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No 07.04.2020. līdz Valstī izsludinātās ārkārtas situāci-
jas beigām, bet ne ilgāk, kā līdz 2019./2020.mācību gada bei-
gām, piešķirt brīvpusdienas 1.-12.klašu trūcīgiem, maz-
nodrošinātiem un daudzbērnu ģimeņu izglītojamiem, kuri

deklarēti Aknīstes novada teritorijā, piegādājot mācību die-
nās siltas brīvpusdienas mājās EUR 1,65 (viens euro sešdesmit
pieci centi) apmērā dienā vienam izglītojamam. Vecāki ie-
sniedz iesniegumu elektroniski: socdienests@akniste.lv.

Aknīstes novada domes ārkārtas sēdes 06.04.2020. lēmums

Aknīstes novada domes sēdes 29.04.2020. lēmumi
Ø Palielināt SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprū-

pes centrs”, reģ.Nr.40003331306, pamatkapitālu, izdarot
naudas ieguldījumu EUR 6000 apmērā no pašvaldības lī-
dzekļiem neparedzētiem izdevumiem.

Ø Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbu-
džeta 2020.gada janvāra - marta ieņēmumus – 746307,45
EUR un izdevumus – 511632,37 EUR.

Ø Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos notei-
kumus Nr.4/2020 „Grozījumi Aknīstes novada domes
27.01.2020. saistošajos noteikumos Nr.2/2020 „Aknīstes no-
vada pašvaldības budžeta plāns 2020.gadam””. 

Ø Piešķirt Aknīstes novada pašvaldības izpilddirekto-
ram Jānim Gavaram atvaļinājuma daļu – 2 kalendāra ne-
dēļas no 05.05.2020. līdz 19.05.2020. un apmaksātu pa-
pildatvaļinājumu 20.05.2020. – vienu darba dienu (par no-
strādātajiem gadiem pašvaldībā) par nostrādāto periodu
no 01.09.2018. līdz 31.08.2019.

Ø Slēgt deleģēšanas līgumu ar Jēkabpils pilsētas pa-
švaldību, reģ.Nr.40900025374, par Pedagoģiski medicīniskās
komisijas pakalpojumu nodrošināšanu.

Ø Piešķirt līdzekļus 4005,48 EUR apmērā pašvaldībai
piederošo pludmaļu labiekārtošanai no dabas resursu no-
dokļa līdzekļiem.

Ø Nodot bezatlīdzības lietošanā nekustamo īpašumu
“Ūdenstornis“, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, kadastra
Nr.56620030210  SIA “Aknīstes Pakalpojumi,”
reģ.Nr.45403000709, juridiskā adrese: Saltupes iela 9,
Aknīste Aknīstes novads,  tās deleģēto funkciju veikšanai.

Ø Piešķirt 1000 EUR tiltiņa atjaunošanai Gārsenes da-
bas takās no dabas resursu nodokļa līdzekļiem.

Ø Piešķirt 500 EUR desmit informatīvo plākšņu izga-
tavošanai Gārsenes dabas takām no dabas resursu nodokļa
līdzekļiem.

Ø Samazināt telpu nomas maksu 90% apmērā z/s “Rātes”,
reģ.Nr.45401018636, par telpu nomu Gārsenes pilī, adre-
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se: “Labieši”, Gārsene, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads,
par 2020.gada aprīli, maiju un jūniju.

Ø Samazināt telpu nomas maksu 90% apmērā SIA
“Kalniņā”, reģ.Nr.40203105785, par telpu nomu Aknīstes
vidusskolā par 2020.gada aprīli, maiju un jūniju.

Ø Samazināt telpu nomas maksu 90% apmērā SIA
“Gārsenes pils”, reģ.Nr.45403051705, par telpu nomu
Gārsenes pilī, adrese: “Labieši”, Gārsene, Gārsenes pagasts,
Aknīstes novads, par 2020.gada aprīli, maiju un jūniju.

Ø Ņemt aizņēmumu 159 008,18 EUR  Valsts kasē uz 15
gadiem ELFLA finansēta projekta “Pašvaldības ceļa Nr.3-
1 Aknīste-Krāces (0.000km-0.148km), Melioratoru
(0.070km-0.728km), Avotu (0.000km-1.003km), Lauku
(0.000km-0.931km), Girenieku (0.017km-0.360km) ielu, to
posmu pārbūve Aknīstē, Gārsenes pagastā, Aknīstes no-
vadā” daļas realizēšanai, paredzot aizņēmumu izņemt
2020.gadā un atmaksu sākt no 2021.gada janvāra.
Aizņēmuma atmaksu nodrošināt ar pašvaldības budžetu.

Ø Apstiprināt zemes nomas tiesību izsoles rezultātus par
pašvaldības nekustamo īpašumu ar kadastra
Nr.56620030125, platība 1,2 ha, ar izsolē piedāvāto aug-
stāko cenu – zemes nomas maksu 77.00 EUR gadā.

Ø Apstiprināt zemes nomas tiesību izsoles rezultātus par
pašvaldības nekustamo īpašumu ar kadastra
Nr.56620020132, platība 3,5 ha, ar izsolē piedāvāto aug-
stāko cenu – zemes nomas maksu 215.00 EUR gadā.

Ø Apstiprināt zemes nomas tiesību izsoles rezultātus par
pašvaldības nekustamo īpašumu ar kadastra
Nr.56620020119, platība 1,0 ha, ar izsolē piedāvāto aug-
stāko cenu – zemes nomas maksu 65.00 EUR gadā.

Ø Apstiprināt zemes nomas tiesību izsoles rezultātus par
pašvaldības nekustamo īpašumu ar kadastra
Nr.56620020162, platība 7,5320 ha, ar izsolē piedāvāto aug-
stāko cenu – zemes nomas maksu 462.00 EUR gadā.

Ø Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos notei-
kumus Nr.5/2020 “Aknīstes novada pašvaldības atbalsts
ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību”. 

Ø Apstiprināt nolikumu “Par Aknīstes novada pašval-
dības grāmatvedības uzskaites un organizācijas pamat-
principiem un metodiku”.

Ø Iznomāt 1 personai daļu no pašvaldībai piekrītošā ze-
mes gabala ar kadastra apzīmējumu 5605 001 0428 - 0.18
ha. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem. Zemes  lie-
tošanas mērķis 0502 -pagaidu atļautā zemes izmantoša-
na sakņu dārziem. Zemes nomas maksa -1,5% no kadas-
trālās vērtības, bet ne mazāk kā 10.00 EUR gadā. 

Ø Atļaut pārnomāt 1 personai pašvaldībai piekrītošo ze-
mes gabalu 1.9 ha  platībā, kadastra  apzīmējumu

56250080051,  citai personai. Zemes  lietošanas mērķis 0101
- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība.

Ø Pagarināt zemes nomas  līgumu 1 personai par paš -
valdībai piekrītošā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
56620030348 – 0.9 ha platībā, nomu. Noslēgt zemes nomas
līgumu uz 6 gadiem. Zemes  lietošanas mērķis 0101- zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecī-
ba. Zemes nomas maksa – 0,5% no zemes kadastrālās vēr-
tības.

Ø Izbeigt noslēgto zemes nomas līgumu ar 1 personu par
pašvaldības zemes gabala nomu,  kadastra apzīmējums 5625
008 0106.

Ø Piešķirt 1 personai papildus dzīvojamo telpu
“Gāršas”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā.

Ø Piešķirt 1 personai dzīvojamo telpu “Kraujas 1”- 7,
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, slēdzot dzīvojamās tel-
pas īres līgumu uz laiku līdz 31.07.2020.

Ø Piešķirt 1 personai dzīvojamo telpu Augšzemes ielā
19 – 8, Aknīstē, Aknīstes novadā, slēdzot dzīvojamās tel-
pas īres līgumu uz laiku līdz 31.07.2020.

Ø Piešķirt 1 personai dzīvojamo telpu “Spodras”- 9,
Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā, slēdzot dzīvo-
jamās telpas īres līgumu uz laiku līdz 31.07.2020.

Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz
31.07.2020., kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokļa
Augšzemes ielā 55 – 5, Aknīstē, Aknīstes novadā, īri.

Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz
30.04.2021., kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokļa
Augšzemes ielā 7 – 4, Aknīstē, Aknīstes novadā, īri.

Ø Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar 1 personu par
dzīvokļa “Kraujas 3”- 5, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā,
īri, uz laiku līdz 31.07.2020.

Ø Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar 1 personu par
nekustamā īpašuma Augšzemes iela 14, Aknīstē, Aknīstes
novadā, īri.

Ø Izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokļa
“Kraujas 1”- 7, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, īri, kas
noslēgts ar 1 personu.

Ø Atbalstīt Krustpils novada pašvaldības domes
22.04.2020. (prot.Nr.6) lēmumu Nr.28 “Par Krustpils no-
vada pašvaldības nekustamā īpašuma “Mednieki”,
Atašienes pagasts, Krustpils novads, trešās izsoles rezul-
tāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu”.

Domes sēžu lēmumi un audioieraksti 
publicēti mājaslapā www.akniste.lv 

sadaļā Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu lēmumi
Kancelejas vad.I.Buiķe

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2020.gada 29.aprīlī (prot.Nr.8, 19.#)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.5/2020
Aknīstes novada pašvaldības atbalsts 

ārkārtējā situācijā sakarā ar 
Covid-19 izplatību

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

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta otro un ceturto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Aknīstes novada pašval-
dības pabalstus ārkārtējās situācijas laikā sakarā ar Covid-

19 izplatību, to saņemšanas kārtību, apmēru un personu
loku, kurām ir tiesības saņemt atbalstu.

2. Noteikumos noteikto atbalstu sniedz tām personām
(ģimenēm), kuras savu dzīvesvietu ārkārtējās situācijas iz-
sludināšanas brīdī ir deklarējušas Aknīstes novada ad-
ministratīvajā teritorijā.

II. Pabalsti krīzes situācijā

3. Pabalstu krīzes situācijā piešķir personai laika pos-
mā, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar
Covid-19 izplatību un vienu mēnesi pēc ārkārtējās situā-
cijas beigām, ja persona no tās gribas neatkarīgu apstāk-
ļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pa-
matvajadzības un tai ir nepieciešama materiāla palīdzība,
ja tā nesaņem valsts dīkstāves pabalstu un ja tā atbilst kā-
dam no šādiem kritērijiem:

3.1. ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav
ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā,



3

personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav sa-
ņemts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uz-
ņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata no-
darbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zau-
dējuši ienākumu avotu, u.c., ko persona apstiprina ar
attiecīgajiem dokumentiem);

3.2. ģimenei (personai) ir radušies papildu izdevumi,
ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar
atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm/šobrīd jeb-
kuras citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi
iztērēti papildu mājoklim, viesnīcai, transportam u.c.,
ko persona apstiprina ar attiecīgajiem dokumentiem);

3.3. ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies ka-
rantīnā un tai nav iztikas līdzekļu, ko persona apstip-
rina ar attiecīgajiem dokumentiem.

4. Pabalsta krīzes situācijā apmērs ārkārtējās situā-
cijas sakarā ar COVID-19 izplatību laikā vienai perso-
nai jeb vienam ģimenes loceklim 64,00 EUR (sešdesmit
četri euro 00 centi) mēnesī triju mēnešu periodā. 

5. Ģimenei (personai), arī audžuģimenei un aizbil-
dnim, kuriem ir tiesības uz pabalstu krīzes situācijā
un kuri aprūpē bērnu līdz 18 gadu vecumam, pašval-
dība palielina pabalsta krīzes situācijā apmēru par 50
euro mēnesī katram bērnam, ko valsts kompensē 100%
apmērā.

6. Pašvaldība neizmaksās 50 euro pabalsta palieli-
nājumu par bērnu vai arī samazinās to par laikposmu,
kad persona saņem dīkstāves pabalstu.

7. Pabalstus krīzes situācijā administrē Aknīstes no-
vada Sociālais dienests, izskatot personas iesniegumu
par pabalsta krīzes situācijā izmaksu.

8. Pabalstu saņemšanai pabalsta pieprasītājs (turpmāk-
Pieprasītājs) Aknīstes novada Sociālajā dienestā (tur-
pmāk- Dienests) iesniedz iesniegumu par pabalsta pie-
šķiršanu, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu,

kas satur laika zīmogu un nosūtot uz e-pastu: soc.die-
nests@akniste.lv, izvairoties no tieša kontakta ar Dienesta
darbiniekiem ārkārtējās situācijas laikā, vai ievieto
Dienestam paredzēto sūtījumu pasta kastēs, kas atro-
das novada pagastu administratīvajos centros.

9. Dienests var lūgt Pieprasītāju iesniegt dokumen-
tu kopijas šo noteikumu 3.punkta 3.1. vai 3.2., vai
3.3.apakšpunktā minētā gadījuma apliecināšanai, kas
nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

10. Pabalsta piešķiršanas nepieciešamību izvērtē
Dienests, ņemot vērā Pieprasītāja un viņa ģimenes lo-
cekļu spēju nodrošināt savas un ģimenes pamatvaja-
dzības.

11. Parakstot iesniegumu, Pieprasītājs dod Dienestam
atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pie-
ejamo informāciju par sevi un ģimenes locekļiem.

III. Ēdināšanas atbalsts bērniem

12. No 01.04.2020. līdz Valstī izsludinātās ārkārtas
situācijas beigām, bet ne ilgāk, kā līdz 2019./2020.mā-
cību gada beigām, piešķir brīvpusdienas 1.-12. klašu trū-
cīgiem, maznodrošinātiem vai daudzbērnu ģimeņu iz-
glītojamiem, kuri deklarēti Aknīstes novada teritorijā;
piegādājot mācību dienās siltas brīvpusdienas mājās EUR
1,65 (viens euro 65 centi) apmērā dienā vienam izglīto-
jamam.

13. Vecāki iesniedz iesniegumu elektroniski: socdie-
nests@akniste.lv vai iesniegumu atstājot pastkastē pie
Aknīstes novada domes ēkas Skolas ielā 7, Aknīstē, pie
Asares pagasta pārvaldes “Vecmuiža”, Asarē, Ancenē pie
mājas “Spodras”, pie Gārsenes pagasta pārvaldes
“Akācijas,” Gārsenē.

Domes priekšsēdētāja V.Dzene

Pēdējo nedēļu laikā pasažieru skaits turpina palielinā-
ties, tāpēc, lai mazinātu vīrusa Covid-19 izplatīšanās ris-
ku, no rītdienas, 2020. gada 12. maija, pasažieriem, brau-
cot sabiedriskajā transportā, jālieto mutes un deguna aiz-
segs, piemēram, sejas maska, respirators, šalle, lakats u.tml.
Ņemot vērā, ka reģionālo maršrutu autobusos pasažieru
uzņemšana notiek pa priekšējām durvīm, autobusa vadī-
tājs var atteikt iekāpšanu pasažieriem, kuriem nav attie-
cīgā aizsega. 

No rītdienas vairs nebūs spēkā nosacījums par pasažieru
skaita ierobežošanu vienā sabiedriskajā transportlīdzek-
lī, pārdodot biļetes ne vairāk kā 50% no sēdvietu skaita,
tomēr, kur tas iespējams, pasažieriem autobusa un vilciena
salonā vispirms jāieņem sēdvietas pamīšus, ievērojot divu
metru distanci vienam no otra. Tāpat, ja autobusa vadī-
tāja kabīne nav nodalīta no pārējā autobusa salona, pasažieri
nevarēs ieņemt sēdvietas, kas atrodas aiz šofera.

Rūpējoties par pasažieru drošību un veselību, pārvadātāji
katru dienu dezinficē transportlīdzekļus, īpašu uzmanību
pievēršot virsmām, kurām pasažieri biežāk pieskaras.
Vairāki pārvadātāji autobusos nodrošina roku dezinfekcijas
līdzekļus.

Autotransporta direkcija aicina pasažierus izvērtēt sava
brauciena nepieciešamību un, ja ir iespējams, izvēlēties ci-

tas pārvietošanās alternatīvas. Tomēr, ja citas iespējas nav,
aicinām braukt laikā, kad sabiedriskajā transportā ir ma-
zāk pasažieru, iegādājoties biļeti internetā, autoostā vai
autobusā, maksājot ar bankas karti. 

Par valsts SIA Autotransporta direkcija
Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas rea-

lizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta
komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī
sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sa-
biedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija
nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedris-
kā transporta sistēmu visā valstī. Autotransporta direk-
cijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai
Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga ie-
spēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.

Papildu informācijai:
Zane Plone,
VSIA Autotransporta direkcija
Sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr.: + 371 67686485; + 371 28627003
E-pasts: zane.plone@atd.lv  

No 12. maija, braucot sabiedriskajā
transportā, būs jālieto mutes 

un deguna aizsegs



4

Mazajiem uzņēmumiem laukos pieejams
īpašs ALTUM aizdevums

Nereti uzņē-
mējiem ir grūtī-
bas saņemt aiz-
devumu bankās,
jo nepiecieša-
mais aizdevuma
apjoms ir par
mazu vai, uzsā-
kot jaunu bizne-
su, nav nedz kre-
dītvēstures, nedz

finanšu plūsmas. ALTUM mazo aizdevumu uzņē-
mējiem lauku teritorijās jau izmanto visdažādāko
nozaru uzņēmēji visā Latvijā. Arī šobrīd, Covid-19
vīrusa izplatības laikā, šī ALTUM programma no-
der daudziem uzņēmējiem reģionos.

“Šis ir ļoti vienkāršs atbalsta mehānisms dažādu no-
zaru maziem un vidējiem uzņēmējiem, kas strādā ārpus
lielajām pilsētām, lauku teritorijās. Programmas mēr-
ķis ir palīdzēt situācijās, kad komercbankas nav gata-
vas finansēt klientus, kam var būt ļoti dažādi iemesli –
uzņēmums tikko sācis darboties un tam nav kredītvēs-
tures vai uzņēmums vēlas palielināt apjomus, bet trūkst
nodrošinājuma aizdevumam. Visbiežāk tas skar dzīves-
stila uzņēmumus un mazās saimniecības, sākot no tra-
dicionālās lauksaimniecības līdz pat dažādu pakalpoju-
mu sniegšanai, piemēram, ēdināšana, skaistumkopšana
u.c. Aizdevumu izsniedzam un aicinām pieteikties arī uz-
ņēmīgos, kuriem ir biznesa ideja un plāns, taču pietrūkst
finansējuma,” stāsta ALTUM Programmu attīstības de-
partamenta vadītājas vietnieks Gatis Sniedziņš, atgādinot,
ka pieejamas arī visas pārējās ALTUM īstenotās pro-
grammas.

Lauku uzņēmēji norāda, ka nereti grūtības sagādā tas,
ka bankas aizdevumu vieglāk ir saņemt tad, ja tas ir lie-
lāka apjoma, nekā nepieciešams, sniedzot pretim no-
drošinājumu. Savukārt dažkārt tieši tajā brīdī nepie-
ciešamās, lai arī salīdzinoši nelielās summas, saimnie-
cībai pašai sakrāt ir grūti. Līdzekļi īpaši nepieciešami jau-
nas uzņēmējdarbības uzsākšanai, kad ir ļoti daudz da-
žādas vajadzības. Piemēram, ražošanas telpu iekārtošana,
aprīkojuma iegāde – viss maksā naudu, sākot no dato-
ra un beidzot ar aizsardzības līdzekļiem, sākot no friziera
krēsla un beidzot ar cementa maisītāju. Neesot kredīt-
vēsturei un naudas plūsmai, ko uzrādīt, banku finansē-
jums nav pieejams. Savukārt ALTUM atbalsts nereti ļauj
uzņēmumam sasniegt pietiekamu apgrozījuma līmeni,
lai jau to gada pārskats būtu pievilcīgs arī bankām, līdz
ar to – paplašinās iespējas iegūt nepieciešamo finansē-
jumu arī turpmākai attīstībai. 

Kā stāsta ķiploku audzētājs Jānis Veide no Vecumnieku
novada, kurš savu saimniecisko darbību reģistrējis 2015.
gadā, biznesa sākums pirms pieciem gadiem bijis smags.
Šobrīd saimniecībā jau ir zemes apstrādes un ražas no-
vākšanas tehnika, kā arī visi procesi pietiekami auto-
matizēti. Pēdējā sezonā ķiploki iestādīti jau 3,72 hektāros
zemes. Lai to īstenotu, bija nepieciešams aizņemties nau-
du, bet uzņēmums bankām nebija interesants – naudas
plūsma nepietiekama, zemes, ko varētu ieķīlāt, lai pa-
ņemtu kredītu, arī nebija. Tādēļ atbalstu viņš meklēja
ALTUM, un līdz šim brīdim ALTUM atbalstu uzņēmu-
ma attīstībai izmantojis jau divreiz.

Stoļerovas pagasta bioloģiskās zemnieku saimniecības

“Madalesija” īpašniekam Jurim Gardam, kurš nodarbo-
jas ar piena lopkopību, un kura ganāmpulks ar 20 liel-
lopiem apsaimnieko aptuveni 46 ha lielu platību, bija ne-
pieciešams neliels aizdevums augsnes apstrādes disku
iegādei. Un šādā brīdī uzņēmums nonāk sprukās – da-
žus tūkstošus eiro, bez nodrošinājuma dabūt nevar. Tādēļ
viņš vērsies pie ALTUM, ar kuru sadarbojas jau aptu-
veni sešus gadus, lai iegūtu nepieciešamo atbalstu tālākai
saimniecības izaugsmei.

Madonas novada uzņēmums “Timber Art” ir piemērs,
kā, saņemot nepieciešamo atbalstu, uzņēmums var pie-
dzīvot strauju izaugsmi – tas gada laikā ir strauji uz-
sācis ražošanu, iekarojis tirgu un veiksmīgi eksportē savu
ražojumu ārpus Latvijas. Uzņēmums ražo mucu pirtis
un, lai saņemtu daļu no nepieciešamā finansējuma, star-
tēja arī ALTUM programmā “Mazie aizdevumi lauku te-
ritorijām”. Pateicoties šim finansējumam, tika nopirktas
ražošanas iekārtas un jau pērnās vasaras sākumā uz-
ņēmums sāka ražot pirmās termokoka pirts mucas. Šob-
rīd aizņēmuma lielākā daļa jau ir atdota un atlikuši mak-
sājumi pāris simtu eiro apmērā mēnesī, kas uzņēmu-
mam esot ļoti minimāls maksājums.

Par ALTUM programmu 
“Mazie aizdevumi 
lauku teritorijās”

ALTUM Mazo aizdevumu lauku teritorijās līdz 25 000
eiro var saņemt bez papildu nodrošinājuma, tikai ar pri-
vāto galvojumu. Nav vajadzīgs ieķīlāt nekustamo īpašu-
mu, vai kā nodrošinājumu izmantot jauni iegādāto teh-
niku. Tieši tādēļ lielākā daļa sadarbības part neru izvē-
las mazākus aizdevumus bez nodrošinājuma, jo citur vi-
ņiem šādas iespējas neviens nepiedāvā. Savukārt aizde-
vumam virs 25 000 eiro nodrošinājums ir uzņēmuma man-
ta, t.sk. aizdevuma ietvaros iegādātie pamatlīdzekļi. Par
papildu nodrošinājumu var kalpot cits īpašums, īpašnieku
u.c. galvojumi. Vairāk informācijas par programmu var
iegūt ALTUM mājaslapā. 
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Asares pagasta pārvaldē

Iestājoties pavasarim, Asares pagastā notiek pavasa-
ra sakopšanas darbi. Turpinās vējgāzēs nogāzto koku sa-
vākšana, zāģēšana un skaldīšana. Izmantojot SIA „Spero
SK“ pakalpojumu, tika nozāģēti bīstamie koki Asares kap-

ličas teritorijā un Emsiņu kapsētā. Asares parkā un
Kapličas teritorijā savairojušies kovārņu bari, kas nodara
kaitējumus apkārtējām saimniecībām. Sadarbojoties ar
dabas aizsardzības pārvaldi, ceru, ka problēma tiks at-
risināta. Uzsākta sarakste ar Valsts nekustamiem īpa-
šumiem par teritorijas sakārtošanu pretī Asatres kultū-
ras namam.

Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī, bērni mācās attāli-
nāti. Arī Asares pagasta bērni mācās mājās, bet brīvo lai-
ku pavada ārā. Viss ir pareizi, bet ir dažas nianses, par ku-
rām gribētu lūgt bērnu vecākus. Pie Asares pagasta pār-
valdes puķu dobes ir izbradātas un tulpēm ziedlapas iz-
kaisītas, tiek bojāts arī pašvaldības īpašums. Asares par-
kā bērnu rotaļu laukumā redzams, ka tiek bojāta atpūtas
vieta. Lūgums  vecākiem pārrunāt   ar bērniem par to, kā
lietderīgi pavadīt brīvo laiku.

Cerot uz atbalstu un sadarbību, Asares pagasta 
pārvaldes p.i. Lāsma Prande 

Ievērojot epidemioloģiskās drošības nosacījumus, no
13.maija tiks organizēta klātienes apmācība 5-6 gadus ve-
ciem bērniem (,,Mārītes” un ,,Rūķīši”). Pārējie bērni, kuru
vecāki strādā un nav iespējas nodrošināt bērnu pieska-
tīšanu, varēs apmeklēt dežūrgrupu. Iestādes darba laiks
tiks nodrošināts darba dienās no pl.7.00 – 18.00.

Aknīstes novada pašvaldības PII ,,Bitīte” vadītājas
vietas izpildītāja Sandra Plikša

Aknīstes novada pašvaldība, atbilstoši Dabas resursu
nodokļa likuma 29.pantam: vides aizsardzības, vides iz-
glītības un audzināšanas nolūkos, labiekārtos pludmales
pie Zuju un Vecmuižas ezeriem. 

Labiekārtošanas darbos paredzēta pludmales paplaši-
nāšanas un piebraucamā ceļa labošanas darbi, pārģērbtuves,
galda un šūpoļu sola uzstādīšana Vecmuižas ezera plud-
malē (Gārsenes pusē), savukārt Zuju ezerā pludmalē (Asares
pusē) – tiks izvietota pārģērbtuve un šūpoļu sols. Abās plud-
malēs tiks uzstādītas informatīvas zīmes  ar vides izglī-
tošanas un audzināšanas elementiem.

Darbus plānots uzsākt šī gada maijā, lai līdz peldsezo-
nas atklāšanai pludmales būtu pieejamas iedzīvotājiem.
Aicinām būt saprotošiem saistībā ar labiekārtošanas dar-
biem!

Tāpat aicinām iedzīvotājus informēt  pašvaldības poli-
cijas inspektori  Iju Ašaku pa mob. tel. +37129233090 vai
Jēkabpils iecirkņa vecāko inspektoru Lauri Austriņu pa
tālr. +37125488653, ārpus darba laika zvanot vienotajam
policijas telefona numuram 110 par nelikumīgu makšķe-
rēšanu un citām nelikumīgām darbībām pašvaldības ūdens-
tilpēs 

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

2020. gada Aknīstes novada pašvaldības projektu kon-
kursā iesniegti 10 projekti, no tiem 8 atbilda adminis-
tratīvajiem vērtēšanas kritērijiem un tika izvērtēti arī pēc
kvalitatīvajiem kritērijiem. Atbilstoši vērtējumam, pro-
jekti tiek sarindoti sekojoši:

1. Iedzīvotāju grupas „Radžupieši” projekts „Lekciju un
nodarbību cikls „Būt harmonijā”” (18.7 punkti);

Aknīstes novads nav blīvi apdzīvots, iedzīvotāju ini-
ciatīvu grupa vēlas  piedāvāt iedzīvotājiem satikties iz-
glītojošu lekciju un praktisko nodarbību ciklā, kas mācīs
ķermeņa fizisko un garīgo harmoniju, un saskaņu ar da-
bas procesiem. Projekta ietvaros notiks meditācija, joga,
vingrošana, lekcijas par ārstniecības augiem uzturā, pirts
nozīmi, profesionāļu vadīta fotosesija dabā, eļļu un tin-
ktūru gatavošanas meistarklases.

2. Iedzīvotāju grupa „Aknīstes novada sporta entuziasti”
projekts „Sports – veselīgs dzīvesveids” (17.8 punkti); 

Lai nodrošinātu Aknīstes novada iedzīvotājus (nešķi-
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rojot pēc vecuma un fiziskās sagatavotības) ar kvalitatī-
vu sporta inventāru, projekta realizācijas gaitā tiks iegā-
dāts kvalitatīvs inventārs jau esošajiem praktizētajiem spor-
ta veidiem: badmintonam, novusam, galda tenisam. Papildus
tiks iegādāts jauns aprīkojums sporta veidu dažādošanai
un iedzīvotāju iesaistīšanai: šahs, dambrete, šautriņas, gal-
da futbols, basketbola, futbola un volejbola bumba.

3. Aknīstes evaņģēliski luteriskās draudzes projekts
„Sakopta vide mūsu pilsētā – baznīcas apkārtnes sakār-
tošana” (17.7 punkti); 

Aknīstes luterāņu baznīca (1865) ir vecākā saglabāju-
sies būve Aknīstē, tādēļ ir nepieciešami būtiski ieguldīju-
mi tās saglabāšanā, lai pēc iespējas ilgāk būtu iespējas to
izmantot. Projekta realizācijas gaitā tiks sakārtota baznīcas
apkārtne: izveidoti apstādījumi, salaboti pakāpieni pie ār-
durvīm, nojaukts šķūnītis, izvietota āra tualete.

4. Biedrības „Sēlijas laivas” projekts „Zaļais pikniks ar
„Sēlijas laivas”” (17.5 punkti);

Lai veicinātu sabiedrības izpratni un vairotu zināšanas
par dabas vērtībām un to saudzīgu izmantošanu, biedrī-
ba vēlas pievērst uzmanību svaigēšanai kā papildinošam
elementam ceļā uz veselīgu dzīvesveidu. Projekta paredzēts
īss laivu brauciens ar vides gidu un svaigēšanas eksper-
tu, kā arī neliels pārgājiens pa Aknīstes novadu, kurā iz-
zināt Aknīstes kultūru, vēsturi un dabu kopā ar gidiem.
Paralēli aktīvās atpūtas pasākumiem notiks vides sakop-
šanas talkas, padarot Aknīstes novada dabas un pilsētas
vidi sakoptāku.

5. Iedzīvotāju grupa „Labieši” projekts „Gārsenes sko-
lai - 180” (17.3 punkti); 

1940. gadā savu darbību uzsāka Gārsenes skolas, kurā
ik pēc pieciem gadiem tika rīkoti skolas salidojumi, kas bija
kupli apmeklēti un novērtēti no absolventu puses. Par spī-
ti tam, ka Gārsenes skola kopš 2015. gada ir slēgta, vēl-
me pēc skolas vēstures faktu, tradīciju un atmiņu nodošanu

nākamajām paaudzēm nav zudusi. Projekta ietvaros tiks
noorganizēts bijušo absolventu un citu interesentu sali-
dojums. Pasākums tiks noorganizēts tiklīdz valstī būs at-
celti pulcēšanās ierobežojumi.

6. Iedzīvotāju grupa „Mieriņš” projekts „Bērnu rotaļu lau-
kuma izveide” (17.2 punkti);

7. Iedzīvotāju grupa „Aronijas” projekts „Vides sakār-
tošana Gārsenes pagasta „Aronijās”” (16.5 punkti);

8.  Iedzīvotāju grupa „Dimantu” mājas iedzīvotāji pro-
jekts „Dimantu” bērnu laukuma atjaunošana (16.5 punkti);

9. Mednieku kolektīva „Aknīste” projekts „Apkure MK
„Aknīste” mednieku mājā” - netika vērtēts;

10. Kļavu māju iedzīvotāju projekts „Dzīvojam zaļi” – ne-
tika vērtēts;

Visi projekti tiek atbalstīti visas pieprasītās summas ap-
jomā!

Diemžēl divi projekti ar iedzīvotājiem būtiskām idejām
neatbilda administratīvajiem kritērijiem - dokumentu no-
formēšanai, atbilstoši 2018.gada 4.septembra Ministru
Kabineta noteikumiem nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas
un noformēšanas kārtība”, ko vērtēšanas komisija, atbil-
stoši Nolikumam, nedrīkstēja ignorēt. Turpmāk aicinām
rūpīgi iepazīties ar konkursa nolikumu, lai dalība konkursā
sagādātu pēc iespējas mazāk rūgtu brīžu! 

Liels paldies visiem iedzīvotājiem par idejām un vēlmi
darīt sava novada labā! Pašvaldībai tas ir ļoti būtiski - ap-
zināties, ka iedzīvotāji paši vēlas darīt un dara! 

Lai veiksmīga ideju realizācija! Uz tikšanos projektu ra-
dītājos pasākumos un vietās!

Projektu konkursa koordinatore
Telpiskās attīstības plānotāja Aknīstes novada pašval-

dībā
Santa Šmite
Mob. tel. 28612924
E-pasts: santa.smite@akniste.lv

26.februārī sākās jaunā Aknīstes novada teritorijas plā-
nojuma pirmās redakcijas publiskā apspriešana, kuras il-
gums ir 4 nedēļas, tomēr, saskaņā ar 25.martā grozītajiem
Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojums Nr. 103
„Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu“, 4.41.punktā ir
noteikts, ka līdz 23.martam uzsākto publiskās apsprieša-
nas termiņos netiek ieskaitīts laiks, kad valsts teritorijā
ir ārkārtas situācija. Tas nozīmē, ka nepieciešams noteikt
vai pagarināt publiskās apspriešanas laiku, lai tās garums
ir vismaz 4 nedēļas, neieskaitot laiku no 23.marta līdz ār-
kārtas situācijas beigām (šobrīd 12.maijs). Līdz ar to Aknīstes
novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas publiskā
apspriešanas termiņš tiek pagarināts līdz 27. maijam.

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 27.05.2020.

Aicinām visus interesentus aktīvi iesaistīties publiskās
apspriešanas norisē, iepazīties ar Aknīstes novada paš -
valdības teritorijas plānojumu un Vides pārskata projek-
tu un sniegt savus priekšlikumus.

Ar Aknīstes novada pašvaldības teritorijas plānojuma
pirmo redakciju un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtē-
juma Vides pārskata projektu no 2020. gada 26. februāra
līdz 27.maijam var iepazīties:

• Interneta portālā https://geolatvija.lv/geo/ta-
pis#document_15777 un https://www.akniste.lv/pasvaldi-
ba/akualitates/;

• līdz 12.maijam Aknīstes novada dome iespēju ro-
bežās klātienes pakalpojums sniegs attālināti! Aicinām ie-
dzīvotājus ar domes vadību un darbiniekiem pēc iespējas sa-
zināties telefoniski vai rakstot e-pastos, kā arī izmantot e-
pakalpojumus – www.latvija.lv. Aknīstes novada pašvaldī-
bas valsts un pašvaldību vienotā klientu un apkalpošanas
centra kontaktinformācija: tālr.65237751, 66954802,e-pasti:
akniste@akniste.lv, akniste@pakalpojumucentri.lv, klātie-
nē Aknīstes novada pašvaldībā Aknīstes valsts un pašval-
dības vienotais klientu apkalpošanas centrs (adrese: Skolas
iela 7, Aknīste, Aknīstes novads) atvērts pirmdienās un treš-
dienās no plkst. 8.00 līdz plkst 12.00, sūtot pa pastu: Aknīstes
novada pašvaldība, Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads,
LV-5208 (pasta zīmogs 22.05.2020.), sūtot uz pašvaldības elek-
tronisko adresi: akniste@akniste.lv līdz 27.05.2020.
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Rakstiski priekšlikumi par plānojuma pirmo redakciju un
Vides pārskata projektu iesniedzami līdz 2020. gada
27.maijam: klātienē Aknīstes novada pašvaldībā Aknīstes
valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas cent -
rā (adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads) at-
vērts pirmdienās un trešdienās no plkst. 8.00 līdz plkst.
12.00. Sūtot pa pastu: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas
iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208 (pasta zīmogs
22.05.2020.), sūtot uz pašvaldības elektronisko adresi: ak-
niste@akniste.lv,ar Latvijas ģeotelpiskās informācijas por-

tāla www.geolatvija.lv sadaļas “Teritorijas attīstības plā-
nošana” starpniecību.

Aknīstes novada teritorijas plānojumu izstrādā Aknīstes
novada pašvaldības teritorijas plānojuma vajadzībām iz-
veidotā darba grupa sadarbībā ar ārpakalpojuma sniedzējiem
SIA “Reģionālie projekti”. Papildu informācija pie
Aknīstes novada telpiskās attīstības plānotājas Santas Šmi-
tes: tālrunis+37128612924, e-pasts: santa.smite@akniste.lv
un novada mājaslapā www.akniste.lv, sadaļā “Pašvaldība
- Aktualitātes”.

Attālinātās ārstu konsultācijas – jaunā
dzīves realitāte un iespēja

Jaunā koronavīrusa izraisītā pan-
dēmija jau ir ieviesusi korekcijas visās
dzīves jomās, arī veselības aprūpē. Gan
piesardzības nolūkos, gan ievērojot no-
teiktos ierobežojumus, daudzi vēršas pie
ārsta tikai galējas nepieciešamības ga-
dījumā. Diemžēl tas var novest gan pie
akūtu slimību smagākas norises, gan pie
hronisku kaišu saasinājumiem, tādēļ
šobrīd ļoti pieprasītas kļuvušas ārstu un
speciālistu attālinātās konsultācijas plat-
formās piearsta.lv un doconline.lv.  

Attālināti, bet kvalitatīvi

Lai saņemtu augsti profesionālu ār-
stu konsultācijas, bieži vien bija jāgai-
da garās rindās un jābrauc uz Rīgu.
Pateicoties attālinātajām konsultācijām,
daļa ārstu tagad kļuvuši pieejamāki. Arī
paši ārsti ir novērtējuši attālināto kon-
sultāciju iespējas un plāno šādu formātu
saglabāt arī nākotnē, īpaši sniedzot pa-
līdzību pacientiem, kuriem dzīvesvieta
ir ārvalstīs vai tālu no galvaspilsētas. 

Sirdsmiers, risinājums, izraksts,
recepte

Pandēmijas laikā daudzi izjūt sa-
traukumu gan par kādu fizisku kaiti,
kas piemeklējusi tieši tagad, gan par psi-
hoemocionāliem pārdzīvojumiem, kas
radušies, piemēram, darba zaudējuma
dēļ. Daudzos gadījumos saruna ar ār-
stu var palīdzēt rast sirdsmieru, risi-
nājumu, vai, ja nepieciešams, ieteiku-

mu nekavēties ar neatliekamās palī-
dzības izsaukšanu. Attālinātās kon-
sultācijas laikā ārsts var noteikt turp -
māko ārstēšanu, sagatavot izrakstu, kā
arī izrakstīt e-recepti. Īpaši ērti tas ir
pacientiem, kuri jau iepriekš apmek-
lējuši konkrēto speciālistu, kā arī pa-
cientiem ar hroniskām kaitēm slimības
gaitas novērošanai, terapijas korekci-
jai u.c. Jāuzsver, ka nodrošinot attāli-
nātās konsultācijas, pilnībā tiek ievē-
rota personas datu drošība. 

Ne visu, tomēr daudz

Aktuāls ir jautājums, kā gan ārsts var
pacientu izmeklēt attālināti? Pediatre,
bērnu neiroloģe Vizma Meikšāne atklāj:
“Attālinātās konsultācijas laikā varam
pārrunāt jautājumus par bērna fizis-
kās un emocionālās attīstības perio-
diem, nakts miega traucējumiem, bēr-
na runas attīstību. Bērniem bieži ir vē-
dera izejas traucējumi, kuru iemeslus
varam noskaidrot arī attālinātās kon-
sultācijas laikā. Bieži ir jautājumi par
uzturu, par piebarojuma ieviešanu zī-
dainim, un tos arī varam risināt attā-
lināti. Ir daudz jautājumu par gaitu,
pēdu balstu. Platformā doconline.lv ir
iespēja pievienot video, kur varam re-
dzēt, kā tieši šī problēma izpaužas, jo
pieņemšanas laikā ārsta kabinetā bērns
ne vienmēr to demonstrēs. Ir arī iespēja
pievienot analīžu rezultātus un citus
izmeklējumus. Tādā veidā ārsts var sa-
gatavoties konsultācijai, un dažkārt tā

ir pat daudz konstruktīvāka nekā klā-
tienē.”  

Attālinātās konsultācijas sniedz
daudzu nozaru ārsti. Piemēram, asoc.
prof., dietoloģe Laila Meija uzsver, ka
viņas pacienti attālinātajās konsultā-
cijās meklē palīdzību dažādu ar no-
pietnām, piemēram, onkoloģiskām un
gremošanas sitēmas slimībām, saistī-
tu uztura jautājumu risināšanai. 

“Veselības centrs 4” ārstu, augsti kva-
lificētu speciālistu attālinātās konsul-
tācijas pieejamas: 

• telefonkonsultācijas - platformā
www.piearsta.lv

• videokonsultācijas - platformā
www.doconline.lv

Informāciju sagatavoja:
Inguna Almbauere, “Veselības centrs

4” sabiedrisko attiecību speciāliste
T.: 29467860, e-pasts:
inguna.alm bauere@vc4.lv 
Veselības centrs 4” ir viena no lie-

lākajām privātajām daudzprofilu me-
dicīnas iestādēm – inovāciju un me-
dicīnas tehnoloģiju līderis Latvijā, kas
par pacientiem vairāk nekā 20 filiālēs
un grupas uzņēmumos rūpējas jau 26
gadus. 

“Veselības centrs 4” galvenie darbī-
bas virzieni ir daudzveidīga diagnosti-
ka, pilna spektra ārstēšana, mūsdienīga
rehabilitācija, jauna koncepta preven-
tīvā un estētiskā medicīna. 

“VESELĪBAS CENTRS 4” – 
VIENMĒR SOLI PRIEKŠĀ!
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Viss satīts nu kamolā ciešā,
Kur katrai dienai mezgls
siets.
Tā pavediens tinies 
no dienas dienā,
Līdz mūžības slieksnis sniegts.

M.Jansone

IIzsakām līdzdzjūtību Jurim
un Andrim  un viņu ģimenēm,
no tēta, vīratēva un vectēva

atvadoties.

Dimantu mājas 1. ieejas kaimiņi
Gārsenē

“Paņem līdzi saules glāstu,
Ko tev draugu rokas liek,
Lai tev, smilšu klēpī dusot,
Mazu brīdi siltāk tiek.“

(P. Priede.)

Sērojam kopā ar Lolitas Grigas
ģimeni un pārējiem 

tuviniekiem, pavadot viņu
smilšu kalniņā.

Darba kolēģi. 

Miers mūžīgais ir tuvu mājām gājis
Un savu daļu paņēmis ir līdz.
Viss ir tāpat, tik kādas mājas logā
Vairs spuldzes gaismu neieraudzīs rīts.

/N. Dzirkale/

Pieminēsim Aknīstes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos Mūžībā
aizgājušos:

Kaktiņš Jānis         18.10.1933    04.04.2020
Ļebedevs Vladimirs         03.03.1957    28.04.2020
Trofimovs-Trofimovičs Jānis         22.08.1934   02.04.2020

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa

Martā 
reģistrēti

5 
jaundzimušie.


