3/16 (saņemts Aknīstes novada pa-
švaldībā 2016.gada15.novembrī, reģ.Nr.1-7/838), 16.11.2016.
Finanšu komitejas lēmumu,

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

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpa-
šumam Tunķeļi, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads (ka-
dastra Nr.56250050020).

Paliekošajai zemes vienībai  ar kadastra Nr.56250050147,
apt.  platība 6.9 ha, saglabāta adrese: Tunķeļi, Aknīstes
pagasts,  Aknīstes novads, noteikt nekustamā īpašuma lie-
tošanas mērķi 0101- zeme, uz kuras galvenā saimniecis-
kā darbība ir lauksaimniecība.

Projektētajai zemes vienībai ar kadastra Nr.56250050137,
apt. platība 9.5 ha, ar nosaukumu „Lejas” noteikt nekus-
tamā īpašuma lietošanas mērķi 0101- zeme, uz kuras gal-
venā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Pēc zemes robežu kadastrālās uzmērīšanas sadalīto ze-
mes vienību platības var tikt precizētas.

Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa) Augšzemes
ielā 22-3, Aknīstē, Aknīstes novadā, izsoles rezul-

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

mās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.pan-
ta otro daļu, Aknīstes novada pašvaldības 07.11.2016. Izsoles
protokolu Nr.8, 16.11.2016. Finanšu komitejas lēmumu,

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

Apstiprināt 2016.gada 7.novembra izsoles par Aknīstes
novada pašvaldības īpašumā esošā dzīvokļa Augšzemes ielā
22-3, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanu rezultātus: 

noteikt M.M. par nekustamā īpašuma (dzīvokļa)
Augšzemes ielā 22-3, Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra

Nr. 56059000031, platība 46,6 m², izsoles uzvarētāju, kura
ir nosolījusi augstāko cenu, kas sastāda EUR 2600,00 (divi
tūkstoši seši simti euro 0 centi). 

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

Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa) Augšzemes
ielā 36-7, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanas

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

mās daļas 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavi-
nāšanas likuma 9.panta otro daļu, 10.pantu, 13.pantu,
32.panta pirmo daļu, ņemot vērā 07.11.2016. Izsoles re-
zultātus, 16.11.2016. Finanšu komitejas lēmumu,

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

Atzīt izsoli par Aknīstes pašvaldības īpašumā esošā dzī-
vokļa Augšzemes ielā 36 – 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, at-
savināšanu par nenotikušu.

Atkārtoti organizēt minētā dzīvokļa atsavināšanas iz-
soli, pazeminot nosacīto cenu par 20 %.

Izdarīt grozījumus Aknīstes novada domes 28.09.2016.
(prot. Nr.13, 10.#) izsoles noteikumos Nr.5/2016 „ Par
Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā Augšzemes ielā
36-7, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanu”.

Par nekustamā īpašuma “Mežmaliņas”, Aknīstes
pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanu

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”,
09.11.2016. Tautsaimniecības komitejas lēmumu,

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

Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Mežmaliņas”, īpa-
šuma kadastra Nr.56250030010, Aknīstes pagastā,
Aknīstes novadā, nekustamo īpašumu ar jaunu nosauku-
mu “Lūši”, kurš sastāv no trīs zemes vienībām:

pirmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
Nr.56250030010 – 36,4 ha platībā noteikt zemes lietoša-
nas mērķi 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā dar-
bība ir mežsaimniecība;

Otrajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
Nr.56250030012 – 2,9 ha platībā noteikt zemes lietošanas
mērķi 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbī-
ba ir mežsaimniecība;

Trešajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
Nr.56250030013 – 3,1 ha platībā noteikt zemes lietošanas
mērķi 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbī-
ba ir mežsaimniecība.

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

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”, 09.11.2016. Tautsaimniecības komitejas lēmumu,

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

Izbeigt ar A.K., dzīvesvieta, noslēgto zemes nomas līgumu
par pašvaldības zemes nomu 3,5593 ha platībā, kadastra
Nr.56620030126, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā.
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Par medību lietošanas tiesībām
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pir-

mās daļas 27.punktu, Medību likuma 1.panta devīto daļu,
Ministru kabineta 01.08.2014. noteikumu Nr.421 „Medību
noteikumi”13., 14.punktu, 09.11.2016. Tautsaimniecības
komitejas lēmumu,

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

Slēgt medību tiesību nomas līgumu ar mednieku bied-
rību “Asare”, reģ. Nr.40008178674, adrese: “Piekrastes”,
Asares pagasts, Aknīstes novads, par sekojošiem pašval-
dībai piekrītošiem zemes gabaliem:

kadastra Nr.56440040170 – 0,46 ha;
kadastra Nr.56440040315 – 1,06 ha;
kadastra Nr.56440040278 – 0,58 ha;
kadastra Nr.56440050342 – 1,45 ha;
kadastra Nr.56440050250 – 0,6 ha;
kadastra Nr.56440040233 – 0,2 ha.

Medību tiesību līguma termiņš līdz 2019.gada 1.de-
cembrim.

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

atlases kritēriju formulējumu precizēšanu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 18.08.2015. noteikumu

Nr.475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķirša-
nas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu at-
jaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu kon-
kursu veidā” 8.punktu, 18.8.apakšpunktu, pašvaldība ar
domes lēmumu nosaka atlases kritērijus pašvaldības au-
toceļiem, kuri tiek izvēlēti objekta būvniecībai un pārbū-
vei Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pa-
sākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lau-
ku apvidos” projekta “Pašvaldības autoceļu pārbūve un jaun-
būve Aknīstes novadā” ietvaros, projektu īstenojot kārtās,
Aknīstes novada domes 26.11.2015. lēmumu Nr.6 (prot.
Nr.17) “Par projekta “Pašvaldības grants ceļu pārbūve un
jauna būvniecība Aknīstes novadā” objektu atlases kritē-
rijiem”, 09.11.2016. Tautsaimniecības komitejas lēmumu,

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

Precizēt Aknīstes novada domes 26.11.2015. lēmumu Nr.6
(prot. Nr.17) “Par projekta “Pašvaldības grants ceļu pār-
būve un jauna būvniecība Aknīstes novadā” objektu atla-
ses kritērijiem”, izsakot tā 1.1.3.punktu sekojoši:

“1.1.3. lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes uz-
ņēmumiem pakalpojumus sniedzošo uzņēmumu, kuri atrodas
vai pieejami, izmantojot projektā minētās ielas, ceļus, skaits.”

Precizēt Aknīstes novada domes 26.11.2015. lēmumu Nr.6
(prot. Nr.17) “Par projekta “Pašvaldības grants ceļu pār-
būve un jauna būvniecība Aknīstes novadā” objektu atla-
ses kritērijiem”, izsakot tā 1.3.punktu sekojoši:

“1.3. pašvaldības autoceļa, ielas tehniskā stāvokļa vēr-
tējums saskaņā ar tehniskās apsekošanas atzinumu – “ne-
pieciešama pārbūve vai atjaunošana” (izslēdzošs kritērijs).”

Par būvju klasifikācijas pēc lietošanas veida
maiņu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 22.12.2009. notei-
kumiem Nr.1620 “Noteikumi par būvju klasifikāciju”,
09.11.2016. Tautsaimniecības komitejas lēmumu,

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

Mainīt nedzīvojamajai ēkai, kadastra apzīmējums
56620030188007, adrese: “Kalnagāršas”, Gārsene, Gārsenes
pagasts, Aknīstes novads, LV-5218, esošo galveno lietoša-
nas veidu – kods 1271 Lauku saimniecību nedzīvojamās ēkas
– uz jaunu galveno lietošanas veidu – kods 1261 Ēkas pla-
šizklaides pasākumiem; Plašizklaides pasākumu telpu gru-
pa, būves tips 12610102 Teātri, kinoteātri, koncertzāles, cir-
ka ēkas, mūzikas, deju un citu plašizklaides pasākumu ēkas.

Par galdniecības ceha nomu un nomas maksas
samazināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pir-
mās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta
b)apakšpunktu, 09.11.2016. Tautsaimniecības komitejas
lēmumu, 16.11.2016. Finanšu komitejas lēmumu,

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

Slēgt līgumu ar A.Z., dzīvesvieta, par galdniecības ceha
telpu nomu Skolas ielā 1a, Aknīstē, piemērojot 40% nomas
maksas samazinājumu,  līgumu slēdzot līdz 30.11.2017.

Par nekustamo īpašumu (dzīvokļu) atsavināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pir-

mās daļas 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavi-
nāšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta
ceturtās daļas 3.punktu un 5.punktu, 5.panta pirmo, piek-
to daļu, 8.panta otro, sesto, septīto daļu, 9.panta otro daļu,
37.panta pirmās daļas 4.punktu, piekto daļu, 45.panta tre-
šo daļu, 09.11.2016. SIKS komitejas lēmumu,

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

Uzsākt Aknīstes novada pašvaldībai piekritīgā nekus-
tamā īpašuma (dzīvokļa) Augšzemes ielā 55 - 3, Aknīstē,
Aknīstes novadā, atsavināšanas procesu:

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

Uzsākt nekustamā īpašuma (dzīvokļa) Radžupes ielā 4
- 3, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanas procesu:

uz pilnvarojuma pamata veikt dzīvokļa inventarizāci-
ju, vērtēšanu un ierakstīšanu Zemesgrāmatā.

Par pašvaldības materiālo pabalstu piešķiršanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pir-

mās daļas 27.punktu, Aknīstes novada pašvaldības
21.10.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Par pa-
švaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, ne-
izvērtējot to materiālo stāvokli”, 09.11.2016. Sociālās, iz-
glītības, kultūras un sporta komitejas lēmumu,

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

Piešķirt 2 personām apbedīšanas pabalstu. Kopā EUR
375,00.

Piešķirt 1 personai pabalstu sakarā ar bērna piedzim-
šanu. Kopā EUR 150,00.

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

Piešķirt brīvpusdienas 100% apmērā no 31.10.2016. līdz
02.11.2017. – 3 novada izglītības iestādes bērniem.

Par īres tiesību izbeigšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pir-

mās daļas 2.punktu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 27.pan-
tu, S.N. iesniegumu, 09.11.2016. Sociālās, izglītības, kul-
tūras un sporta komitejas lēmumu,

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

Izbeigt īres tiesības ar S.N. par dzīvokļa “Kraujas 1” – 3,
Kraujas, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, īri ar 09.11.2016.

Par Aknīstes novadpētniecības muzeja 
nolikuma apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pir-
mās daļas 8.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.punktu, 09.11.2016. Sociālās, izglītības, kultūras un spor-
ta komitejas lēmumu,

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

Apstiprināt Aknīstes novadpētniecības muzeja nolikumu.

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma
risināšanā

Pamatojoties uz likumu „Par dzīvojamo telpu īri”, liku-
ma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2., 14.,
17., 18.panta pirmo daļu, Aknīstes novada domes
22.12.2015. Saistošajiem noteikumiem Nr.31 „Par Aknīstes
novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risinā-
šanā”, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu un 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 09.11.2016.
Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumu,

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

Slēgt dzīvojamo telpu īres līgumu ar Z.G. par dzīvokli
Augšzemes ielā 19 – 2, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Aknīstes novada domes
sēdes 29.11.2016. lēmumi
Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
nolikumā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta ot-
rās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts
un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
7.panta ceturto daļu, 23.11.2016. Finanšu komitejas lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
J.Vanags, S.Pudāne, V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške,
A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Veikt Aknīstes novada domes 2014.gada 23.decembra ap-

stiprinātajā (prot.Nr.20, 7.#) Aknīstes novada pašvaldības
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības noliku-
mā šādus grozījumus no 01.01.2017.:

Grozīt 35¹.punktā noteiktos procentus šādām mēnešal-
gas grupām:

Uzdot Kancelejas vadītājai I.Buiķei veikt grozījumus
Aknīstes novada pašvaldības institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikumā.

Par naudas balvas piešķiršanu pašvaldības
priekšsēdētājai

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta ot-
rās daļas 6.punktu, Valsts un pašvaldību amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas 5.pun-
ktu, Aknīstes novada pašvaldības institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības nolikuma 15.punktu, 62.1.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (A.Ielejs, J.Vanags,
S.Pudāne, V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET
– nav; ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās – 1
(V.Dzene), pildot likumā „Par interešu konflikta novērša-
nu valsts pašvaldību amatpersonu darbībā” paredzētos lē-
mumu pieņemšanas ierobežojumus),

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Piešķirt naudas balvu 50% apmērā no amata algas

Aknīstes novada pašvaldības priekšsēdētājai.

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,

J.Vanags, S.Pudāne, V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške,
A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Atļaut novirzīt Aknīstes vidusskolas budžetā esošos lī-

dzekļus 20 000 EUR apmērā (kods 5250) uz inventāra, in-
formācijas tehnoloģiju aprīkojuma un mēbeļu iegādes kodiem.

Pārvirzīt Aknīstes vidusskolas budžetā esošos līdzekļus
3745 EUR apmērā (kods 5250) uz PII “Bitīte” budžetu, iz-
lietojot tos 2017.gadā.

Lēmumus publicēšanai sagatavoja 
Kancelejas vad. I.Buiķe

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē                                                                

2016.gada 28.septembrī (protokols Nr.13, 10.#)
GROZĪJUMI

Aknīstes novada domes sēdē                                                                
2016.gada 23.novembrī (protokols Nr.16, 15.#)

Aknīstes novada domes 
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 5/2016

„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā 
esošā dzīvokļa Augšzemes ielā 36-7, Aknīstē,

Aknīstes novadā atsavināšanu“

1. Izsoles organizētājs: Aknīstes novada pašvaldība, reģ. Nr.
90000026441, adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads.

Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība.
Pārdošanas metode: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
2. Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela

7, Aknīste, Aknīstes novads.
3. Izsoles laiks: 2017.gada 9.janvārī plkst. 11:30.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas

atsavināšanas komisija:
komisijas priekšsēdētāja:     Liene Valaine
komisijas locekļi:                 Ilze Ieleja

Jānis Gavars                                
Sekretāre:                             Ināra Buiķe
5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošais ne-

kustamais īpašums (dzīvoklis)  Augšzemes iela 36, dzīvoklis
Nr.7, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr.56059009242,
ar platību 62,5 m2, kas sastāv no 625/3995 kopīpašuma do-

p p
Procenti M nešalgas 

grupa esošie main tie 
14 47.8 53.8 
11 58.8 75 
10 64.8 67 
9 70.8 68 
8 76.8 69 
7 77.8 70 
6 77.8 71 
5 81.8 71 
4 89.8 76 
3 94.8 81 
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mājamās daļas no būves un no zemes. Nekustamā īpašu-
ma (dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR 2164,59 (divi tūksto-
ši viens simts sešdesmit četri euro 59 centi).

6. Nekustamo īpašumu objektu izsoli sāk ar izsoles ob-
jekta noteikto nosacīto cenu.

7. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apska-
tīt izsoles objektu dabā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00,
piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš sazinoties ar kon-
taktpersonu pa tālruni 22029315.

8. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 30,00
(trīsdesmit euro 00 centi);

9. Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā.
10. Izsoles dalībniekiem jāreģistrējas Aknīstes novada

pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, laik-
rakstā „Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada pašvaldī-
bas interneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā ter-
miņā, iepriekš samaksājot drošības naudu 10 % apmērā
no katra izsolāmā nekustamā īpašuma objekta nosacītās
cenas un reģistrācijas nodevu EUR 14,23 (četrpadsmit euro
23 centi). Drošības nauda un reģistrācijas nodeva uzska-
tāma par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskai-
tīta izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. 

11. Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies viens
pretendents, nekustamais īpašums tiks pārdots vienīga-
jam pretendentam, ja viņš pārsolīs izsoles objekta nosacī-
to cenu. 

12. Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bez-
skaidras naudas pārskaitījumu Aknīstes novada pašval-
dības, reģistrācijas Nr.90000026441 A/S „SEB banka” ban-
kas kontā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas kods
UNLALV2X, vai arī skaidrā naudā Aknīstes novada pa-
švaldības kasē.

13. Visa izsolē nosolītā cena (tai skaitā drošības nauda)
tiek uzskatīta par nekustamā īpašuma pirkuma maksu. 

14. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta ne-
kustamā īpašuma pirkuma maksā.

15. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalī-
ties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada pašvaldībā līdz
2017.gada 6.janvārim darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un
no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30. 

16. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai pie-
dalītos izsolē, nekustamā īpašuma pirkšanai jāiesniedz
Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi dokumenti: 

16.1. Fiziskām personām: 
l Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par

vēlēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu sa-
skaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

l jāuzrāda pase; 
l dokuments par drošības naudas iemaksu; 
l dokuments par reģistrācijas maksas samaksu. 
16.2. Juridiskām personām: 
l Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par

vēlēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu sa-
skaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

l dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks)
vai attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par nekusta-
mā īpašuma iegādi; 

l apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) kopiju vai iz-
raksts par pārvaldes institūciju amatpersonu) kompeten-
ces apjomu;

l kvīts par drošības naudas samaksu;
l kvīts par izsoles reģistrācijas maksas samaksu; 
l noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juri-

disko personu izsolē (uzrādot pasi). 
17. Ja nepieciešams, no attiecīgā valsts reģistra Mantas

atsavināšanas komisija var pieprasīt zvērināta revidenta
vai licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās perso-
nas gada pārskatu.

18. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībnie-
kam atpakaļ netiek atdoti. 

19. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku
sarakstā. Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts slu-
dinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekš-
noteikumi. 

20. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 
l nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku

reģistrācijas termiņš; 
l nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie do-

kumenti; 
l rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpa-

šuma atsavināšanas izsoles noteikumiem.
21. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu

eksemplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms iz-
soles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles notei-
kumiem. 

22. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrā-
cijas numuru. 

23. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo
īpašumu. Uzziņas pa tālr.22029315. 

24. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sāku-
mam izpaust jebkādas ziņas par reģistrētajiem izsoles da-
lībniekiem. 

25. Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles sek-
retāram (protokolistam) reģistrācijas apliecību, uz kuras
pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka reģistrācijas kar-
tīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstī-
tajam kārtas numuram. 

26. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ie-
rodas ne mazāk kā divi dalībnieki, kuri reģistrēti noteik-
tajā kārtībā. 

27. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vai-
rākiem reģistrētajiem dalībniekiem, izsoles vadītājs izso-
li atliek uz 15 minūtēm, bet pēc tam objektu piedāvā pirkt
vienīgajam izsoles dalībniekam, ja tas pārsola izsoles no-
sacīto cenu. 

28. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus
apstiprināt gatavību piedalīties    izsolē. 

29. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu re-
ģistrācijas kartīti ar numuru. Katrs šāds solījums ir da-
lībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā objek-
ta cenu par noteikto minimālo cenas pieauguma apmēru
EUR 30,00. Izsoles dalībniekam ir tiesības cenas paaug-
stinājuma soļa apmēru palielināt pēc saviem ieskatiem, bet
ne vairāk kā par EUR 100,00. Ja neviens no dalībniekiem
pēdējo augstāko cenu nepārsola, izsoles vadītājs trīs rei-
zes atkārto pēdējo nosolīto augstāko cenu un fiksē to ar āmu-
ra piesitienu. 

30. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena
objekts ir pārdots personai, kas nosolījusi pēdējo augstā-
ko cenu. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši vienu
un to pašu cenu, priekšroka pirkt objektu ir dalībniekam,
kurš pirmais no viņiem saņēmis izsoles dalībnieka reģis-
trācijas apliecību. 

31. Dalībnieks, kas, nosolījis visaugstāko cenu izsolē, tiek
ierakstīts izsoles protokolā, kurā norāda dalībnieka

l juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs
un nosolītā cena; 

l fiziskas personas: vārds, uzvārds, personas kods un
nosolītā cena. 

32. Pircējs, kas, konkrētam objektam nosolījis pēdējo aug-
stāko cenu, izsoles vietā nekavējoties ar savu parakstu ap-
liecina, ka protokolā norādītā cena atbilst tai, ko viņš ir no-
solījis. 

33. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet nepa-
rakstās protokolā, uzskatāms par atteikušos no nosolītā ob-
jekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija ir tie-
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sīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un
viņam netiek atmaksāta dalības maksa un drošības nau-
da. Tad Mantas atsavināšanas komisija pēdējam pārsolī-
tājam pircējam piedāvā atsavināmo nekustamo īpašumu
par viņa nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo
nekustamo īpašumu pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vai-
rāki dalībnieki, izsoli nekavējoties atkārto no pirmspēdē-
jās augstākās cenas. 

34. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekusta-
mā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu iz-
soles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. 

35. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas da-
lībnieks, kurš nosolījis nekustamā īpašuma objektu, saņem
rēķinu samaksas veikšanai. 

36. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēg-
šanai. 

37. Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles
nosacīto cenu vai arī izsoles dalībnieks, kas nosolījis aug-
stāko cenu, 7 dienu laikā pēc izsoles nav iesniedzis Mantas
atsavināšanas komisijai bankas dokumentus par to, ka at-
tiecīgie norēķini ir nokārtoti, viņš zaudē tiesības uz atsa-
vināmo nekustamā īpašuma objektu. Reģistrācijas node-
va un drošības nauda attiecīgajam dalībniekam netiek at-
maksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu
piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolī-
to cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko
cenu.  

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

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

39. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu par
konkrētu objektu, 7 dienu laikā kopš izsoles jāpārskaita
starpība starp nosolīto cenu un iemaksāto drošības nau-
du Aknīstes novada pašvaldības norēķinu kontā. 

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

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

42. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, pēc
iemaksas veikšanas atsakās parakstīt pirkuma līgumu, kurš
sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta izsoles noteikumiem,
viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. Reģistrācijas no-
deva un drošības nauda šādam dalībniekam netiek at-
maksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu
piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolī-
to cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko
cenu. 

43. Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods,
atkāpšanās no līguma u.tml.) par tā nepildīšanu.
Pirkuma līgums nekustamā objekta nosolītājam jāparak-
sta 1 (viena) mēneša laikā pēc izsoles rezultātu apstipri-
nāšanas Domes sēdē.

44. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem
Aknīstes novada pašvaldības Mantas atsavināšanas ko-
misija. 

45. Sūdzības par Mantas atsavināšanas komisijas dar-
bību iesniedzamas Aknīstes novada domē 3 darba dienu
laikā no izsoles dienas Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes no-
vadā, LV-5208. 

46. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles no-
teikumiem un saņemt sīkāku informāciju par atsavināmo
nekustamo īpašumu Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas
ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2016.gada 23.novembra
līdz 2017.gada 6.janvārim darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un
no 12.30 līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 12.00 un no
12.30 līdz 14.30. Tālrunis uzziņām: 22029315. 

47. Izsole notiks 2017.gada 9.janvārī plkst. 11:30, Aknīstes
novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes
novadā, LV-5208.

Aknīstes novada pašvaldības
Atzinības rakstu    Latvijas Republikas
proklamēšanas 98.gadadienā saņēma:

Valdis Kalnietis
Aknīstes PNS kolēģi Valdi raksturo

kā izpalīdzīgu, pieklājīgu, zinošu pro-
fesionāli savā jomā, kurš var būt arī lie-
tišķs un ar savu humora devu.
Iedzīvotāju grupa uzsver, ka Valdis pats
saviem spēkiem un resursiem veido vēs-
turisku ekspozīciju, kuras sastāvā ir veci
darbarīki,  sadzīviskas lietas, izzinošā
literatūra, mūzikas instrumenti.
Vairākiem priekšmetiem ir nepiecieša-
ma atjaunošana, eksozīcijas telpām va-
jadzīgs remonts un to visu paveic Valdis.
Paldies ieguldījumu vēstures izzināša-
nā un sabiedrības izglītošanas jomā.

Krīstīne Antoņeviča 
Savā darba ikdienā Kristīne vada 65

ilgstoši garīgi slimojošu pacientu – vī-
riešu aprūpes procesu, ko īsteno kopā
ar pirmās nodaļas 32 darbinieku ko-
lektīvu. Viņa izprot slimnīcas darbības
specifiku. Ar godprātīgu darbu, augstu
pienākuma apziņu un atbildības sajūtu

ir iemantojusi darbinieku un pacien-
tu cieņu un uzticību. Kristīne ir Latvijas
Māsu Asociācijas Garīgās veselības ap-
rūpes māsu apvienības biedre, kā arī
sertificēta garīgās veselības aprūpes
māsa. Regulāri papildina savas zinā-

šanas specialitātē, kā arī šobrīd studē
Latvijas Universitātē.

Ināra Vasiļjeva
Ināra par pedagogu strādā 39 gadus.

Katru mācību gadu skolotāja sagata-

Valsts svētkos godina labākos
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vo skolēnus otrā posma starpnovadu
matemātikas olimpiādēm, Zemgales no-
vada matemātikas olimpiādēm, kā arī
rīko interesantus un izzinošus mate-
mātikas konkursus un loģisko domā-
šanu rosinošas pēcpusdienas 5-9 kla-
šu skolēniem. Radoši strādā ar speciālo
vajadzību skolēniem, veidojot piemē-
rotus metodiskos materiālus, īstenojot
metodes, kuras gūtas profesionālos piln-
veides kursos. Šajā mācību gadā Inārai
uzticēta skolas atbalsta komandas va-
dīšana. Kā kolēģis Ināra ir izpalīdzī-
ga, atsaucīga un saprotoša. Viņa ir pa-
tiesa Latvijas patriote, tautiskās dzī-
vesziņas un tradīciju kopēja.

Eva Joča
2015/2016 mācību gadā Eva saga-

tavoja skolēnus starpnovadu vizuālās
mākslas olimpiādei, iegūta pirmā vie-
ta pamatskolas olimpiādē, otrā vieta
– vidusskolu grupā. Skolotājas au-
dzēkņi vairākkārt piedalījušies starp-
tautiska mēroga vizuālās mākslas kon-
kursos, iegūtas godalgotas vietas. Eva
ir aktīva kultūrvides veidotāja, viņas
veido vizuālo noformējumu gan svēt-
kos, gan ikdienā var redzēt Aknīstes
vidusskolā. Ik gadu Eva ir viena no
svētku tēla veidotājām Aknīstes pilsētā. 

Zenta Viļuma
Jau 22 gadus Ausma apzinīgi kal-

po A Romas katoļu baznīcas Aknīstes
draudzē. Viņa ir sirsnīga un atsaucī-
ga, laipna un saprotoša, laba padom-
devēja. Vienmēr sakārto baznīcu
pirms Svētās Mises. Kopā ar prāves-
tu apmeklē slimos, ir gaidīts ciemiņš
Aknīstes pansionātā. Ziemas periodā
rūpējās, lai būtu silta lūgšanu kapela.
Draudze sirsnīgi pateicas par ilggadēju,
nesavtīgu darbu Romas katoļu baznī-
cas labā.

OsvaldsTunķelis                    
Osvalds Tunķelis ir visvecākais de-

jotājs senioru deju kolektīvā ”
Dejotprieks”. Ne tikai visvecākais, bet
arī viens no aktīvākajiem, Osvalds ne-
kad nekavē mēģinājumus, nesūdzas
par problēmām, ir pilns optimisma.
Kopā ar kolektīvu pārstāvējis Aknīsti
Vislatvijas Dziesmu un Deju svētkos,
ikgadējos Vislatvijas senioru deju svēt-
kos, kā arī katru gadu sporto un dejo
kopā ar sadraudzības partneriem
Ādažos. Lai arī turpmākajos gados pie-
tiek spēka un izturības, un vienmēr ir
neizsīkstošs darbošanās prieks.

Normunds Mežaraups
Normunds Aknīstes vidusskolā

strādā kopš 2007 gada, šajā laika pe-
riodā kļuvis par profesionālu sava aro-
da meistaru. Īpaši jāuzsaka par do-
kumentācijas savlaicīgu un akurātu sa-

gatavošanu. Aktīvi atbalsta pasāku-
mus, kuros iesaistās izglītības iestāde.
Pats regulāri izglītojas un veicina sko-
las tehnisko darbinieku profesionālo iz-
augsmi.

Jānis Lakājs 
Jānis Gārsenē dzīvo 45 gadus, viņa

galvenie darba gadi ir pagājuši kolhozā
„Gārsene” galvenā inženiera amatā, ir
bijis viens no kooperatīvās sabiedrības
„Grauds-5” dibinātājiem. Šobrīd Jānis
darbojas kā „Aroniju” mājas vecākais
– rūpējas par ūdens apgādi dzīvokļos,
par mājas apkārtnes sakoptību un la-
biekārtošanu. Nekad nav malā stāvē-
tājs un vērotājs, bet gan darītājs, kuš
organizē mājas apkārtnes sakopšanas
talkas, uzklausa mājas iedzīvotāju vēl-
mes un ierosinājumus. Iespēju robežās
palīdz citiem pagasta iedzīvotājiem, īpa-
ši pensionāriem, sadzīvisku jautājumu
risināšanā -  gan ar padomu, gan ar per-
sonisko transportu, gan piesaistot pār-
valdes darbiniekus un deputātus. Jānis
ir sava novada un pagasta patriots, vi-
ņam rūp šīs vietas izaugsme un lab-
klājība.

Kristīne Rubiķe
Kristīne Asares pamatskolā strādā

kopš 1993. gada veic dabas zinību, māj-
turības un tehnoloģiju skolotājas, kā
arī klases audzinātājas pienākumus,
veiksmīgi sadarbojas ar klases skolē-
nu vecākiem. Organizē skolas līdzda-
lību konkursos „Tīrai Latvijai”. Meklē
efektīvākas mācīšanas metodes un pa-
ņēmienus, jo vada stundas apvienotajās
klasēs. Mācību procesā īsteno indivi-
duālo pieeju, ir prasīga, ieinteresēta
skolēnu mācību sasniegumu paaug-
stināšanā. Labprāt dalās pieredzē ar
kolēģiem. 

Dzintra Poriete
Atbildība, laipnība, iejūtība, god-

prātīga attieksme pret darbu un līdz-
cilvēkiem – šie vārdi raksturo 2.nodaļas
garīgās veselības aprūpes māsu
Dzintru. 39  gadus viņa pašaizliedzī-
gi, ar lielu pienākuma apziņu veikusi
nodaļas vecākās medicīnas māsas pie-
nākumus. Par pašaizliedzīgu, ilggadīgu
darbu slimnīcas pacientu labā saņemti
vairāki atzinības raksti slimnīcā un
Veselības Ministrijā. Darba gadi biju-
ši klāti ar rudens vēju brāzmaino se-
ģeni, sniega balto mieru, reibuši ziedoņa
priekā, smaržojuši vasaras plaukumā.
Izbaudīta emociju varavīksne, bet pāri
visam cilvēcība, godīgums, cieņa pret
kolēģiem un pacientiem. Daudzi sva-
rīgi jautājumi nodaļā tiek risināti, mek-
lējot optimālāko variantu, diskutējot.
Ja veicams steidzams vai neatliekams
darbs, Dzintra neskaita stundas un mi-
nūtes. Dzintras miers un spēja uz-

klausīt iedrošinājusi jaunos kolēģus -
jānāk un jāstrādā, tepat savā novadā.

Sandris Geitus
Jau piecu gadu garumā SIA

„Woodmaster” atsaucas bērnudārza lū-
gumam un nesavtīgi ziedo naudas lī-
dzekļus iestādei, par kuriem ir iegā-
dātas mēbeles grupās, sporta inventārs,
rotaļlietas, veikts remonts tādejādi pa-
darot bērnu ikdienu interesantāku, ēr-
tāku un krāšņāku. Par dāvātajiem lī-
dzekļiem šopavasar tika iegādāti
skaisti sporta krekliņi ar iestādes logo
gan bērniem, gan pedagogiem.
Pateicoties Sandra ziedotajam zāles pļā-
vējam, bērnudārza teritorija un lau-
kumiņi vienmēr izskatās pievilcīgi. 

Sandra Vārslavāne          
Jau 6 gadus Sandra kolektīvā ir LIZ-

DA arodbiedrības priekšsēdētāja, kura
neatlaidīgi cīnās par darbinieku tiesību
ievērošanu, izsaka savu viedokli val-
dības līmenī, piketos un streikos.
Līdztekus tam domā arī par to, kā pār-
steigt savas kolēģes darba jubilejās, rū-
pējas par interesantiem kolektīvajiem
pasākumiem. Tāpat Sandra ir aktīva
pašdarbniece, no pirmsākumiem dejo
VPDK „Ieleja” pārstāvot Aknīsti novada
un starpnovada pasākumos. Viņa ir arī
aktīva sporta atbalstītāja, kurai vien-
mēr izdodas savākt komandu, lai ak-
tīvi iesaistītos izglītības iestāžu rīko-
tajos sporta pasākumos. 

Lāsma Prande
Mūsu mazā, taču darbīgā novada

prezentēšana nenoliedzami ir ļoti sva-
rīga, lai par mums zinātu citi, bet mēs
par to, kas notiek kaimiņu novados.
Aknīstes novada sabiedrisko attiecību
speciāliste Lāsma Prande ir cilvēks, ku-
ram vienmēr ir jābūt starp ļaudīm un
visu notikumu centrā. Pateicoties
Lāsmai novada mājas lapā un vietējā
avīzē regulāri ir pieejama aktuālā in-
formācija par notikumiem, pasākumu
atspoguļojums, fotoreportāžas. Ikdienā
sadarbojas ar masu medijiem, gatavo
preses relīzes un svētku uzrunas, kā
arī atspoguļo pašvaldības aktualitātes
un speciālistu viedokļus. 

Veiksmīgi veido novada iekšējo ko-
munikāciju, rīko formālus un nefor-
mālus pasākumus, nodrošina infor-
mācijas apriti starp vadību un darbi-
niekiem. Aktīvi un radoši piedalās pa-
švaldības vizuālā tēla izveidē, organi-
zē novada reprezentācijas materiālu iz-
strādi. Lāsma bieži vien veic ne tikai
savus tiešos darba pienākumus, bet ir
atvērta visam jaunajam, palīdz īstenot
kolēģu idejas un ieceres. Sen izlolotā
Lāsmas ideja par svētku apgaismoju-
mu novadā pārtapusi realitātē. Tā prie-
cē visus Aknīstes novada iedzīvotājus
un viesus. Pieredze rāda, ka prasmīgs
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un gudrs sabiedrisko attiecību spe-
ciālists var izdarīt ļoti daudz laba pa-
švaldības tēla veidošanā. Tāds ir
Lāsmas darbs – atbildīgs, svarīgs un
nesavtīgs, kurš darāms arī brīvdienās,
svētkos vai vēlās vakara stundās.

Grāmatas „Gārsene un gārse-
nieši” radošais kolektīvs Ausma
Bērziņa, Edīte Pulere, Alberts
Kreņevskis

Šī vieta, kurā dzīvojam – Gārsene,
bez cilvēkiem, kas šeit dzīvoja, dzīvo
un dzīvos, būtu tikai viens no dau-

dzajiem punktiem Latvijas kartē. Mēs
paši esam tie, kas padara to pievilcī-
gu, interesantu sev un viesiem, kopjam
un gādājam par to. Tieši tādēļ varam
būt pateicīgi visiem, kas iegulda savu
laiku, enerģiju, lai Gārsenei būtu vēl
viena lieta ar ko lepoties. Ikdienas
spraigajā vāveres ritenī, paši dažkārt
pat neatminamies, ko esam darījuši va-
kar, aizvakar, pirms nedēļas.
Atšķetināt notikumus, kas risinājušies
Gārsenē pirms daudziem gadiem, gadu
simteņiem ir milzīgs darbs! Tikšanās

ar daudziem cilvēkiem, foto materiā-
lu apkopošana un atšifrēšana, ne-
skaitāmu materiālu pārlapošana, ko
grāmatas veidotāju komanda šajā pro-
jektā ir ieguldījusi. Grāmata nepre-
tendē uz vēsturisku hroniku, tā balstās
uz cilvēku, kas dzīvojuši, strādājuši un
vēl dzīvo Gārsenē, atmiņām. Ikviens
grāmatas lasītājs atradīs tajā kādu uz-
vārdu, kas jau bija piemirsies, atcerē-
sies kādu sen aizmirstu notikumu. Tā
ir pagātne, bet bez pagātnes nav ne ta-
gadnes, ne nākotnes. 

Par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gada-
dienai Valsts prezidents Raimonds Vējonis 2016. gada 17.
novembrī Rīgas pilī rīkoja svinīgu pieņemšanu. Godināt
Latvijas valsts jubileju bija aicināti visu Latvijas
pašvaldību vadītāji un uzņēmēju pārstāvji.

No labās. 1. SIA „Indāres“ valdes loceklis Modris Porietis;
2. Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis; Aknīstes
novada domes priekšsēdētāja Vija Dzene; 4. Salas nova-
da pašvaldības domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe;5. SIA
„Sēlijas Mežs“ valdes loceklis Ivars Dričs;

Valsts prezidents pagājušajā gadā aizsāka tradīciju valsts
svētku laikā novembrī rīkot pieņemšanu pašvaldību va-
dītājiem un lielākajiem nacionālajiem uzņēmējiem, lai pa-
teiktos par nozīmīgo darbu Latvijas labā.

SIA ‘’Indāres” ir viens no lielākajiem uzņēmumiem
Aknīstes novadā ,kas iedzīvotājiem nodrošina darba vie-
tas un godprātīgi maksā nodokļus, tādējādi papildinot no-
vada budžetu. Uzņēmums vienmēr  atbalsta novada kul-
tūras un sporta aktivitātes. SIA „Indāres” dibināta 1997.gada
17.martā, sākotnēji ,kā z/s „Indāres”. Uzņēmuma saim-
nieciskās darbības pamatnozare – mežizstrāde, kas ietver
apaļkoka realizāciju, šķeldas realizāciju un transporta, ek-
skavatora pakalpojumus.

Ja Aknīstes novadā tiek pieminēts Modra Porieša vārds,
tad ikviens zina, ka runa ir par krietnu, godīgu, izpalīdzīgu
cilvēku, kurš visu savu dzīvi veltījis mežu apsaimniekošanai
u izstrādei. Mīlestībai uz mežu, tā kopšanu un stādīšanu,
pirmsākumi meklējami jau iepriekšējā paaudzē. Gadu gai-
tā gūtā pieredze un zināšanas  deva iespēju no nelielas zem-
nieku saimniecības izveidojies par plaukstošu, inovatīvu

uzņēmumu. Modris ir ne tikai veiksmīgs uzņēmējs, bet arī
mīlošs vīrs, gādīgs tēvs diviem dēliem un vectētiņš trim maz-
bērniem. Modrim ir vairāki vaļasprieki, kas arī cieši sa-
istīti ar mežu. Modris ir aktīvs mednieks un makšķernieks.
Ziemā , kad meža zvēriem trūkst barības, Modris rūpējas,
lai zvēru barotavās būtu burkāni, bietes un graudi. SIA
„Indāru” īpašnieks ir izveidojis arī veselu dīķu saimniecī-
bu, kurā audzē karpas, līņus un citas zivis.

L. Prande

Aknīstes novada pārstāvji Latvijas Valsts
prezidenta svinīgā pieņemšanā

Aknīstes novada zemnieku saimniecība „Aizpurvi”
iegūst titulu «Gada uzņēmējs Zemgalē 2016»

25. novembrī, Rundāles pils Baltajā zālē notika Zemgales
plānošanas reģiona uzņēmēju godināšanas pasākums, ko
rīkoja Zemgales Plānošanas reģions un tā struktūrvienī-
ba – Uzņēmējdarbības centrs. Līdz ar to tika iedibināta jau-
na tradīcija- katru gadu apbalvot labākos un godprātīgā-
kos uzņēmējus Zemgalē.

Konkursam varēja pieteikt vidējos un mazos uzņēmu-
mu īpašniekus, kuru uzņēmums reģistrēts vai veic saim-
niecisko darbību konkrētās pašvaldības teritorijā.
Nosacījumi pretendentiem bija- nedrīkst būt nodokļu pa-
rādu, kā arī pārkāpumu darba tiesisko attiecību un dar-
ba aizsardzības jomā.

Atbilstoši nolikumam, ko apstiprinājusi Zemgales

Attīstības padome, titulu „Gada uzņēmējs Zemgalē 2016”
no Aknīstes novada saņēma zemnieku saimniecība
„Aizpurvi”. Īpašniece Ilona Vaiņiute saņēma diplomu, 500
eiro naudas balvu un īpašu piemiņas zīmi ar vējdzirnavu
simbolu.

Saimniecība dibināta 1992.gadā .Pašlaik z/s “Aizpurvi”
īpašumā ir 80 ha aramzemes un 40 nomas zemes, 28 slau-
camas govis, 28 nobarojamie jaunlopi un 12 piena teļi.

Saimniecība veiksmīgi piesaistījusi ELFLA līdzekļus, īs-
tenojot vairākus projektus. 2005. gadā – projekts pie-
nsaimniecības standartu sasniegšanā. Tā ietvaros uzbū-
vēta piena māja, artēziskā aka, iegādātas slaukšanas ie-
kārtas un dzirdnes. 2011. gadā- Lauku saimniecību mo-
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dernizācijas projekts. Iegādātas apsildāmās dzirdnes, mig-
lotājs, krūmgriezis, vagotājs un metināšanas iekārta.

Piena produkciju saimniecība realizē Jēkabpils piena kom-
binātā. Saimniecības īpašniece Ilona tika atzinīgi novēr-
tēta par piegādātā piena kvalitāti.

Uzņēmuma darbā veiksmīgi darbojas arī viņu meita Evita,
kurai darba tikums ieaudzināts jau no agras bērnības. Viņa
ieguvusi lauksaimnieka izglītību, turpina vecāku iesākto
darbu, nodibinot savu saimniecību.

Pateicoties vīra Pauļa un meitu Evitas un Egijas at-
balstam, Ilona jūt sevī dzinuli, kas dzen tālāk - neapstā-
ties, pilnveidot sevi, meklēt jaunas šķautnes sevī un savos
darbos. Aktīvi atbalsta novada pasākumus, kā arī rūpējas,
lai Ancenes ciems ikgadējos novada svētkos būtu izrotāts
un sakopts. Saimniecība sniedz atbalstu sociālā riska ģi-
menēm un ir patvērums sociāla riska ģimeņu bērniem grū-
tajos brīžos

Ilona ir piemērs, kā šķietami bezcerīgā situācijā izstarot
optimismu un iedvesmot apkārtējos.

L. Prande

Aknīstes novada pašvaldība saņē-
musi Eiropas lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014. -
2020.gadam pasākuma „Atbalsts
LEADER vietējai attīstībai (sa-
biedrības virzīta vietējā attīstības
stratēģija” apakšpasākuma „Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītu vietējās attīstības stratē-
ģiju” daļēju ELFLA līdzfinansējumu
projekta „Autentisks cietums lauku
pašvaldībā kā bezmaksas apskates
objekts Aknīstē”, projekta Nr. 16-05-
AL24-A019.2204-00002, īstenošanai.
Projekta pieteikums tika iesniegts bied-

rības „Lauku partnerība Sēlija” izslu-
dinātajā projektu konkursā vietējās at-
tīstības stratēģijas „Lauki – vide, kur
vērts dzīvot. 2014. - 2020.” apak-
šaktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas” 7. rīcībā „“Spilgta
un apgarota dzīves vide“. Projekta īs-
tenošanas uzraudzību veic Lauku at-
balsta dienests.

Projekta mērķis -  izveidot jaunu,
unikālu bezmaksas apskates objektu
Aknīstes pilsētā sabiedrisko aktivitā-
šu dažādošanai, atjaunojot un pārbū-
vējot vēsturisko cietuma ēku, lai at-
balstītu kvalitatīvu kultūras dzīves un
atbildīgas sabiedrības attīstību un sa-

glabātu vēstures liecības nākošajām pa-
audzēm.

Projekta kopējās izmaksas pirms ie-
pirkumu veikšanas ir 28 102,20 EUR,
no tām publiskais finansējums
11 913,78 EUR,  attiecināmās izmak-
sas  10 722,40 EUR, pašvaldības fi-
nansējums 17 379,80 EUR.
Finansējums paredzēs būves
Augšzemes ielā 41, Aknīstē,  atjauno-
šanai un pārbūvei. Darbus plānots veikt
2017. - 2018.gadā.

Vairāk informācijas par Eiropas
Lauksaimniecības fondu lauku attīs-
tībai pieejams Eiropas Komisijas tī-
mekļa vietnē.

Hipersaite: http://ec.europa.eu/agri-
culture/rural-development-2014-
2020/index_lv.htm

LEADER programmā  atbalstīts Aknīstes novada
pašvaldības projekts

Datorikas mācību
priekšmeta
programmu

aprobācija Aknīstes
vidusskolā 

Latvijā jau otro mācību gadu vairāk nekā 150 skolās sāk-
ta datorikas mācību programmu aprobācija.

Aknīstes vidusskolā  šajā mācību gadā datorikas apro-
bācija  noris 1., 7. un 8. klasē, paredzot iespējami agrīnā-
ku digitālās kompetences attīstību skolēniem. Aprobācijas
mērķis ir novērtēt izstrādātā mācību satura un datorikas
programmu realizācijas iespējas un izstrādātā mācību me-
todiskā nodrošinājuma kvalitāti un, ja nepieciešams, tos
pilnveidot.

Datorikas metodisko materiālu izstrāde notiek  piesaistot
praktizējošus pedagogus,  to izvietošana un uzturēšana no-
drošināta izglītības portālā Startit.lv , kuru uztura  IT uz-
ņēmums Accenture Latvia.
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Runājot par aprobācijas gaitā novērotajiem izaicināju-
miem,  jāsecina, ka vēl jāiemanās nevis censties kopā ar
skolēniem paveikt visus piedāvātos uzdevumus, bet gan no
tiem izraudzīties piemērotākos. Pirmklasniekiem pie pir-
majām  grūtībām mēdz pazust motivācija darboties, taču
skolēni jāradina pie tā, ka  ikdienā grūtības  jāmāk pār-
varēt. Savukārt  otrā gada darbs 7. klasē liek paturēt prā-
tā, ka nav divu vienādu stundu un nav arī viena vienīgā
pareizā stundas modeļa – aprobējamie materiāli piedāvā
vienu no daudziem iespējamajiem variantiem.

Datorikas aprobācijas laikā  VISC organizēja   iesaistī-
to skolu pārstāvju un informātikas un programmēšanas pa-
matu skolotāju metodisko apvienību vadītāju kursu, se-
minārus un konferences; notika e-anketēšanā par datori-
kas 1.gada gaitu 1., 4. un 7.klasē.

2016.gada  pavasarī
Aknīstes vidusskolas
atklātās nodarbības da-
torikā 7.klasē  apmek-
lēja VISC speciālisti- to
skaitā vecākais refe-
rents informātikā
Viesturs Vēzis. VISC
apkopotā informācija
par Datorikas aprobā-
cijas 1.gadu pieejama
www.visc.gov.lv

Arī IKT nozares aso-
ciācija- LIKTA veica
aptauja par Datorikas
aprobāciju skolās.

Datorikas aprobāci-
ja veicināja arī dažādu
papildus aktivitāšu no-
risi. Aknīstes vidus-
skolas skolēns Gvido
Barišņikovs 2016.gada
maijā piedalījās

Latvijas  1. atklātajā datorikas olimpiādē 2.kārtā , savu-
kārt iepriekšējā mācību gada pēdējā skolas dienā  datori-
kas tēli Lenijs un Zipijs viesojās mūsu skolā un datorikas
darbnīcas vadīja 1.-7.klašu skolēniem .

Datorika veicina bērniem loģiskās domāšanas attīstību,
taču, protams, pēc viena aprobācijas gada vēl nevar izda-
rīt ļoti tālejošus un nopietnus secinājumus. Viens no  mēr-
ķiem –gatavošanās potenciālajam darba tirgum. Jau no
1.klases būtu jāattīsta skolēnos digitālās prasmes, pro-
grammēšanas iemaņas, algoritmisko domāšanu, loģisko do-
māšanu, kas faktiski ir noderīga pilnīgi visām nākotnes pro-
fesijām. Galvenais izaicinājums, ieviešot jaunu mācību sa-
turu gan datorikā, gan citos mācību priekšmetos ir peda-
gogu kompetence – prasme apvienot sevī gan pedagoģis-
ko meistarību, gan arī zināšanas šajā jomā. 

Novēlot veiksmi un izdošanos jauno izaicinājumu laik-
metā gan sev, gan kolēģiem– Aknīstes vidusskolas infor-
mātikas un datorikas skolotāja L.Mažeika
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Adventes laiks sācies arī mūsu mājā- PII „Bitīte”
un mūsu sirdīs. Kurš gan pateiks, kā top svētki?
Katru gadu Ziemassvētki atnāk ar visu to, ko mēs,
cilvēki, uz skatām par nepieciešamu svinēšanai- ar
pārsteigu miem, kņadu, un satraukto gaidī šanu...

Ja bērniem pajautā, kāpēc viņi gaida Ziemas svētkus,
parasti atbildes skan- tāpēc, ka svētkos var pušķot eglīti
un saņemt dāvanas.

Taču, lai mūsu iestādes dzīve ritētu raiti un mierīgi,
bet jaunā paaudze aizvadītu bezrūpīgu bērnību, attīstītos
un augtu, svētku priekšvakarā vēlos pateikties daudziem.
Vislielākais paldies maniem kolēģiem, kuru atbalstu jūtu
ik uz soļa. Tikai saliedēts kolektīvs, sapratne no pusvārda,
draudzīgs smaids vai humora dzirksts grūtā brīdī- spēj
paveikt neaptveramas lietas. 

Paldies vecākiem par sapratni un atbalstu, ka kopīgiem
spēkiem mums izdodas pamanīt bērnu sasniegumus un
tos uzslavēt, ka izdodas savlaicīgi pamanīt neveiksmes

un būt par galveno atbalstu to pārvarēšanā. Lai veselība,
izturība un optimisms Jūs pavada ikdienā!

Pateicība novada domei un deputātiem, jo bez Jūsu
atbalsta mūsu sapņi un ieceres nespētu pārtapt
īstenībā. Veiksmīga sadarbība izveidojusies ar IK „Alens
S”. Pateicoties Jura Sorokina gaumes izjūtai, ieteikumiem
un godprātīgam darbam, bērnudārza telpas ieguvušas
jaunu un  gaumīgu izskatu. 

Bērniem gribētu novēlēt labu veselību, pārsteigumiem
un atklājumiem bagātu ikdienu, rast prieku mazu un lielu
pasauļu izzināšanā. 

Prātā nāk kādas sen lasītas rindas, ka vis skaistākās lietas
uz pasaules ir par brīvu- debesis, zvaigznes... Arī Ziemassvētki
vienmēr atnāk par brīvu. Labākā dāvana- svētku
atnākšana ar svētvakara balto mieru, pirmssvētku burzmu,
bērnu priecīgām čalām, eglīti, piparkūkām un  dā vanām.

Gaišus svētkus Jums visiem vēl PII „Bitīte”
vadītāja Rima Bludze

Asares pamatskolā...
11. novembrī  Asares pamatskolas kolektīvs izgaismoja

skolas fasādi ar svecītēm. Pie Asares pagasta pārvaldes plkst.
16.00 tika aizdedzinātas lāpas, un lāpu gājiens kā uguns
upe devās uz Augškurzemes partizānu pieminekļa pusi. Tur
vēstures skolotāja informācija, skolēnu dzejas montāža, klu-
suma brīdis un mirklis pārdomām par skaisto, dārgo un
svēto Dzimteni – Latviju, par tās varoņiem, par mūsu sar-
kanbaltsarkano karogu, par kura brīvu plīvojumu ziedo-

tas ļoti daudzas cilvēku dzīvības. 
Paldies visiem, kuri atbalstīja atceres brīdi ar savu klāt-

būtni!
Latvijas dzimšanas dienas nedēļa katrā klasē iesākās

ar klases stundu ”Es dzīvoju Latvijā”. Skolēni ar klases au-
dzinātāju pārrunāja vēsturiskos notikumus gan tālajā
1918.gadā, gan tuvākā pagātnē. Tika atkārtota valsts sim-
bolika, tika runāts par likumiem, valsts pārvaldi, kā arī
par jēdzienu “patriotisms”. Pēc vizuālās mākslas skolotā-
jas aicinājuma skolēni veidoja radošos darbiņus “Svētku
salūts”, kas bija veltījums Latvijas 98.gadadienai.

Ar pīrāgu un skuju smaržu,
pie mūsu durvīm atkal klauvē
Ziemassvētki. Tas ir cerību
laiks, kurā mums katram ir do-
tas burvju spējas piedot, teikt
mīļus vārdus, klausīties un
dzirdēt labo. Ziemassvētki ir mī-
lestības laiks, kad ar savu mī-
ļumu ir jādalās ar citiem, jāiz-
kopj sevī līdzcietība un labes-
tība. Ziemassvētki ir dāvanu sa-
ņemšanas un arī došanas
laiks. Tāpēc atvērsim savas sir-
dis labestībai, mīlestībai un mā-
cīsim to arī bērniem.

Būsim cilvēcīgi! Būsim ie-
cietīgi! Būsim godīgi, cik vien
tas ir iespējams. Un, lai miers
un saticība mājo mūsu ģimenēs!

Asares pamatskolas 
kolektīvs

Aknīstes PNS
ārsta palīdze
Indra Valtere

saņem Veselības
ministrijas

Atzinības rakstu
17.novembrī veselības ministre Anda

Čakša pasniedza Veselības ministrijas
Atzinības un Pateicības rakstus vese-
lības nozares darbiniekiem.

No Aknīstes novada Veselības mi-
nistrijas Atzinības rakstu saņēma:

Aknīstes psihoneiroloģiskās slimnī-
cas vadošais ārsta palīgs Indra Valtere
par ilggadīgu un apzinīgu darbu, snie-
dzot personisko ieguldījumu ilgstoši sli-
mojošu pacientu aprūpē, diagnostikā un

ārstēšanā. Informācija un
foto http://www.vm.gov.lv/



15

Darba vizītes Latvijā Veseksas grāfs princis Edvards vie-
sojās Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikumā, kur
tikās ar 60 programmas Award jauniešiem no Aknīstes,
Anneniekiem, Auces, Jaunjelgavas, Kandavas, Lejasciema,
Rēzeknes, Salaspils, Skrīveriem un Taurupes. Princis
Edvards ar lielu interesi izvaicāja klātesošos par sasnie-
gumiem programmas ietvaros, aktīvi interesējās par lie-
lākajiem izaicinājumiem un ieguvumiem. Turpinājumā
Veseksas grāfs piedalījās darba pusdienās, kur klātesošos
Award programmas jauniešus, Award vadītājus un citas
amatpersonas izvaicāja par trīs tēmām – programmas Award
īstenošanas labā prakse Latvijā, programmas Award da-
lībnieku iespējas atbalstīt programmas turpmāko attīstī-
bu un izplatību, kā arī zelta The Duke of Edinburgh’s
International Award ieguvēju dzīves virzību pēc dalības šajā
programmā.  

Princis Edvards apmeklēja Latviju, lai popularizētu sava
tēva, Edinburgas hercoga prinča Filipa starptautisko jau-
niešu pašaudzināšanas programmu Award un atzīmētu tās
darbības Latvijā desmit gadu jubileju.

Starptautiskās programmas AWARD Aknīstes vienību
pārstāvēja septiņas jaunietes Vineta Strumska, Sintija
Zaičenkova, Elīna Bērziņa, Gunta Terentjeva,
Ivonna Iesalniece, Elvita Svikša un Arta Sala. Award
jaunietes pavadīja Aknīstes novada priekšsēdētāja Vija
Dzene un Award vadītāja Aknīstē Evija Ķiķēna. 

Paldies pašvaldības vadītājai Vijai Dzenei, ka jaunietes
pavadīja un atbalstīja Veseksas grāfa prinča Edvarda vie-
sošanās laikā - Rīgas Tūrisma un radošo industriju teh-
nikumā, kur 10 Award vienību jaunieši no visas Latvijas
karaliskās ģimenes pārstāvim angļu valodā prezentēja savu

labās prakses pieredzi! Paldies izpilddirektoram Jānim
Gavaram par organizēto transportu par godu šim pasā-
kumam! Paldies šoferim Aivaram Dzenim par sapratni un
atsaucību, nogādājot AWARD dalībnieces uz Rīgu un vēlu
vakarā mājās! 

Milzīgs paldies visām Aknīstes AWARD dalībniecēm, it
īpaši Elvitai un Artai, kas godam prezentēja savu piere-
dzi un spēja atbildēt uz prinča Edvarda un viņa pavado-
ņu uzdotajiem jautājumiem! 

E.Ķiķēna.  

Veseksas grāfs - princis Edvards  
TIEKAS AR AKNĪSTES JAUNIETĒM

Tikai tas, kas savu 
tēvu zemi 

pazīst, var to patiesi
mīlēt.

/A.Kronvalds/

11. novembrī jau kļuvis
par tradīciju godināt
Aknīstes novada varoņus
viņu cīņas un atdusas vie-
tās.

Pie aizdedzinātās sve-
cītes par godu varoņiem
mūsu Novadpētniecības
muzejā mēs uzzinājām
par brīvprātīgiem kara-
vīriem, kuri tālajā1919.
gada 11. novembrī, ne-
saudzējot savu dzīvību, cī-
nījās pret Bermonta uz-
brukumu. Ļoti intere-

11. novembris ir varoņu piemiņas diena
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santi bija apskatīt Lāčplēša
ordeni 3. pakāpes, ar kuru
tika apbalvots 1920. gadā
mūsu novadnieks bijušais
Aknīstes pamatskolas sko-
lotājs, leitnants Jānis
Valdmanis. Kopumā
Aknīstes novadā ar
Lāčplēša ordeni apbalvoti
13 karavīri. 

11. novembris jau kļu-
vusi arī par visas Latvijas
brīvības cīņās kritušo va-
roņu piemiņas dienu.
Braucot ekspedīcijā, mēs
neņēmām kā parasti līdzi
grābekļus, lai sakoptu pie-
miņas un atdusas vietas, jo
pirmais novembra snie-
dziņš ar baltu segu pār-
klāja zemi. Mēs aizdedzi-
nājām svecītes par godu
Sēļu un Susējas partizā-
niem, apmeklējām Augš -
kurzemes Zaļo partizānu
pirmo kauju vietu Gārsenē,
uzzinājām par unikālo
brīvības pieminekļa vēsturi
Asarē un pieminējām va-
roņus viņu atdusas vietās. 

Skolotāja O. Vabeļa pa-
rādīja mums Aknīstes kap-
sētā vietu, kur apbedīti 1.
pasaules kara laika vācu
karavīri. Mēs arī uzzinājām
par holokausta traģēdiju
mūsu pilsētiņā un iede-
dzinājām svecīti pie Upuru
pieminekļa ebrejiem. 

Braucot uz mājām, mēs
domājām par mūsu
Latvijas nākotni - lai nekad
nebūtu karš, lai mēs vien-
mēr būtu brīvi un laimīgi.

Paldies Aknīstes pa-
švaldībai par sagādāto
transportu.

Aknīstes BJC 
novadpētniecības 

pulciņa vārdā 
Sandis Sorokins

Ir pagājis pirmais gads, kopš Gārsenes pils
koridorus un telpas nepieskandina skolas
bērnu čalošana. Pils, kas vairāk kā gadsimtu
slejas pagasta centrā, pamazām kļūst par
vietu, kur ikviens – gan pagasta viesis, gan
vietējie iedzīvotāji var izzināt vēsturi, bau-
dīt mākslu, vai vienkārši atpūsties dabas ta-
kās un pils parkā. 

Ko esam paveikuši šajā pirmajā gadā? 
Gārsenes pilī gads iesākās ar pils lielās

zāles remontu, kas bija izaicinājums gan pils
darbiniekiem, gan gārseniešiem, kuriem pils
zāle 75 gadus bijusi nemainīga un vēl ilgi
paliks atmiņās ar skatuvi, zem kuras sko-
las laikā varēja spēlēt paslēpes, sporta un
kultūras aktivitātēm, un, protams, arī ju-
bilejām un svētku svinēšanu.  Jau 28.mai-
jā izremontēto Lielo zāli ar koncertu piepildīja
Jēkabpils A.Žilinska mūzikas skolas ka-
merorķestris un pirmā tūrisma sezona pēc
skolas slēgšanas tika atklāta.  

Līdz sezonas atklāšanai katru pils stūrīti
centāmies iekārtot tā, lai ikviens viesis šeit va-
rētu atpūsties un vēlētos atgriezties vēl un vēl.
Tika iegādātas 20 jaunas gultas un tas snie-
dza iespēju izmantot visas otrā stāva telpas
nakšņotājiem. Kopā nakšņošanai šogad va-
rējām piedāvāt 32 gultas vietas un 40 vietas
uz matračiem. Papildus, viesu ērtībai, bijušajā
meiteņu darbmācības kabinetā iekārtojām pa-
šapkalpošanās virtuvi, kurā nakšņotāji var pa-
gatavot sev vakariņas un brokastis. 

Arī Gārsenes dabas takās šajā pavasarī
sev mājvietu atrada jauni iemītnieki, kas at-
ceļoja no Saukas dabas parka un Guntara
meistarīgajās rokās ieguva sev jaunu dzīvi.
Tika iekārtota „Krēslas stundas taka”, kas
stāsta par meža rūķu dzīvi un saimniekošanu
mežā. „Krēslas stundas taka” šovasar tika
atzīta par vienu no ģimenēm ar bērniem drau-
dzīgāko atpūtas objektu portāla „Delfi” la-
sītāju atsauksmēs. Savukārt, Zaļajā takā šo-
gad tika nomainīti vairāki galdi un soli, iz-
vietotas jaunas atkritumu kastes un no-
mainīts tilts pie atpūtas vietas „Lutauši”. 

Gada gaitā pilī ir notikuši koncerti ar
Jēkabpils A.Žilinska mūzikas skolas au-
dzēkņu piedalīšanos, esam piedalījušies
Eiropas Kultūras mantojuma dienās, uz-
ņēmuši pie sevis muižkungus no visas
Latvijas „Muižkungu turnīrā”, pie mums ir
notikušas kāzu ceremonijas, foto sesijas un
kāzu svinības. Esam snieguši naktsmājas gan

tūristu grupām, gan festivāla „Sansusī” māk-
sliniekiem un apmeklētājiem, gan indivi-
duālajiem ceļotājiem.  

Īpašais PALDIES!
„Zelta roku” īpašniekam Guntaram

Geidam, pasakainajai gidei Dacei Geidai, rū-
pīgajai un čaklajai Edītei Līdumai, izpalī-
dzīgajam Jānim Bondaram, enerģiskajiem
Dainim Krievānam un Andrim Zībergam, ak-
tīvajai Dainai Mažeikai, Jēkabpils A.Žilinska
mūzikas skolas vadībai, VAS „Latvijas Valsts
Meži” Dienvidlatgales reģiona pārvaldei un
visiem gārseniešiem, kuri šogad veltīja savu
laiku un darbu, lai pils, tās apkārtne un
Gārsene kļūtu vēl skaistāka. 

Izaicinājumi nākamajam gadam
Arī 2017.gads Gārsenes pilī un dabas ta-

kās atnesīs jaunas pārmaiņas. Šogad tika ap-
stiprināts ES ELFLA LEADER programmā
iesniegtais projekts par radošās rezidences
„Debesjums” izveidošanu Gārsenes pils
kompleksa klēts ēkā un nākamā gada vasa-
rā tiks realizēta šīs ieceres pirmā daļa.
Plānojam, ka jau vasaras beigās būs veikta
klēts ēkas jumta nomaiņa un bēniņu stāva
rekonstrukcija. Ja finansējums pietiks, tad
viena no klēts ēkā esošajām pirmā stāva tel-
pām tiks sakārtota Gārsenes pagasta vēstures
ekspozīcijas izvietošanai vasaras sezonā. 

Veiksmīgi sadarbojoties ar VAS „Latvijas
valsts meži”, esam vienojušies par jaunu ob-
jektu izveidošanu Gārsenes dabas takās. Un,
ja viss izdosies kā plānots, takas papildinās
gan skatu platforma Dienvidsusējas senie-
lejā, gan jaunas, atraktīvas atpūtas vietas
bērniem un pieaugušajiem. 

Kaut tūrisma sezona mums sāksies jau
4.maijā ar pirmajām kāzu svinībām pilī, lie-
lā atklāšana gaidāma 28.maijā, kad plānots
fonda „1836” veidotā ceļa „Aplido, apceļo, ap-
mīļo Latviju!” gājiena no Ilūkstes līdz
Aknīstei noslēguma koncerts parkā pie pils. 

Pavisam nemanāmi pils ir kļuvusi par ie-
cienītu vietu kāzu svinībām pāriem no visas
Latvijas un jau septembrī mūsu kalendārs nā-
kamajam gadam tika piepildīts ar svinībām vi-
sai vasarai. Protams, tradicionālajām Gārsenes
sporta spēlēm laiku pilī esam rezervējuši un
tās notiks kā ierasts, augusta beigās.
Savukārt jaunums būs velomaratona „Sēlijas
pērle” norises laiks, jo nākamgad šis pasākums
notiks 19.augustā, nevis vienā nedēļā ar
Gārsenes sporta spēlēm, kā tas ir bijis līdz šim.

Nākamā gadā Gārsenes pils piedalīsies arī
Latvijas piļu un muižu asociācijas rīkotajā ak-
cijā „Apceļo Latvijas pilis”. Tā plānota jūlijā
un augustā. Pieredze rāda, ka šīs akcijas lai-
kā apmeklētāju skaits ļoti pieaug un šī ir ziņa
mūsu novada uzņēmējiem ( veikaliem, ka-
fejnīcām, viesu namiem u.c.), ka papildus klien-
ti nākamajā vasarā noteikti būs.

Noslēdzot šo pirmo gadu Gārsenes pilī, vē-
los novēlēt visiem veselību, darba sparu, jau-
nus izaicinājumus un aicinu ikvienu pielikt
savu roku un domu, lai mūsu Gārsene kļūtu
par skaistāko un sakoptāko vietu Latvijā.

Ziemassvētkus gaidot, Gārsenes pils
pārvaldniece Ilze

2016. gads Gārsenes pilī
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V. Ancīša
bibliotēkas

jaunieguvumi
novembrī

Loiko, Sergejs. Lidosta : gal-
venā grāmata par karu, kuram ne-
vajadzēja būt, un par varoņiem, kuri
gribēja dzīvot, taču mira

Hora, Reičela. Cerību spārnos:
romāns

Seleckis, Vilis, 1950.
Memoranda mednieki: detektīvro-
māns

Gailīte, Anna Skaidrīte, 1940.
Sintijas stāsts : par dzīvi kā gais-
mas zibsni

Toda, Anna. After. Pēc mūsu
strīda: romāns

Ferrante, Elena. Brīnišķīgā
draudzene : romāns

Seleckis, Vilis, 1950-. Meitenes
ar eņģeļa tetovējumu : aizraujošs
stāsts-trilleris - par to, kā vajātie un
pazemotie aizstāv savu godu un tie-
sības dzīvot

Doda, Kristīna. Atriebes im-
pērija :psiholoģiskas spriedzes ro-
māns

Jakubovska, Māra. Melnā
Berta : biogrāfisks romāns

Kaspari, Sofija. Flamingu la-
gūna : romāns

Raščevska, Ilga, 1963.
Norakstītie: romāns

Kaspari, Sofija. Ūdenskrituma
dziesma : romāns

Railija, Lūsinda. Vētru māsa
: Alijas stāsts: romāns

Baldači, Deivids. Pēdējā jūdze:
romāns

Linka, Šarlote. Maldi : psiho-
loģiskās spriedzes romāns

Bērnu un jauniešu
literatūra

Kinnijs, Džefs. Grega dienas-
grāmata : romāns ar karikatūrām

Grejs, Kess. Deizija un dzīves
nedienas: bērnu stāsti

Ilustrētie spoku stāsti
Tamms, Henriks. Nindzja

Timijs un ceļojums uz Sansoriju:
bērnu stāsti

Kandrotiene, Dangole. Skapja
stāsti: bērnu stāsti

Troļļi : kinostāsts

Pasākumu plāns decembrī
15. decembrī  
plkst. 14.00      Ziemassvētku pasākums senioriem Gārsenes k/n. 

Iepriekš pieteikšanās.
17. decembrī
plkst. 11.00      Eglīte mazajiem bērniem. (ar ielūgumiem)  Aknīstes BJC
18. decembrī
plkst. 15.00      Labdarības koncerts „Ieklausies brīnumā„ Aknīstes vidusskolā.      

Ieeja par ziedojumiem.
25.decembrī
plkst. 15.00    Muzikāls sveiciens „ Nāc, Ziemassvētku naktī ieklausies” Gārsenes k/n.           

Ieeja brīva.
plkst. 19.00      Muz. apv. „Muskatrieksts” Ziemassvētku koncerts Asares k/n.

Ieeja brīva.
plkst. 21.00      Groziņballe kopā ar „Muskatriekstu” Asares k/n. 

Ieeja EUR 4.00
30.decembrī 
plkst. 20.30      Ierašanās pie galdiņiem
plkst. 22.00      VECGADA BALLE. Grupa „ Novadnieki” Gārsenes k/n.

Ieeja EUR 5.00
1. janvārī
plkst. 00.30      Jaunā Gada uzruna un svētku SALŪTS pie Aknīstes domes.

Laime ir sirdi pret sirdi dot
Sev prieku citu priekā iemantot,
Sajust, ka pasaulē šajā
Esi vajadzīgs.

/R.Barda/ 

Mīļš paldies Danutei Bašķei – Rutkovskai par brīvprātīgu rado-
šu darbu Aknīstes Novadpētniecības muzeja labā – par stendu un vitrī-
nas noformēšanu, piedalīšanos pasākumos un fotografēšanu, priekšme-
tu gatavošanu signēšanai un kartotēkas rakstīšanu.    

Pateicībā muzeja dibinātāja Olga Vabeļa

Šodien ir vienalga,
Vai pulksteņi ir no
zelta vai sudraba,
Galvenais, lai tie
mērītu precīzi
Mūsu labo nodomu,
lielo darbu
Un jauno cerību
stundas.

/M.Čaklais/

Ziemassvētki –
gaismas atgriešanās.
Ikvienā no mums ir
gaisma, mīlestība,

labestība. Dalīsimies tajā – un pasaule kļūs labāka. Patiess smaids, atzinīgs
vārds, laikā pateikts paldies nemaksā neko, bet nozīmē tik daudz – dāvāsim
to viens otram.

Lai Ziemassvētku noskaņa nes ticību, cerību un mīlestību katrā sirdī!
Lai Jaunais gads mums visiem bagāts gaišām domām, labiem vārdiem, kriet-

niem darbiem!
Gaišus Ziemassvētkus un skaistāko sapņu piepildījumu Jaunajā gadā!

SIA  Aknīstes pakalpojumi
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Ziemassvētki ir cilvēku
iekšējās gaismas svētki.
Mēs gaidām mirdzumu 
no iekšienes!
No sevis.
No tā, kas sevī.
Mēs to piesaucam, lūdzam,
uzturam un svinam.
Gaišu, līksmu, siltumu un mīlestības

pilnu Ziemassvētku noskaņu, un
sirds mieru svētkos vēlu 

visiem novada iedzīvotājiem! 
Sociālā dienesta vadītāja

Lidija Deksne

Ziemassvētku dievkalpojums
Gārsenes ev.-lut. baznīcā

2016.gada 24.decembrī
Plkst.16.00. 

Esiet mīļi gaidīti.

Lēni, lēni sniedziņš snieg,
Lēni laimes māte brien.
No ciemiņa ciemiņā,
No sirsniņas sirsniņā.
Vēlam Jums priecīgus un siltus

Ziemassvētkus, ģimenes un
laipnu cilvēku lokā, un laimīgu,
aktīvu un panākumiem bagātu

Jauno gadu!

Jēkabpils novada pašvaldība

..ar gaišām liesmām, 
ar egļu smaržu,
ar dziesmām un piparkūku garšu,
nāks rūķis uz tavām mājām
pa taku piesnigušu,
rotaļā jautrā un smaidot,
trauc pretī tam.. kā gaidot
ar zvaigznēm un smiekliem 
piebērtu dienu ..
kad vari būt kā mazs bērns..
un sapņot..

(Jānis Damroze)
Lai Ziemassvētku laiks mums visiem
ļauj just kā bērniem, izbaudīt mieru,

patiesu, nesatvtīgu mīlestību un 
piedzīvot Ziemassvētku brīnumu!
Lai Jaunais 2017. gads atnes sen 

lolotu sapņu piepildīšanos
un visi ieceru īstenošanu! 

Neretas novada pašvaldība

Laikā, kad dvēsele pieklust lielā brī-
numa gaidās un pār zemi pārlaižas
netverams klusums, visiem mūsu bi-
jušajiem, esošajiem, jaunajiem lasī-
tājiem un visiem novada iedzīvotā-
jiem, novēlam labestības un sirds-
miera piesnigušus Ziemassvēt kus un
cerību piepildījumu Jaunajā gadā! 

V. Ancīša Aknīstes bibliotēkas
kolektīvs
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Mums uzdāvināts jauns gads, skaists un apaļš,
tajā ir tik daudz dienu un stundu! Tikai mūsu iz-
vēle paliek, kā tās nodzīvot – piepildīt ar prieku
un mīlestību vai izniekot. 

Mums visiem zināma kāda veca paruna „Kā sāk-
sies Jaunais gads – tā aizskanēs”.  Tādēļ ietērpsim
Jauno gadu labestībā, rotāsim katru dienu ar smai-
du! Ir vērts piedzīvot, izjust, mīlēt un priecāties
tieši tagad, nevis kaut kad pēc tam.

Pirms gandrīz simts gadiem mūsu tauta uz-
varēja neticību saviem spēkiem, savas valsts un
zemes nākotnei. Mums jābūt pateicīgiem par to!
Un lielākā pateicība, ko varam dot, ir lepnums un
vienotība par savu zemi. 

Lai šajā pārmaiņu pilnajā laikā mūs pavada sta-
bilitātes un drošības sajūta!  Lai mums pietiek ener-
ģijas piepildīt savus sapņus!  Lai mēs vairāk prie-
cātos par otra panākumiem, tādejādi darot lai-
mīgākus mūs pašus!

Deputāte  Valentīna Čāmāne

Tik balts un kluss...
Krīt zemei pāri mirdzošs zvaigžņu pakavs,
Un gaišām rokām skaudams zemes telpu, 
Nāk senais, mīļais Ziemassvētku vakars...
Šajā pirmssvētku laikā ikvienam novada ie-

dzīvotājam vēlu stipru veselību, cerību un vēlmju
piepildījumu. Lai Ziemassvētku laiks ienes mie-
ru, gaišumu un prieku katrā mājā.

Lai nākamais gads paver durvis jaunām vir-
sotnēm, lieliem izaicinājumiem, drosmīgām
idejām un labiem darbiem!

Deputāts Jānis Vanags

Laika ratam griežoties, nemanot ir aizritējis vēl viens gads.
Kāds tas bijis Aknīstes novada ļaudīm? Manuprāt, gads ir bijis
ļoti darbīgs, meklējumiem un ieguvumiem piepildīts. Nekļūdīšos
sakot, ka esam pavadījuši lielām ambīcijām bagātu gadu.
Uzdrīkstēšanās un zināma veida risks ir bijis neatņemama sa-
stāvdaļa daudzu iniciatīvu uzsākšanai. Bet, kā saka, kas neriskē,
tas nevinnē. Pozitīvais ir tas, ka Aknīste turpina augt un attīstīties,
top arvien skaistāka.

To, kas paveikts, novada iedzīvotāji redz paši. Protams, pa-
tīkami, ka mūsu kopdarbu saskata un novērtē arī mūsu viesi.
Nav jau tā, ka viss iecerētais izdevies, piemēram, līdz galam ne-
esam sakārtojuši Gārsenes kultūras namu. Tajā aizvien nav pie-
ejamas tualetes telpas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Arī
Aknīstes ielas vasarās putekļainas, rudeņos  dubļainas un bed-
rainas, bet ziemā slidenas. Aknīstes pašvaldībai piederošās ēkas
bieži vien ir diezgan nožēlojamā izskatā... Darāmā  vēl daudz!

Mans pozitīvais pārdzīvojums ir tas, ka redzu, kā pamazām
tiek sakārtotas privātmājas, ka tās top aizvien skaistākas, ka
veidojas sakopta vide.

Katram no mums ir savs sargeņģelis, un paldies viņam, ka at-
vēlēts vēl dzīvot un darboties. Dzīvē viss notiek tā, kā tam jānotiek,
un cilvēkam atliek vien pieņemt un iegrozīt lietas sev par labu.

Dzīvosim savā mazajā, jaukajā, mīļajā novadā tā, lai satie-
koties viens otram varam droši ieskatīties acīs un pateikt – lab-
dien! Lai mazāk skaudības, nenovīdības, bet vairāk gaiša prie-
ka par citiem, citu sasniegumiem, panākumiem, lai mūsu gai-
šās domas, vārdi saskan ar darbiem!

Nākošgad pasaules varenajiem vēlu labu gara veselību! Lai ik-
vienā sirdī iemājo miers un ikvienā ģimenē – saticība. Lai Latvijas
valdībai pietiek spēka, zināšanu un gribas sakārtot valsts ekono-
miku, lai ikviens iedzīvotājs varētu dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi!

Kaut arī zemi neklāj Ziemassvētku noskaņai tik ļoti vajadzīgais
baltais sniegs, es jums visiem novēlu baltām domām piepildī-
tus Ziemassvētkus, baltiem darbiem bagātu Jauno 2017. gadu!

Lai Ziemassvētkos atnākusī gaisma un labestība pavada Jūs
visu nākamo gadu, un tikai gaišas domas lai palīdz veikt lielus
un mazus darbus svētkos un ikdienā!

Lai iecerēto izdodas piepildīt, kāroto – sasniegt, iegū-
to – nosargāt! 

Deputāte Skaidrīte Pudāne

Vispirms jau visiem novadniekiem novēlu baltus, priecīgus, labiem notikumiem
un jaukām sajūtām pilnus Ziemassvētkus.

2016.gadā,gadā,kura ritējums tuvojas beigām, gribu atgādināt par vienu spilgtu un, manā skatījumā, 
emocionālāko šī gada notikumu, un vēlreiz pateikties tiem cilvēkiem, kuri, dažādā veidā,

palīdzēja tapt grāmatai „Gārsene un gārsenieši“.
Grāmatas izdošanu materiāli atbalstīja novada dome un, personīgi, daktere Edīte Elekse. 

Milzīgu darbu tās izdošanā ieguldīja grāmatas autori gārsenieši Edīte Pulere, 
Alberts Kreņevskis, Ausma Bērziņa.

Lieli nopelni grāmatas tapšanā ir arī Andrejam Spolem. Visbeidzot grāmatas prezentācijas materiālo pusi 
palīdzēja nodrošināt Egons Tunķelis un Gints Elksnis.

Iepriekšējā rindkopā pieminētajiem cilvēkiem gribētu vēlreiz pateikt 
Lielu Paldies par nesavtību un patriotismu.

Noslēgumā arī mīļš sveiciens pašvaldības darbiniekiem un deputātiem, daļai no kuriem, gribētos atgādināt 
bijušās britu premjeres Margaretas Tečeres vārdus; „NAV NEKĀDAS SABIEDRISKĀS NAUDAS,

IR TIKAI NODOKĻU MAKSĀTĀJU NAUDA“.
Tam nevar nepiekrist, tāpēc ,atkārtoti, gribu lūgt publiskot to nodokļu maksātāju izlietotās

naudas apjomu, kas 2016.gadā tiek izlietots darbinieku prēmēšanai.
Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!!!

Deputāts Andris Zībergs



20

Gan sirsnību, gan labestību
Par spīti visam sirds lai jūt.
Ja sevī nosargāt to spēsim,
Tad katrs gads mums laimīgs būs!

Lai Ziemassvētku mirdzums ienes mieru Jūsu sirdīs un mājās,
dāvājot veiksmi, izdošanos un daudz gaišu notikumu 

Jaunajā 2017.gadā!
Asares pagasta pārvalde

Ar Ziemassvētku baltajām kamanām
Eglīšu gaismā
Brauksim Jaungadam pretī,
Līdzi ņemot tikai labās dienas,
Gaišās domas un cerību putnus...
Sveces gaisma, lai priecē acis,
Ziemassvētku dziesmas-ausis, 
un gaišās domas - sirdis, bet tos
sapņus un ieceres sirdī kas mīt, 
lai Jaunais gads palīdz piepildīt!

Aknīstes novada pašvaldības
PII ,,Bitīte“ kolektīvs

Dzīvo
ar sauli
Sirds viducī smalkā.
Dzīvo ar mīļumu plaukstās.
Dzīvo no avota,
laimi smeļot.
Dzīvo ar gaismu domās!

Sveicam novembra un decembra
jubilārus

Aiju Voitišķi
Ļoni Isodu

Silviju Koniševsku
Jāni Multiņu

Ilgu Cālīti
Edīti Eleksi

Biedrība ,,Manai mazpilsētai
Aknīste“

Ieliec egles zarā sveci,
Lai par cerību tā deg!
Pats jau zini, kas tu esi,
Kāds ir tavu sapņu ceļš!

Gaišus Ziemassvētkus!
Labiem nodomiem un 

darbiem bagātu Jauno gadu!
Ticību, cerību, mīlestību

2017.gadā!

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Gita Ozoliņa

Šajā baltajā klusumā brīdi stāt,
Pavērsties zvaigznēs un padomāt, 
Šajā baltajā klusumā iespējams viss,
Kas vēl nav bijis un noticis...

Nemanot paskrējis vēl viens gads. Lauksaimniekiem tas
ir bijis gana sarežģīts. Piensaimnieki  gada vidū tika ai-
cināti uz pusi samazināt piena ražošanu. Laiciņu pēc šī pa-
sākuma tika nedaudz tika palielināta samaksa par nodo-
to pienu, kā arī apsolīta kompensācija ražošanas atbalstam.

Savukārt  graudkopji izaudzēja bagātīgu ražu, taču ru-
dens nelutināja ar saulainu laiku un tas radīja problēmas
novākt uzaudzēto. Savukārt graudu kaltēšanai izmaksas
bija nesamērīgi lielas, lai iegūtu graudu kvalitāti. Bet nu
šoreiz  graudaudzētājiem par prieku, pienākas kompensācija. 

Arī jaunie Aknīstes novada iedzīvotāji atgriežas vecā-
ku saimniecībās un tās pārņem, lai paliktu laukos, strā-
dātu, ražotu un iekoptu mūsu laukus un sētas. Par to vis-
lielākais prieks.!

Lai Ziemassvētku miers un klusums ikvienam dod spē-
ku un cerību, lai ienes mājas saticību un mīlestību!

Lai Jaunais gads paver durvis jaunām virsotnēm, lie-
liem izaicinājumiem, drosmīgām idejām, labiem dar-
biem un to piepildījumam!

Lauku attīstības konsultante  
Irēna Butkus. 
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Viss lietus nolīs, kam vajadzēs līt.
Lapas aizver acis un krīt.
Sadzīs viss, kam nevajag dzīt.

/K.Elsbergs/

Pieminēsim Aknīstes novada Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētos Mūžībā aizgājušos:

Berjoza Pārsla  22.03.1936  18.11.2016   
Hauka Guntis  15.05.1955   10.11.2016   
Romānovs Krišjānis  13.08.1992 06.11.2016   
Rutkovska Teresa  26.10.1927 22.11.2016   
Ružello Eleonora  23.08.1940 01.11.2016   
Skvarnavičute Monika  20.04.1924 10.11.2016   
Zanders Jānis  18.04.1988  14.11.2016   

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa

Atļauj šodien saviem 
gadiem ziedēt
kā ziedlapiņām, kuras 
saulē plaukst,
Atļauj šodien saviem gadiem 
skanēt kā melodijai, 
kura sirdī šalc.
Ļauj kādam sapnim šodien 
zvaigznēs mirdzēt,
Lai dienu skrejā tas pie tevis trauc!

(A.Āre)

Decembra jubilāri

Ilga Cālīte
Meldra Ivanova

Silvija Jaujeniece

Sveicam dzimšanas dienā!

Vēlam – lai nesteidzīgs 
ir laiks jūsu laimes brīžos 

un lai ātri aizzib tās dienas,
kas nav laipnas pret jums!

Aknīstes novada 
pašvaldības darbinieku

arodbiedrība

Izsaku pateicību 
Janīnai Šimkevičai, 
Jānim Gavaram un 

Nikolajam Curikovam 
ar ģimeni par labo sirdi un palīdzību!

Skaidrīte Priede

Mēs vēlam veselību, vēlam spēku,
Ik katrai rūpei viegli garām iet!
Ar gaišu dzīvesprieku lai Tu spētu
Ik tumšam brīdim tiltu pāri likt!

Sirsnīgi sveicam dzimšanas dienā 

Annu Koponāni
Elenu Multiņu

Zinaīdu Geidāni
Janinu Lužieni.

Aknīstes senioru centrs.

Cienījamie 
Aknīstes novada 

seniori!

Sagaidot gada visbrīnišķīgākos 
svētkus, atļaujiet visus sveikt 

ar vislabākajiem novēlējumiem. 
Lai gaišas domas, stipra veselība,

prieks, miers, mīlestība 
un laime pavada 
visu nākošo gadu!

Ziemassvētku miers lai katrā namā,
Laimi, veselību Jaunais gads lai nes!
Spēks un izturība lai mūs ceļā vada,

panākumiem bagāts lai ir
Jaunais gads!

Aknīstes senioru 
centrs.



22

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”. 

Čuči, guli, mazo bērniņ,
Šūpulīša dibenā;
Nedeldē linu virves,
Nemodini māmulīti.

Sveicam Aknīstes novada 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
bērniņus: Kristeru Krankalu

un Rihardu Puķānu. 
Kopā ar vecākiem priecājamies

par viņu nākšanu pasaulē!
Aknīstes novada dzimtsarakstu

nodaļa

Simt jaunu domu dod viens mirklis.
Visu dzīvi ietvert spēj viens mirklis,
Tūkstoš mirkļu ikkatrā dienā –
Vai tu redzi, cik tu bagāts esi!

/Jānis Rainis/
Sveicam jubilārus nozīmīgās
jubilejās novembrī un decembrī
Curikova Evija 
Strēlnieks Māris  
Timahovs Valērijs  
Voitiške Aija  
Arbidāne Elita  
Miķēns Viktors  
Ozols Ivars  
Timze Olita 
Bondare Anita  
Deņisovs Jānis  
Koniševska Silvija  
Narbuts Laimonis  
Mieze Velta  
Miglāns Jānis  
Rāzna Biruta  
Vepris Jānis  
Ruža Agnese  
Bruža Irma  
Petroviča Genuvefa  
Šīmane Zenta  
Arndte Ella  
Vārna Olga  
Davidena Lidija  
Bīriņa Biruta  
Brakovskis Juris  
Simonaitis Valiks  
Bružs Valdis  
Dzalbe Sarmīte  
Kancāne Guna  
Kozuliņš Pēteris  
Lācis Dzintars  
Drozdovskis Mairis  
Gurbiņinks Aivars     

Es esmu notikumu vidū...
Novada laikraksta veidošana nav viegls, taču bez-
gala saistošs un interesants process, un “ievelk
sevī” tik ļoti, ka par to jādomā nemitīgi – gan tad,
kad kārtējais laikraksta numurs jau iznācis, gan
tad, kad jāgatavojas nākamā tapšanai. Nav lielāka
gandarījuma par novada lasītāju paustu atzinību,
tādēļ ļoti gribētos, lai „Aknīstes Novada Vēstis”
arī nākamajā gadā priecētu gan pašu, gan kaimiņu
novadu ļaudis.  Ko darīsim nākamgad, par ko
spriedīsim un par ko iestāsimies? To darīšu Jums
zināmu  “Aknīstes Novada Vēstīs”, jo, tāpat kā
līdz šim, arvien būšu notikumu virpulī! Mans no-
vēlējums laikraksta lasītājiem – lai izdodas sa-
just un izbaudīt ik mirkli, kas sniedz prieku, un
novērtēt to!

Lai balts zied  Ziemassvētku laiks 
Un laimes zvaigzne jaunam gadam – 

Tā gaidītājiem saulains vaigs!
Lai balts zied  Ziemassvētku laiks
Kā roze un kā sniedziņš svaigs – 

Tam klāt tu piespiedies kā radam. 
Lai balts zied  Ziemassvētku laiks

Un laimes zvaigzne Jaunam gadam.
(Vējāns) 

Šīs dienas pirms Ziemassvētkiem ved mūs pretim kādam baltam klusumam,
aiz kura ir kaut kas mīļš, sen aizmirsts un pazaudēts, kas mums atkal no jau-

na jāatrod... Baltu ceļu ziemassvētku brīnumam un Jaunā gada cerībām!
Lāsma

Vislielākais un siltākais paldies Aknīstes pasta nodaļas darba rūķiem!
Malači! Teicami! Vairāk kā teicami! Zelta darbinieki! Paldies! 

Man nav nācies redzēt jebkādu citu pasta nodaļu, 
kurā tās darboņi strādātu tā, kā Aknīstē. No sirds paldies!

Ar patiesu cieņu, vēlot visu visgaišāko Genovefa Čerkovska Rīgā.

Manai māsiņai Lūcijai 
dzimšanas dienā!

Lūcijai – Kliņģerītei

Par kliņģerītēm puķītes šīs sauc...
Tavā dārzā, māsiņ, viņu daudz-
Liela vaga tur, kur ābeles,
Zied šīs mīļās saules strēmeles.
Skatos, brīnos: tiešām īsts,
Kas šo brīnumu tik daiļu radījis?
Tavas rokas, Lūcij, darbīgās
Tava mīlestība dedzīgā:
Katru puķīti Tu vienmēr apmīļo,
Arī kliņģerīti burvīgo.
Pati- kliņģerīte esi smaidīgā-
Oranžā vai brūni dzeltenā-
Vienmēr laipna, sirdi atvērtu, 
Pilnu gaišu saules stariņu.
It  nekad par sevi nesūdzies,
Viss Tavs mūžs ir darbā iejūdzies,

Viegli nav, bet smaidīt proti Tu
Kliņģerīšu smaidu- sirsnīgu.
Māj man kliņģerītes: 
„Šurpu, šurpu nāc,
Priecāties par daili, lūdzam, sāc!”
Un es priecājos, cik koši sazied te
Mazās kliņģerītes- saulītes.
Svārciņi no saules stariņiem.
Sirsniņa deg brūniem dzintariem,
Un smej līksmi kliņģerīšu dārzs,
Katrs ziediņš Tevim, māsiņ, dārgs...
Kliņģerīte, māsiņ, esi Tu-
Daiļākā no visām puķītēm:
Ar saules smaidu siltu, sirsnīgu,
Kliņģerīšu smaidam līdzīgu.
Ziedi, maigā kliņģerīte,
Dzeltenā un oranžīgā,
Lai skan Tava mazā stīga
Svētsvinīga, bezgalīga.

Patiesā cieņā Genovefa Čerkovska
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