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7.janvārī PII “Bitīte” atzīmēja 35 gadu jubileju. Tā svinēta vienotā iestudējumā par bišu dzīvi. Galvenās bišu mā-
tes lomā bija bērnudārza vadītāja Rima Bludze. Sava loma bija gan darba bitēm, gan mazajām bitītēm. Pasākums aiz-
ritēja jautrās rotaļās un dziesmās.

Uz svinībām bija ieradušies bijušie, esošie darbinieki, deputāti un apsveicēji no Aknīstes novada iestādēm. Vislielākā
vērtība un apliecinājums tam, ka pasākums izdevies sirsnīgs, bija bērnu prieks. Svētki izskanējuši un atkal ritēs ik-
diena un darbs ar cerībām un sapņiem. Lai pietiek spēka un izturības savus mazos vai lielos mērķus pārvērst sasniegumos!
Lai gadu gaitā iemantotās labās lietas un tradīcijas rastu idejas arvien jauniem izaicinājumiem. 

L. Prande

Ø Nodot Aknīstes novada teritorijas plānojuma 1.0 re-
dakciju un Vides pārskata projektu publiskai apsprieša-
nai un institūciju atzinumu saņemšanai.
Ø Noteikt publiskās apspriešanas termiņu ne īsāku

par četrām nedēļām.
Ø Noteikt par sabiedrības līdzdalības nodrošināšanu

atbildīgo amatpersonu – Aknīstes novada pašvaldības tel-
piskās attīstības plānotāju Santu Šmiti.
Ø Noteikt, ka publiskās  apspriešanas laikā ar izstrā-

dāto teritorijas plānojuma redakciju 1.0 un Vides pārskata
projektu var iepazīties Aknīstes novada pašvaldības admi-
nistrācijas ēkā Skolas ielā 7, Aknīstē, pašvaldības darba lai-
kā, bet elektroniskajā vidē - valsts vienotajā ģeotelpiskās in-

formācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas at-
tīstības plānošana“, kā arī Aknīstes novada pašvaldības in-
terneta vietnē www.akniste.lv.  Priekšlikumus var iesniegt
Skolas iela 7, Aknīste, vai elektroniski uz e-pasta adresi: ak-
niste@akniste.lv, vai arī reģistrējoties Teritorijas attīstības
plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).
Ø Lēmumu par teritorijas plānojuma redakcijas 1.0

un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu ievietot
Aknīstes novada pašvaldības interneta vietnē www.ak-
niste.lv, pašvaldības informatīvajā izdevumā “Aknīstes
Novada Vēstis” un teritorijas attīstības plānošanas infor-
mācijas sistēmā (TAPIS).

Aknīstes novada domes sēdes 12.02.2020. lēmums

PPIIII  ““BBiittīītteeii””--3355
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Aknīstes novada domes sēdes 26.02.2020. lēmumi
Ø Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamat-

budžeta 2020.gada janvāra ieņēmumus – 301063,19 EUR
un izdevumus – 73606,27 EUR.
Ø Papildināt Vidi degradējošu būvju un nekoptu te-

ritoriju apzināšanas komisijas sastāvu, iekļaujot tajā se-
kojošus komisijas locekļus: pašvaldības policijas inspektori
Iju Ašaku, izpilddirektoru Jāni Gavaru un sabiedrisko at-
tiecību speciālisti Lāsmu Prandi.
Ø Atzīt 3 personas par tiesīgām saņemt palīdzību dzī-

vokļa jautājuma risināšanā un reģistrēt palīdzības reģistrā
Nr.1 “Pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu izīrēšana”.
Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku

līdz 30.04.2020., kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokļa
Augšzemes ielā 7 – 1, Aknīstē, īri.
Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku

līdz 30.04.2020., kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokļa
“Spodras”-16, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā,
īri.
Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku

līdz 30.06.2020., kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokļa
“Spodras”-17, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā,
īri.
Ø Izbeigt dzīvojamo telpu īres līgumu ar 1 personu

par dzīvokli Augšzemes ielā 19 – 8, Aknīstē.
Ø Izbeigt dzīvojamo telpu īres līgumu ar 1 personu

par dzīvokli Augšzemes ielā 19 – 3, Aknīstē.
Ø Izbeigt dzīvojamo telpu īres līgumu ar 1 personu

par dzīvokli Krasta ielā 3 – 1, Aknīstē.
Ø Apstiprināt atklāta projektu konkursa

“Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu ie-
saiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikumu.
Ø Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Krankaļi”, īpa-

šuma Kadastra Nr.56250040122, Aknīstes pagastā,
Aknīstes novadā, kas sastāv no zemes vienības  ar kopē-
jo platību – 17.0  ha.
Ø Izbeigt noslēgto zemes nomas līgumu ar 1 personu

par zemes gabala ar kad.Nr.56050010387 – 0,76 ha platī-
bā, nomu.
Ø Iznomāt 1 personai pašvaldības zemes gabalu 0,3

ha platībā ar kadastra apzīmējumu 56620020154. Nomas
termiņš 6 gadi. Zemes lietošanas mērķis 0101 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Zemes nomas maksa gadā ir 28 EUR atbilstoši apstipri-
nātajam Lauksaimniecības zemes nomas maksas cenrādim.
Ø Iznomāt 1 personai pašvaldības zemes gabalu 4,3

ha platībā ar kadastra apzīmējumu 56620030201.
Nomas termiņš 6 gadi. Zemes lietošanas mērķis 0101 –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība. Zemes nomas maksa gadā ir 258 EUR atbilstoši
apstiprinātajam Lauksaimniecības zemes nomas maksas
cenrādim.
Ø Iznomāt 1 personai pašvaldības zemes gabalu 0,2

ha platībā ar kadastra apzīmējumu 56620020127 un ze-
mes gabalu 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
56620020159. Nomas termiņš 6 gadi. Zemes lietošanas mēr-
ķis 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība. Zemes nomas maksa gadā ir 90 EUR
atbilstoši apstiprinātajam Lauksaimniecības zemes nomas
maksas cenrādim.
Ø Iznomāt 1 personai pašvaldības zemes gabala daļu

4,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 56620010095. Nomas
termiņš 6 gadi. Zemes lietošanas mērķis 0101 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Zemes nomas maksa gadā ir 240 EUR atbilstoši apstipri-
nātajam Lauksaimniecības zemes nomas maksas cenrādim.
Ø Pagarināt zemes nomas līgumu 1 personai par pa-

švaldības zemes gabala 1,7 ha platībā, kadastra apzīmē-
jums 56440050229, nomu. Nomas termiņš - 6 gadi.
Ø Pagarināt zemes nomas līgumu 1 personai par pa-

švaldības zemes gabala 6,5 ha platībā, kadastra apzīmē-
jums 56620010065, nomu. Nomas termiņš - 6 gadi.
Ø Pagarināt zemes nomas līgumu 1 personai par pa-

švaldībai piekrītošo zemes gabala ar kadastra apzīmēju-
mu 56250040146 – 4.7405 ha  platībā, nomu. Noslēgt ze-
mes nomas līgumu uz 6 gadiem. Zemes  lietošanas mēr-
ķis 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Ø Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Āmuri”, īpašu-

ma Kadastra Nr.56440020012, Asares pagastā, Aknīstes
novadā, kas sastāv no sešām zemes vienībām ar kopējo pla-
tību – 64.40 ha.
Ø Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Stūri”, īpašu-

ma Kadastra Nr.56440030040, Asares pagastā, Aknīstes
novadā, kas sastāv no divpadsmit  zemes vienībām ar ko-
pējo platību – 141.40 ha.
Ø Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu Augšzemes iela

66A, īpašuma Kadastra Nr.56050010613, Aknīstē,
Aknīstes novadā, kas sastāv no sešām zemes vienībām ar
kopējo platību – 2.1021 ha.
Ø Likvidēt adresi: “TP Ancene”, Ancene, Asares pa-

gasts, Aknīstes novads, LV-5210”, un izslēgt no Valsts ad-
rešu reģistra. 
Ø Piešķirt jaunu adresi zemes vienībai un  funkcio-

nāli saistītām ēkām:

Ø Piešķirt jaunu adresi zemes vienībai un ēkām:

Ø Nodot atsavināšanai Aknīstes novada pašvaldības
īpašumā esošu  nekustamo īpašumu, kadastra
Nr.56250070201, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kas
sastāv no zemes gabala 0,4075 ha platībā.
Ø Apstiprināt 2020.gada 11.februāra izsoles rezultā-

tus, nosakot 1 personu par nekustamā īpašuma Lauku iela
2D, Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra Nr. 5605 001 0088,
kas sastāv no zemes gabala 0,9568 ha platībā, izsoles uz-
varētāju, kurš ir nosolījis augstāko cenu, kas sastāda EUR
2978,00.
Ø Apstiprināt 2020.gada 11.februāra izsoles rezultā-

tus, nosakot 1 personu par nekustamā īpašuma “Silmači
– 1”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr. 5625
007 0173, kas sastāv no zemes gabala 1,46 ha platībā un
daudzdzīvokļu mājas 419,4 m2, izsoles uzvarētāju, kurš ir
nosolījis cenu, kas sastāda EUR 2770,00.
Ø Apstiprināt 2020.gada 13.februāra izsoles rezultā-

tus, nosakot 1 personu par nekustamā īpašuma (dzīvok-
ļa) Miera ielā 1 - 11, Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra
Nr. 5605 900 0048, 34,6 m2 platībā, izsoles uzvarētāju, kura
ir nosolījusi augstāko cenu, kas sastāda EUR 2860,00.

j
kas kadastra Nr. Jaun  adrese  Saist t s zemes 

vien bas 
kadastra 

apz m jums 
56250070179001 – skola 
56250070179002 – katlu 
m ja 
56250070179003 – ve as 
m ja   

S lijas Dzintara Muiža, 
Akn stes pagasts, Akn stes 
nov., LV-5208 

56250070179 

kas kadastra Nr. Jaun  adrese  Saist t s zemes 
vien bas 
kadastra 

apz m jums 
56250070173001 dz vojam   
m ja 

Sirsni u Ran o, Akn stes 
pagasts, Akn stes nov., 
LV-5208 

56250070173 
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Var iesniegt lauku bloku
precizējumus

Platību maksājumi

No šā gada 7.februāra lauksaimnieki var veikt lauku blo-
ku un ainavu elementu precizēšanu. Precizēšanas pie-
prasījumus varēs iesniegt līdz šā gada 1.aprīlim.

Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai tad, ja klients
vēlas iekļaut lauku blokā jau sakoptu platību, no lauku blo-
ka izņemt neapsaimniekotu platību vai pievienot jaunus
ainavas elementus. Lauku bloku precizēšanas pieprasīju-
mā ir iespēja izveidot lauksaimnieka bloku, savu apsaim-
niekoto platību nošķirot no kaimiņu apsaimniekotajām pla-
tībām.

Svarīgi! Dienests iesniegumu lauku bloku precizēšanai
var noraidīt, ja izmaiņas ir mazākas par 0,1 hektāru vai
2% no lauku bloka platības.

Svarīgi ievērot, ka platībai ir jābūt sakoptai uz lauku blo-
ka precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdi – tajā nav
krūmu, celmu, kūlas u.c. Precizētā platība tiks apsekota
arī dabā. Ja tā nebūs sakopta, tā netiks iekļauta lauku blo-
kā un sezonas laikā netiks veikta atkārtota platības ap-
sekošana. 

Klienti var pārliecinieties par savām apsaimniekotajām
platībām LAD ģeogrāfiskajā informācijas sistēmā, kurā ir
apkopota aktuālākā informācija par lauksaimniecībā iz-
mantojamo zemi un ainavu elementiem lauku
blokos:  http://karte.lad.gov.lv/    vai Elektroniskajā pie-
teikšanās sistēmā (EPS).

Uzmanību! Dienests atgādina, ka lauku bloku preci-
zēšanas pieprasījums nav iesniegums platību maksājumu
saņemšanai. Lai pieteiktos platību maksājumiem, no ap-
rīļa vidus EPS vajadzēs iesniegt Vienoto
iesniegumu. Iesniedzot to, varēs pieteikt tikai tādu sakoptu
ārpus lauku bloka platību, kas ir vismaz 0.30 ha.

Irēna Butkus  lauku attīstības konsultante.

Var sākt aizpildīt platību
maksājumu provizorisko

iesniegumu
No šā gada14.februāra ikviens lauksaimnieks var sākt

aizpildīt informāciju vienotajā platību maksājumu ie-
sniegumā. Šādu iespēju Lauku atbalsta dienests šogad pie-
dāvā pirmo reizi, lai padarītu ērtāku minēto iesniegumu
aizpildīšanu Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā – tagad
to var darīt pakāpeniski un savlaicīgi aprēķināt, vai tiks
izpildītas zaļināšanas un citas prasības. EPS šī iesniegu-
ma forma norādīta kā “Provizoriskais iesniegums”.

Iesniegt platību maksājumu iesniegumus varēs no 8.ap-
rīļa līdz 22.maijam, ar samazinājuma koeficientu par kat-
ru nokavēto dienu līdz 15.jūnijam. Aprīļa mēnesī dienests
organizēs izbraukuma seminārus, lai palīdzētu aizpildīt pla-
tību maksājumu iesniegumus elektroniski tiem klientiem,
kuriem tam nepieciešams atbalsts. Aktuālā informācija par
semināriem tiks publicēta dienesta mājaslapā.

Būtisku izmaiņu atbalsta saņemšanas nosacījumos
2020.gada platību maksājumu sezonā nav. Jāņem vērā, ka
no jauna varēs uzņemties saistības tikai aktivitātē
„Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos“ (BDUZ),
pārējos pasākumos jaunas saistības uzņemties nevar, bet
var par vienu gadu pagarināt esošās saistības.

Gribu vērst uzmanību, ka šis provizoriskais iesniegums
ir pamatā domāts  graudaudzētājiem, kam strikti jāievē-
ro kultūru dažādība un zaļināšanas prasības. Šeit vēlams
katram, kamēr nav sākusies sēja salikt domājamās kultūras
un papuves, lai sniedzot  oficiālo maksājumu nerodas ne-
patīkami pārsteigumi ar zaļināšanas prasību izpildi. Sniedzot
maksājuma pieteikumu no 8. aprīļa līdz 22. maijam, atliks
tikai salikt attiecīgās atzīmes pie papildus atbalstiem.

Mazākie lauksaimnieki  varētu šim pasākumam īpaši
nepievērt uzmanību, lai nesajūk ar oficiālo iesniegumu ,
jo šeit nepastāv opcija –„Iesniegt”.

Lauku attīstības konsultante-Irēna Butkus

2019.gada izskaņā Aknīstes novada pašvaldība saska-
ņoja ar CFLA (Centrālo finanšu un līgumu aģentūru) Eiropas
Sociālā fonda SAM 9.2.4.2. pasākuma „Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”
projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses
pasākumi Aknīstes novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/055 īste-
nošanas termiņa pagarinājumu – līdz 01.06.2020. 

Arī 2020.gadā plānots turpināt īstenot projekta aktivi-
tātes – plānots rīkot lekcijas skolēniem par seksuālās un
reproduktīvās veselības jautājumiem, par veselīga uztu-
ra jautājumiem, par atkarību izraisošo vielu ietekmi  un
veselīgu dzīvesveidu; tāpat plānots rīkot senioru aktīvās
atpūtas dienu, aktīvo dienu novada ģimenēm un izglīto-
jošas, fiziski aktīvas ekskursijas lauku teritoriju iedzīvo-
tājiem, senioriem, trūcīgajiem iedzīvotājiem, kā arī slimī-
bu profilakses lekcijas novada iedzīvotājiem. 

Projekta īstenošanas termiņš tika pagarināts saistībā ar
to, ka tika papildināti projektā īstenojamie pasākumi. Kas
nozīmē to, ka 2020.gadā iedzīvotājiem būs iespēja apmek-
lēt šādus jaunus pasākumus: 1) izglītojošs pārgājiens pa
novadu – ar mērķi iepazīstināt ar novada ainavu un informēt
par veselīga uztura nepieciešamību fiziskas slodzes gadī-
jumā un kā pareizi izkustināt savu ķermeni, lai sev neno-
darītu pāri; 2) kalanētikas nodarbības - ar mērķi iedzīvo-
tājus iepazīstināt ar ārstnieciskās vingrošanas labvēlīgo ie-

tekmi uz ķermeni un garīgo veselību. Plānotas kopumā 15
nodarbības; 3) praktisko nodarbību semināri garīgās ve-
selības, fiziskās veselības veicināšanai – plānots sniegt da-
lībniekiem praktiskas iemaņas un zināšanas par psihiskās
(garīgās) un fiziskās veselības veicināšanu, izmantojot prak-
tiski pielietojamās mākslas terapijas tehnikas - deju un kus-
tību terapiju, mākslas terapiju un mūzikas terapiju. Plānots
katrā no mākslas veidiem rīkot pa 3 nodarbībām; 4) apzi-
nātības prakses pamatkursa nodarbības garīgās veselības
profilaksei – apzinātības prakse ir zinātniskos pētījumos
balstīta metode fiziskās un psiholoģiskās veselības atjau-
nošanai un profilaksei. Tā ietver noteiktu metodoloģiju - kon-
krētas zināšanas, apzinātības prakses un emocionālas pa-
šregulācijas vingrinajumus. Kopumā plānotas 8 nodarbības.

‼! Par visām aktivitātēm, lekcijām, semināriem infor-
mācija tiks izplatīta pirms tie tiks rīkoti.

Projekta mērķis – radīt pieejamu vidi novada iedzī-
votājiem, veselības veicināšanas un slimību profilakses pa-
sākumiem, ar mērķi popularizēt veselīgu dzīvesveidu un uz-
turu, veicināt projekta mērķa grupu (iedzīvotāji, kuri dzī-
vo teritorijā ārpus pilsētām, ar iedzīvotāju blīvumu zem 50
iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru, bērni, iedzīvotāji, kas
vecāki par 54 gadiem, trūcīgie, maznodrošinātie  iedzīvo-
tāji) iesaisti fiziskajās aktivitātēs, radīt fizisko aktivitāšu
piedāvājuma dažādību, informējot un iesaistot vietējai sa-
biedrībai aktuālās aktivitātēs. 

Projekta īstenošanas ilgums – 25.04.2017 –
01.06.2020. 

Kopējās projekta izmaksas – EUR 34 158.00
Projektu koordinatore Līga Līduma
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Jau par tradīciju kļuvis, ka
gadā pāris reizes kopā sanāk
Sēlijas novadu sabiedrisko at-
tiecību speciālisti. Sākotnēji tā
bija Latvijas Pašvaldību
Savienības ideja, kura nu iedzī-
vojusies un sevi pierādījusi. 26.
februārī Gārsenes pilī uz tikša-
nos bija ieradušies Gunta
Klismeta- Latvijas Pašvaldību
Savienības komunikācijas noda-
ļas redaktore, Liene Užule-
Latvijas Pašvaldību Savienības
komunikācijas nodaļas vadītāja
un padomniece sabiedrisko at-
tiecību jautājumos, kā arī Sēlijas
pašvaldību (Jaunjelgavas,
Jēkabpils, Neretas, Salas,
Viesītes, Aknīstes novadu) sa-
biedrisko attiecību speciālisti.
Tikšanos atklāja Aknīstes nova-
da domes priekšsēdētāja Vija
Dzene, kura augsti novērtēja sa-
biedrisko attiecību speciālistu
lomu pašvaldību funkciju reali-
zēšanā. Aknīstes novadā aktīvi darbojas
biedrība Sēlijaslaivas, tāpēc biedrības
pārstāve Santa Šmite stāstīja par to,
kā divu gadu laikā ar sabiedrības un
pašvaldību atbalstu laivošanai tika iz-
tīrīti vairāk kā 50 kilometri
Dienvidsusējas upes. Biedrības darbība
stiepjas tālu aiz novada robežām.
„Sēlijas laivu” aktivitātes- vides izglī-
tošana, aktīvās atpūtas popularizēša-

na un lokālpatriotisma veicināšana- ir
vienojošs motīvs visiem Sēlijas nova-
diem.

Sanāksmes turpinājumā tika dis-
kutēts par sabiedrisko attiecību spe-
ciālistu ikdienas problēmām, idejām,
redzējumu par loloto Sēlijas novadu.
Tika nolemts sagatavot atklātu vēstuli
valdībai, prezidentam, medijiem, lai pa-
ustu viedokli par administratīvi teri-

toriālo reformu.
Noslēgumā tika apmeklēta Valda

Kalnieša privātkolekcija “Solis sen-
dienās”. Šādas tikšanās dod iespēju at-
skatīties uz paveikto, dalīties pieredzē
un gūt spēkus tālākam darbam.

Aknīstes novada sabiedrisko 
attiecību speciāliste 

L. Prande
Foto K. Sēlis

Aknīstes novadā turpinās Eiropas Reģionālās attīstības
fonda 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt pakalpojumu
infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu
ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrī-
bā“ 9.3.1.1. pasākuma „Pakalpojumu infrastruktūras at-
tīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai“ projekts
Nr. 9.3.1.1/18/I/013 „Dienas aprūpes centra un grupu dzī-
vokļu izveide deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai
Aknīstes novadā”.

Notikuši divi iepirkumi:
1. „Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdar-

bi „Dienas aprūpes centra un grupu dzīvokļu izveide dein-
stitucionalizācijas plāna īstenošanai Aknīstes novadā“, kur
vēl norit precizējumu fāze.

2.Iepirkumam „Dienas aprūpes centra un grupu dzīvokļu
izveide deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Aknīstes
novadā” ir uzsākta līgumu slēgšana.

Ar 2020. gada 27. janvāra lēmumu nr. 17 (prot.nr.2, 16#)
tiek nolemts lūgt vidēja termiņa aizņēmumu Valsts kasē
līdz 607 199.74 EUR uz 30 gadiem šī projekta realizēša-
nai, paredzot atmaksu sākt ar 2022.gada janvāri.

Aknīstes novadā tiks izveidots dienas aprūpes centrs ar
15 vietām un grupu dzīvokļi 16 personām ar garīga rak-
stura traucējumiem. Projekta galvenās darbības saistītas
ar ēkas pārbūvi, pielāgošanu mērķauditorijas prasībām,
teritorijas labiekārtošanu un vides pieejamības nodroši-
nāšanu. Skolas ielā 9a, Aknīstē tiks izveidots dienas ap-
rūpes centrs un grupu dzīvoklis 6 personām, savukārt
Ancenē, daudzdzīvokļu mājā „Rīti” – grupu dzīvoklis 10 per-
sonām.

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 bu-
džeta dotācija pašvaldībām, 70,7 % 621 425.26 EUR pa-
švaldības līdzfinansējums, 1.87 % 16 414.35 EUR cits pub-
liskais finansējums.

Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības finan-
siālo atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Aknīstes no-
vada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms
par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

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

SABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTI
TIEKAS GĀRSENES PILĪ
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„Pa mazā bānīša pēdām!”. Pārgājiens
Slate-Aknīste

Kārtējais skaistais Sēlijas izzināšanas mirklis ir noslē-
dzies. Cilvēki, pozitīvā enerģijas apmaiņa un stāsti ir kat-
ra pārgājiena lielākā vērtība.  Paldies no visas „Sēlijas lai-
vas” komandas! Tālāk var lasīt izvērstu pārgājiena stās-
tu no Andris.

„15.februāra rīts mūs sagaidīja ar šoziem neierastiem
apstākļiem: -3 grādiem, sauli un ledus klātām pļaņčķām
(peļķēm).Tikpat neierasts bija arī pārgājiena sākums: sil-
ta zupa otrajās brokastīs un divu īstenu Slates dāmu
(Dzintras Alužānes un Līgas Zālītes) stāstījums par Slates
skolu, mazbānīti un Slati vispār. Stāstījums bija gan iz-
glītojošs, gan aizkustinošs un nekļūdīšos, ja teikšu ,ka stās-
tījumā bija ielikts arī mazs gabaliņš runātāju sirds (dvē-
seles), bet tajos brīžos, kad Dzintras kundze pārgāja uz sē-
lisko (Augšzemes) dialektu, atcerējos savu vecmāti, kad tā
manā bērnībā ar kaimiņienēm “uzsita klaču” Gārsenē gan
vārdos, gan izloksnē bija jaušams kas nedaudz lietuvisks;
Slates izloksne šķiet ir latviskāka..

Pati iešana sākās ar mēģinājumu atrast, kurā vietā dzelz -
ceļš kādreiz sazarojās trīs virzienos Jēkabpils, Aknīstes (ag-
rāk arī Rokišķu) un Bebrenes, kas mums veiksmīgi izde-
vās; tāpat kā atrast Slates staciju. Ričards ir pamatīgi pa-
strādājis un uz mūsdienu kartes uzlicis vecā dzelzceļa vie-
tu. Dzelzceļa uzbēruma paliekas saskatāma arī kādas pri-
vātmājas rūpīgi koptajā zālājā. Nemēģinām iet precīzi pa
bijušo dzelzceļu, kura uzbēruma pēdas uz lauksaimniecī-
bā izmantojamās zemes gandrīz piecdesmit gadu laikā, ir
pilnīgi pazudušas. Stacijas Stagari vietā gan novirzāmies
no labākā ceļa un pa sadiskotu zālāja lauku dodamies uz
mežmalu, atrast ko no stacijas. Ja liek darbā fantāziju, tad
te var saskatīt aptuvenu sliežu vietu. Ne vairāk!

Tas gan nebija paredzēts, bet nespējam paiet garām lie-
liem dzirnavu mūriem, tāpēc nedaudz novirzāmies no ceļa
un nokļūstam labi koptā un uzturētā lauku īpašumā, kurā
īpašnieki šķiet dzīvo tikai vasarā. Privātīpašums. Tāpēc
pagalmā neejam, tikai apskatam vējdzirnavu mūrus.

Ir noiets aptuveni pusceļš. Sākam domāt par tējas pa-
uzi, tāpēc par laicīgu un vēl jo vairāk patīkamu pārstei-
gumu top “Aploku” māju īpašnieka Aigara un viņa kundzes
Lāsmas sarūpētās grauzdētās ķiplokmaizītes un siltās, tur-
pat “Aploku”māju pagalmā vākto, liepziedu un piparmēt-
ru tējas. Aigars kopj ne tikai savu vecvecāku mājas, bet ir
saglabājis gan savas, gan vecvecāku atmiņas par dzelzce-
ļu. Dzelzceļš atradies netālu no mājām; nedaudz uz Slates
pusi bijusi padziļa grava, kurai pāri, dzelzceļa pirmsāku-
mos, bijis uzbūvēts koka tilts, kurš vēlākos gados aizstāts
ar aptuveni 10 m augstu uzbērumu. Pašlaik grava ir gan-
drīz aizlīdzināta. Aigars arī norāda, ka tuvējā mežiņā vēl
ir saglabājušās dzelzceļa uzbēruma paliekas, kuras iz-
mantojot Ričarda sagatavotās koordinātes, izdodas atrast,

un, turpmākie aptuveni divi kilometri maršruta virzās pre-
cīzi pa mazbānīša pēdām. Jāsaka gan ka “pēdas” ir aiz-
augušas ar ievu, baltalkšņu, apšu un bērzu biezokni, kurš
vasarā būtu vēl papildināts ar nātrēm un vībotnēm cilvē-
ka augumā. Koordinātes rāda, ka tuvojamies agrākās sta-
cijas Kurilas vietai. Arī te nekas no varbūtējām ēkām nav
saglabājies. Pirms redzamais dzelzceļa posms beidzas; šķēr-
sojam nelielu grāvi, ar daļēji iebrukušu caurteku.
Priekšā dziļš meliorācijas grāvis un vairāk kā simts hek-
tāru liels lauks, uz kura pat cilvēki ar visspilgtāko iztēli
nekādas dzelzceļa paliekas nevarētu saskatīt.

Ja dzelzceļa vieta visu laiku virzījās pa Slates-Aknīstes
ceļa labo pusi, tad tagad jādodas uz kreiso, kur sliedes vir-
zījušās pa pašu pašreizējā ceļa malu. Agrāko uzbērumu par
savām mājvietām izvēlējusies gan āpšu ģimene, gan arī,
gabaliņu tālāk, liels mūžzaļās mahonijas krūms, kas lie-
cina, ne tikai par svešzemju augu spēju piemēroties Latvijas
apstākļiem, bet arī par klimata pārmaiņām.

Netālu no dzelzceļa atrodas arī bijusī Susējas skolas ēka.
Skaistā mūra māja nesen ir ieguvusi jaunu īpašnieku un
cerams, ka reizē arī saimnieku, tāpat kā arī netālu esošā
bijušā Susējas mežniecības ēka, kura ir izcils koka arhi-
tektūras paraugs. Cerēsim, ka ar laiku Vitenheimas-Susējas
muižas centrs atgūs vismaz daļu no pagātnes spožuma.

No Susējas stacijas atrašanās vietai līdz Aknīstes sta-
cijai ejam pa grantētu ceļu, kura atrašanās vieta sakrīt ar
agrāko sliežu ceļu.

Aknīstē apskatām uzbērumu ar bānīša koka imitāciju
un vietu, kur kādreiz atradies patiešām grandiozs dzelzceļa
koka tilts pār Dienvidsusēju. Līdz ar to varam uzskatīt, ka
Pārgājiens ekspedīcija „Pa mazā bānīša pēdām“ ir veiksmīgi
noslēgusies. Ēdot silto putru un smalkmaizītes, paldies
Kafejnīca ‘’Kalniņā’’, varam secināt, ka 22 noietie kilometri
veiksmīgi palikuši aiz muguras.

Sākam gatavoties nākamajam pārgājienam. Varam pa-
čukstēt, ka dosimies Kaldabruņas virzienā. Provizoriskais
datums: 21.marts.

Biedrības „Sēlijas laivas” vārdā Andris Zībergs
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26.februārī sāksies jaunā Aknīstes novada terito-
rijas plānojuma pirmās redakcijas publiskā ap-
spriešana, kas ilgs līdz 27. martam.  

Aknīstes novada teritorijas plānojums ir ilgtermiņa te-
ritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas
prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei. Papildus tam
tika izstrādāts arī Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtē-
juma Vides pārskats. Abu dokumentu publiskā apspriešana
norisināsies no 26.02.2020. līdz 26.03.2020.

Aknīstes novada teritorijas plānojuma pirmās re-
dakcijas apspriešanas sanāksme paredzēta 2020. gada
19. martā plkst. 17.30 Aknīstes novada domes telpās,
Skolas ielā 7, Aknīstē.

Aicinām visus interesentus aktīvi iesaistīties publiskās
apspriešanas norisē, iepazīties ar Aknīstes novada pa-

švaldības teritorijas plānojumu un  Vides pārskata projektu
un sniegt savus priekšlikumus.

Ar Aknīstes novada pašvaldības teritorijas plā-
nojuma pirmo  redakciju un Stratēģiskā ietekmes uz
vidi novērtējuma Vides pārskata projektu no
2020. gada 26. februāra līdz 27.martam var iepazīties:

l Interneta portālā  https://geolatvija.lv/geo/tapis#do-
cument_15777 un https://www.akniste.lv/pasvaldiba/akua-
litates/;

l klātienē Aknīstes novada pašvaldībā (Skolas ielā 7,
Aknīstes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkal-
pošanas centrā) 

Rakstiski priekšlikumi par plānojuma pirmo redak-
ciju un Vides pārskata projektu iesniedzami  līdz
2019. gada 27.martam:

l klātienē Aknīstes novada pašvaldībā Aknīstes valsts
un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrā (ad-
rese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads),

l sūtot pa pastu: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela
7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208 (pasta zīmogs
25.03.2020.),

l sūtot uz pašvaldības elektronisko adresi: akniste@ak-
niste.lv,

l ar Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geo-
latvija.lv sadaļas “Teritorijas attīstības plānošana” starp-
niecību

Aknīstes novada teritorijas plānojumu izstrādā
Aknīstes novada pašvaldības teritorijas plānojuma vaja-
dzībām izveidotā darba grupa sadarbībā ar ārpakalpoju-
ma sniedzējiem SIA “Reģionālie projekti”.

Papildu informācija pie Aknīstes novada telpiskās at-
tīstības plānotājas Santas Šmites: tālrunis+37128612924,e-
pasts: santa.smite@akniste.lv un novada mājaslapā www.ak-
niste.lv, sadaļā “Pašvaldība - Aktualitātes”.

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Nr. IeN 1/2019

APSTIPRINĀTS
ar Aknīstes novada domes
23.01.2019. lēmumu Nr.13 

(prot.Nr.1, 13.#)

Aknīstes novada pašvaldības projektu konkursa 
NOLIKUMS

Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta
otrās daļas 6.punktu, 

15.panta pirmās daļas 2.punktu, 41.panta pirmās
daļas 2.punktu, 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās
daļas 2.punktu, 

73.panta pirmās daļas 4.punktu

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Projektu konkursa organizētājs – Aknīstes novada

pašvaldība, reģ. Nr. 90000026441, juridiskā adrese: Skolas
iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208.

1.2. Nolikums nosaka kārtību, kādā Aknīstes novada pa-
švaldība piešķir finansējumu projektiem.

1.3. Līdzekļus projektiem piešķir konkursa kārtībā. 
1.4. Konkursā var piedalīties:
1.4.1. biedrības, nodibinājumi, reliģiskās organizācijas,

kuru juridiskā adrese un faktiskā darbība atrodas Aknīstes
novadā;

1.4.2. citu biedrību un nodibinājumu teritoriālās struk-
tūrvienības, kas darbojas Aknīstes novadā;

1.4.3. fizisku personu neformālas grupas, kurās apvie-

nojušies no 3 līdz 10 vietējie iedzīvotāji, no kuriem vismaz
viens ir sasniedzis 18 gadu vecumu ( projekta iesniedzēja
paraksttiesīgā persona).

1.5. Projektu konkurss tiek izsludināts vienu reizi gadā.
Projektu iesniegšanas laiku izsludina vismaz vienu mēnesi
iepriekš, pirms projektu iesniegšanas.

1.6. Projekts jārealizē Aknīstes novada teritorijā.
1.7. Maksimālais finansējums vienam projektam ir EUR

500,00. Projekta īstenotājs var piesaistīt papildu savu un/vai
sponsoru finansējumu, ja projekta realizācijai nepiecieša-
mais finansējums pārsniedz EUR 500,00. 

1.8. Projektu konkursam kopējais paredzētais finansē-
jums ir EUR 2500,00.

1.9. Paziņojumu par konkursu publicē mājas lapā in-
terneta vietnē www.akniste.lv, kā arī izvieto informāciju
pagasta pārvalžu ēkās un administrācijas ēkā. 

2. KONKURSA MĒRĶI
2.1. Veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību viņiem

svarīgu jautājumu risināšanā, sekmējot viņu dzīves kva-
litātes uzlabošanos.

2.2. Veicināt sadarbību starp pašvaldību, iedzīvotāju ini-
ciatīvu grupām un nevalstiskajām organizācijām.

2.3. Iedrošināt iedzīvotājus, biedrības, nodibinājumus un
reliģiskās organizācijas īstenot pašu radītu ideju.

3. PROJEKTU MĒRĶU PRIORITĀTE
3.1. Projekti iesniedzami šādu sabiedrisko aktivitāšu rī-

košanai un sabiedriskā labuma sniegšanai Aknīstes novada
iedzīvotājiem:

3.1.1. vides labiekārtošana un sakārtošana;
3.1.2. veselīga dzīvesveida un drošas vides veicināšana;
3.1.3. sabiedriski kultūras, labdarības vai izglītojoši pasākumi.
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3.2. Konkursā var tikt atbalstīti sabiedriska labuma pro-
jekti jomās, kas ir svarīgas un aktuālas vietējai sabiedrī-
bai vai kādai tās daļai. Īstenotā projekta rezultāts nedrīkst
konfliktēt ar citas iedzīvotāju daļas interesēm.

3.3. Priekšroka tiks dota projektiem, kas sekmēs dzīves kva-
litātes uzlabošanos pēc iespējas plašākai sabiedrības daļai.

4. PROJEKTA ĪSTENOŠANAS NOSACĪJUMI
4.1. Projektā paredzētās aktivitātes vai darbības jāīsteno

līdz kārtējā kalendārā gada 30.novembrim.
4.2. Piešķirtais finansējums nevar tikt izmantots kā līdz-

finansējums citu projektu realizācijai.
4.3. Viens pretendents viena projektu konkursa ietva-

ros var iesniegt vienu pieteikumu.
4.4. Iesniegtais projekts var būt iepriekš atbalstītā pro-

jekta turpinājums.
4.5. Projekta attiecināmās izmaksas ir izmaksas, kas ne-

pieciešamas, lai sasniegtu projekta mērķi, kas atbilst no-
likuma 3.1. punktā noteiktajām prioritātēm, un ir tieši sa-
istītas ar projekta realizāciju.

4.6. Attiecināmās izmaksas:
4.6.1. materiālu izmaksas;
4.6.2. pakalpojumu izmaksas;
4.6.3. aprīkojuma iegādes izmaksas.
4.7. Neattiecināmās izmaksas:
4.7.1. personāla un administratīvās izmaksas (darba al-

gas, projekta pieteikuma izstrādes izmaksas u.c.);
4.7.2. degvielas izmaksas;
4.7.3. sakaru izdevumi (telefona rēķinu samaksa, interneta

pakalpojumu samaksa u.c.);
4.7.4. bankas izdevumi (konta uzturēšana, pārskaitījumi u.c.);
4.7.5. nekustamā īpašuma iegādes un uzturēšanas iz-

maksas;
4.7.6. vietējo un ārvalstu braucienu izmaksas;
4.7.7. pabalsti, prēmijas, naudas balvas un citi līdzīgi maksājumi;
4.7.8 .nevalstisko organizāciju pamatdarbības nodroši-

nāšanas, administrācijas un darbinieku atalgojuma iz-
maksas, maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem u.c.;

4.7.9. politisku, reliģisku vai militāru pasākumu rīko-
šanas izmaksas.

4.8. Samaksa par padarīto darbu attiecināma un pie-
ļaujama tikai izņēmuma gadījumos, kad projektu nav ie-
spējams īstenot bez profesionālas palīdzības (piemēram, lai
ievilktu elektrību u.c.).

5. PROJEKTA PIETEIKUMA SATURS
UN NOFORMĒJUMS

5.1. Projekta pieteikums sastāv no:
5.1.1. aizpildītas pieteikuma veidlapas (1.pielikums), kas

ir arī apliecinājums tam, ka pieteicējs piekrīt ievērot
Nolikumu;

5.1.2. projekta tāmes (2.pielikums); 
5.1.3. projekta pieteicēja grupas dalībnieku saraksts –

3 līdz 10 dalībnieki (ja attiecināms – aizpilda un iesniedz
tikai fizisku personu neformālas grupas) (3.pielikums);

5.1.4. pielikumiem (piemēram, apliecinājums par līdz-
finansējumu un cita informācija, kuru iesniedzējs uzska-
ta par svarīgu).

5.2. Projekta pieteikuma veidlapa jāaizpilda:
5.2.1. datorrakstā, 
5.2.2. latviešu valodā;
5.2.3. uz A4 formāta lapām.
5.3. Projekta pieteikumam jābūt cauršūtam, sanumu-

rētam un parakstītam. 

6. PROJEKTA PIETEIKUMA IESNIEGŠANA
6.1. Projekta pieteikuma veidlapa un pielikumi ir pie-

ejami pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv – sadaļā
Projekti/Projektu konkursi.

6.2. Projekta pieteikums jāiesniedz konkursa noteikta-
jā termiņā. 

6.3. Projekta pieteikumu personīgi vai ar pasta sūtīju-
mu iesniedz Aknīstes novada pašvaldībā – Skolas ielā 7,
Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208 1.kabinetā.

6.4. Projekta pieteikumu iesniedzot elektroniski, kas sa-
gatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronis-
ko dokumentu noformēšanu – ar drošu elektronisko parakstu
- nosūta uz Aknīstes novada pašvaldības elektronisko pa-
sta adresi – akniste@akniste.lv ar norādi Pašvaldības pro-
jektu konkursam ne vēlāk kā līdz konkursa noteiktā ter-
miņa plkst. 24:00.

6.5. Projekta pieteikumu pēc tā iesniegšanas nav atļauts
grozīt vai labot.

7. PROJEKTU PIETEIKUMU VĒRTĒŠANA
UN LĪGUMU SLĒGŠANA

7.1. Konkursam iesniegtos projektu pieteikumus vērtē
divos posmos:

7.1.1. pēc administratīvajiem kritējiem (4.pielikums) –
ja projekta pieteikums neatbilst kaut vienam no kritēri-
jiem, tālāka pieteikuma izskatīšana nenotiek;

7.1.2. pēc kvalitatīvajiem kritērijiem (5.pielikums).
7.2.  Konkursam iesniegtos projekta pieteikumus vērtē

ar Aknīstes novada domes priekšsēdētāja rīkojumu izvei-
dota komisija 6 cilvēku sastāvā (turpmāk – Komisija).

7.3. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk
nekā puse no komisijas locekļiem.

7.4. Komisija aizpilda vērtēšanas tabulu (6.pielikums)
un sarindo projektu pieteikumus pēc iegūto punktu sum-
mas (projektu pieteikumi ar vislielāko punktu summu tiek
apstiprināti).

7.5. Komisija projekta iesniedzējam var pieprasīt papildu
skaidrojumu vai informāciju par iesniegto projekta pie-
teikumu.

7.6. Konkursa rezultāti tiks paziņoti 20 dienu laikā pēc
iesniegšanas termiņa beigām projektu iesniedzējiem pa pie-
teikumā norādīto tālruņa numuru vai elektronisko pastu.

7.7. Pašvaldība ar pretendentu vai tā pilnvaroto pārstāvi
slēdz līgumu par finansējuma piešķiršanu atbalstītā pro-
jekta īstenošanai (7.pielikums). 

8. PROJEKTU ATSKAIŠU IESNIEGŠANAS 
UN NOFORMĒŠANAS KĀRTĪBA 

8.1. Pēc projekta īstenošanas termiņa beigām 10 dienu
laikā īstenotājam jāiesniedz noteiktas formas saturiskā un
finanšu atskaite, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 30.no-
vembrim (8.pielikums).

8.2. Atskaites saturs:
8.2.1. atskaites veidlapa;
8.2.2. pievienotie grāmatvedības dokumenti – oriģinā-

lu kopijas (rēķini, čeki, pavadzīmes, kvītis, līgumi, pie-
ņemšanas – nodošanas akti u.c. dokumenti);

8.2.3. pievienotie pielikumi – ko projekta iesniedzējs uz-
skata par vajadzīgu (piemēram, fotogrāfijas vai to izdrukas).

8.3. Projekta atskaite jāiesniedz:
8.3.1. datorrakstā, 
8.3.2. latviešu valodā;
8.3.3. uz A4 formāta lapām,
8.3.4. cauršūta, sanumurēta un parakstīta.
8.4. Ja līdz noteiktajam termiņam projektu īstenot nav

iespējams, pašvaldībā jāiesniedz iesniegumu ar lūgumu par
projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu. Izvērtējot pa-
matotību, pašvaldība lems par termiņa pagarināšanu. Ja
izvērtējot iesniegumu un tā pamatojumu, pašvaldība lemj
nepagarināt projekta īstenošanas termiņu, finansējuma sa-
ņēmējam jāveic saņemtā finansējuma 100% atmaksa.

Domes priekšsēdētāja Vija Dzene
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1.pielikums 
PROJEKTA PIETEIKUMA VEIDLAPA 

Akn stes novada pašvald bas 20____. gada projektu konkursam 

1.Projekta nosaukums  

2.Projekta iesniedz js 

Pretendenta (organiz cijas vai 
neform l s grupas) nosaukums  

Adrese (pasta)  

T lrunis, fakss  

E-pasts   

Re istr cijas Nr.  

Bankas nosaukums, bankas kods  

Bankas nor inu konts  

Vad t ja v rds, uzv rds  

3.Projekta vad t js (kontaktpersona) 

V rds, uzv rds  

Ie emamais amats (ja attiecin ms)  

Adrese   

T lrunis, fakss  

E - pasts  

4.Pretendenta statuss (atz m t ar X vienu) 

Biedr ba  

Nodibin jums   

Reli iska organiz cija  

Neform la grupa  

5.Projekta stenošanas vieta  

6.Projektam atbilstoš  m r u priorit te (atz m t ar X vienu jomu) 
vides labiek rtošana un sak rtošana  
vesel ga dz vesveida un drošas vides veicin šana  
sabiedriski kult ras, labdar bas vai izgl tojoši pas kumi  
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7.Projekta kopsavilkums ( si raksturojiet projekta risin mo probl mu (situ cijas apraksts, 
projekta nepieciešam bas pamatojums, iesp jam s sekas, ja projekts netiktu stenots), k  ar  
nor diet sasniedzamo m r i,galvenos pas kumus, m r auditoriju un rezult tus.) 

 

8.Projekta m r is (Nor diet, ko v laties sasniegt, realiz jot šo projektu.) 

 

 

9.Projekta aktivit tes / pas kumi  

Nr.p.k. Aktivit tes nosaukums Aktivit tes apraksts 

1.   

2.   

Utt.   
 

10.Projekta rezult ti un ieguvumi : 

Skaitliskie r d t ji 

Rezult ts skaitlisk  izteiksm  
Nr.p.k. Aktivit tes 

nosaukums Rezult ts 
skaits m rvien ba 

1.     

Utt.     
Kvalitat vie r d t ji (ieguvumi) (aprakstiet, ko no š  projekta ieg s projekta m r auditorija, 
novada iedz vot ji, kas p c š  projekta stenošanas main sies?) 
 
11.Projekta stenošanas periods 
Projekta s kums: (diena, m nesis, gads)  
Projekta nosl gums: (diena, m nesis, gads)  
12.Piepras t  summa, EUR  
13.Projekta iesniedz js 
Apliecinu, ka visa iesniegt  inform cija ir patiesa un nav sagroz ta 
V rds, uzv rds  
Paraksts   
Datums   
14.Pielikumi (aizpilda p c vajadz bas) 
1. 
2. 
3. 
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2.pielikums 
PROJEKTA T ME 

Akn stes novada pašvald bas 20____. gada projektu konkursam  
(Nav oblig ti j aizpilda visas paraug  dot s t mes poz cijas, bet gan tikai t s, kas attiecas uz 

projekta izmaks m. Ai u skaitu var papildin t p c vajadz bas.) 

Projekta nosaukums  

Nr.p.k. Izdevuma poz cija 
Pašu vai cits 
finans jums, 

EUR 

Piepras tais 
finans jums, 

EUR 

Kop j s 
izmaksas, 

EUR 

1. 
Materi lu izmaksas 

(kr sas, audumi, 
b vmateri li u.c.) 

   

1.1.     
1.2.     

2. Apr kojuma ieg des 
izmaksas    

2.1.     
2.2.     

3. 
Pakalpojumu izmaksas 

(ja pieteic js darbu 
nevar veikt pats) 

   

3.1.     
3.2.     

Kop :    
/V rds, uzv rds/

/Paraksts/
 

 
3.pielikums 

Akn stes novada pašvald bas 20____. gada projektu konkursa 
projekta pieteic ja grupas dal bnieku saraksts 

(ja tiek veidota neform la iedz vot ju grupa) 

Projekta nosaukums  
Nr.p.k. V rds, uzv rds Adrese  T lrunis  Paraksts  

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     

10.     
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4.pielikums 
ADMINISTRAT VIE V RT ŠANAS KRIT RIJI* 

Akn stes novada pašvald bas projektu konkursam  

Nr.p.k. Krit rijs  J  N  
1. Iesniedz js ir nolikumam atbilstošs (biedr ba, nodibin jums, 

reli iska organiz cija vai neform la grupa) 
  

2. Projekta pieteikums aizpild ts piln b , latviešu valod , 
datorrakst  

  

3. Pievienoti visi projekta pieteikuma veidlap  nor d tie 
pielikumi 

  

4. Projekta pieteikums iesniegts noteiktaj  termi    
5. Projekta pieteikums noform ts atbilstoši nolikumam 

(Projekta pieteikumam j b t caurš tam, sanumur tam un 
parakst tam) 

  

*Ja tiek konstat ta viena neatbilst ba administrat v s v rt šanas krit rijos, tad projekta 
pieteikums netiek t l k izv rt ts  

5.pielikums
KVALITAT VIE V RT ŠANAS KRIT RIJI 

Akn stes novada pašvald bas projektu konkursam  

Nr. 
p.k. Krit rijs Punktu 

skaits V rt juma paskaidrojums 

1. 
Projekta m r is atbilst vienam 

no projektu konkursa 
izvirz tajiem m r iem 

0-1 Projekta m r is atbilst – 1 p. 
Projekta m r is neatbilst – 0 p. 

2. Projekta aktualit te, t  
sabiedrisk  noz me 0-2 

Ir aprakst ta probl mas b t ba, t  
pamatota ar esoš s situ cijas 

aprakstu un ir aprakst tas sekas, 
ja probl mu nerisin s – 2p. 

Probl mas b t ba ir aprakst ta 
da ji, t  nav pamatota ar esošo 

situ ciju, sekas, ja probl mu 
nerisin s, ir aprakst tas da ji – 

1p. 
Probl mas b t ba un sekas, ja to 
nerisin s, ir aprakst tas nepiln gi, 

nav pamatotas – 0 p. 

3. 
Projekt  paredz t s aktivit tes 

nodrošina projekta m r a 
sasniegšanu 

0-2 

Projekt  paredz t s aktivit tes ir 
formul tas prec zi, t s ir 

nepieciešamas projekta m r a 
sasniegšanai – 2 p. 

Projekt  paredz t s aktivit tes ir 
formul tas da ji, ta u tie veicina 
projekta m r a sasniegšanu – 1p. 

Projekt  paredz t s aktivit tes 
nav formul tas vai ar  t s 
neveicina  projekta m r a 

sasniegšanu – 0 p. 
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4. Projekta aktivit šu novit te un 
ori inalit te 0-3 

Projekt  paredz t s aktivit tes 
iepriekš nav stenotas novada 

teritorij  – 3 p. 
Projekt  paredz t s aktivit tes 
iepriekš nav stenotas k d  no 
pagastiem (Asares, G rsenes, 

Akn stes pagasti) – 2 p. 
Projekt  paredz taj m 

aktivit t m l dz gas aktivit tes 
iepriekš ir stenotas, bet ir 

pamatota nepieciešam ba t s 
atk rtot – 1 p. 

Projekta pieteikuma veidlapa 
neatspogu o projekta idejas un 

aktivit šu aprakstu – 0 p. 

5. 

Projekts aptvers p c iesp jas 
plaš ku iedz vot ju loku, b s 

br vi pieejams jebkuram 
iedz vot jam 

0-2 

Projekta rezult ts aptvers visa 
novada iedz vot ju intereses –  

2 p. 
Projekta rezult ts aptvers k da no 

pagasta iedz vot ju intereses –  
1 p. 

Projekta rezult ts neaptvers ne 
novada, ne pagastu iedz vot ju 

intereses – 0 p. 

6. Projekta t mes p rskat m ba 0-1 
Projekta t me ir p rskat ma – 1p. 
Projekta t me nav p rskat ma – 

0 p. 

7. Projekta laika grafiks ir re li 
izpild ms 0-2 

Projekta laika grafiks ir re li 
izpild ms – 2 p. 

Projekta laika grafiks ir da ji 
izpild ms (rada bažas par izpildi) 

– 1 p. 
Projekta laika grafiks nav 

izpild ms – 0 p. 

8. Projekta rezult tu noz m gums 
m r a grup m 0-2 

Rezult ti skaidri atspogu o m r a 
grupas ieguvumus, dz ves 

kvalit tes uzlabošanos – 2 p. 
Rezult ti da ji atspogu o m r a 

grupas ieguvumus, dz ves 
kvalit tes uzlabošanos – 1 p. 
Rezult ti neatspogu o m r a 

grupas ieguvumus, dz ves 
kvalit tes uzlabošanos – 0 p. 

9. 
Projekta dal bnieku 

iesaist šan s un l dzdal ba 
projekta realiz cij  

1-3 

Projekta dal bnieku iesaist šan s 
projekta realiz cij  nodrošin ta 

piln b  – 3 p. 
Projekta dal bnieku iesaist šan s 
projekta realiz cij  nodrošin ta 

da ji – 2 p. 
Projekta pieteikuma veidlapa 

neatspogu o projekta dal bnieku 
iesaist šanos projekta realiz cij  
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– 1 p. 

Maksim lais punktu skaits kop : 18 

Vien da punktu skaita gad jum , tiek piem rots papildus krit rijs. Ieg stamais papildpunktu 
skaits – 2 punkti. 

Papildu finans juma piesaiste 2 

Projekta stenošanai piesaist ts 
papildus finans jums – 2 p. 
Projekta stenošanai netiek 

piesaist ts papildus finans jums – 
1 p. 

6.pielikums 
Akn stes novada pašvald bas projektu konkursa 20____. gada 

V RT ŠANAS TABULA 

Projekta nosaukums  

Projekta iesniedz js  

 
Administrat vie v rt šanas krit riji 

Krit rijs  J  N  Piez mes  
Iesniedz js ir nolikumam atbilstošs (biedr ba, 

nodibin jums, reli iska organiz cija vai neform la 
grupa) 

   

Projekta pieteikums aizpild ts piln b , latviešu valod , 
datorrakst     

Pievienoti visi projekta pieteikuma veidlap  nor d tie 
pielikumi    

Projekta pieteikums iesniegts noteiktaj  termi     
Projekta pieteikums noform ts atbilstoši nolikumam 

(Projekta pieteikumam j b t caurš tam, sanumur tam 
un parakst tam) 

   

 

Kvalitat vie v rt šanas krit riji 

Krit rijs Punkti  Piez mes 
Projekta m r is atbilst vienam no projektu konkursa izvirz tajiem 

m r iem   

Projekta aktualit te, t  sabiedrisk  noz me   

Projekt  paredz t s aktivit tes nodrošina projekta m r a 
sasniegšanu   

Projekta aktivit šu novit te un ori inalit te   

Projekts aptvers p c iesp jas plaš ku iedz vot ju loku, b s br vi 
pieejams jebkuram iedz vot jam   

Projekta t mes p rskat m ba   

Projekta laika grafiks ir re li izpild ms   
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Projekta rezult tu noz m gums m r a grup m   

Projekta dal bnieku iesaist šan s un l dzdal ba projekta realiz cij    

Punktu skaits:  

Papildus krit rijs (aizpilda ja nepieciešams) 

Papildu finans juma piesaiste   

Punktu skaits kop :  

 

V rt t js 

V rds, uzv rds  

Paraksts   

Datums   

 

7.pielikums 

PROJEKTA FINANS ŠANAS L GUMS Nr.___________ 

Akn st                      20__.gada __________________ 
 
Akn stes novada pašvald ba, re istr cijas Nr.90000026441, juridisk  adrese Skolas 

iela 7, Akn ste, Akn stes novads, (turpm k - Pašvald ba) priekšs d t jas Vijas Dzenes 
person , kura darbojas uz Nolikuma pamata, no vienas puses, 
_____________________________________________________________________ 

(turpm k - Finans juma sa m js), kura v rd  darbojas atbild g  persona 
____________________, personas kods _____________________, adrese 
__________________________________________, no otras puses, saska  ar Akn stes 
novada pašvald bas projektu konkursa nolikumu (turpm k – Nolikums), nosl dz šo l gumu 
un vienojas par sekojošo: 
1. Pašvald ba, pamatojoties uz Projektu v rt šanas komisijas l mumu,  ap emas izmaks t 

Finans juma sa m jam pieš irto naudas summu EUR ________ (________________ 
euro), kas nav j atmaks  Pašvald bai, ja tiek izpild tas visas šaj  l gum  noteikt s 
saist bas. 

2. Š  finans juma m r is ir projekta ____________________________ (turpm k – 
Projekts) realiz cija. 

3. Projekta stenošanas termi i: 
3.1. __________________________  (Projekta stenošanas s kuma datums); 
3.2. __________________________  (Projekta stenošanas beigu datums). 
4. Pašvald ba ap emas l gum  noteikto naudas summu ieskait t Finans juma sa m ja 

nor d taj  bankas kont  ne v l k k  10 (desmit) darba dienu laik  no š  l guma 
parakst šanas dienas. 

5. Finans juma sa m js ap emas: 
5.1. stenot Projektu saska  ar Pašvald bai iesniegto Projekta pieteikumu; 
5.2. izlietot pieš irto finans jumu tikai Projekta stenošanai un p c apstiprin t s 

projekta t mes; 
5.3. realiz t Projektu atbilstoši š  l guma 3.punkt  noteiktajam termi am; 
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5.4. stenot Projektu atbilstoši  projekta t m  paredz tajam finans juma izlietojumam; 
pie aujamas 10% izmai as starp apstiprin t s projekta t mes izdevumu poz cij m, 
nepalielinot kop jo izdevumu summu;  
5.5. 10 (desmit) dienu laik  p c Projekta stenošanas beigu termi a iesniegt Akn stes 
novada pašvald b  finansi lo un saturisko atskaiti; 
5.6. atmaks t Pašvald bai sa emto finans jumu, ja Projekts netiek stenots vai stenots 
tikai da ji; 
5.7. iek aut nor di par Pašvald bas atbalstu konkr tajam Projektam visos ar Projektu 
saist tos pazi ojumos un rekl m s gan masu medijos, gan publiskaj s run s, gan 
druk tajos, pašroc gi gatavotajos materi los, k  ar  visa veida iespieddarbos - gr mat s, 
periodikas izdevumos, bukletos, utt., j b t nor dei - „Projekts stenots ar Akn stes novada 
pašvald bas finans jumu” - un j iek auj Akn stes novada pašvald bas logo;  
6. Visi l guma groz jumi un papildin jumi ir saistoši ab m pus m, ja sast d ti 
rakstveid  un ir pušu parakst ti. 
7. Visas domstarp bas puses risina savstarp j  p rrunu ce , bet nesaska u gad jum  LR 
normat vajos aktos noteikt  k rt b . 
8. L gums sast d ts uz 2 (div m) lap m 2 (divos) eksempl ros - katrs ar vien du 
juridisko sp ku, pa vienam eksempl ram katrai pusei.  

9. Pušu rekviz ti 

Pašvald ba Finans juma sa m js 

Akn stes novada pašvald ba 

Biedr bas, nodibin juma, reli isk s 
organiz cijas vai iedz vot ju neform l s 
grupas atbild g s personas  
v rds, uzv rds: 
_______________________ 

Adrese: Skolas iela 7, Akn ste, Akn stes 
novads, LV – 5208 

Adrese: 
 

Re .Nr.: 90000026441 Re . numurs vai personas kods: 
 Banka: 
 Konta numurs: 
 Kods: 

Vija Dzene     (_____________________) 
                                               z.v. 

_______________    
(__________________) 
(v rds, uzv rds)                                (paraksts)     z.v. 

Pielikumi: 
1. Projekta t me, uz ____ .lpp 
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8.pielikums 
ATSKAITE PAR 20____.GADA  

Akn stes novada pašvald bas projektu konkursa 
PROJEKTA _______________________________ STENOŠANU 

Saturisk  atskaite 
Finans juma sa m js:  
Nosaukums  
Re istr cijas numurs/personas kods  
Adrese  
T lrunis, e-pasta adrese  
L guma par l dzek u pieš iršanu: 
Numurs  
Datums  
Pieš irt  finans juma summa EUR:  
Atskaites iesniegšanas datums  
Projekta stenošana ( si aprakst t projekta gaitu, kas paveikts un k di ieguvumi g ti, stenojot 
projektu. Vai projekts stenots t , k  s kotn ji pl nots?) 

 

Projekta rezult ti un ieguvumi : 

Skaitliskie r d t ji 

Rezult ts skaitlisk  izteiksm  
Nr.p.k. Aktivit tes 

nosaukums Rezult ts 
skaits m rvien ba 

1.     

     

     

     

Utt.     
Atzi as (K das atzi as ieg tas stenojot projektu? Ierosin jumi turpm kajiem projektu 
konkursiem.) 
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Latvijas novados norisinās projekts “Latvijas skolu jau-
natnes fotokonkurss ”Mana zeme skaistā””, kura mērķis
ir stiprināt Latvijas skolu jaunatnē piederības sajūtu un
mīlestību pret savu zemi, īstenojot mūsdienu tehniskām
iespējām atbilstošas radošās aktivitātes.

Aknīstes novadā jau ir noslēdzies šis projekts, kura ie-
tvaros skolēni tika aicināti uzņemt Latviju raksturojošas
fotogrāfijas. Konkursa mērķa auditorija ir skolēni no 1. līdz
12.klasei. Konkursa darbu iesniegšana notika projekta in-
terneta vietnē www.manazemeskaista.lv, kur skolēniem
bija iespēja ievietot savu attēlu pie sava novada, skolas un
klases. Mājaslapas apmeklētājiem bija iespēja nobalsot par
labākajiem attēliem.

“Latvijas skolu jaunatnes foto konkursā ”Mana zeme
skaistā”” piedalījās Aknīstes vidusskola.

Visvairāk balsu saņēmušo skolēnu darbi tiks izgatavo-
ti kā foto gleznas un izstādīti skolās, lai tos demonstrētu
plašai sabiedrībai. Projekta noslēgumā foto gleznas kā dā-

vinājums nonāks skolu īpašumā, ar skolēnu radošo darbu
palīdzību ienesot valsts svētku noskaņu un Latvijas skais-
tumu mācību iestādēs.

Projekta darba grupa nodrošina visu aktivitāšu reali-
zēšanu projekta ietvaros – skolēnu iesaistīšanu konkursā,
konkursa administrēšanu, skolēnu darbu izgatavošanu, foto
gleznu nogādāšanu skolās, autoru apbalvošanu un konkursa
publicitāti.

Projekta noslēgumā skolām tiks nogādāti visvairāk bal-
su ieguvušie skolēnu darbi.

Konkursa rezultātus un visvairāk balsu saņēmušos
Aknīstes novada skolēnu darbus aicinām aplūkot pro-
jekta mājaslapā: www.manazemeskaista.lv sadaļā Darbi
3 kārta.

Lai projekts norisinātos veiksmīgi, nozīmīgs ir uzņēmēju
atbalsts. Projekta darba grupa saka paldies: SIA “ DUNO”
, Sia “ Deicis” , SIA “ Belvo” , Z/s “ Āmuri”, Z/s “DZIRNA-
VAS”, SIA “Auto MD“

Noslēdzies Latvijas skolu jaunatnes
fotokonkurss “Mana zeme skaistā”
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28.02.2020. Jelgavā Latvijas Lauksaimniecības universitāte nori-
sinājās Zemgales reģionālā skolēnu zinātniskās pētniecības darbu kon-
ference. Aknīstes vidusskolu ar savu darbu vēsturiskā kultūrmantojuma
pētniecībā Humanitāro un mākslas zinātņu nozarē pārstāvēja Elīna
Bērziņa, darba konsultante vēstures skolotāja Mārīte Pērkone. Iegūta
2.vieta un Elīnas darbs izvirzīts valsts konferencei.

Sveicam un lepojamies!
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Svarīgi lauksaimniekiem, kuri
apsaimnieko bioloģiski vērtīgus zālājus

Lauksaimniekiem, kuri iesaistījušies LAP 2014.-2020.
gadam pasākuma “Agrovide un klimats”
aktivitātē  “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālā-
jos”  (BDUZ)  un, ja ir uzņemtas saistības par Eiropas
Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz
4. zālāju ražības klase), ne vēlāk kā saistību perioda otra-
jā gadā jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzī-
votņu apsaimniekošanā, apmeklējot mācību kursus un ie-
gūstot atbilstošu dokumentu.

Jau tagad vērojama liela interese par mācībām “Eiropas
Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu ap-
saimniekošana”, taču vēršam uzmanību uz to, kā tās šogad
tiks uzsāktas aprīļa vidū un norisināsies līdz septembra bei-
gām – laikā, kad ir aktīvs augu veģetācijas periods. Mācības
ilgst 2 dienas un tajās paredzētas gan teorētiskās, gan prak-
tiskās nodarbības uz lauka. Dalība mācībās ir bez maksas.

Lauksaimniekiem, kuriem BDUZ aktivitātē 2020. gads
ir otrais saistību gads, mācības jāapmeklē līdz š. g. 30. mai-

jam, tāpēc iesakām jau tagad sazināties ar tuvāko LLKC re-
ģionālo biroju un pieteikties mācībām. organizētas arī  Vietu
skaits katrā grupā ir ierobežots, tāpēc uz mācībām ir obli-
gāta iepriekšēja pieteikšanās.

Jēkabpilī mācības 28.04-05.05.2020. Pieteikties pie Anitas
Putkas tel: 26511269 e-pasts: anita.putka@llkc.lv vai pie Irēnas
Butkus tel: 25649618 e-pasts irena.butkus@llkc.lv

Novietņu infrastruktūras anketu termiņš -  1.jūnijs.
Jau otro reizi Lauksaimniecības datu centrs pagarinājis

termiņu : „Novietņu infrastruktūra un mēslu krātuves „ aiz-
pildīšanai.

Arī LDC mājas lapas sadaļā Infrastruktūra ir ievietota
skaidrojošā informācija par šīm izmaiņām.

Lūdzam  iesniegt, pārskatīt un nepieciešamības gadīju-
mā precizēt jau iesniegtās anketas. Pirmie provizoriskie an-
ketu rezultāti tiks apkopoti un iesniegti statistikai 2020. gada
15. jūlijā.

Lauksaimniecības dzīvnieku īpašnieki var saņemt kon-
sultācijas pa tālr. 67095069, 67095057, 67027240, tuvāka-
jā LDC reģionā vai pie LLKC lopkopības speciālistiem, kuri
apmācīti Novietņu infrastruktūras un kūtsmēslu krātuves
anketu aizpildei.

Irēna Butkus-Lauku attīstības konsultante 
un lopkopības speciāliste.

No 24.03-21.04 (7 mācību dienas) Jēkabpils konsultāci-
ju birojā notiks apmācības bioloģiskajā lauksaimniecībā: „Uz
tirgu vērsta bioloģiskas produkcijas ražošana”.  Programma
pieejama Aknīstes novada mājas lapā.

Pieteikties pie Anitas Putkas  26511269 e-pasts. ani-
ta.putka@llkc.lv

Pirms simt gadiem rakstītā
Latvijas Republikas Satversme ir pār-
steidzoši tālredzīgs un mūsdienīgs tie-
sību akts – kamēr citās valstīs diskutē,
kā nostiprināt cilvēka tiesības uz tīru
vidi, Satversmes 115. pantā tas pateikts
skaidri un gaiši: «Valsts aizsargā ik-
viena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, snie-
dzot ziņas par vides stāvokli un rūpē-
joties par tās saglabāšanu un uzlabo-
šanu.» Dzīvot tīrā un sakoptā vidē ir ne-
vis privilēģija, bet gan ikviena cilvēka
tiesības un nepieciešamība. 

Dzīvot tīrā vidē ir jāgrib, diemžēl starp
mums dzīvo cilvēki, kuriem tas ir vie-
naldzīgi! Droši vien katrs no mums ir pie-
redzējis nepatīkamus mirkļus, ieraugot,
ka skaists mežs vai piepilsētas pļava ir
pārvērsta gluži vai par atkritumu iz-
gāztuvi, un pārdzīvojis negatīvas emocijas,
vērojot, kā zemē ik dienu tiek mesti iz-
smēķi, papīra druskas, dzērienu pudeles
un bundžas. Lielās dabas sakopšanas tal-
kas, kas jau pāris gadu pavasarī notiek
Latvijā, ir vismaz viens solis uz priekšu,
kaut kas, ko varam darīt, lai mūsu zeme
kļūtu tīrāka. Vēl viens solis tālāk būtu
noiets, ja Latvijā izdotos ieviest dalīto at-
kritumu savākšanu, taču līdzšinējā pie-
redze liecina, ka iedzīvotājiem pietrūkst
apzinīguma, lai to īstenotu. Pietiek vie-

nam konteinerā iemest savus nesašķirotos
atkritumus, lai sabojāta būtu daudzu cil-
vēku labā griba. Tas attiecas arī uz mūsu
pilsētā Aknīstē novietotajiem atkritumu
konteineriem. Kāpēc man pacensties sa-
šķirot un mest konteinerā, ja var ērti at-
vest ar vieglo automašīnu un turpat zemē
pie konteineriem nomest?! Tas pats at-
tiecas par būvgružiem, dažādām mēbe-
lēm kas tiek izmestas pie daudzstāvu
namu atkritumu konteineriem. Dzīvojam
taču 21. gadsimtā, kad ir pieejamas da-
žādas iespējas, kā atbrīvoties no lielajiem
sadzīves atkritumiem. 

Sāc ar savu pagalmu!
Tas, kas nav tālāk par manu de-

gungalu, mani neskar – šāda attieksme
Latvijā ir diezgan izplatīta. Diemžēl arī
pie mums. Sociālā neiecietība var sek-
mēt vidi saudzējošas sabiedrības vei-
došanos. Ja kāds izgāž mežiņā sadzī-
ves atkritumus, nomet izsmēķi vai pa-
pīru, iedzīvotāji, kas to redz, var pie-
iet klāt un aizrādīt, protams, vispirms
novērtējot, vai situācija nav bīstama.
Ļaudis var arī pierakstīt automašīnas
numuru un ziņot atbildīgajām insti-
tūcijām. Bet Latvijas iedzīvotājiem
diemžēl ir tendence būt pārprasti la-
biem. Iesīkstējuši priekšstati par to, kā-
dam vismaz ārēji ir jābūt labam cilvē-

kam, neļauj aizrādīt kādam par to, ka
viņš rīkojas slikti. Kā es izskatīšos, ja
aizrādīšu? Ja es aizrādīšu, es noteikti
vairs neizskatīšos labs. Protams, aiz-
rādītājam pastāv risks pretī saņemt ag-
resijas devu, un arī tas ļaudis biedē.
Tomēr, manuprāt, vajag uzrunāt tos,
kas piemēslo vidi. Tikai svarīgi, ar kādu
intonāciju to dara. Aizrādījums nedrīkst
izskanēt paaugstinātā balss tonī un pa-
vēles formā, citādi tas var izraisīt asu
atbildes reakciju. Arī pret cilvēku, kurš
izturas cūciski, jāizturas ar cieņu, vi-
ņam var pieklājīgi palūgt pacelt drazu.
Varbūt viņš nav slikts cilvēks, bet ne-
saprot, ka tā rīkoties ir slikti.

Tīra vai netīra, draudzīga vai kai-
tīga vide – to veidojam paši!

Tikai mēs visi - katrs savā mājas pa-
galmā, pagastā  un novadā esam atbil-
dīgi par vides tīrību un aizsargātību – nu
kaut vai tik, lai citam aiz Tevis nav jā-
vāc atkritumi ne ikdienā, ne  talkas rei-
zēs.

Zināšanai:  Nedēļas laikā viens
Latvijas iedzīvotājs rada ~ 6 kg at-
kritumu, mēneša laikā – 31 kg, bet
gadā – 377 kg atkritumu.

Aknīstes novada pašvaldības 
policijas inspektore I. Ašaka
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Par gada ienākumu deklarāciju 
iesniegšanu

Šī gada martā sākas trīs mēnešu periods, kurā 2019.gada
ienākumu deklarācijas var iesniegt iedzīvotāji, kam tas jā-
dara obligāti, un vairāk nekā trīs gadus ilgs periods tiem,
kuri to vēlas darīt brīvprātīgi – attaisnoto izdevumu at-
gūšanai. Lai šis process noritētu iespējami ērti un raiti, Valsts
ieņēmumu dienests (VID) aicina iesniegt deklarāciju elek-
troniski, Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), jo tajā
automātiski ielasās visi VID rīcībā jau esošie dati un ap-
rēķinās maksājamās summas. 

VID aicina nesniegt deklarācijas tieši marta pirmajās
dienās, jo gadījumā, ja sistēmai vienlaicīgi cenšas pieslēgties
neadekvāti liels lietotāju skaits, tās darbība var tikt ap-
grūtināta un deklarācijas iesniegšana tajā brīdī vienkār-
ši var nebūt iespējama. 

Obligāti 2019.gada deklarācija līdz 1.jūnijam (ja perso-
nas kopējie 2019.gada ienākumi pārsnieguši 62 800 eiro -
līdz 1.jūlijam) jāsniedz tiem iedzīvotājiem, kuriem:

• saistībā ar  progresīvās nodokļa likmes vai dife-
rencētā neapliekamā minimuma piemērošanu ir radusies
nodokļa starpība, kas jāpiemaksā valsts budžetā;

• tiek veikta saimnieciskā darbība, piemēram, izīrēts
nekustamais īpašums vai gūti ienākumi no profesionālās
darbības;

• ienākumi ir gūti ārvalstīs, tajā skaitā jūrniekiem,
kuri bijuši nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos iz-
mantojama kuģa. Izņēmums ir darba alga kādā no Eiropas
Savienības dalībvalstīm, ja šiem ienākumiem ir piemērots
attiecīgās dalībvalsts ienākuma nodoklis;

• ir gūti ar nodokli neapliekami ienākumi, kas ko-
pumā 2019.gadā pārsniedz 10 000 eiro, piemēram, pārdota
personiskā manta;

• ir gūti ienākumi, kuri apliekami ar 10 % nodokļa
likmi, bet šis nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vie-
tā, piemēram, ienākumi no augoša meža vai kokmateriā-
lu pārdošanas fiziskai personai;

• ir gūti citi ar nodokli apliekami ienākumi, no ku-
riem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, piemēram, no
fiziskām personām, kas nav radniecībā līdz trešajai pakāpei,
saņemti dāvinājumi virs 1425 eiro.

Atgādinām, ka saimnieciskās darbības veicējiem jau kopš
2014.gada deklarācija obligāti jāiesniedz elektroniski. Ja
to nav iespējams izdarīt no personīgā datora, datori ar bez-
maksas interneta pieslēgumu pieejami VID klientu ap-
kalpošanas centros, Valsts un pašvaldības vienotajos klien-
tu apkalpošanas centros un publiskajās bibliotēkās visā
Latvijā.

Savukārt visi tie iedzīvotāji, kuri neatbilst minētajiem
nosacījumiem un gada ienākumu deklarāciju vēlas iesniegt
brīvprātīgi, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju
ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem – ārs-
tniecību, izglītību, ziedojumiem, iemaksām pensiju fondos
u.c. – to var izdarīt līdz pat 2023.gada 16.jūnijam.

Plašāka informācija, kā arī video pamācība par dekla-
rācijas aizpildīšanu pieejama VID tīmekļa vietnes sadaļā
“Gada ienākumu deklarācija 2019”. Jautājumu un ne-
skaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus zvanīt uz VID
Konsultatīvo tālruni 67120000, uzdot savu jautājumu rak-
stiski VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, kā arī kon-
sultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai Valsts
un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros.

Publikācija no www.vid.gov.lv.

Koncertprogramma
‘’Mežā…’’

Aknīstes BJC 09.04.20.plkst.17:00
Autors, režisors, kā arī dziesmu tekstu 

autors, Juris Babris.
Komponists, Zigurds Feils.

Dziesmots stāsts par Latvijas skaistāko,
dārgāko, veselīgāko. Stāsts par mežu!

Saudzējot un vairojot Latvijas zeltu, mēs
iegūstam daudzas sev un

sadzīvei nepieciešamas lietas tai skaitā 
arī grāmatas!

Un grāmatās mēs atkal uzzinām par mežu!
Neaizmirsīsim, arī par uzvedību un

piesardzību atrodoties mežā!
Tas viss muzikāli interaktīvā

koncertprogrammā!
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Atbalsta Zemkop bas ministrija un Lauku atbalsta dienests 

Biedr bas Lauku partner ba “S lija” pazi ojums 

Biedr ba Lauku partner ba “S lija” izsludina atkl tu projektu iesniegumu 
pie emšanas 7.k rtu Latvijas Lauku att st bas programmas 2014.-2020.gadam pas kuma 
„Atbalsts LEADER viet jai att st bai (sabiedr bas virz ta viet j  att st ba)” apakšpas kum  
„Darb bu stenošana saska  ar SVVA strat iju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 
13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savien bas atbalsta pieš iršanas k rt bai 
lauku att st bai apakšpas kum  „Darb bu stenošana saska  ar sabiedr bas virz tas viet j s 
att st bas strat iju” (turpm k tekst - MK Noteikumi Nr.590).  

7.k rtas projektu iesniegumu 
pie emšanas laiks No 2020.gada 07.marta l dz 2020. gada 07.apr lim 

M r is:  „Sniegt atbalstu uz m jdarb bai, viet j s 
produkcijas kvalit tes uzlabošanai un izplat bai” 
R c bai R1 - Darbs un p rtic ba 

EUR  253 599,64 
Viena projekta iesniedz ja kop j  maksim l  attiecin m  izmaksu 
summa vien  projektu k rt  ir 100 000 EUR, maksim l  atbalsta 
intensit te – 70% Kopprojektiem – 80% 

7.k rtai pieš irtais ELFLA 
publiskais finans jums 

 
EUR 293 599,64 

 
 

R c bai R3 - S kums 
EUR  40 000,00 

Viena projekta iesniedz ja kop j  maksim l  attiecin m  izmaksu su
vien  projektu k rt  ir 20 000 EUR, maksim l  atbalsta intensit te – 70%

Projektu  
stenošanas termi š 

1.Ja tiek veikta b vniec ba, teritorijas labiek rtošana- divi gadi no Lauku 
atbalsta dienesta l muma pie emšanas par projekta iesnieguma 
apstiprin šanu; 
2. P r jiem projektiem projektu stenošanas termi š ir viens gads no 
Lauku atbalsta dienesta l mumam pie emšanas par projekta iesnieguma 
apstiprin šanu.  

Projektu 
iesniegumu 
iesniegšana 

Elektroniski: 
- Lauku atbalsta dienesta Elektronisk s pieteikšan s sist m  (EPS) 
https://eps.lad.gov.lv/login 

Kontaktinform cija 
Padomes priekšs d t ja: Krist na Rubina Apin te, T lr.28709990 
Administrat vais vad t js: Gvido Liepi š, T lr.29283474 
e-pasts: partneriba.selija@inbox.lv; m jas lapa: www.partneribaselija.lv 

Cita inform cija  

Ar sabiedr bas virz tas viet j s att st bas strat iju, m r iem, r c b m, 
pl notaj m darb b m, projektu v rt šanas krit rijiem un minim lo punktu 
skaitu pozit va atzinuma sa emšanai var iepaz ties:  
- biedr bas Lauku partner ba “S lija” biroj : Aldaunes iela 13, be u 

pagasta p rvaldes 2.st vs, Brodi, be u pagasts, J kabpils novads, 
LV-5212.  

- biedr bas m jas lap :  www.partneribaselija.lv 
-  Inform cija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta 

m jas lap :  
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-
investicijas/leader/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu/  
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Ir sāpes, ko nevar dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt

spētu…
Nostājas blakus Tev draugi 

un klusē
Kaut vai tā, lai Tev palīdzētu. 

Osvald, skumju brīdī esam
kopā ar Tevi, māsiņu Veltu

aizsaulē aizvadot.

Tavi draugi no “Čukura” 

Noriet saule vakarā
Sidrabiņu sijādama
Aiziet dusēt māmuliņa
Baltā smilšu kalniņā.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Sandrai Vārslavānei 

un tuviniekiem māmiņu 
mūžībā pavadot.

PII ,,Bitīte“ kolektīvsNevar pazust tas, ko mīli,
Nezūd darbs, kas krietni veikts.
Arī tad, ja mūža gājums
Šķiet pārāk negaidīti beigts.

(A. Krūklis)

Izsakām dziļu līdzjūtību Meldrai
Ivanovai ar ģimeni, 

dzīvesbiedru mūžībā pavadot.

Aknīstes vidusskolas tehnisko
darbinieku kolektīvs  

Februārī
Mirušie:
No atmiņām paliek tik starojums maigs,
Tā kā liedagā saulrieta pēdas,
Turp, kur Tu aiziesi, apstāsies laiks,
Norims sāpes, rūpes un bēdas.

Pieminēsim Aknīstes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
Mūžībā aizgājušos:
Kokins Pēteris     06.02.2020    29.06.1948
Mukāne Velta     22.02.2020    15.12.1922
Skambergs Jānis     22.02.2020    22.03.1959
Stalidzāne Veldze     08.02.2020    19.01.1932
Vaidere Gelena     13.02.2020    19.04.1938

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa

Izsaku pateicību Gārsenes ev. lut.
draudzes loceklei Lidijai Deksnei par

sapratni, Dacei, Rimai,
Solomejai, Gatim par pa-
līdzību man smagajā dzī-
ves brīdī. Tāpat visiem, kas
atrada iespēju pavadīt
manu brāli Vili Treini pē-
dējā gaitā.

Māsa Valda.

Izsakām pateicību Aknīstes vi-
dusskolas kolektīvam un viesiem,
kas palīdzēja grūtajā brīdī, atvado-
ties no Jāņa Skamberga. 

Piederīgie. 

Šī diena ir Tev skaistāka 
par citām,

Šī diena tikai viena gadā aust,
Lai spēka pietiek katram 

dzīves rītam,
Lai katrs rīts kā skaisti 

ziedi plaukst!
Lidiju Vidži
sveicam skaistajā 

dzīves jubilejā!

PII ,,Bitīte“ kolektīvs
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