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RUNDĀLES PILĪ GODINA LABĀKOS UZŅĒMĒJUS ZEMGALĒ. Turpinājums 11. lpp

Spīgo pārsliņas sniega klēpī,
Tur jau brīnuma brīnums ir slēpies.
Zvaigznes staro tik augstu,
augstu – Sasildi zemi ar savu plaukstu!
Ar savu sirdi, ar savu gribu, 
Ar savu karsto mīlestību.

/M. Bārbale/ 

Ziemassvētki ir laiks, kad mēs aizdomājamies par to, kas cil-
vēka dzīvē ir pats svarīgākais. Šis ir laiks, kad negribas sevī ie-
laist tās pārdomas, kas nes līdzi tumšās krāsas. Gribas priecāties
par labi paveiktajiem darbiem, panākumiem personīgajā dzīvē,
par citu priekiem. Gadu mijas dāvana katram ir iespēja mainī-
ties – vairāk ticēt sev un savai veiksmei. Ir atkal jaunā sākums.
Pasaule ir atvērta un aicinoša. Mēs skatāmies jaunā gada kalendārā
un skaitām, cik laika palicis līdz pavasara cīruļiem, Vasarsvētkiem,
izlaidumam, rudzu pļaujai... Un saprotam – mums atkal ir apsolītas
366 cerību, mīlestības un iespēju pilnas dienas! Ziemassvētki ir
pateicības laiks, tāpēc gribu teikt LIELU PALDIES visiem mūsu
novada ļaudīm, kuri ar savu darbu, ar savu pozitīvo attieksmi palīdz veidot mūsu novadu labāku. Novēlu, lai Ziemassvētku
baltais miers nestu gaišumu un drošību Jūsu mājās, lai Jaunais gads atnāk ar piepildījumu tam, ko visvairāk vēla-
mies – ar dzīvesprieku, stipru veselību un mīlestību! Priecīgus svētkus un panākumiem bagātu 2020. gadu!

Aknīstes novada pašvaldības vārdā – domes priekšsēdētāja Vija Dzene
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Aknīstes novada domes sēdes 
27.11.2019. lēmumi

Ø Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamat-
budžeta 2019.gada janvāra – oktobra ieņēmumus –
3035005,45 EUR un izdevumus – 2895132,95 EUR; spe-
ciālā budžeta ieņēmumus – 114779,96 EUR un izdevumus
– 122493,83 EUR.

Ø Atļaut Aknīstes novada pašvaldības grāmatvedībai no-
rakstīt bezcerīgos debitoru parādus 6 personām (miruša-
jām personām) par īres maksu; par sociālās aprūpes pa-
kalpojumiem; par zemes nomu.

Ø Veikt grozījumus Aknīstes novada domes
23.10.2019. lēmumā Nr.270 (prot.Nr.12, 6.#) “Par īres mak-
sas noteikšanu pašvaldības dzīvoklim “Kraujas 1”- 5,
Kraujas, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā” un izteikt
1.punktu šādā redakcijā:

“1.Sakarā ar logu nomaiņu, noteikt īres maksu pa-
švaldībai piederošajā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzī-
voklī “Kraujas 1” – 5 – EUR 22,71 (no tiem apsaimnie-
košanas maksa EUR 9,09) no 2019.gada 1.decembra līdz
2024.gada 30.novembrim.”

Veikt grozījumus Aknīstes novada domes 23.10.2019.
lēmumā Nr.271 (prot.Nr.12, 7.#) “Par īres maksas no-
teikšanu pašvaldībai piederošajā daudzdzīvokļu dzīvoja-
mās mājās dzīvoklī Lejasgāršas” – 8, Gārsenes pagastā,
Aknīstes novadā” un izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

”1. Sakarā ar logu nomaiņu, noteikt īres maksu pa-
švaldībai piederošajā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzī-
voklī “Lejasgāršas” – 8, Gārsenes pagastā, Aknīstes no-
vadā – EUR  19,77 mēnesī (no tiem apsaimniekošanas
maksa EUR 6,28) no 2019.gada 1.decembra līdz
2024.gada 30.novembrim.”

Ø Atsavināt nekustamo īpašumu Muzejs, Aknīstes pa-
gasts, Aknīstes novads, kadastra Nr.56250040211, kas sa-
stāv no muzeja ēkas 146,4 m2 platībā, četru palīgēku pa-
liekām un  zemes gabala 1,47 ha platībā. Nekustamais īpa-
šums ir valsts nozīmes vēstures piemineklis “Tēlnieka
J.Mikena dzimtās mājas.” Noteikt, ka atsavināmā ne-
kustamā īpašuma nosacītā cena  ir EUR 1714,00 (viens tūk-
stotis septiņi simti četrpadsmit euro 00 centi). Nekustamā
īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana izsolē ar aug-
šupejošu soli. Apstiprināt Aknīstes novada domes izsoles
noteikumus Nr.10/2019 „Par Aknīstes novada pašvaldības
īpašuma Muzejs, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, at-
savināšanu”.

Ø Atsavināt nekustamo īpašumu Mūri, Gārsenes pagasts,
Aknīstes novads, kadastra Nr. 56620030091 - meža zeme
ar mežaudzi 2,11 ha platībā. Noteikt, ka atsavināmā ne-
kustamā īpašuma nosacītā cena  ir EUR 11 986,00 (vien-
padsmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit seši euro 00 cen-
ti).Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana
izsolē ar augšupejošu soli. Apstiprināt Aknīstes novada do-
mes izsoles noteikumus Nr.11/2019 „Par Aknīstes novada
pašvaldības nekustamā īpašuma Mūri, Gārsenes pagastā,
Aknīstes novadā, atsavināšanu”.

Ø Saskaņot nodibinājuma  „Vides risinājuma institūts”
izstrādātos zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus
Aknīstes novada Vecmuižas un Zuju ezeram.

Ø Apstiprināt Aknīstes vidusskolas saimniecības pār-
zini Jāni Striku par norēķinu personu saimnieciskajiem da-
rījumiem un rīcībai ar finanšu līdzekļiem Aknīstes nova-
da pašvaldībā.

Ø Saglabāt Aknīstes novadu kā patstāvīgu administratīvo
teritoriju tā pašreizējās robežās. Ja nav iespējams īstenot
lēmuma 1.punktu, tad atbalstīt Aknīstes novada apvie-
nošanos ar Jēkabpils novadu, Salas novadu, Viesītes no-
vadu, Neretas novadu, Jaunjelgavas novadu, Ilūkstes no-
vadu, veidojot vienotu kultūrvēsturisku Sēlijas novadu.

Ø Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos notei-
kumus Nr.16/2019 “Grozījumi Aknīstes novada domes
2018.gada 25.jūlijā saistošajos noteikumos Nr.11/2018 “Par
pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, ne-
izvērtējot to materiālo stāvokli”. 

Ø Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos notei-
kumus Nr.17/2019 “Grozījumi Aknīstes novada domes
2009.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13/2009
„ Par sociālās palīdzības pabalstiem Aknīstes novada ie-
dzīvotājiem””. 

Ø Iznomāt 1 personai pašvaldībai piekrītošo zemes ga-
balu 0.6436 ha  platībā, kadastra Nr.56050010299, un no-
slēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem.

Ø Iznomāt 1 personai daļu no pašvaldībai piekrītošā ze-
mes gabala - 0.0700 ha  platībā, kadastra Nr.56050010370,
un daļu no pašvaldībai piekrītošā zemes gabala 0.1300 ha
platībā, kadastra Nr. 56050010362,  noslēgt zemes nomas
līgumu uz 6 gadiem.

Ø Iznomāt 1 personai daļu no pašvaldībai piekrītošā ze-
mes gabala - 0.1795 ha  platībā, kadastra Nr.56050010381,
un noslēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem.

Ø Iznomāt 1 personai pašvaldībai piekrītošo zemes ga-
bala daļu 1.0 ha  platībā, kadastra Nr.56620030152, un no-
slēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem.

Ø Pagarināt zemes nomas līgumu ar  1 personu par  daļu
no pašvaldībai piekrītošā zemes gabala ar kadastra apzī-
mējumu 56250050065 – 7.9 ha  platībā, nomu uz 6 gadiem.

Ø Pagarināt zemes nomas līgumu ar  1 personu par  pa-
švaldībai piekrītošā zemes gabala daļu ar kadastra apzī-
mējumu 56620030088 – 1.15 ha  platībā un zemes gabala
daļu ar kadastra apzīmējumu 56620030253 – 2.8 ha pla-
tībā, nomu uz 6 gadiem.

Ø Pagarināt zemes nomas līgumu ar  1 personu par  pa-
švaldībai piekrītošā zemes gabala daļu ar kadastra apzī-
mējumu 56620030348 – 0.06 ha  platībā un zemes gabala
daļu ar kadastra apzīmējumu 56620030247 – 2.60 ha pla-
tībā, nomu uz 6 gadiem.

vØ Pagarināt 1 personai noslēgto zemes nomas līgumu
par pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu ar kadastra ap-
zīmējumu 56440050285 17.3 ha  platībā, un noslēgt zemes
nomas līgumu uz 6 gadiem.

Ø Nodot atsavināšanai pašvaldības īpašumā esošo ze-
mes gabalu 1.1 ha platībā, kadastra Nr.56250040204,
Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, iekļaujot to pašvaldī-
bas mantas atsavināšanas ierosinājumu reģistrā.

Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz
29.02.2020., kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokļa
Augšzemes ielā 19 – 7, Aknīstē, īri.

Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz
31.01.2020., kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokļa
“Spodras” -  17, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes nova-
dā, īri.
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APSTIPRINĀTI

Aknīstes novada domes sēdē                                                                
2019.gada 27.novembrī (prot. Nr.13, 5.#)

Aknīstes novada domes 
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 10/2019

„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašuma   Muzejs,
Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanu”

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

1.1. Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība.
1.2. Pārdošanas metode: mutiska izsole ar augšupejošu

soli.
2. Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela

7, Aknīste, Aknīstes novads.
3. Izsoles laiks: 2020.gada 7.janvārī plkst. 10:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas

atsavināšanas komisija.
5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošais ne-

kustamais īpašums: 
Muzejs, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra

Nr.56250040211, kas sastāv no  muzeja ēkas 146,4 m2 pla-
tībā, četru palīgēku paliekām un  zemes gabala 1,47 ha
platībā. Nekustamais īpašums ir valsts nozīmes vēstures
piemineklis “Tēlnieka J.Mikena dzimtās mājas.”

Ēkā 1901.gadā dzimis ievērojamais lietuviešu tēlnieks,
Lietuvas mākslas akadēmijas profesors Jozs Mikens.
Īpašumā ietilpst koka dzīvojamā ēka, kā arī vairāku sa-
imniecības ēku paliekas.

Pieminekļa saglabājamās vērtības ir ēku sākotnējie bū-
vapjomi, tradicionālie celtniecības materiāli, ainava, kā arī
kultūrvēsturiskā vide.

Saskaņā ar likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību”
5.pantu, Nekustamais īpašums tiek atsavināts, informējot
potenciālo īpašnieku, ka pieminekļu īpašnieka (valdī-
tāja) pienākums ir ievērot šādus vispārīgus norādī-
jumus:

1. Vēstures pieminekli ir aizliegts bojāt vai iznīcināt un
jāievēro normatīvo aktu prasības.

2. Vēstures pieminekļa un tā aizsardzības zonas pār-
veidošanas darbus (restaurācija, remonts, konservācija u.c.)
drīkst veikt normatīvos aktos noteiktajā kārtībā, iepriekš
saskaņojot ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi ( tur-
pmāk - Pārvalde) un tikai pēc Pārvaldes atļaujas saņem-
šanas, un tās kontrolē.

Inspekcija izsniedz atļaujas, pamatojoties uz vēstures pie-
minekļa īpašnieka (valdītāja) iesniegumu, norādot pare-
dzamo darbu vietu, apjomu un izpildīšanas veidu.

3. Vēstures pieminekļa pārveidošana vai to oriģinālo daļu
aizstāšana ar jaunām daļām pieļaujama tikai tad, ja tā ir
vienīgā iespēja saglabāt pieminekli, ja nepieciešams piešķirt
tam sākotnējo veidolu vai arī tad, ja pārveidojumu rezul-
tātā nesamazinās pieminekļa kultūrvēsturiskā vērtība un
izņēmuma gadījumos, ja tas ir vienīgais veids, kā nodro-
šināt to praktisku saglabāšanu. 

4. Prioritāri vēstures pieminekli drīkst izmantot kultū-
ras, izglītības, zinātnes, tūrisma, saimnieciskajiem vai ci-
tiem mērķiem tā, lai tiktu saglabāts piemineklis un kul-
tūrvēsturiskā vide (ainava) vēstures pieminekļa teritorijā
un tā aizsardzības zonā.

5. Vēstures pieminekļa kopšanai, uzturēšanai un citai sa-
imnieciskai darbībai, kas tiek veikta, izmantojot oriģinā-
lam atbilstošus materiālus un tehnoloģiju, nepārveido pie-
minekli, tā aizsardzības zonu un nesamazina pieminekļa
kultūrvēsturisko vērtību, nav nepieciešama īpaša Inspekcijas

atļauja. Vēstures pieminekļa īpašnieks (valdītājs) 10 die-
nas pirms minēto darbu sākšanas par tiem rakstiski informē
Inspekcijas Zemgales reģionālo nodaļu.

6. Vēstures piemineklim aizsardzības zona ir 500 met-
ru attālumā. Saimnieciskā darbība arhitektūras pieminekļa
aizsardzības zonā veicama, saglabājot piemineklim atbil-
stošo vidi, ainavu, kas nodrošina vēstures pieminekļa vi-
zuālo uztveri.

7. Īpašnieka (valdītāja) pienākums ir nodrošināt vēstu-
res pieminekļa, tā aizsardzības zonas, teritorijas uzturēšanu,
saglabāšanu un aizsardzību, kā arī finansēt nepieciešamos
darbus par saviem līdzekļiem.

8. Vēstures pieminekļa īpašniekam (valdītājam) neka-
vējoties jāinformē Pārvaldes Zemgales reģionālo nodaļu par
piemineklī būvniecības vai citu darbu gaitā atklātajiem ob-
jektiem ar kultūrvēsturisku vērtību. Par atradumiem un bo-
jājumiem vēstures piemineklī īpašnieks nekavējoties raks-
tveidā informē Pārvaldes Zemgales reģionālo nodaļu, iz-
mantojot šādas saziņas iespējas: zemgale@mantojums.lv,
adrese: Pils iela 22, Rīga, LV-1050, tālr. (371) 67350070.

9. Īpašnieks (valdītājs), iespēju robežās, nodrošina vēs-
tures pieminekļa pieejamību sabiedrībai. 

10. Pārvaldes amatpersonām ir tiesības netraucēti pie-
kļūt vēstures piemineklim, tā aizsardzības zonai un teri-
torijai, lai realizētu valsts kontroli vēstures pieminekļa aiz-
sardzībā.

11. Aizliegts atsavināt vēstures pieminekli vai pieminekļu
kompleksa atsevišķas daļas, kā arī sadalīt zemi, ja tāde-
jādi tiek apdraudēta to saglabāšana.

12. Par nodomu atsavināt vēstures pieminekli īpašnieks
rakstiski informē Pārvaldi. Vēstures pieminekļa (tā daļu)
atsavināšana var notikt, ja Pārvaldes Zemgales reģionā-
lās nodaļas amatpersona ir apsekojusi atsavināmo piemi-
nekli un nākamajam ieguvējam ir izsniegti norādījumi par
vēstures pieminekļa izmantošanu un saglabāšanu.

13. Īpašnieka pienākums nekavējoties ziņot Noziedzīgi
iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam
(http://zinojumi.kd.gov.lv) un Pārvaldei par katru nepa-
rastu vai aizdomīgu darījumu. Ziņošanas pienākums at-
tiecas arī uz līdzekļiem, kas rada aizdomas, ka tie tieši vai
netieši iegūti noziedzīga nodarījuma rezultātā vai saistīti
ar terorisma finansēšanu vai šādu darbību mēģinājumu.

14. Par vēstures pieminekļu aizsardzības un izmantošanas
noteikumu neizpildīšanu un par citiem normatīvos aktos
paredzētajiem pārkāpumiem personas saucamas pie kri-
minālās, administratīvās vai citas atbildības saskaņā ar
Latvijas Republikas likumdošanas aktiem.

15. Pārvaldes Zemgales reģionālā nodaļa sniedz īpaš-
niekam (valdītājam) konsultācijas un informāciju par vēs-
tures pieminekļu saglabāšanas un izmantošanas jautāju-
miem. 

6. Nekustamā īpašuma (zemes gabala) nosacītā cena ir
EUR 1714,00 (viens tūkstotis septiņi simti četrpadsmit euro
00 centi).

7. Nekustamā īpašuma objekta izsoli sāk ar nekustamā
īpašuma “Muzejs”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novadā iz-
soles objekta noteikto nosacīto cenu.

8. 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 26471909.

9. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00
(piecdesmit euro 00 centi).

10. Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā.
11. 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-
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miņā, iepriekš samaksājot drošības naudu 10 % apmērā
no izsolāmā nekustamā īpašuma objekta nosacītās cenas
un reģistrācijas nodevu EUR 14,23 (četrpadsmit euro 23
centi). Drošības nauda un reģistrācijas nodeva uzskatāma
par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iz-
soles noteikumos norādītajā bankas kontā.

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

13.. 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 Aknīstes novada pašvaldības kasē skaid-
ras naudas norēķinu veidā.

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

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

16. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalī-
ties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada pašvaldībā līdz
2020.gada 3.janvārim darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un
no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30. 

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

17.1. Fiziskām personām: 
Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vē-

lēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā
ar šiem izsoles noteikumiem; 

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

lēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā
ar šiem izsoles noteikumiem; 

dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks) vai
attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpa-
šuma iegādi; 

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

kvīts par drošības naudas samaksu; 
kvīts par izsoles reģistrācijas maksas samaksu; 
noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juridisko

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

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

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

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

21. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 
nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku re-

ģistrācijas termiņš;
nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie do-

kumenti; 
rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpašu-

ma atsavināšanas izsoles noteikumiem.
22. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu ek-

semplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms izsoles
sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem. 

23. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrā-
cijas numuru. 

24. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo
īpašumu. Uzziņas pa tālr. 26471909. 

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

26. 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. 

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

28. 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. 

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

30. 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 cenas pieauguma apmēru EUR 50.00.
Ja neviens no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepār-
sola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto aug-
stāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. 

31. 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. 

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

juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs
un nosolītā cena; 

fiziskas personas: vārds, uzvārds, personas kods un no-
solītā cena. 

33. 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. 

34. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet nepa-
rakstās protokolā, uzskatāms par atteikušos no nosolītā ob-
jekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija ir tie-
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. 

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

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

37. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēgšanai.
38. Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles no-

sacīto cenu vai arī izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstā-
ko cenu, 7 dienu laikā pēc izsoles nav iesniedzis Mantas at-
savināšanas komisijai bankas dokumentus par to, ka attiecīgie
norēķini ir nokārtoti, viņš zaudē tiesības uz atsavināmo ne-
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kustamā īpašuma objektu. Reģistrācijas nodeva un drošī-
bas nauda attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā
gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu
nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod
izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu. 

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

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

41. 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.

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

43. 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. 

44. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, pēc
iemaksas veikšanas atsakās parakstīt pirkuma līgumu, kurš
sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta izsoles noteikumiem,
viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. Reģistrācijas nodeva
un drošības nauda šādam dalībniekam netiek atmaksāta.
Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu
nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod iz-
soles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu. 

45. Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods,
atkāpšanās no līguma u.tml.) par tā nepildīšanu. Pirkuma
līgums nekustamā objekta nosolītājam jāparaksta 7 (sep-
tiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

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

47. 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 2019.gada 2.decem-
bra līdz 2020.gada 3.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: 26471909. 

48. Izsole notiks 2020.gada 7.janvārī plkst. 10:00, Aknīstes
novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes
novadā, LV-5208.

APSTIPRINĀTI

Aknīstes novada domes sēdē                                                                
2019.gada 27.novembrī (prot. Nr.13, 6.#)

Aknīstes novada domes 
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 11/2019

„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašuma   “Mūri”,
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā atsavināšanu”

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

1.1. Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība.
1.2. Pārdošanas metode: mutiska izsole ar augšupejošu

soli.
2. Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela

7, Aknīste, Aknīstes novads.

3. Izsoles laiks: 2020.gada 7.janvārī plkst. 13:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas

atsavināšanas komisija.
5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošais ne-

kustamais īpašums: 
“Mūri”, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, kadastra Nr.

56620030091 -  meža zeme ar mežaudzi 2,11 ha platībā.
6. Nekustamā īpašuma nosacītā cena irEUR 11 986,00 (vien-

padsmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit seši euro 00 centi).
7. Nekustamā īpašuma objekta izsoli sāk ar nekustamā

īpašuma “Mūri”, Gārsenes pagasts, Aknīstes novadā izsoles
objekta noteikto nosacīto cenu.

8. 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 26389739.

9. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00
(piecdesmit euro 00 centi).

10. Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā.
11. 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 izsolāmā nekustamā īpašuma objekta nosacītās cenas
un reģistrācijas nodevu EUR 14,23 (četrpadsmit euro 23
centi). Drošības nauda un reģistrācijas nodeva uzskatāma
par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iz-
soles noteikumos norādītajā bankas kontā.

12. Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies viens
pretendents, nekustamais īpašums tiks pārdots vienīgajam
pretendentam, ja viņš pārsolīs izsoles objekta nosacīto cenu.

13. 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 Aknīstes novada pašvaldības kasē skaid-
ras naudas norēķinu veidā.

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

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

16. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalī-
ties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada pašvaldībā līdz
2020.gada 3.janvārim darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un
no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30. 

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

17.1. Fiziskām personām: 
Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vē-

lēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā
ar šiem izsoles noteikumiem; 

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

lēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā
ar šiem izsoles noteikumiem; 

dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks) vai
attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpa-
šuma iegādi; 

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

kvīts par drošības naudas samaksu; 
kvīts par izsoles reģistrācijas maksas samaksu; 
noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juridisko

personu izsolē (uzrādot pasi). 
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18. Ja nepieciešams, no attiecīgā valsts reģistra Mantas
atsavināšanas komisija var pieprasīt zvērināta revidenta
vai licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās perso-
nas gada pārskatu. 

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

20. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku sa-
rakstā. Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts sludi-
nājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekšnoteikumi. 

21. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 
nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku re-

ģistrācijas termiņš; 
nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie do-

kumenti; 
rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpašu-

ma atsavināšanas izsoles noteikumiem.
22. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu ek-

semplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms izsoles
sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem. 

23. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrā-
cijas numuru. 

24. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo
īpašumu. Uzziņas pa tālr. 26389739. 

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

26. 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. 

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

28. 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. 

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

30. 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 cenas pieauguma apmēru EUR 50.00.
Ja neviens no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepār-
sola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto aug-
stāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. 

31. 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. 

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

juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs
un nosolītā cena; 

fiziskas personas: vārds, uzvārds, personas kods un no-
solītā cena. 

33. 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. 

34. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet nepa-
rakstās protokolā, uzskatāms par atteikušos no nosolītā ob-
jekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija ir tie-
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. 

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

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

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

38. Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles no-
sacīto cenu vai arī izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstā-
ko cenu, 7 dienu laikā pēc izsoles nav iesniedzis Mantas at-
savināšanas komisijai bankas dokumentus par to, ka attiecīgie
norēķini ir nokārtoti, viņš zaudē tiesības uz atsavināmo ne-
kustamā īpašuma objektu. Reģistrācijas nodeva un drošī-
bas nauda attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā
gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu ne-
kustamā objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles
dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu. 

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

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

41. 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. 

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

43. 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. 

44. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, pēc
iemaksas veikšanas atsakās parakstīt pirkuma līgumu, kurš
sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta izsoles noteikumiem,
viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. Reģistrācijas nodeva
un drošības nauda šādam dalībniekam netiek atmaksāta.
Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu
nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod iz-
soles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu. 

45. Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods, at-
kāpšanās no līguma u.tml.) par tā nepildīšanu. Pirkuma lī-
gums nekustamā objekta nosolītājam jāparaksta 7 (septi-
ņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

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

47. 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 2019.gada 2.decem-
bra līdz 2020.gada 3.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: 26389739. 

48. Izsole notiks 2020.gada 7.janvārī plkst. 13:00, Aknīstes
novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes
novadā, LV-5208.



7

Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk
- NVA) informē par jaunumiem:

1. Lai iesniegtu iesniegumu bezdarbnieka statusa pie-
šķiršanai NVA CV un vakanču portālā ar e-pakalpojumu
Pieteikšanās bezdarbnieka vai darba meklētāja statusam,
sākot ar 2019.gada 5.decembri vairs nav nepieciešams
e-paraksts. 

Elektroniski iesniegt iesniegumu Nodarbinātības valsts
aģentūrai bezdarbnieka statusa piešķiršanai klients var:

l bez e-paraksta – NVA CV un vakanču portālā
Pieteikšanās bezdarbnieka vai darba meklētāja statusam un
portālā www.latvija.lv ar e-pakalpojumu Iesniegums iestādei;

l ar e-parakstu -  nosūtīt NVA e-pastā.
2. NVA ir jauns e-pakalpojums - elektroniskās ap-

mācības modulis  “Kā veidot efektīvu darba meklēša-
nas stratēģiju”. Tas ir pieejams ikvienam (ne tikai
bezdarbniekam) NVA e-pakalpojumu vietnē: http://e-ap-
maciba.nva.gov.lv. Papildus informācija šeit
https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=2&txt=614
3&from=0 .

Aknīstes novadā uzsākts Eiropas Savienības fonda 9.3.1.
specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru
bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti ne-
atkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasāku-
ma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstituciona-
lizācijas plānu īstenošanai” projekts Nr. 9.3.1.1/18/I/013 „Dienas
aprūpes centra un grupu dzīvokļu izveide deinstitucionali-
zācijas plāna  īstenošanai Aknīstes novadā”. 

Labklājības ministrija kopā ar Latvijas plānošanas re-
ģioniem un pašvaldībām visā Latvijā īsteno projektu, kura
ietvaros ar ES fondu finansējuma atbalstu pašvaldības va-
rēs radīt plašu pakalpojumu klāstu, lai bērni, kas šobrīd
dzīvo sociālās aprūpes centros, varētu augt ģimeniskā vidē
un bērni ar funkcionāliem traucējumiem varētu saņemt so-
ciālo aprūpi un rehabilitāciju savā pašvaldībā. Savukārt
pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem atbilstoši sa-
vām iespējām un ar speciālistu atbalstu varēs izvēlēties
dzīvot patstāvīgi un strādāt sev piemērotu darbu. Tādējādi
projekta ietvaros Latvijā notiks deinstitucionalizācija - lie-
lie institucionālās aprūpes centri tiks aizstāti ar sabied-
rībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem un ģimeniskai
videi pietuvinātiem pakalpojumiem. 

Vairāk informācijas par deinstitucionalizāciju šeit:
http://lm.gov.lv/lv/aktualitates-arhivs/91024-isi-par-dein-
stitucionalizaciju-kas-tas-ir-un-kadas-parmainas-gaidamas

DI ir Labklājības ministrijas virzīts iekļaujošas sabied-
rības veidošanas process, mainot attieksmi un attīstot sa-
biedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sistēmu visā valstī
- grupu mājas, specializētās darbnīcas, dienas aprūpes cen-
trus, sociālo mentoru pakalpojumus, atbalsta grupas, u.c.
Tas tiek īstenots kopā ar 115 pašvaldībām visā Latvijā. Šī
brīža sistēmas maiņa un pilnveide nodrošinās nepiecieša-
mo atbalstu cilvēkiem, kuriem ir ierobežotas spējas sevi ap-
rūpēt, lai viņi varētu dzīvot mājās, ģimeniskā vidē, saņe-
mot nepieciešamo atbalstu parastā mājoklī vai grupu mājā.
Tas novērsīs situāciju, ka šādiem cilvēkiem ir jāpārceļas uz
dzīvi ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās, jo viņiem nav
pieejams nepieciešamais atbalsts dzīvesvietā. 

Aknīstes novadā tiks izveidots dienas aprūpes centrs ar
15 vietām un grupu dzīvokļi 16 personām ar garīga rakstura
traucējumiem. Projekta galvenās darbības saistītas ar ēkas
pārbūvi, pielāgošanu mērķauditorijas prasībām, teritorijas
labiekārtošanu un vides pieejamības nodrošināšanu. Skolas
ielā 9a, Aknīstē tiks izveidots dienas aprūpes centrs un gru-
pu dzīvoklis 6 personām, savukārt Ancenē, daudzdzīvok-
ļu mājā „Rīti” – grupu dzīvoklis 10 personām.  

Projekta realizācijas termiņš ir no 2019. gada 1. novembra
līdz 2021. gada 31.decembrim. Projekta kopējās un attie-
cināmās izmaksas ir 878 800.26 EUR, no tām 27.42 %
240 960.65 EUR  ir atbalsta summa, no tās 26.18% 230
085.65 EUR ir ERAF  finansējums, 1.24% 10 875 EUR valsts
budžeta dotācija pašvaldībām, 70,7 %  621 425.26 EUR pa-
švaldības līdzfinansējums, 1.87 % 16 414.35 EUR cits pub-
liskais finansējums. 

Projekta vadītāja
Aknīstes novada pašvaldības
Telpiskās attīstības plānotāja
Santa Šmite
Mob. tel. +37128612924
E-pasts: santa.smite@akniste.lv

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam
pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lau-
ku apvidos” ietvaros Aknīstes novada pašvaldība saņēmu-
si Lauku atbalsta dienesta lēmumu par pašvaldības ceļu
pārbūves pabeigšanu par pašvaldības ceļa 14.CRBP-Censoņi
(1,82 km -2,81 km)posma pārbūve Aknīstes novada Aknīstes
pagastā projekts nr. 18-05-A00702-000015. Pārbūves dar-
bos tika novākts ceļa apaugums, nodrošināta lietus ūdeņu
notece no ceļiem, nepieciešamajos posmos pārbūvēts ceļa
segums, izveidotas nobrauktuves uz īpašumiem.

Kopējās projekta izmaksas sastāda 94011.32 eiro, no tā
publiskais finansējums ir 59809.50 eiro.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam
pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lau-
ku apvidos” ietvaros Aknīstes novada pašvaldība saņēmusi
Lauku atbalsta dienesta lēmumu par pašvaldības ceļu pār-
būves pabeigšanu par pašvaldības ceļa nr. 2-28 Lupīnas-
Birznieki (0.00-0.485 km) un nr.2-26 Rīti- Vecozoli (0.00-0.138
km) posma pārbūve Aknīstes novada Asares pagastā, Ancenē
projekts nr. 18-05-A00702-000014. Pārbūves darbos tika no-
vākts ceļa apaugums, nodrošināta lietus ūdeņu notece no ce-
ļiem, nepieciešamajos posmos pārbūvēts ceļa segums, izvei-
dotas nobrauktuves uz īpašumiem.

Kopējās projekta izmaksas sastāda 99427.55, no tā pub-
liskais finansējums ir 59809.50 eiro, no tā publiskais fi-
nansējums ir 89484.79 eiro.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fon-
du lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa viet-
nē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-
2014-2020/index_lv.htm.

Informāciju sagatavoja:
Telpiskās attīstības plānotāja
Santa Šmite
Mob. tel. 28612924
E-pasts: santa.smite@akniste.lv
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VISC īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts
Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču at-

tīstībai.
SAM 8.3.2. “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības ie-

stādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001.
Īstenošanas laiks: 01.01.2017. – 31.12.2020.
Aknīstes vidusskolā 2019./2010.m.g. projektā tiek

īstenotas sekojošas aktivitātes:
Šis mācību gads izsludināts par “Tehnoloģiju gadu”, tā-

pēc skolā darbojas pulciņš “Programmēšanas pamati”. Pulciņa
darbības nodrošināšanai Aknīstes vidusskola sadarbojas ar
Daugavpils Universitātes mācību spēkiem un studentiem.

Līdzīgi kā iepriekšējā periodā, tiek organizētas grupu prak-
tiskās nodarbības ķīmijā un vides zinībās izglītojamajiem
ar vispārējiem mācību sasniegumiem 5.-9.kl. Praktiskās no-
darbības laboratorijā un dabā, apgūstot fizikas, ķīmijas, bio-

loģijas, ģeogrāfijas mācību stundās apgūtās mācību vielas
teorētisko zināšanu praktisku pielietojumu. Nodarbības no-
tiek 1x nedēļā ķīmijā un 1x nedēļā vides zinībās.

Individuālās konsultācijas izglītojamiem ar augstiem sa-
sniegumiem 7.-12.klase. Konsultācijas fizikā, ķīmijā, ma-
temātikā, bioloģijā 1x nedēļā katrā priekšmetā.

Uzsākta divu tematisko ciklu nodarbību programma
STEM un vides jomā izglītojamiem ar mācību grūtībām un
mācīšanās traucējumiem. Nodarbību cikls STEM un vides
jomā izglītojamiem ar mācību grūtībām un mācīšanās trau-
cējumiem. Seši pedagogi katrs mācību gada laikā organi-
zē vienu ārpusstundu nodarbību. Divos gados novadītas 12
nodarbības STEM un vides jomā.

Lego robotikas pulciņa nodarbības izglītojamajiem ar vis-
pārējiem mācību sasniegumiem 1.-6.klasēs. Praktiskās no-
darbības lego robotikā notiek 2x nedēļā pa 1 stundai.

Logopēda individuālās konsultācijas. Tās ir konsultācijas
izglītojamajiem runas, valodas un rakstu valodas traucē-
jumu diagnosticēšanai, valodas traucējumu koriģēšanai,
attīstošajām darbībām un profilaksei 4 stundas nedēļā.

Aknīstes novada projekta koordinatore, 
Aknīstes vidusskolas direktore A.Voitiške

Projekts PuMPuRS Aknīstes vidusskolā

Aknīstes novada Aknīstes vidusskola jau vairākus gadus
aktīvi iesaistās projektā, kas guvis atpazīstamu nosauku-
mu PuMPuRS. Aknīstes novada pašvaldība projektā ir
Izglītības kvalitātes valsts dienesta sadarbības partneris.

Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā
fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bēr-
nu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz
skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas vei-
došanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem,
lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt

mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Tiek vei-
dota vienota datu bāze, kas nodrošinās regulāru informā-
cijas apmaiņu valsts, pašvaldības un skolas līmenī par iden-
tificētajiem skolēniem un audzēkņiem ar risku pārtraukt
mācības, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un to re-
zultātiem. Tas sniegs pilnvērtīgu statistiku un ļaus ilg -
termiņā izvērtēt pasākumu efektivitāti. 

Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un ri-
sinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas pra-
sītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīva.

2019./2020.m.g. 1.semestrī Aknīstes vidusskolā atbalstu
– konsultācijas mācību priekšmetos saņem 8 izglītojamie
angļu valodā, latviešu valodā, matemātikā, ķīmijā.
Individuāla atbalsta saņemšana ļauj uzlabot sekmes, savu
varējumu un mazina risku priekšlaicīgi pamest skolu.

Aknīstes novada projekta koordinatore, 
Aknīstes vidusskolas direktore A.Voitiške

Projekta Nr.9.2.4.2/16/I/055 „Veselības 
veicināšanas un slimību profilakses 

pasākumi Aknīstes novadā”  aktualitātes

Kopš 2017.gada Aknīstes novada pašvaldība īsteno
Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 9.2.4.2/16/I/055
„Veselības veicināšanas un slimību prolikses pasākumi
Aknīstes novadā”. Projekts tiks īstenots līdz 2019.gada
31.decembrim, lai gan šobrīd tiek veikta saskaņošana ar
Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta īste-
nošanas termiņa pagarinājumu – līdz 2020.gada jūnijam.
Projekta īstenošanai piešķirtais finansējums ir 34 154 EUR,
no tā 85% ir Eiropas Sociālā fonda finansējums (29 034,30
EUR) un valsts budžeta finansējums ir 15%  (5 123,70 EUR). 

Pa šo laiku ir īstenoti daudz un dažādi pasākumi pro-
jekta mērķa grupai - visi  iedzīvotāji, jo īpaši teritoriālās, so-
ciālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautās iedzīvotāju
grupas:  iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām ar
iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru;
trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji; bezdarbnieki;  per-

sonas ar invaliditāti;  iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem;
bērni; pārējās riskam pakļautās iedzīvotāju grupas. 

Ir notikušas veselības veicināšanas un slimību profilakses
lekcijas par garīgās veselības jautājumiem, par veselīgu uz-
turu un dzīvesveidu, kā arī par sirds un asinsvadu vese-
lību un onkoloģijas slimību profilaksi. 

Arī 2020.gadā plānotas profilakses lekcijas par seksuālo
un reproduktīvo veselību, kā arī par bērnu aprūpi. Visas
lekcijas būs bez maksas.    

Ir notikušas izglītojošas ekskursijas pa Ērgļu novadu un
Jēkabpils novadu, kuru laikā ekskursijas dalībnieki varēja
iepazīties un iemācīties veselīga uztura sagatavošanas meis-
tarklases, kā arī iepazīties ar saimniecību darbību. Arī
2020.gada pavasarī šāda ekskursija tiks rīkota – šoreiz uz
Kokneses novadu, informācija tiks laicīgi ziņota.

Kopš 2017.gada Aknīstes vidusskolas 2.klases skolēni
uzsākuši peldēšanas nodarbības Ilūkstes Sporta centra pel-
dbaseinā, kas tiek noslēgtas šajā decembrī.

Ar projekta finansiālu atbalstu katru gadu maijā tika
organizēta Veselības diena novada skolēniem. Kā arī in-
formatīvas lekcijas par seksuālo un reproduktīvo veselību,
par veselīgu uzturu un dzīvesveidu. Arī 2020.gadā plāno-
tas lekcijas Aknīstes vidusskolas skolēniem.

Projektu koordinatore Līga Līduma.
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Publiskās bibliotēkas ir kļuvušas par vienu no galvenajiem
sabiedrības izglītošanas un informācijas iegūšanas vietām,
tādēļ bibliotekāru tiešais kontakts ar iedzīvotājiem un de-
vums sabiedrības izglītošanā ir ļoti nozīmīgs un augstu vēr-
tēts. Vēlos informēt Aknīstes novada iedzīvotājus par bib-
liotēkās  pieejamiem sen zināmiem, kā arī jaunākajiem pa-
kalpojumiem.

Visi novada bibliotekāri ir apguvuši zināšanas mācību
kursā  “E-pakalpojumi un e-rīki dzīves situāciju risināša-
nai”. Vajadzības gadījumā konsultēsim un palīdzēsim sa-
viem bibliotēkas apmeklētājiem piekļūt e-pakalpojumiem.

Piereģistrējoties bibliotēkā, lietotājs saņem autorizāci-
jas datus – lietotājvārdu un paroli, kas dod iespēju:

1) redzēt savā lasītāja profilā lasīšanai saņemtās grā-
matas un to lietošanas termiņu;

2) nepieciešamības gadījumā attālināti lūgt pagarināt
lietošanas termiņu;

3) pasūtīt/rezervēt sev vēlamo grāmatu.
Ar šī gada janvāri visiem Latvijas publisko bibliotēku

lietotājiem tiek piedāvāts jauns, inovatīvs pakalpojums –
iespēja bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ie-
rīcē vai datorā, izmantojot interneta vietni https://3td.lv .
Par lietotājvārda un paroles saņemšanu ir jāinteresējas savā
tuvākajā bibliotēkā, jo šo pakalpojumu var izmantot tikai
bibliotēkās reģistrēti lietotāji, saņemot autorizācijas datus.

Visās publiskajās bibliotēkās lietotājiem pieejamas da-
tubāzes:

- letonika.lv  – ceļvedis Latvijas kultūrā, vēsturē, valo-
dā, dabā un literatūrā. Šī datubāze ir uzticams avots ar pla-
šu informāciju par Latviju. Šo datubāzi var izmantot bib-
liotēkā vai savā viedierīcē, saņemot savā bibliotēkā attā-
linātās pieejas paroli.

- Lursoft Laikrakstu bibliotēka news.lv – portāls, kas sa-
viem lasītājiem piedāvā publikācijas no vairāk kā 100 da-
žādiem laikrakstiem, kā arī ziņu aģentūras BNS jaunumus. 

Atgādinām, ka savā bibliotēkā jūs varat skatīties filmas
www.filmas.lv , lasīt vai klausīties pasakas www.pasakas.net
, skatīties Latvijas Televīzijas raidījumus un ierakstus no
1963.-2012.gadam un klausīties Latvijas Radio raidījumus
un ierakstus no 1940.-2004.gadam www.diva.lv .

Publisko bibliotēku tīklā ir iespējams pilnvērtīgi izmantot
LNB izveidotās Digitālās bibliotēkas kolekcijas, piem., Zudusī
Latvija, periodika.lv, gramatas.lv, kartes.lv u.c.

Sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku piedāvājam
iespēju klausīties audiogrāmatas, ja parasto nevarat lasīt. 

Apmeklējot Jēkabpils Galvenās bibliotēkas mājaslapu
www.jgb.lv , jūs varat gūt informāciju par bibliotēku dar-
ba aktualitātēm, redzēt visu reģiona bibliotēku kontak-
tinformāciju un darba laikus, kā arī izmantot reģiona kop-
katalogu. Tajā atspoguļots visu publisko bibliotēku krā-
jums, savukārt novadpētniecības datu bāzē pieejama pla-
ša informācija ar pilntekstiem un attēliem par nozīmīgiem
reģiona cilvēkiem, kā arī kultūras un vēstures notikumiem. 

Gārsenes pagasta bibliotēkas vadītāja I. Lejiņa.

Bibliotēkās pieejamie e-pakalpojumi

Šīs dzejas rindas novadnieks Alberts
Kreņevskis veltījis lietuviešu karavī-
riem, kuri krituši par Latviju 1919. -
1920. gadā un apbedīti Eglaines pa-
gasta Sārtenes (Červonkas) kapos. Arī
Asarē uz pieminekļa kritušajiem 39
Augškurzemes partizānu pulka kara-
vīriem 1929. gadā tika uzlikts krusts
Lietuvas karavīru piemiņai.
Piemineklis Asarē celts 1924. gadā, jo

pirms 100 gadiem muižas pilī atradās
pulka štābs un pulka komandieris virs-
leitnants Jānis Indāns 1919. gada 22.
jūnijā izdeva pavēli Nr. 1 par pulka di-
bināšanu.

10. novembrī Asarē pie pieminekļa
godinājām brīvības cīnītāju piemiņu.
Runāja kritušo Jāņa Ķiķēna, Jura
Skrējāna, Antona Stočkas, Antona
Rasimena un Alberta Grīslīša piede-

rīgie Elīna Bērziņa, Kārlis Griška un
Juris Skrējāns, Iveta Deksne, Anna
Valpētere, Dzidra Jakovicka.

Kultūras namā ieskatījāmies
Augškurzemes partizānu pulka vēs-
turē. Par APP komandieri ģenerāli Jāni
Indānu un viņa apbalvojumiem stās-
tīja Aknīstes vidusskolas absolvente,
topošā vēsturniece, Latvijas
Universitātes studente Antra
Minkeviča. Pieminējām Lāčplēša Kara
ordeņa kavalierus Jāni Valdmani,
Ernestu Lāci un Albertu Geidānu, kuru
meitas Maija Blūma, Ritma Šimkūne
un Erna Kakstāne nevarēja ierasties
pasākumā, bet vēlēja: „Saules mūžu
Latvijai un mūžīgu piemiņu tās varo-
ņiem! Lai nekad nebūtu jāpiedzīvo kara
šausmas un posts! Visiem sirsnīgi svei-
cieni Lāčplēša dienā un valsts 101.
dzimšanas dienā”.

Jēkabpils Galvenās bibliotēkas
(JGB) vadītāja Zinaīda Rabša pastās-
tīja par konkursa „Vēstule Latvijas brī-
vības cīnītājam pirms 100 gadiem” no-
risi un iepazīstināja ar žūrijas komi-
siju. Vēstules vērtēja ilggadējā latvie-
šu valodas skolotāja, novadpētniece
Ausma Bērziņa, diplomātiskā dienes-
ta darbinieks, publicists, dzejnieks, no-
vadpētnieks Alberts Kreņevskis (sli-
mības dēļ nevarēja ierasties) un JGB
Bibliotēku sadarbības un katalo-
ģizācijas nodaļas vadītāja Daiga
Rubene. A. Bērziņa analizēja saņem-

Līdz mājām pietrūka man tikai dažu soļu…
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tos darbus, atzīmējot to, ka daļa no au-
toriem bija iesūtījuši aprakstus nevis
vēstules, izteica pateicību visiem par
interesantajiem un emocionālajiem dar-
biem, jo šodienas cilvēkiem grūti iz-
tēloties, kāda bija dzīve pirms 100 ga-
diem, tāpēc prieks par tiem, kuri ie-
saistīja dzimtas pārstāvjus un kaimi-
ņus, kuriem palīdzēja skolotāji, bib-
liotekāri un novadpētnieki, un abas ar
D. Rubeni lasīja fragmentus no dar-
biem.

Atzinības rakstu par 1. vietu un dā-
vanu karti 20 EUR no Jāņa Rozes grā-
matnīcas saņēma Kārlis Griška
(Aknīstes vidusskolas 12. kl.) – vēstule
radiniekiem Jānim un Jurim
Skrējāniem, par 2. vietu un dāvanu kar-
ti 10 EUR saņēma Marta Annija
Mažeika (Aknīstes vidusskolas 8. kl.)
– vēstule radinieku kaimiņa, LKOK
Jāņa Indāna mazmeitai – un Roberts
Bobrovs (Aknīstes vidusskolas 8. kl.)
– vēstule radiniekam Jānim
Mačulānam. Pateicības par dalību kon-
kursā saņēma: Solveiga Smilškalne
(Zasas vidusskolas 3. kl.) – vēstule mā-
jas agrākajam saimniekam Jānim
Kalnaraupam un novadniekam, LKOK
Pēterim Kalnaraupam, Sanija Lapiņa
(Aknīstes vidusskolas 5. kl.) – vēstu-
le radinieku kaimiņam, LKOK
Eduardam Bružim, Keita Žagata
(Bebrenes vispārizglītojošās un profe-
sionālās vidusskolas 6. kl.) – apraksts
par radinieku kaimiņu Jānim
Kaktiņam, Sandis Sorokins (Aknīstes
vidusskolas 9. kl.) – apraksts par no-
vadnieku, LKOK Voldemāru Šveifer-
tu, Diāna Zālīte (Rubeņu pamatskolas
9. kl.) – apraksts par novadnieku,
LKOK Pēteri Īvanu, Elīna Bērziņa
(Aknīstes vidusskolas 12. kl.) – vēstule
radiniekam Jānim Ķiķēnam, Paula
Elīza Vasiļjeva (Jēkabpils Agrobiznesa
koledžas 3. kurss) – vēstule radiniekam
Pēterim Muižniekam, Gaidis Balodis
(Mg. geogr., 39 g. v., Rubenes pagasts)
– apraksts par radinieku Jāni Sproģi,
Lilija Ļebedeva (Jēkabpils iedzīvotā-
ja, 56 g. v.) par materiāliem
„Neatkarības karš, Latvijas armijai
100”. Aknīstes vidusskolas vēstures
skolotāja Mārīte Pērkone saņēma pa-
teicību un dāvanu karti 10 EUR par ie-
guldījumu skolēnu konsultēšanā dar-
bu sagatavošanai konkursam.

Braši skanēja karavīru dziesmas
kopā ar Aknīstes novada tradīciju kopu
„Čukurs”. Ieklausījāmies novadnieku
Ērika Vēvera, Alberta Kreņevska un
Dzintras Krievānes dzejas rindās.

Kultūras nama vestibilā bija ska-
tāma Pērkonu ģimenes sagatavotā fo-
toizstāde, JGB un E.Puleres savāktie
materiāli par Augškurzemes partizā-
nu, vēlāk 3. Jelgavas kājnieku pulku,
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem – no-

vadniekiem u.c. (tie, kurus interesē vēs-
ture, var ieskatīties Aknīstes novada
mājas lapas 1.sadaļā virtuālajā en-
ciklopēdijā „Aknīstes novads laiku lo-
kos”).

Paldies kritušo piederīgajiem un vi-
siem, kuri atbalstīja manu ideju un pa-

līdzēja pasākuma sagatavošanā un no-
risē! Gandarījums par to, ka izdevās
„mest tiltu” 100 gadu tālā pagātnē un
daudziem radīt interesi par saviem
senčiem.

Edīte Pulere

Piemiņas brīdis pie pieminekļa kritušajiem Augškurzemes partizānu pulka
karavīriem. No kreisās: pasākuma vadītājas Madara Ozoliņa un Edīt Pulere,
kritušo piederīgie Elīna Bērziņa, Kārlis Griška, Iveta Deksne, Dzidra Jakovicka,
aiz viņas Juris Skrējāns, Anna Valpētere un tradīciju kopa „Čukurs”. (Zinaīdas
Rabšas foto)

Konkursa uzvarētāji un dalībnieki ar tā rīkotājiem un vēstuļu vērtētājām.
No kreisās: Aknīstes novada domes izpilddirektors Jānis Gavars, JGB vadī-
tāja Zinaīda Rabša, Kārlis Griška, Marta Annija Mažeika, Ausma Bērziņa,
Roberts Bobrovs, Solveiga Smilškalne, Daiga Rubene, Sandis Sorokins un Elīna
Bērziņa. (Edītes Puleres foto)
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Turpinājums no 1.lpp.

29. novembrī Rundāles pils Baltajā
zālē jau ceturto reizi Zemgales
Plānošanas reģions un Uzņēmējdarbības
centrs godināja labākos uzņēmējus. Tika
piešķirts tituls «Gada uzņēmējs Zemgalē
2019» un pasniegta stiklā darināta pie-
miņas zīme, atzinības raksts un naudas
balva 500 eiro apmērā. No katras
Zemgales Plānošanas reģiona pašval-
dības tika izraudzīts viens nominācijas
«Gada uzņēmējs Zem¬galē 2019» pre-
tendents - veiksmīgs vidējais vai mazais
uzņēmums.Tur¬klāt pretendentam ne-
drīkstēja būt nodokļu parādu, kā arī pār-
kāpumu darba tiesisko attiecību un dar-
ba aizsardzības jomā. Iesniedzot pie-
teikumu, bija jāmin uzņēmuma sadar-
bība ar pašvaldību, sabiedriskā aktivi-
tāte, kā arī tika vērtēts uzņēmuma ra-
došums. No Aknīstes novada nominā-
ciju “Gada uzņēmējs Zemgalē 2019” sa-
ņēma SIA “Slaides” īpašnieks Ainis Čā-
māns. Ainis Čāmāns ir Latvijas, nova-
da un savas dzimtās Ancenes patriots.
Par to liecina Latvijas karogs, kas vien-
mēr plīvo Ancenes augstākajā vietā- SIA
“Slaides” jaunās kaltes torņa galā. Ainis
skolas laikā bijis jaunsargs, bet pēc tam
visus gadus aktīvs zemessargs. Kārtības
uzturēšana novadā viņam ir goda pie-
nākums. Ainis ir brīvprātīgais uguns-
dzēsējs. Viņa pārziņā ir ugunsdzēsēju
mašīnas uzturēšana darba kārībā. Pa
šiem gadiem viņš ar palīgiem glābis gan
pavasara kūlas ugunsgrēkus, gan citas
ugunsnelaimes. SIA ”Slaides” īpašnieks
A.Čamāns par savu darbu labprāt stās-
tījis solēniem karjeras dienās, Latvijas
pašvaldību izpilddirektoriem semināra
laikā, kā arī Aknīstes novada sadrau-
dzības pilsētas Bialogardas (Polija) vie-
siem. Izrādījis remontdarbnīcas un jau-
no, moderno graudu pirmapstrādes kom-

pleksu, kur viss process tiek uzraudzīts
ar datora palīdzību. Ainis iesaistījies
LAT-LIT projektā “Drošība pierobežā”.
Tā rezultātā tika apmeklēti ugunsdzē-
sības depo Latvijā un Lietuvā, lai gūtu
pieredzi no kolēģiem. Ainis Čāmāns, ap-
gūstot Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzekļus, izveidojis servisu. Tas
bija nepieciešams, jo gan paša saim-
niecībā, gan vecāku ir daudz tehnikas,
kas jāremontē, tāpat šādi pakalpoju-
mi nepieciešami arī citiem. Apgūstot
ES finansējumu nesen uzcelta graudu
kalte, kuras izmaksas ir viens miljons
eiro. Iepriekšējā graudu kalte atrodas
kaimiņu novada Rubenes pagastā. Taču
blakus jāunā netika celta ,jo kā saka
Ainis: “Tad mūsu torņi būtu augstāki
nekā baznīca.” Uzceļot šo kompleksu
Ancenē, tika sakārtota teritorija.
Ainis Čamāns 2004. gadā ar vecāku un
valsts atbalstu nodibināja SIA
“Slaides”, kas patlaban izaugusi par no-

pietnu graudu audzēšanas saimniecī-
bu Sēlijā. Ainis audzē rudzus, kviešus,
miežus, auzas, rapsi. Graudi tiek kal-
tēti un uzglabāti uzceltajās kaltēs. SIA
“Slaides” servisā sniedz tehnikas re-
monta, riepu montāžas pakalpojumus.
To iecienījuši apkārtējie zemnieki un uz-
ņēmēji. Uzņēmums nodrošina 6 dar-
ba vietas. Ainis rūpējas par savu dar-
binieku labklājību, nodrošinot viņus
ar darba apģērbu, katru dienu dar-
biniekiem tiek pasniegtas pusdienas,
bet kolektīva saliedēšanai tiek orga-
nizētas ekskursijas. Ainis ir aktīvs
mednieks. Daudzus gadus viņš ir
Asares amatierkolektīva satāvā. Aiņa
kolorīts ļauj izspēlēt dažādas lomas.
Šogad seprembrī “Sēlijas Salu” pro-
jekta ietvaros, Ainis atveidoja herco-
gu Jēkabu, kurš Asares pagastā savā
laikā bija uzsācis kanāla rakšanu.

Teksts un foto L. Prande

RUNDĀLES PILĪ GODINA LABĀKOS
UZŅĒMĒJUS ZEMGALĒ

2019. gada 29.novembrī VEF
Kultūras pilī notika Valsts izglītī-
bas satura centra organizētais

Latvijas valsts simtgades pasāku-
mu cikla “Pilsoniskās līdzdalības
un labo darbu maratons” pasā-
kums “Award dalībnieki – var!”. Tā
ietvaros 103 jaunieši no 22 dažā-
dām Latvijas “Award” vienībām sa-
ņēma Edinburgas hercoga starp-
tautisko apbalvojumu. 

Svinīgajā pasākumā ar saviem
priekšnesumiem priecēja jaunieši no
Auces, Carnikavas un Lejasciema.

Auces vidusskolas “Award” vienības
sudraba līmeņa dalībnieces Annija
Brahmane, kura spēlēja klavieres, un
Tāla Šulgina, kura spēlēja čellu, todien
kopā kāpa uz skatuves, lai pārējiem pa-
rādītu individuālās programmas
“Award” ietvaros sasniegto prasmju jo-
mas rezultātu. Abas jaunietes attiecī-
go mūzikas instrumentu spēli izlēma
apgūt tieši pateicoties programmai
“Award”. Rūdolfs Logins - Carnikavas

Pasākumā “Award dalībnieki – var!” 
pasniegti starptautiski apbalvojumi
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pamatskolas “Award” vienības dalīb-
nieks – deklamēja dzejoli japāņu va-
lodā. Šīs valodas apguve bija viņa in-
dividuālais izaicinājums, ar kuru
viņš 2019.gada februārī izvēlējās saistīt
vienu no saviem bronzas līmeņa mēr-
ķiem. Vokāli instrumentālās grupas no
Lejasciema “Deep silence” izpildījumā
pasākuma dalībnieki un viesi klausī-
jās dziesmas “Medus pods”, “Riptide”
un “Viss var mainīties”. 

Lai saņemtu bronzas vai sudraba
Edinburgas hercoga starptautisko
apbalvojumu, katrs jaunietis – “Award”
dalībnieks -, ievērojot starptautiskās
prasības, bija sasniedzis četrus, paša
izvirzītos mērķus, pa vienam katrā no
programmas “Award” jomām – brīv-
prātīgais darbs, fiziskā sagatavotība,
prasmes un piedzīvojumu ceļojums.
Zelta apbalvojuma iegūšanai papildu
četru pamatjomu mērķiem bija jāie-
saistās kāda projekta īstenošanā.
Foto izstāde “Award dalībnieku stās-
tu fragmenti”, ko pavadīja neformālas
sarunas, atklāja to, ko īsti apbalvoju-
mu ieguvēji ir darījuši savā un
Latvijas labā.

Šogad 64 bronzas, 33 sudraba un 6
zelta līmeņa Edinburgas hercoga starp-
tautiskos apbalvojumus saņēma
“Award” dalībnieki no Aknīstes Bērnu
un jauniešu centra, Aknīstes vidus-
skolas, Auces vidusskolas, Carnikavas
pamatskolas, biedrības “DUEsport”,
biedrības “Suitu kultūras mantojums”,
Bikstu pamatskolas, Dobeles jaunatnes
un veselības iniciatīvu centra, Mežinieku
pamatskolas, Daugavpils 11.pamat-
skolas, Gulbenes novada valsts ģim-
nāzijas, Kandavas multifunkcionālā jau-
natnes iniciatīvu centra, Lielvārdes pa-
matskolas, Priežmalas pamatskolas,
Rēzeknes 5.vidusskolas, Verēmu pa-
matskolas, Rīgas Ostvalda vidusskolas,
Rīgas Tūrisma un radošās industrijas
tehnikuma, Rīgas Valsts vācu ģimnā-
zijas, Taurupes pamatskolas, Ulbrokas
vidusskolas un Valkas novada Bērnu
un jauniešu centra “Mice”.

Valsts izglītības satura centra pa-
teicības rakstu par sniegto atbalstu
“Award” dalībniekiem, kuri todien sa-
ņēma apbalvojumus, līdz ar ielūgu-
miem uz Latvijas Nacionālā teātra,
Latvijas Nacionālās operas un baleta

un Dailes teātra izrādēm saņēma visi
attiecīgo vienību “Award” vadītāji.
Sarkanās “Award” vadītāju nozīmītes
saņēma tie vadītāji no Balviem,
Rīgas, Madlienas, Dobeles un
Priežmalas, kuri pēc veiksmīgas
“Award” jauno vadītāju kursu 16 stun-
du programmas apguves šogad ir uz-
sākuši aktīvās gaitas. Zaļās - “Award”
piedzīvojumu ceļojumu uzraugu un no-
vērtētāju - nozīmītes saņēma tie, kuri
bija praktiski palīdzējuši jauniešiem sa-
gatavoties piedzīvojumu ceļojumam, do-
ties tajā un izvērtēt gūto pieredzi.

Īpašu pateicības zīmi “Award Latvia
piecgades cilvēks”” saņēma piecas
“Award” vadītājas, kuras no 2014.gada
aktīvi iepazīstina jauniešus ar “Award”
un palīdz viņiem veidot un pildīt in-
dividuālās programmas: Inga Blumfelde
(Lielvārdes pamatskola), Ilze Poriķe
(biedrība “Suitu kultūras manto-
jums”), Evija Ķiķēna (Aknīstes Bērnu
un jauniešu centrs), Laila Dambe
(Dobeles 1.vidusskola un Annenieku pa-
matskola), Daina Jakobsone (Rīgas
Ostvalda vidusskola).

“Award Latvia” nacionālā patrone-
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se Vaira Vīķe-Freiberga pasākuma da-
lībniekus uzrunāja ar video starpnie-
cību: “Sirsnīgi sveicieni un apsveiku-
mi visiem tiem jauniešiem, kas ir cen-
tušies, strādājuši, pulējušies un savus
mērķus sasnieguši! Tāpat vēlos pa-
teikties visiem vecākiem un ģimenēm,
kas savus jauniešus atbalstījuši viņu
centienos, kas ir palīdzējuši viņiem iz-
prast un izveidot savus nākotnes sap-
ņus. Un visvairāk par visu – paldies va-
dītājiem un jomu speciālistiem, tiem,
kas ar savām īpašajām zināšanām kat-
ram jaunietim tieši viņam un viņa mēr-
ķus ir palīdzējuši sasniegt!”

Edinburgas hercoga starptautisko
apbalvojumu pasniedza un apsveiku-
ma runas teica Valsts izglītības satu-
ra centra Neformālās  izglītības de-
partamenta direktore, Award Latvia
nacionālā direktore Agra Bērziņa un
Lielbritānijas vēstnieka vietniece
Ruth Rajavejjabhisal. Teju zilus brī-
numus uz skatuve demonstrēja Aldis
Kalniņš, bet muzikālu pārsteigumu sa-
rūpēja grupa “Trainsleiteris”.

“Award Latvia” nacionālā direkto-
re Agra Bērziņa: “Tikai katrs mērķa sa-
sniedzējs zina, cik tas bija grūti vai vien-
kārši, vai to varēja paveikt ātriem so-

ļiem vai vajadzēja lēnām un pakāpe-
niski virzīties. To, kā jums veicās ar
savu mērķu sasniegšanu, vislabāk zina
arī jūsu vadītāji, skolotāji un konsul-
tanti, kuri palīdzēja jums atrast, izvirzīt
savus mērķus un palīdzēja, parādot vir-
zienu, kā to izdarīt, un noteikti jūs stin-
gri, stingri uzmundrināja. [..]Es ļoti
ceru, ka jūs visi 103 “Award” jaunie-
ši, šodien saņemot savas nozīmītes un
sertifikātus, jutīsieties gandarīti. Jūsu
sasniegums ir viens solis jūsu nāka-
mības ceļā, jūsu darba ceļā, jūsu dzī-
ves ceļā un noteikti šie soļi nevarēs tikt
aizmirsti.

Svētki ir arī mums – Valsts izglītī-

bas satura centram -, ka mēs Latvijā
varam lepoties ar jums visiem un jūsu
veikumu. Varam lepoties un parādīt vi-
sai lielajai un starptautiskajai “Award”
saimei, ka Latvijā “Award” kustība dar-
bojas un ļoti daudzos jauniešos ir liels
gribasspēks sasniegt savus mērķus.”

***

“The Duke of Edinburgh’s
International Award Latvia” īsteno
Valsts izglītības satura centra licencētie
jauniešu centri, biedrības un izglītības

iestādes. Ikvienam jaunietim (vecumā
no 14 – 24 gadiem), kurš vēlas iegūt
“The Duke of Edinburgh’s International
Award” (Edinburgas hercoga starp-
tautisko apbalvojumu), ar “Award” va-
dītāja atbalstu ir jāizveido individuā-
la izaugsmes programma, kuru veido
četras jomas – brīvprātīgais darbs, fi-
ziskā sagatavotība, prasmes un pie-
dzīvojumu ceļojums -, bet zelta līmenī
papildus četrām pamatjomām ir jāiz-
strādā un jārealizē projekts. Bronzas,
sudraba vai zelta Edinburgas hercoga
starptautisko apbalvojumu saņem tie
jaunieši – “Award” dalībnieki, kuri, ie-
vērojot starptautiskās prasības, ir sa-
snieguši visus pašu izvirzītos mērķus.
Lai, piemēram, jauniešu centra dar-
binieks, nevalstiskās organizācijas
pilngadīgais biedrs, karjeras konsul-
tants, skolotājs, sociālais pedagogs utml
varētu kļūt par “Award” vadītāju, vi-
ņam sekmīgi jāapgūst Valsts izglītības
satura centra organizēto kursu “The
Duke of Edinburgh’s International
Award – iespēja jauniešu izaugsmei” 16
stundu programma.

Informāciju sagatavoja: 
Katrīna Sprudzāne
Valsts izglītības satura centra vecākā
referente
Tālr.: 67350959, 
e-pasts: katrina.sprudzane@visc.gov.lv
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Valsts svētkos Aknīstes novadā 
godina labākos

17.novembrī valsts svētku pasākums
sākās ar lapu gājienu un svinīgu brīdi
pie piemiņas akmens Gārsenē. Aknīstes
novada svinīgais svētku pasākums no-
tika Gārsenes kultūras namā.  Ar
Aknīstes novada pašvaldības Atzinības
rakstu Latvijas Republikas proklamē-
šanas dienā tika apbalvostas personas:

l Iedzīvotāju grupas izvirzīto Lidiju
Drozdovsku;

l Bērnu un jauniešu centra izvirzī-
to Madaru Ozoliņu;

l Iedzīvotāju grupas izvirzīto Vilni
Āboliņu;

l Aknīstes vidusskolas izvirzīto Ingu
Krasevsku, Kristīni Šamotu;

l VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā
slimnīca” izvirzītās Solvitu Kokinu,
Ainu Kravali, Mariju Černobrovu;

l Kultūras darba vadītājas un
Iedzīvotāju grupas izvirzītos Helēnu
Multiņu un Jāni Multiņu;

PII “Bitīte” izvirzīto Valentīnu
Stolbņikovu, Sandu Kukli.

Lāsma Prande

Aknīstes vidusskolas kolektīvs sveic
skolēnus, vecākus, esošos un bijušos
darbiniekus, sadarbības partnerus 

un visus iedzīvotājus gada sirsnīgākajos
svētkos-Ziemassvētkos. 

Novēlam izdevušos nākamo 2020.gadu
un saprātīgu vēlmju piepildīšanos.



15



16

Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,

Izplēn, pazūd un gaist.
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,

Tas nezūd. Tas palīdz.
Un mirdz.
/V.Egle/

Lai katrā mājā un katrā sirdī
Ziemassvētku laikā ienāk gaisma un
siltums, lai reizē ar svētku prieku
visur iemājo arī saticība, patiesa mī-
lestība citam pret citu, domu brīvī-
ba un apgaismība, jo: kurš staro gais-
mu citu cilvēku dzīvēs, pats nekad
nepaliks tumsā.
Lai jauki
Ziemassvētki 
un panākumiem
bagāts Jaunais
gads!

Gārsenes pagasta
bibliotēkas 
vadītāja I. Lejiņa.

Ziemassvētki ir jau ceļā mūs ikkatru un visu pasauli sasildīt. 
Tā noskaņa ir netverama,  ko decembris nes. Tā plūst no cilvēkiem un

mājīgiem namiem.  Ziemassvētki savu ceļu sākuši, lai iegrieztos ik mājā,
lai palīdzētu tiem, kuriem klājas grūti, lai priecētu un dziedinātu. 

Svētki palīdz tumsu pārdzīvot un nes mieru saskumušām dvēselēm. 
Lai ikkatram mums baltas domas, lai Ziemassvētki liek pasmaidīt

arī pašiem nīgrākajiem!
Lai drosme,  saticība un smaids! Lai vienmēr blakus ir labi cilvēki!
Lai balts ir it viss, ko dzīvē šai darām!
Lai sirdīs vairāk siltuma un labestības!  Lai vairāk ticības labākām

dienām!
Skaidrīte Pudāne

Lai prieks valda ikkatrā no mums,
lai sirds siltums sasilda ikvienu,
ko satiekat savā ceļā, acis saskata

gaišumu, kas paveras, dāvājot 
tikai labu! Lai brīnums vispirms
notiek mūsos un tad būs gaišām
domām piepildīts Ziemassvētku 

gaidīšanas laiks!
Priecīgus Ziemassvētkus un
Laimīgu Jauno gadu lieliem 

un maziem bibliotēkas
lasītājiem novēl

Aknīstes bibliotēkas bibliotekāres

Tas eņģelis ar veiksmes spārniem-
pie katra klusi ciemos nāk
Vien izgaismo tam Domu savu
un tici,-piepildījums nāks,
jo arī eņģelim no svara,
ka acis priekā starot sāk,-
vien uztici tam Domu savu......

(S.Upesleja.)

Novēlam visam plašajam Aknīstes
novada pašdarbnieku kolektīvam
– dalībniekiem, vadītājiem, kā arī 

pasākumu apmeklētājiem šajā 
svētku laikā atrast siltumu 

vienkāršās lietās, sajūtot vienam
otru, apskaujot savus tuvos

un mīļos. Atrast mieru domās, 
pabūt kopā ar tiem kas mums
ir svarīgi un tuvi! Lai jauks un

gaišs Ziemassvētku laiks 
un  piepildīts Jaunais 2020. gads!

Kristiana, Madara
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Kā putni aiziet dusēt
Gar vakara debess malu,
Tā aiziet mūsu mīļie
Uz kluso mūžības salu.

(K. Skalbe)

Izsakām līdzjūtību
Anitai Geitusei un

piederīgajiem, brāli
smiltājā pavadot.

PII “Bitīte” kolektīvs.

Es tagad aizeju, bet ne jau prom,
Es aizeju tepat – ar citām puķēm, citu sauli,
Ar citu zemi parunāt.

Pieminēsim Aknīstes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
Mūžībā aizgājušos:
Beļskis Pēteris      13.04.1933     07.11.2019
Krieva Aija          23.06.1939     13.11.2019
Rimša Jānis         24.01.1944     15.11.2019

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!
Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa

Aiz Tevis dzīvība
Un gaisma paliek,
Un atmiņas
Kā krāšņs zieds.

Izsakām visdziļāko lidzjūtību
Gonoratai Raupei   un viņas

ģimenei sakarā ar dēla, brāļa
un mazdēla pāragro guldīšanu

zemes klēpī.

Reinholdu, Gronsku, Matvejevu,
Japiņu ģimenes.

Dusi saldi, mīļo tētiņ,
Mūža miegs lai ir tev 
salds.
Auklēs tevi rasa rīti,
Ziedi klās un sniedziņš
balts.

(Krūklis)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Sandrai Melniecei,

tēti mūžībā pavadot.
PII “Bitīte” Kolektīvs.

Novembrī:
- dzimuši: 

Beāte Beatrise, 
Rebeka Emma, 

Lūkass.

Šis ir tas laiks, kad gaismas 
loki liecas

Ap sveču mirdzumu un sirdi dedz,
Vien mazliet pretī jāpasniedzas,
Lai labestību mūsu sirdīs redz...

Vēlu Jums gaišus un mīlestības
pilnus Ziemassvētkus!

Lai Jaunais 2020.gads nāk ar 
patiesu prieka dzirksti, 

lieliem sapņiem un nezūd 
apņēmība ikdienā radīt

brīnumus!

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
Gita Ozoliņa

Ai, bagāti Ziemassvētki,
Ko jūs laba nesīsiet?
Laimi baltu, prieku gaišu,
To jūs labu atnesiet. (l.tdz)

Cerībām zaļas egles sīkstumu, 
darbiem – dvēseles mūžību, 

domām – Ziemassvētku sniega
baltumu! Priecīgus un gaišus

Ziemassvētkus vēl Ilze, 
Līga un Santa no Aknīstes novada

pašvaldības.

Lai zaļās egles sīkstums cerībām 
Un sirdīs miers, ko Ziemassvētki dod,
Bet vērtības priekš dienām nākamām
Mums pašiem sūrā darbā jāatrod.

/K. Apškrūma/

Novēlu visiem priecīgus, gaišus un
mīlestības pilnus Ziemassvētkus,

panākumiem bagātu un veiksmīgu
2020. gadu!

Jānis Vanags

Atverot kalen-
dāra pēdējo lapu,
nemanāmi pārslīd
domas par aizejo-

šo gadu Gārsenes pilī. Tas ir bijis
bagāts ar dažādiem notikumiem
– svētkiem, darbiem, plāniem,
meistarklasēm, radošām darbnī-
cām, sarunām, ciemiņiem, tūris-
tiem, sapņiem, iecerēm, izstādēm,
koncertiem, lekcijām, projektiem
un pieredzes apmaiņām...

Priecājos par visiem jaukajiem,
saprotošajiem cilvēkiem, kas at-
balstīja, bija blakus un palīdzēja
gan ar labiem vārdiem, darbiem,
padomiem un iespējām. Saku vi-
ņiem sirsnīgu PALDIES! Gribu
mīļu paldies teikt čaklajiem pils
darba rūķīšiem, kas katru dienu
darbojas pils telpās, virtuvē, dār-
zā, parkā un tūrisma informācijas
centrā gan vasarā, gan arī ziemas
periodā. 

21. decembrī aicinu ciemos –
ZIEMASSVĒTKI PILĪ.  Uz rado-
šu darbošanos - piparkūku cep-
šanu un greznošanu (plkst.10.00)
un pēc tam uz A. Žilinska mūzi-
kas skolas skolēnu koncertu
(plkst. 12.00).

Vēlu mums visiem baltu ceļu
Ziemassvētku brīnumam, lai svēt-
ku mirdzumā dzimst ticība, cerī-
ba un mīlestība jauniem darbiem
un sapņiem!

Dace Gārsenes pilī

No zelta ābeles-brīnumābeles
Sirdī lai kāda sēkliņa krīt,
Kā Ziemassvētku vakarā,

Tā Jaungada gājumā
Palīdzot laimi ieraudzīt…

/A. Ķirškalne./

Šovakar Latvijas egles līdzīgas
eņģeļiem liekas, ienesot sētā 

un sirdī Ziemassvētku balto prieku,
lai arī Tev un Taviem mīļajiem
svētkos pa eņģelim tiek, kurš 

sargās, mīlēs un lolos 
visu nākamo gadu!

Aknīstes novada pašvaldības  
PII ,,Bitīte” kolektīvs

Pateicība
Milzīgs paldies Olitai, Dzintrai,

Henrietei, Klaudijai, Ārijai, Vairim
un pārējām meitenēm, kas mani pie-
teica Valsts svētku pasākumam
Gārsenē. Arī svētku pasākuma
veidošanā un īstenošanā saku sir-
snīgu pateicību Domes ļaudīm,
Kristianai, Lāsmai, sveicējiem, kas
man dāvāja krāšņus ziedus. Bija bur-
vīgs vakars. Vēlu visiem būt laimī-
giem, jo laime dziedē slimības. 

Paldies! Lidija “Kraujās”



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”. 

Drīz laika rats iegriezīsies jau 2020. gada zīmē. Vēlos aicināt Jūs paka-
vēties pārdomās par aizvadīto laika sprīdi gada garumā.

Kā esat jau pamanījuši, ”Aknīstes Novada vēstis” kat ru mēnesi atspo-
guļo daudzus un dažādus notikumus no novada dzīves - pārsvarā labos. Ne
tik labais izlien uz ār u pats, bet krietnos darbus gribas pacelt pāri visam.
At zinība un novērtējums dod jaunu spēku virzībai. Un, ticiet man, šī gada
laikā Aknīstes novadā bijis daudz laba, par kuriem rakstīts laikrakstā.

Visa gada garumā avīzītes pirmajās lapās atspoguļoti domes deputātu
izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmu mi. 

Mūsu novada vārds šogad labā nozīmē Latvijas mē rogā ir izskanējis vairākkārt.
Ievērojami skolēnu sasniegumi olimpiādēs un konkursos.  Aknīste  uzvarēja Radošo
industriju tūrisma misiju konkursā Zemgales plānošanas reģionā un radošās
tūrisma misija notika mūsu pilsētā, kurā kopīgi ar vietējiem iedzīvotājiem do-
mājām par Aknīstes tūrisma attīstības iespējām un augusta beigās prezen-
tējām novadu Rīgā Lucavsalā jaunrades festivālā “iNOVUSS”, piedalījāmies
diskusijās par tūrismu novadā, jauniem izaicinājumiem, radošiem risinājumiem
un jauniem tūrisma piedāvājumiem.Aknīstes novads Latvijas nacionālajā bib-
liotēkā bija viens no Sēlijas dienas organizatoriem pasākumā “Sēlijai Būt”. 

Gandrīz katrā laikrakstā atspoguļoti jautājumi, kuri in teresē zemniekus un
uzņēmējus. Tiek sniegta informāci ja par aktualitātēm, semināriem, izmaiņām
likumdošanā. Ar lep numu rakstām par veiksmīgiem uzņēmējiem.

Par pašvaldības budžeta līdzekļiem tapušas jaunas kāpnes radošajā rezidencē “Debesjums”, kuras ir drošas un iekļaujas in-
terjerā.  Domājot par tīru un sakoptu vidi, novadā uzstādītas jaunas, košas atkritumu tvertnes un sadarbībā ar Pilsētvides ser-
visu Aknīstē notika  Plogging skrējiens, kas apvienoja lēno treniņa skriešanu ar atkritumu vākšanu.

Gada laikā realizēti vairāki projekti -  izpētīti Zuju, Vecmuižas ezeru un Dienvidsusējas upes zivju resursi, iegādāts ap-
rīkojums ezeru apsaimniekošanai; PII “Bitīte” teritorijā izveidots ielu apgaismojums, uzstādot 10 hibdrīdgaismas later-
nas ar saules paneļiem un vēja ģeneratoriem; turpināta iepriekš uzsākto projektu īstenošana- pārbūvēti grants ceļi no-
vadā, īstenotas projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Aknīstes novadā”  aktivitātes un orga-
nizētas apmācības, iegādāts aprīkojums Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam pro-
jekta “Sabiedrības drošības un aizsardzības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” ietvaros u.t.t. Kā la-
bās prakses piemēri plaši tika atspoguļota pašvaldības finansēto projektu īstenošana.

Lai iedzīvotāji būtu informē ti par projektu ieviešanas darbiem, kādi rezultāti tiek sa sniegti, laikrakstā regulāri tika ie-
vietotas preses relīzes.

Visa gada garumā avīzītē tika informēts par kultūras pasākumiem, svētkiem un koncertiem. Aknīstes novada vārds izskan
tālu saistībā ar alternatīvo kamermūzikas festivālu “Sansusī”. Ābeļu pagasta estrādē tika svinēti nu jau 7. Sēlijas no-
vadu apvienības Tautas mākslas svētki „Sēlija rotā”, kā arī aizvadīti Aknīstes novada svētki “Mirklis laika rāmītī”.

Septembrī Aknīstes novada pašvaldības delegācija četru cilvēku sastāvā viesojās Bialogardas pašvaldībā(Polijā),
ar kuru sadraudzība ilgst jau 20 gadus.

Rudens pusē aizvadīts bijušās Susējas skolas salidojums un Lāčplēša dienā Asarē pie pieminekļa atzīmējām
Augškurzemes partizānu pulka simtgadi,  godinājām brīvības cīnītāju piemiņu. 

Lūk, ceru, ka pamanījāt, cik labu notikumu ir bijis gada laikā. Protams, tie nav visi. Taču tas nenozīmē, ka nepie-
minētais ir mazsvarīgs. Nebūt nē! Viss lielais sastāv no mazām, sīkām daļiņām un katrai vienībai ir milzīga nozīme
LIELA veidojumā. Šeit gribu citēt Imantu Ziedoni: 

”Un tāds lielas laimes nemaz nav.
Ir tikai tādas mazas laimītes,
Ir tikai tādi ikdienības prieki.”
Ir gadījies kādu avīzītē nepieminēt, kļūdīties, bet, ticiet man, tas nav bijis apzināti. Jūs taču ziniet teicienu: ’’Nekļūdās

tas, kurš neko nedara”.
Gribu pateikties Jums visiem- tiem, kuri atbalsta mani, rakstot un sūtot fotogrāfijas avīzītei, tiem, kuri ar nepa-

cietību gaida kārtējo izdevumu, tiem, kuri atnāk ar padomu, savu viedokli.
Tuvojas Ziemassvētki, gadu mija. Atvēliet mazu brītiņu vienkāršām sarunām, sirsnīgam smaidam un siltam pie-

skārienam,- to laika rats arvien vairāk un vairāk mums atņem. Mēs steidzamies, traucamies, mēģinām paspēt
un varbūt aiztraucamies garām kam svarīgam, nesaprastam un arī paši sev. Atrodiet vietu labiem vārdiem, pa-
tiesam priekam un pateicībai- tā sasildīs daudzus, bet visvairāk jūs pašus. Aizmetiet neiecietību un nenovīdību,
ļaunus vārdus, - tie nogurdina, ievaino un sadedzina, vispirms jau pašus. Sniedziņš, zaļi egļu zari, pīrāgu un pi-
parkūku smarža...Svētku noskaņa... Gaišs, kluss un sirsnīgs ir laiks, kad viens otram sūtam vismīļākos sveicie-
nus. Saglabājiet tos sirdī un nesiet cauri ziemai, cauri Ziemassvētku naktij, cauri Jaunā gada rītam līdz nāka-
majai ziemai. Atstājiet vietu brīnumam, lai tas kaut uz brīdi liek apjaust dzīves mirkļa vienreizību... Uzdāviniet
sev un saviem mīļajiem vienu svētu un tik ļoti vajadzīgu ticības, cerības, mīlestības un kopā būšanas brīdi.

Cerot uz atbalstu un sadarbību arī turpmāk, Lāsma.
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