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Aknīstes novada domes sēdes 27.01.2021. lēmumi
Ø Aknīstes novada pašvaldības budžeta 2020.gada jan-

vāra – decembra ieņēmumus – 3874121.70 EUR un iz-
devumus – 3720962.29 EUR.

Ø Apstiprināt vienas personas uzturēšanās izdevumu
tāmi ilgstošas sociālās aprūpes iestādē SIA „Aknīstes ve-
selības un sociālās aprūpes centrs” ar 2021.gada 1.janvā-
ri – 790.00 EUR mēnesī.

Ø Apstiprināt izdevumu tāmi vienam izglītojamajam
Aknīstes novada izglītības iestādēs no 01.01.2021. –
31.08.2021.: Aknīstes vidusskolā – 74.21 EUR; pirmssko-
las izglītības iestādē „Bitīte” – 285.69 EUR. 

Ø Apstiprināt Aknīstes novada ceļu un ielu fonda mērķ-
dotācijas 131324 EUR sadalījumu 2021.gadam:

Ø Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos no-
teikumus Nr.2/2021 „Aknīstes novada pašvaldības budžeta
plāns 2021.gadam”.

Ø Apstiprināt 2021.gada 5.janvāra izsoles rezultātus, no-
sakot 1 personu par nekustamā īpašuma vienistabas dzī-
vokļa Augšzemes iela 8 - 1, Aknīstē, Aknīstes novadā, ka-
dastra Nr. 56059000033, ar kopējo platību 25,5 m2, kā arī
pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 255/2415 do-
mājamās daļas no būvēm, kadastra apzīmējumi
56050010259001, 56050010259002 un zemes, kadastra ap-
zīmējums 56050010259, izsoles uzvarētāju, kura ir noso-
lījusi augstāko cenu, kas sastāda 491.00 EUR.

Ø Apstiprināt 2021.gada 5.janvāra izsoles rezultātus, no-
sakot 1 personu par nekustamā īpašuma divistabu dzīvokļa
Augšzemes iela 8 - 2, Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra
Nr. 56059000034, ar kopējo platību 34 m2, kā arī pie dzī-
vokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 340/2415 domāja-
mās daļas no būvēm, kadastra apzīmējumi 56050010259001,
56050010259002 un zemes, kadastra apzīmējums
56050010259, izsoles uzvarētāju, kura ir nosolījusi augstāko
cenu, kas sastāda 541.00 EUR.

Ø Apstiprināt 2021.gada 5.janvāra izsoles rezultātus, no-
sakot 1 personu par nekustamā īpašuma “Straumēni”,
Gārsene, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, kadastra
Nr.56620010108, ar kopējo platību 0,7 ha, izsoles uzvarē-
tāju, kurš ir nosolījis augstāko cenu, kas sastāda 1761.00
EUR.

ØAtzīt nekustamā īpašuma - divistabu dzīvokļa “Navicki”-
5, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.
56259000004, ar kopējo platību 40,8 m2, kā arī pie dzīvokļa
īpašuma piederošā kopīpašuma 408/3501 domājamās da-
ļas no dzīvojamās ēkas, kadastra apzīmējums
56250040294001, un zemes, kadastra apzīmējums
56250040294, izsoli par nenotikušu. Atsavināt, pārdodot
elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli, nekustamo īpa-
šumu “Navicki”- 5, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, ka-
dastra Nr.56259000004, nosakot otrās izsoles sākumcenu
– 300.00 EUR. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijai organizēt izsoli, izstrādāt izsoles noteikumus, re-
ģistrēties elektronisko izsoļu vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv. 

ØAtzīt nekustamā īpašuma - divistabu dzīvokļa “Navicki”-
6, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.
56259000006, ar kopējo platību 46,2 m2, kā arī pie dzīvokļa
īpašuma piederošā kopīpašuma 462/3501 domājamās da-

ļas no dzīvojamās ēkas, kadastra apzīmējums
56250040294001, un zemes, kadastra apzīmējums
56250040294, izsoli par nenotikušu. Atsavināt, pārdodot
elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli, nekustamo īpa-
šumu “Navicki”- 6, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, ka-
dastra Nr.56259000006, ar kopējo platību 46,2 m2, kā arī
pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 462/3501 do-
mājamās daļas no dzīvojamās ēkas, kadastra apzīmējums
56250040294001, un zemes, kadastra apzīmējums
56250040294, nosakot otrās izsoles sākumcenu 340.00 EUR.
Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai orga-
nizēt izsoli, izstrādāt izsoles noteikumus, reģistrēties elek-
tronisko izsoļu vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv. 

Ø Pagarināt Telpu nomas līgumu ar z/s “Rātes” par tel-
pu nomu Gārsenes pilī, adrese: “Labieši”, Gārsene, Gārsenes
pagasts, Aknīstes novads, līdz 2026.gada 30.aprīlim.

Nodot atsavināšanai Aknīstes novada pašvaldībai pie-
derošo nekustamo īpašumu “Cīrulīši”, Ancenē, Asares pa-
gastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56440050257, kas sa-
stāv no skolas ēkas 1008,3 m2 platībā,  palīgēkas  un ze-
mes gabala 1.3 ha platībā.

Ø Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības Investīciju
plānu 2020.-2021.gadam.

Ø Iznomāt 1 personai daļu zemes gabala ar kadastra ap-
zīmējumu 56620030348 “Dobes”, Gārsenes pagastā,
Aknīstes novadā, 0.05 ha platībā līdz 2026.gada 31.de-
cembrim sakņu dārza vajadzībām.

Ø Iznomāt 1 personai daļu zemes gabala ar kadastra ap-
zīmējumu 56620030348 “Dobes”, Gārsenes pagastā,
Aknīstes novadā, 0.05 ha platībā līdz 2026.gada 31.de-
cembrim sakņu dārza vajadzībām.

Ø Iznomāt 1 personai daļu zemes gabala ar kadastra ap-
zīmējumu 56620030182 “Sporta laukums”, Gārsenes pa-
gastā, Aknīstes novadā, 0.05 ha platībā līdz 2026.gada 31.de-
cembrim sakņu dārza vajadzībām.

Ø Iznomāt 1 personai daļu no zemes gabala ar kadas-
tra apzīmējumu 56620030280 “Krejotava”, Gārsenes pa-
gastā, Aknīstes novadā, 0.04 ha platībā līdz 2026.gada 31.de-
cembrim sakņu dārza vajadzībām.

Ø Noslēgt zemes nomas līgumu ar 1 personu par pa-
švaldībai piekrītošajiem zemes gabaliem Aknīstes pagas-
tā ar nosaukumu „Freimaņi”, kadastra apzīmējumu
56250090026 - 2.1 ha platībā un  zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 56250090029 - 4.7 ha platībā uz 6 gadiem.
Zemes  lietošanas mērķis –  lauksaimniecība.

Ø Pagarināt ar 1 personu noslēgto Lauku apvidus ze-
mes nomas līgumu par zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 56620030247 – 1.75 ha  platībā Gārsenes pagas-
tā, Aknīstes novadā, uz laiku - 6 gadi, zemes lietošanas mēr-
ķis – lauksaimniecība.

Ø Pagarināt ar 1 personu noslēgto Lauku apvidus ze-
mes nomas līgumu par zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 56620030367 – 0.7 ha platībā un zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 56620030366 - 0.5 ha platībā
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, uz laiku - 6 gadi, ze-
mes lietošanas mērķis – lauksaimniecība.

Ø Pagarināt ar 1 personu noslēgto Lauku apvidus ze-
mes nomas līgumu par zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 56440050102 - 1.0 ha platībā, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 56440050248 - 2.0 ha platībā un ze-
mes vienības ar kadastra apzīmējumu 56440050353 - 3.5
ha platībā Asares pagastā, Aknīstes novadā, iznomāšanu
uz laiku 6 gadi, zemes lietošanas mērķis – lauksaimnie-
cība.

Ø Pagarināt zemes nomas līgumu ar 1 personu par daļu
no pašvaldībai piekrītošā zemes gabala Aknīstes pagastā

 Sadal jums % SM pieš irt  m r dot cija 
2020.g.( EUR) 

Akn ste 58.45  50388.58 
Asare 23.90 20603.71 

G rsene 17.65 15215.71 
Kred ta atmaksa 45116 

Kop  100  131324 
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ar nosaukumu “Upenāji”, kadastra apzīmējumu
56250050068 – 7.5 ha platībā uz 6 gadiem, zemes lietoša-
nas mērķis – lauksaimniecība.

Ø Pagarināt zemes nomas līgumu ar 1 personu par  paš -
valdībai piekrītošo zemes gabalu Aknīstes pagastā, zemes
vienības kadastra apzīmējums 56250090024, ar nosaukumu
„Austrumi”, 2.7 ha  platībā uz 6 gadiem, zemes  lietošanas
mērķis – lauksaimniecība.

Ø Pagarināt noslēgto zemes nomas līgumu  ar 1 perso-
nu par pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu  Aknīstes pa-
gastā ar kadastra apzīmējumu 56250040325 - 2.5 ha kop-
platībā uz 6 gadiem, zemes  lietošanas mērķis – lauk-
saimniecība.

Ø Izbeigt zemes nomas tiesības 1 personai uz pašvaldībai
piekrītošo zemes gabalu  Aknīstes pilsētā ar kadastra ap-
zīmējumu 56050010355  - 0.2002 ha kopplatībā.

Ø Nodot atsavināšanai zemes vienību ar kadastra ap-
zīmējumu 56050010043, Aknīstes pilsētā,  0.9600 ha pla-
tībā.

Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz
31.01.2022. par dzīvokli  Radžupes ielā 5 – 9, Aknīstē,
Aknīstes novadā.

Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz
31.12.2021. par dzīvokli  Augšzemes ielā 7 – 3, Aknīstē,
Aknīstes novadā.

Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz
31.01.2022. par dzīvokli  “Kraujas 1”- 7, Kraujas, Gārsenes
pagastā, Aknīstes novadā.

Ø Piešķirt 1 personai dzīvokli Augšzemes ielā 19 – 3,
Aknīstē, Aknīstes novadā, slēdzot dzīvojamās telpas īres
līgumu uz laiku līdz 30.04.2021.

Ø Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos notei-
kumus Nr.3/2021 “Kārtība, kādā mājsaimniecība atzīsta-
ma par maznodrošinātu Aknīstes novadā”. 

Ø Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos notei-
kumus Nr.4/2021 “Grozījumi Aknīstes novada domes
2018.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par ma-
teriālo atbalstu pilngadību sasniegušiem bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm
Aknīstes novadā””. 

Ø Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos notei-
kumus Nr.5/2021 “Grozījums Aknīstes novada domes
2020.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5/2020
„Aknīstes novada pašvaldības atbalsts ārkārtējā situāci-
jā sakarā ar Covid-19 izplatību””. 

Ø Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības budžeta
2020.gada janvāra – novembra ieņēmumus – EUR
3370788.35 un izdevumus – EUR 2919405.29.

Ø Palielināt SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprū-
pes centrs”, reģ.Nr.40003331306, pamatkapitālu, izdarot
naudas ieguldījumu EUR 3000 (Trīs tūkstoši euro) apmē-
rā no pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem.

Ø Atsavināt nekustamo īpašumu - zemes gabalu
Amatnieku iela 6, Aknīstē, Aknīstes novads, kadastra
Nr.56050010293, kopējā platība 3368  m2. Noteikt, ka at-
savināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena  ir EUR
2461,00. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pār-
došana izsolē ar augšupejošu soli. Apstiprināt Aknīstes no-
vada domes izsoles noteikumus Nr.29/2020 „Par Aknīstes
novada pašvaldības īpašuma - zemes gabala Amatnieku iela
6, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanu”.

Ø Atsavināt nekustamo īpašumu - zemes gabalu
“Rudzāti”, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, kadastra
Nr.56620030297, kopējā platība 0,5869  ha. Noteikt, ka at-
savināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena  ir EUR
2561,00. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pār-
došana izsolē ar augšupejošu soli. Apstiprināt Aknīstes no-
vada domes izsoles noteikumus Nr.30/2020 „Par Aknīstes
novada pašvaldības īpašuma - zemes gabala “Rudzāti”,
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanu”.

Ø Atsavināt nekustamo īpašumu - zemes gabalu “Ganiņi”,
Aknīstes pagasts, Aknīstes novads, kadastra
Nr.56250080051, kopējā platība 2,55  ha. Noteikt, ka at-
savināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena  ir EUR
4061,00. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pār-
došana izsolē ar augšupejošu soli. Apstiprināt Aknīstes no-
vada domes izsoles noteikumus Nr.31/2020 „Par Aknīstes
novada pašvaldības īpašuma - zemes gabala “Ganiņi”,
Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanu”.

Ø Atsavināt nekustamo īpašumu - zemes gabalu
“Uzkalni”, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, kadastra
Nr.56620030129, kopējā platība 0,7342  ha. Noteikt, ka
atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena  ir EUR
2561,00. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pār-
došana izsolē ar augšupejošu soli. Apstiprināt Aknīstes
novada domes izsoles noteikumus Nr.32/2020 „Par
Aknīstes novada pašvaldības īpašuma - zemes gabala

“Uzkalni”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, atsavi-
nāšanu”.

Ø Atļaut personai atsavināt Aknīstes novada pašvaldī-
bai piederošu nekustamo īpašumu – zemes gabalu “Grāvīši”,
Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, kadastra Nr.56620030159,
ar kopējo platību 0,2586 ha. Uz atsavināmās zemes atrodas
personai piederošas ēkas. Atsavināmā nekustamā īpašuma
nosacītā cena ir EUR 2061,00. Nekustamā īpašuma atsa-
vināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu.

Ø Apstiprināt 2020.gada 8.decembra izsoles rezultātus,
nosakot personu par nekustamā īpašuma - trīsistabu dzī-
vokļa Spīdolas 1, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, ka-
dastra Nr. 56259006603, ar kopējo platību 55,4 m2, kā arī
pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 554/2038 do-
mājamās daļas no daudzdzīvokļu ēkas, kadastra apzīmē-
jums 56250010151001 un zemes, kadastra apzīmējums
56250010151, izsoles uzvarētāju, kura ir nosolījusi augstāko
cenu, kas sastāda EUR 530.00.

Ø Apstiprināt 2020.gada 8.decembra izsoles rezultātus,
nosakot personu par nekustamā īpašuma Skolas ielā 32A,
Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra Nr. 56050010509, ar
kopējo platību 0,2417 ha, izsoles uzvarētāju, kurš ir nosolījis
augstāko cenu, kas sastāda EUR 3921.00.

Ø Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos notei-
kumus Nr.11/2020 “Grozījumi Aknīstes novada domes
2020.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5 „Aknīstes
novada pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar
Covid-19 izplatību””. 

Ø Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos notei-
kumus Nr.12/2020 “Grozījumi Aknīstes novada domes
2019.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.6
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtība
Aknīstes novadā””. 

Ø Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos notei-
kumus Nr.13/2020 “Grozījumi Aknīstes novada domes
2010.gada 16.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15 „Kapsētu
uzturēšanas noteikumi Aknīstes novadā””. 

Ø Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos notei-
kumus Nr.14/2020 “Grozījumi Aknīstes novada domes
2011.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.22 „Par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Aknīstes novada ad-
ministratīvajā teritorijā””. 

Aknīstes novada domes sēdes 22.12.2020. lēmumi
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Ø Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos notei-
kumus Nr.15/2020 “Administratīvās atbildības noteikumi
Aknīstes novadā”. 

Ø Noslēgt  zemes nomas līgumu ar  personu uz pašval-
dībai piekrītošo zemes gabalu  Aknīstes pagastā ar no-
saukumu „Virzas”, kadastra apzīmējums 56250020039 - 3.9
ha kopplatībā uz 6 gadiem.

Ø Iznomāt personai daļu zemes gabala ar kadastra ap-
zīmējumu 56620030183 “Pagasta zeme”, Gārsenes pagastā,
platībā 0,05ha uz laiku - 6 gadi.

Ø Pagarināt ar personu noslēgto zemes nomas līgumu
par zemes vienību daļu ar kadastra apzīmējumu 5662 003
0285 „Pagasta zeme” 0.1 ha platībā, zemes vienību ar ka-
dastra apzīmējumu 5662 003 0347 „Pagasta zeme” 0.85 ha
platībā un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5662 003
0348 „Dobes” 0.55 ha platībā, Gārsenes pagastā, iznomā-
šanu uz laiku - 6 gadi.

Ø Pagarināt ar personu noslēgto Lauku apvidus zemes
nomas līgumu par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu
56440050105 - 6,95 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu
56440050112 - 5,0 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu
56440050116 - 1,8 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu
56440050158 - 3,1 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu
56440050248 - 4,2 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu
56440050292 - 0,7630 ha platībā, ar kadastra apzīmēju-
mu 56440050329 - 2,9 ha platībā un ar kadastra apzīmē-
jumu 56440050342 - 1,45 ha platībā Asares pagastā, Aknīstes
novadā, iznomāšanu uz laiku - 6 gadi.

Ø Atļaut pārnomāt personai pašvaldībai piekrītošo ze-

mes gabalu 2.8537 ha platībā, kadastra apzīmējums
56620030245.

Ø Izbeigt zemes nomas tiesības personai uz pašvaldībai
piekrītošo zemes gabalu  Aknīstes pagastā ar nosaukumu
„Susējas kadiķi”, kadastra apzīmējumu 56250070136 -
3.3286 ha platībā ar 2021.gada 1.janvāri.

Ø Atļaut sadalīt pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpa-
šumu “Pagasta zeme”, kadastra Nr.56250010120, kura sa-
stāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
56250040284, atdalot no zemes gabala  zemes vienību ar
jaunu kadastra apzīmējumu – 9.0 ha platībā.

Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz
31.01.2021., kas noslēgts ar personu par dzīvokli
“Spodras” – 6, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā.

Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz
31.05.2021., kas noslēgts ar personu par dzīvokli
“Spodras” – 12, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā.

Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz
31.05.2021., kas noslēgts ar personu par dzīvokli
“Spodras” – 16, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā.

Ø Piešķirt personai dzīvokli Radžupes ielā 4 – 2, Aknīstē,
Aknīstes novadā, slēdzot dzīvojamās telpas īres līgumu uz
laiku līdz 31.03.2021.

Ø Piešķirt personai dzīvokli Krasta ielā 3 – 2, Aknīstē,
Aknīstes novadā, slēdzot dzīvojamās telpas īres līgumu uz
laiku līdz 31.03.2021.

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

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

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, Sociālo pakalpojumu un

sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 37.punkta
1.apakšpunktu, Covid -19 infekcijas izplatības pārvaldī-

bas likuma 24.panta otro daļu

Grozījumi 22.12.2020. (prot.Nr.17, 11.§) ar pieņemto
Saistošo noteikumu Nr.11/2020 tekstu;

Grozījumi 27.01.2021. (prot.Nr.1, 39.§) ar pieņemto
Saistošo noteikumu Nr./2021 tekstu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka Aknīstes novada

pašvaldības pabalstus ārkārtējās situācijas laikā sakarā
ar Covid-19 izplatību, to saņemšanas kārtību, apmēru un
personu loku, kurām ir tiesības saņemt atbalstu.

3. Noteikumos noteikto atbalstu sniedz tām personām
(ģimenēm), kuras savu dzīvesvietu ārkārtējās situācijas
izsludināšanas brīdī ir deklarējušas Aknīstes novada
administratīvajā teritorijā.

II. Pabalsti krīzes situācijā
3. Pabalstu krīzes situācijā piešķir personai laika

posmā, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā
ar Covid-19 izplatību un vienu mēnesi pēc ārkārtējās
situācijas beigām, ja persona no tās gribas neatkarīgu
apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas
pamatvajadzības un tai ir nepieciešama materiāla
palīdzība, ja tā nesaņem valsts dīkstāves pabalstu un
bezdarbnieka pabalstu, kā arī  personas mājsaimniecībā

dod atļauju izmantot sociālās palīdzības un sociālo
pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammā
(SOPA) pieejamās valsts un pašvaldības datu bāzes
situācijas izvērtējumam un ja tā atbilst kādam no šādiem
kritērijiem:

3.1. ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju
būtiski samazinājušies ienākumi vai nav ienākumu,
salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu pirms ārkārtējās
situācijas iestāšanās, nespēj veikt visus obligātos
maksājumus, nespēj nodrošināt savas un ģimenes locekļu
pamatvajadzības, kā arī nepieciešams saņemt materiālu
un psihosociālu palīdzību (piemēram, persona ir bezalgas
atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka
pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai
uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas -
pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu,
u.c., ko persona apstiprina ar dokumentiem); (Grozījumi
22.12.2020.)

3.2. ģimenei (personai) ir radušies papildu izdevumi, ko
tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar
atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm/šobrīd
jebkuras 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
karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu, ko persona
apstiprina ar attiecīgajiem dokumentiem.

4. Pabalsta krīzes situācijā apmērs ārkārtējās
situācijas sakarā ar COVID-19 izplatību laikā vienai
personai jeb vienam ģimenes loceklim 80.00 euro mēnesī
triju mēnešu periodā. (Grozījumi 22.12.2020.)

5. Ģimenei (personai), arī audžuģimenei un aizbildnim,
kuriem ir tiesības uz pabalstu krīzes situācijā un kuri
aprūpē bērnu līdz 18 gadu vecumam, pašvaldība palielina
pabalsta krīzes situācijā apmēru par 50 euro mēnesī
katram bērnam, ko valsts kompensē 100% apmērā.
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Pašvaldība neizmaksās 50 euro pabalsta palielinājumu
par bērnu vai arī samazinās to par laikposmu, kad perso-
na saņem dīkstāves pabalstu.

6. Pabalstus krīzes situācijā administrē Aknīstes
novada Sociālais dienests, izskatot personas iesniegumu
par pabalsta krīzes situācijā izmaksu.

7. Pabalstu saņemšanai pabalsta pieprasītājs
(turpmāk- Pieprasītājs) Aknīstes novada Sociālajā
dienestā (turpmāk- Dienests) iesniedz iesniegumu par
pabalsta piešķiršanu, parakstot to ar drošu elektronisko
parakstu, kas satur laika zīmogu un nosūtot uz e-pastu:
soc.dienests@akniste.lv, izvairoties no tieša kontakta ar
Dienesta darbiniekiem ārkārtējās situācijas laikā, vai
ievieto Dienestam paredzēto sūtījumu pasta kastēs, kas
atrodas novada pagastu administratīvajos centros.

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

9. Pabalsta piešķiršanas nepieciešamību izvērtē
Dienests, ņemot vērā Pieprasītāja un viņa ģimenes
locekļu spēju nodrošināt savas un ģimenes
pamatvajadzības.

10. Parakstot iesniegumu, Pieprasītājs dod Dienestam
atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros
pieejamo informāciju par sevi un ģimenes locekļiem.

III. Ēdināšanas atbalsts bērniem
11. No 27.11.2020. līdz Valstī izsludinātās ārkārtējās

situācijas beigām  piešķir brīvpusdienas 5.-6.klašu
skolēniem, kuri deklarēti Aknīstes novada teritorijā,
piegādājot mācību dienās siltas brīvpusdienas mājās 1.65
euro apmērā vienam izglītojamam. (Grozījumi
22.12.2020.)

111. No 03.11.2020. līdz Valstī izsludinātās ārkārtējās
situācijas beigām  piešķir brīvpusdienas 7.-12.klašu sko-
lēniem, kuri deklarēti Aknīstes novada teritorijā, piegādājot
mācību dienās siltas brīvpusdienas mājās 1.65 euro apmērā
vienam izglītojamam. (Grozījumi 22.12.2020.)

112. Sakarā ar Valstī izsludināto ārkārtējo situāciju no
25.01.2021. līdz attālināto mācību atcelšanai piešķirt brīv-
pusdienas 1.-4.klašu skolēniem, kuri deklarēti Aknīstes no-
vada teritorijā, piegādājot mācību dienās siltas brīvpusdienas
mājās 1.65 euro apmērā vienam izglītojamam. (Grozījums
27.01.2021.)

12. Vecāki iesniedz iesniegumu elektroniski:
socdienests@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

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2020.gada 22.decembrī (prot. Nr.17, 13.#)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.13/2020
“Grozījumi Aknīstes novada domes 2010.gada

16.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15 „Kapsētu
uzturēšanas noteikumi Aknīstes novadā””

Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 15., 16.punktu

Izdarīt Aknīstes novada domes 2010.gada 16.jūnija sa-
istošajos noteikumos Nr.15 „Kapsētu uzturēšanas noteikumi
Aknīstes novadā” šādus grozījumus: 

1. Izteikt 5.1.punktu un 5.2.punktu šādā redakcijā:
“5.1. Par saistošajos noteikumos minēto prasību neie-

vērošanu var piemērot līdz 15 naudas  soda vienībām.
5.2. Noteikumu izpildi kontrolēt un piemērot adminis-

tratīvos sodus ir tiesīgas Aknīstes novada pašvaldības po-
licijas amatpersonas un Aknīstes novada domes
Administratīvā komisija.“

Domes priekšsēdētāja V.Dzene

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2020.gada 22.decembrī (prot. Nr.17, 12.#)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.12/2020
“Grozījumi Aknīstes novada domes 2019.gada

27.marta saistošajos noteikumos Nr.6
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas 

kārtība Aknīstes novadā””

Izdarīt Aknīstes novada domes 2019.gada 27.marta sa-
istošajos noteikumos Nr.6 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas kārtība Aknīstes novadā” šādus grozījumus: 

1. Izteikt 72.punktu šādā redakcijā:
“72. Par noteikumu 29., 30., 31., 32., 34., un 40., 43. pun-

ktā minēto prasību pārkāpumiem fiziskās personas var tikt
administratīvi sodītas līdz 70 naudas soda vienībām, bet
juridiskās personas – līdz 280 naudas soda vienībām.”

2. Izteikt 73.punktu šādā redakcijā:
“73. Noteikumu izpildi kontrolēt un piemērot adminis-

tratīvos sodus ir tiesīgas Aknīstes novada pašvaldības po-
licijas amatpersonas un Aknīstes novada domes
Administratīvā komisija.“

Domes priekšsēdētāja V.Dzene

“Atbalsts priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas

samazināšanai jeb projekta
PuMPuRS īstenošana

Aknīstes novadā ”

Aknīstes novada pašvaldība sadarbībā ar Izglītības kva-
litātes dienestu īsteno Darbības programmas “Izaugsme
un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa
“Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot
preventīvus un intervences pasākumus” projektu
Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pār-
traukšanas samazināšanai” jau no 2017./2018.m.g.  

Šajā periodā saņēmuši vai arī turpina saņemt atbalstu
64 skolēni, sagatavoti 80 individuālie atbalsta plāni.

M c bu gads Individu lo atbalsta pl nu skaits 

2017./2018. 9 

2018./2019. 31 

2019./2020. 20 

2020.2021. 20 



6

Ir gadījumi, kad atsevišķi skolēni saņem atbalstu ilgā-
kā periodā vai arī atbalsts pēc kāda laika ir nepieciešams
atkārtoti. Individuālo atbalsta pasākumu īstenošanu uz-
rauga skolotāji, kuri ieguvuši pieredzi plānu sagatavoša-
nā, priekšlaicīgā mācību pārtraukšanas risku identificē-
šanā: E.Miķēna, I.Lunģe, A.Gasparoviča, S.Buholce.

Šajā un pagājušajā  mācību gadā būtiskas korekcijas ie-
nesusi ārkārtas situācija valstī infekcijas slimības Covid-
19 dēļ. 7.-12.klasēs mācības notiek attālināti jau vairākus
mēnešus. Tādēļ individuāls atbalsts mācību darbā, lai ma-
zinātu grūtības mācību satura apguvē ir īpaši būtisks. Ja
2018./2019.m.g. sniedzām atbalstu gan ekonomisko, gan
ar mācību darbu saistīto risku mazināšanai, tad
2019./2020. un 2020./2021. m. g. tikai atbalsts skolēnam
mācību darba atbalstam. Savukārt Aknīstes novada paš -
valdība sniedz atbalstu ar ēdināšanu.

Projekta ietvaros skolēni saņēmuši atbalstu dažādos mā-
cību priekšmetos: angļu valodā, krievu valodā, latviešu va-

lodā, matemātikā, bioloģijā, ķīmijā, Latvijas un pasaules
vēsturē. Tomēr tieši eksaktajos priekšmetos atbalsts ir bi-
jis visvairāk nepieciešams.

Šobrīd 7 pedagogi pilnveido savas zināšanas pedagogu
profesionālās pilnveides kursos ar mēŗki kā vēl ātrāk, pre-
cīzāk identificēt skolēnu priekšlaicīgas mācību pārtrauk-
šanas riskus. Kā izrādās, mūsu pedagogiem ir tik liela pie-
redze un zināšanas, ka atsevišķos jautājumos lektorei var
būt padomdevēji, risinājumu ieteicēji.

Īpaši aicinu vecākus uz sadarbību un atbalstu, jo šīs
ir risinājums kā saņemt individuālu pedagoga atbalstu
bērnam mācību snieguma uzlabošanai. Lielajās pilsētās
uz šī projekta atbalstu ir ļoti liels pieprasījums. Palīdzēt
mūsu kopīgajiem bērniem ir mūsu pienākums un nepie-
ciešamība.

Aknīstes novada projekta koordinatore,
Aknīstes vidusskolas direktore A.Voitiške.

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”.

Turpinās būvniecības darbi Skolas ielā 9a, Aknīstē, at-
bilstoši iepirkuma rezultātiem „Dienas aprūpes centra un
grupu dzīvokļu izveide deinstitucionalizācijas plāna īste-
nošanai Aknīstes novadā” – veikti demontāžas darbi, ze-
mes darbi, darbi pie pamatiem un pamatnes, jumta pār-
seguma demontāža, kāpņu konkstrukciju darbi, kā arī dar-
bi pie sienām, ēku karkasu konstrukcijām, starpsienām un
pārsegumiem. Vizuāli viss uzskatāmāk varēja pamanīt jum-
ta antikondensāta plēves ieklāšanu un latojuma uzstādī-
šanu.

Nolēgušies projektēšanas darbi projekta realizēšanai
„Rītos”, Ancenē, Asares pagastā atbilstoši iepirkuma re-
zultātiem „Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būv-
darbi “Dienas aprūpes centra un grupu dzīvokļu izveide dein-

stitucionalizācijas plāna īstenošanai Aknīstes novadā”.
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

2020.gada 31.augustā tika apstiprināti Aknīstes nova-
da pašvaldības iesniegtie priekšlikumi veselības veicinā-
šanas un slimību profilakses pasākumiem 2020.–2023.ga-
dam ar līguma grozījumiem nr.5 SAM 9.2.4.2. pasākuma
„Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un
slimību profilaksei” mērķa sasniegšanai.

Otrās kārtas finansējums Aknīstes novada pašvaldībai
projektā „Veselības veicināšanas un slimību profilakses
pasākumi Aknīstes novadā”nr.9.2.4.2/16/I/055 ir ap-
stiprināts 23 189 EUR apmērā. Kopā jāīsteno 109 pasā-
kumi, papildus tiem arī visi neīstenotie pasākumi no pir-
mās projekta kārtas.

2021. gads iesākās ar distanču slēpošanai piemērotiem

laikapstākļiem, tādēļ, ievērojot valstī noteiktos epidemo-
loģiskos noteikumus, kā arī, atbilstoši 2020. gada 6. no-
vembra Ministru kabineta rīkojuma Nr. 655 5.17. punktam,
tika realizēti āra treniņi – distanču slēpošanas nodarbības
ar Aknīstes vidusskolas sporta skolotāju Rihardu
Bondarenko Ancenē, Asarē un Gārsenē. Paralēli, projek-
ta ietvaros, tiešsaistē – sociālo mediju platformā www.fa-
cebook.com - notika kalanētikas nodarbības ar fiziotera-
peiti Agnesi Grigali.

Februārī plānotie pasākumi:
01.02.2021. plkst. 18.00 kalanētikas nodarbība tieš-

saistē ar fizioterapeiti Agnesi Grigali, nodarbību saite:
https://msngr.com/nvjcowkssjsl;

02.02.2021. plkst. 15.00-16.00 distanču slēpošanas
nodarbība Ancenē, pie Asares pamatskolas un plkst.
16.15-17.15 slēpošanas nodarbība Gārsenē, stadionā
pie daudzdzīvokļu mājām “Akācijas” ar sporta skolotā-
ju Rihardu Bondarenko. Obligāta iepriekšēja pie-
teikšanās pa tālr. +37128612924 (Santa);
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04.02.2021. plkst. 10.00-12.00 distanču slēpošanas
nodarbība ar sporta skolotāju Rihardu Bondarenko
Aknīstē, skolas ābeļdārzā, pie Girenieku ielas 23 (ar ie-
priekšēju pieteikšanos) un plkst. 17.30-18.30 kalanēti-
kas nodarbības tiešsaistē ar fizioterapeiti Agnesi Grigali,
saite: https://msngr.com/xzhumcborvvx.

Par citiem plānotajiem pasākumiem lūgums sekot līdzi
pašvaldības mājaslapā www.akniste.lv un sociālo mediju
platformā www.facebook.com.

Informējam, ka projekta ietvaros iegādātais slēpošanas
inventārs, laikā, kad nenotiek slēpošanas nodarbības, pie-
ejams ikvienam novada iedzīvotājam, iepriekš piesakoties.
Pieejamie zābaku izmēri: 37.- 45. Sīkāka informācija pa tālr.
+37128612924 (Santa)

Projekta mērķis – radīt pieejamu vidi novada iedzī-
votājiem, veselības veicināšanas un slimību profilakses pa-
sākumiem, ar mērķi popularizēt veselīgu dzīvesveidu un
uzturu, 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 –
31.12.2023.

Kopējās projekta izmaksas – EUR 57 347.00
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 koordinatore
Aknīstes novada pašvaldības
Telpiskās attīstības plānotāja
Santa Šmite
Mob. tel. +37128612924
E-pasts: santa.smite@akniste.lv

Latvijā ir sākusies īsta
ziema, tāpēc sniega tīrī-
šanas darbi Gārsenes pa-
gastā rit pilnā sparā.
Pagasta ceļi regulāri tiek
attīrīti no sniega, taču ne
līdz visām privātmājām
ved pagasta ceļi. Tāpēc,

pamatojoties uz 2012. gada 22. februāra domes sēdes lē-
mumu Nr. 26, divas reizes gadā ir iespējams veikt sniega

tīrīšanu no pievedceļiem uz novada iedzīvotāju personīgajām
mājām par pašvaldības līdzekļiem. Lai pieteiktu ceļa tīrīšanu
uz savu privātmāju Gārsenes pagasta teritorijā, zvaniet uz
tālruņa numuru 25668234. Sniega segai nemitīgi palieli-
noties, pagasta ceļi tiek apsekoti regulāri, lai nerastos si-
tuācija, ka tie ir neizbraucami, taču ja kāds ceļs ir aizpu-
tināts un nav izbraucams iedzīvotājus lūdzu ziņot pa tāl-
runi 25668234, jebkurā laikā, lai pēc iespējas ātrāk varē-
tu organizēt šī ceļa tīrīšanu.

Gārsenes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Striks

Sniega tīrīšana Gārsenes pagastā

l 2021.gadā stājušās spēkā iedzīvotājiem būtiskākās iz-
maiņas likumos un noteikumos. Izveidoto apkopojumu var
apskatīt:

https://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/iedzivotajiem
Nodokļu jomā mainās ne tikai likmes, bet arī aprēķi-

nāšanas kārtība, piemēram, izmaiņas IIN piemērošanā tiem,
kas saņem autoratlīdzības, mikrouzņēmuma nodokļa mak-
sātājiem, mainās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas.

l LAD informē par plānotajām izmaiņām agrovides pa-
sākumos. Tiek paredzēta iespēja uzņemties jaunas saistī-
bas (saistību periods būs 2021.– 2022.gads) agrovides pa-
sākumos, arī bioloģiskajā lauksaimniecībā, bet esošie klien-
ti drīkstēs paplašināt savas esošās saistības. Lauksaimnieki,
kuriem saistību periods beidzas 2020.gadā, 2021.gadā var
izlemt neturpināt tās vai turpināt un uzņemties jaunas divu
gadu saistības. Šobrīd notiek darbs, lai veiktu izmaiņas nor-
matīvajos dokumentos, kas paredzēs šādu iespēju.

Aktualitātes lauksaimniekiem
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l Atgādinājums mēslošanas līdzekļu lietotājiem.
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 834 (23.12.2014.) “Prasības
ūdens, augsnes un gaisa aizsardzībai no lauksaimniecis-
kās darbības izraisīta piesārņojuma” visā Latvijas terito-
rijā mēslošanas līdzekļus nedrīkst izkliedēt pa sasalušu,
pārmitru vai ar sniegu klātu augsni:

4 sasalusi augsne - ja saskaņā ar LVĢMC datiem dien-
nakts vidējā augsnes temperatūra 15 cm dziļumā ir 00C
vai zemāka;

4 ar sniegu klāta augsne - ja lauks apsnidzis ar notu-
rīgu sniega kārtu;

4 pārmitra augsne - ja uz lauka traktortehnikas rises
dziļums pārsniedz 30 cm un to vienlaidus garums sasniedz
40 metrus

l Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina:1) dar-
ba devējus pieteikties algu subsīdiju atbalstam. Tā ir iespēja
darba devējiem atrast vajadzīgos darbiniekus, nodarbinot
NVA reģistrētos bezdarbniekus un saņemot subsīdijas no-
darbināto darba algām pirmajos sešos darba attiecību mē-
nešos, 2.) pieteikties pasākuma “Apmācība pie darba devēja”

(Praktiskā apmācība) īstenošanai. Darba devējiem tā ir ie-
spēja ar NVA atbalstu atrast un sagatavot savam uzņē-
mumam vajadzīgos darbiniekus, organizējot bezdarbnie-
ku apmācību darba vidē. Detalizētāka informācija
https://www.nva.gov.lv

l SIA LLKC Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros lau-
ku uzņēmējiem piedāvā informatīvos bezmaksas e-semi-
nārus. Tajos tiek nodrošināta informācijas aprite par ak-
tuālu lauku attīstības informāciju. Sekojiet jaunumiem
www.laukutikls.lv 

l Jēkabpils KB 19. februārī rīko tiešsaistes semināru
“Aktualitātes gaļas liellopu audzēšanā”, 23. februārī “Vietējā
tūrisma un amatniecības uzsākšana un veicināšana.”
Februāra beigās un marta sākumā plānotas maksas mā-
cības augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecības at-
jaunošanai. Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās, elek-
troniski: anita.putka@llkc.lv vai t. 26511269

LLKC Jēkabpils KB uzņēmējdarbības konsultante
Anita Putka.

Par skolēnu brīvpusdienām tām personām mājsaim-
niecībās, kuras savu dzīvesvietu ārkārtējās situācijas iz-
sludināšanas brīdī ir deklarējušas Aknīstes novada ad-
ministratīvajā teritorijā.

2020.gada 29.aprīlī Aknīstes novada domes sēdē tika ap-
stiprināti Saistošie noteikumi Nr.5/2020 „Aknīstes nova-
da pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-
19 izplatību”, kas paredzēja no 01.04.2020. līdz Valstī iz-
sludinātās ārkārtējās situācijas beigām, bet ne ilgāk, kā
līdz 2019./2020. mācību gada beigām, piešķirt brīvpusdienas
1.-12.klašu trūcīgiem, maznodrošinātiem vai daudzbērnu
ģimeņu izglītojamiem, kuri deklarēti Aknīstes novada te-
ritorijā; piegādājot mācību dienās siltas brīvpusdienas mā-
jās EUR 1,65 apmērā dienā vienam izglītojamam, saņemot
no vecākiem iesniegumus.

2020.gada 22.decembrī Aknīstes novada domes sēdē tika
apstiprināti Saistošie noteikumi Nr.11/2020 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 2020.gada 29.aprīļa saistošajos no-
teikumos Nr.5 „Aknīstes novada pašvaldības atbalsts ār-
kārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību””, kas paredz
no 27.11.2020. līdz Valstī izsludinātās situācijas beigām
piešķirt brīvpusdienas 5-6.klašu skolēniem, kuri deklarē-
ti Aknīstes novada teritorijā, piegādājot mācību dienās sil-
tas brīvpusdienas mājās 1,65 euro apmērā vienam izglī-
tojamam, kā arī no 03.11.2020. līdz valstī izsludinātās ār-
kārtējās situācijas beigām piešķirt brīvpusdienas 7.-12.kla-
šu skolēniem, kuri deklarēti Aknīstes novada teritorijā, pie-
gādājot mācību dienās siltas brīvpusdienas mājās 1,65 euro
apmērā vienam izglītojamam.

2021.gada 27.janvārī Aknīstes novada domes sēdē tika
apstiprināti Saistošie noteikumi Nr.5/2021 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 2020.gada 29.aprīļa saistošajos no-
teikumos Nr.5/2020 „Aknīstes novada pašvaldības atbalsts
ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību””, kuros
noteikts, ka sakarā ar Valstī izsludināto ārkārtējo situā-
ciju no 25.01.2021. līdz attālināto mācību atcelšanai pie-
šķirt brīvpusdienas 1.-4.klašu skolēniem, kuri deklarēti
Aknīstes novada teritorijā, piegādājot mācību dienās sil-
tas brīvpusdienas mājās 1,65 euro apmērā vienam izglī-
tojamam.

Uz 01.02.2021. pusdienas tiek piegādātas 145 skolēniem
Aknīstes, Asares un Gārsenes teritorijās. Pusdienas tiek
piegādātas ar pašvaldības transportu, tās izdala divi pa-
švaldības darbinieki, kuri ir veikuši medicīnisko pārbau-
di.

Skolēnu brīvpusdienu izdali, maršruta sastādīšanu un
administrēšanu veic pašvaldības sociālais dienests.
Paldies tiem vecākiem, kas nodrošina vietu, kur pusdie-
nas novietot, jo ievērojot drošības noteikumus, uzturam pēc
iespējas mazāku kontaktu ar pusdienu saņēmējiem.

Sastādot budžetu, sociālais dienests plāno līdzekļus gan
sociālajai palīdzībai, gan sociālajiem pakalpojumiem, tai
skaitā arī brīvpusdienām skolēniem, kas ir brīvprātīgās ini-
ciatīvas pabalsts. Tas nozīmē, ka vērtējot atbilstību trū-
cīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, brīv-
pusdienu izmaksas tiek ņemtas vērā. 

Plānotie līdzekļi, kas netiek izmantoti, kādam konkrē-
tam pabalsta vai pakalpojuma veidam, tiek novirzīti uz citu
pakalpojuma vai pabalsta veidu, kurā līdzekļu ir ieplānots
mazāk, jo plānojot budžetu, nevar paredzēt, kādi pakalpojumi
vai pabalsti attiecīgajā budžeta gadā tiks izpildīti vai ne-
tiks izpildīti.

Iepriekšējā budžeta gadā 1.-4. klašu neizmantoto valsts
mērķdotāciju brīvpusdienām, ministrija atļāva izmantot
5-9.klašu trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu
bērnu brīvpusdienām. 

Katra pašvaldība sniedz sociālos pakalpojumus un so-
ciālo palīdzību savas pašvaldības teritorijā deklarētajiem
iedzīvotājiem. Arī pašvaldības budžets veidojas no katras
pašvaldības teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem, kā arī
no šo iedzīvotāju maksātā ienākuma nodokļa. 

Pašvaldībā tika nolemts, ka brīvpusdienas piešķir visiem
Aknīstes novada izglītības iestāžu audzēkņiem, neatkarī-
gi no deklarētās dzīvesvietas, un tas bija pabalsts natūrā,
ko izsniedza mācību laikā izglītības iestādē un pašvaldī-
bas teritorijā. Šis pabalsts tika piešķirts, kā pašvaldības
brīvprātīgā iniciatīva.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.pan-
ta 1.daļā ir noteikts, ka pašvaldībai, kuras teritorijā ir dek-
larēta personas dzīvesvieta, ir pienākums nodrošināt per-
sonai iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos
pakalpojumus un sociālo palīdzību. 

Ārkārtējās situācijas izsludināšanas laikā, ņemot vērā
straujo Covid-19 infekcijas izplatīšanos, esošie resursi, īpa-
ši darbinieki ir mūsu lielākā vērtība un man, kā sociālā die-
nesta vadītājai, jānodrošina savu darbinieku aizsardzība,
kā arī nav pienākums sniegt sociālo palīdzību citas pa-
švaldības teritorijā.

Sociālā dienesta vadītāja Lidija Deksne.

Par skolēnu brīvpusdienām
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Šobrīd mēs visi, ne tikai Latvijas, bet daudzu pasaules
valstu iedzīvotāji jūtamies apdraudēti un noraizējušies par
savu un tuvinieku dzīvību un veselību negantā vīrusa dēļ.
Daudzi ilgstošie ierobežojumi, to skaitā arī attālinātais mā-
cību process skolās, sabiedrībā radījis nomāktību un trauk-
smi, ienesis spriedzi savstarpējās attiecībās, jo ticis izjaukts
mūsu ierastais dzīves ritms. Daļa līdzcilvēku veiksmīgāk
spēj adaptēties un pielāgoties negaidītiem apstākļiem, citi
klaji protestē, citi, saskaroties ar grūtībām, ilgāk nespēj
sakārtot prioritātes, plānot laiku un darbus, pārvaldīt sa-
vas emocijas. Lūk, daži praktiski ieteikumi vecākiem bēr-
nu attālinātā mācību procesa veiksmīgai norisei.

v  Veidojiet dialogu
Lai šo situāciju visi mierīgi izdzīvotu bez liekiem sa-

asinājumiem, ļoti būtiski ir veidot dialogu, nevis tērēt ener-
ģiju neauglīgām sarunām. Šis ir laiks, kad vecāki labāk ie-
pazīs savus bērnus, uzzinās ne tikai, ko viņi mācās, bet arī
to, kā bērniem klājas mācību procesā, kāda ir viņu uzma-
nības koncentrēšanas spēja, mācīšanās motivācija, spēja
atcerēties noteikumus, atrast un analizēt informāciju, ak-
tivitāte un ieinteresētība. Svarīgi saglabāt dialogu  ar priekš-
metu skolotājiem un klases audzinātājiem, nevis vecākiem
ar savām grūtībām, pārdomām un emocijām palikt vieniem,
un vairot sevī trauksmi un neapmierinātību. Vecāki - dro-
ši dalieties ar skolotājiem par saviem novērojumiem un lū-
dziet profesionālu padomu, kā skolotāji dažādās situācijās
tiek galā klasē ar visiem bērniem.

v  Ja tomēr parādās grūtības
Ja bērniem (tagad arī sākumskolas vecuma) un viņu ve-

cākiem mācību process sagādā  problēmas, vecākiem ir jā-
izvērtē, kāpēc tā, kādi tam iemesli. Dažkārt tas ir saistīts
ar  bērnu uzvedības problēmām vai mācību vielas apgu-
ves grūtībām, kuras bijušas gan klātienes mācību proce-
sā,  turpinās arī attālinātajā mācību vielas apguvē.
Aicinājums vecākiem  vērsties pie skolotājiem, varbūt arī
pie citiem vecākiem ar mierīgu un empātisku dialogu. Ja
tas nepalīdz, tad vecākiem un bērniem ir vērts meklēt at-
balsta personāla palīdzību. 

v  Palīdzība no skolas
Spriedzes brīžos ir jāmeklē palīdzība un jāveido dialogs

ar skolas atbalsta personālu. Sociālais pedagogs, psihologs,
logopēds, medmāsa – arī attālinātajā mācību procesā viņi
veic savu darbu. Īpaši vērts to  izmantot, ja bērns jau ie-
priekš ir apmeklējis šos speciālistus. Tāpat priekšmetu sko-
lotāji ir atvērti komunikācijai un palīdzības sniegšanai, ja
tāda ir nepieciešama. Galvenais šajā situācijā ir savu ener-
ģiju netērēt nepatīkamās emocijās, bet gan sarunas ceļā
meklēt izeju no situācijas.

v  Emociju kontrole
No šīs situācijas noteikti katrs kaut ko var mācīties.

Vecākiem un visiem pieaugušajiem tas ir izaicinājums ie-
pazīt sevi, savas vajadzības un ar tām saistītās reakcijas,
mācīties kontrolēt savas izjūtas un emocijas, un censties
domāt racionāli. Krīzes situācijās daudz produktīvāk fo-
kusēties uz sasniedzamo rezultātu un situācijai meklēt ra-
cionālu risinājumu, sadalīt lielo mērķi mazākos soļos.
Dusmas ir saprotamas emocijas spriedzes situācijās, tomēr
vairāk vajadzētu tiekties uz risinājuma meklēšanu un dus-
mu adekvātu pārstrādi. Dusmu paušana caur agresīvu uz-
vedību pret bērniem vai pret skolotājiem problēmu neat-
risinās. Nevajadzētu tērēt savu enerģiju negatīvo emoci-
ju paušanai, bet virzīties uz mērķi.  Šie jaunie apstākļi liek
apdzīvot savu iekšējo telpu. Mēs visi bijām pieraduši steig-
ties, piedzīvot, gūt informāciju un aktīvi apdzīvojām vides

ārējo telpu. Tagad varam uzdot jautājumu - kā mums pa-
tiesi klājas pašiem? Kā klājas mūsu bērniem? Kā jūtas bēr-
ni un kā jūtamies paši? Nenoliedzami, ciešā kopā dzīvošana
un nemitīga kopā būšana, kā arī vecāku papildus pienā-
kumi apmācot bērnu, rada dažādas emocijas. Bet jāatce-
ras, ka cilvēki var izvēlēties - vai emocijas valda pār mums,
vai mēs valdām pār savām emocijām.

v  Svarīgas prasmes un iemaņas
Šajā laikā prasmes, ko apgūs bērni (ja vecāki līdzdar-

bosies atkarībā no bērna vajadzībām), būs ļoti vērtīgas un
nesalīdzināmas ar zināšanām, ko viņi varētu apgūt skolā
klātienē. Pirmkārt, šis ir laiks, kad trenēties patstāvīgi sa-
prast uzdevumu noteikumus – tieši šī lieta ikdienā mācī-
bas apgrūtina daudziem bērniem. Izlasīt un izprast uz-
devumu ir pirmais, lai stunda arī klasē varētu notikt veik-
smīgi, lai skolotājam nebūtu viss jāstāsta priekšā vairā-
kas reizes. Otrkārt, apgūt patstāvīgu un regulāru mācīšanos,
kļūt pašiem par sava mācību procesa virzītājiem un vadī-
tājiem, iemācīties domāt līdzi visam, kas tiek darīts, ir ne-
atsveramas prasmes, kas noderēs ne tikai atgriežoties sko-
lā, bet arī vēlāk, darba dzīvē. Ja šīs prasmes bērni apgūs
un nostiprinās mājas situācijā,  mācību produktivitāti kopā
ar apgūto vielu varēs vērtēt ļoti pozitīvi.

Treškārt, ja rodas situācija, kura vecākus uztrauc, no-
teikti būtu ar bērnu pārrunājama. Bērni lieliski jūt vecā-
ku noskaņojumu un nevajadzētu slēpt savas bailes vai ba-
žas par kādu lietu.  Vecākiem ļoti jāuzmanās savas bailes
pārnest kā nastu uz bērna pleciem, tāpēc ir jāizvēlas bēr-
na vecumam atbilstošs veids, kā runāt. Noteikti nevaja-
dzētu bērnu iebiedēt, bet bērnam saprotamā valodā skaid-
rot, ka vecākiem ir savs darbs un pienākumi, bet mācības
ir bērna darbs. Iedrošināt bērnu, ka viņš pats spēs tikt galā
ar mācībām  ar skolotāja palīdzību, bet, ja būs grūtības,
tad vecāki palīdzēs. 

Runājot par informācijas tehnoloģiju lietošanas prasmēm
– mūsdienu bērniem tehnoloģijas patīk un interesē. Ja mēs,
pieaugušie, dažas reizes pat sākumskolas bērniem parā-
dīsim, kā pieslēgties mācību stundām tiešsaistē, viņi to ap-
gūs bez īpašas piepūles. Pie šādas pārliecības turēsimies
paši un mudināsim arī bērnus, ka nākotnē informācijas teh-
noloģiju lietošanas prasmes būs vienas no svarīgākajām.

v  Nedēļas nogales – ģimenes atpūtai
Šogad daba mūs iepriecina ar burvīgu ziemu. Ļoti sva-

rīgi nedēļas nogales izmantot kopīgai ģimenes atpūtai svai-
gā gaisā, dabā ar pozitīvām emocijām, prieku un spēku uz-
krāšanu jaunam cēlienam. Brīvdienās nevajadzētu mēģi-
nāt kaut ko vēl apgūt vai “saraut” mācībās, bet atstāt lai-
ku bērnu atpūtai un mieram.  Svarīgi, lai arī šajā laikā  dar-
ba dienas atšķirtos no brīvdienām!

Svarīgi ievērot:
l Plānot aktivitātes
Eksperti norāda, ka īpaši būtiska ir laika plānošana

– cik daudz laika nepieciešams vecākiem savu pienāku-
mu veikšanai, cik daudz bērni var paveikt patstāvīgi, cik
daudz vecākiem jāpalīdz bērniem, ar kuru cilvēku varat
sazināties, lai saņemtu atbalstu un palīdzību, kā tiksiet
galā ar fiziskās, garīgās un emocionālās veselības jau-
tājumiem, ja ģimenei būs tāda vajadzība.

l Sekot līdzi uzticamiem ziņu avotiem
Psihologi aicina sekot līdzi tikai uzticamiem ziņu avo-

tiem. Tieši viltus ziņas rada lieku trauksmes izjūtu. 
l Uzturēt ikdienas ieradumus
Gan pieaugušajiem, gan bērniem svarīgi ierobežojumu

Ieteikumi vecākiem bērnu attālinātā
mācību procesa veiksmīgai norisei 
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laikā uzturēt ikdienas ieradumus – vingrošanu, grāma-
tu lasīšanu, rokdarbus, dažādus citus hobijus un atļau-
tās aktivitātes, kas nomierina un rada prieku.

l Sazināties virtuāli ar citiem
Psihologi uzsver, ka būtiski uzturēt saziņu ar citiem

e-klasē, e-pastā, telefoniski un sociālajos tīklos gan ve-
cākiem, gan bērniem. Tieši tiem, kas jūtas skumji, dus-
mīgi, satraukti, nomākti, šādas sarunas palīdzēs tikt galā
ar šīm emocijām. Saziņa ar cilvēkiem, kas ir līdzīgā si-
tuācijā, ir noderīga, tā varam labāk izprast, stiprināt un
atbalstīt cits citu.

l Piekopt veselīgu  dzīvesveidu
Labs 8 stundu, mazākiem bērniem 10 stundu miegs,

pilnvērtīgs un vitamīniem bagāts uzturs, uzturēšanās

svaigā gaisā, dažādas fiziskās aktivitātes un kustības
ir būtiskas šajā periodā, kas stiprina gan miesu, gan
prātu.

Pāri visam -  katram vecākam vēlu patiesu, lielu bez-
nosacījuma mīlestību pret saviem bērniem! Ja arī šobrīd
liekas, ka vairāk nav spēka ar visiem pienākumiem tikt
galā, tad ticiet, ka šāda situācija nebūs mūžīga, tā kād-
reiz beigsies, bet mūsu bērni katram mums ir un būs lie-
lākā dzīves bagātība, kamēr vien mēs dzīvosim! Mēs esam
daudz stiprāki, nekā spējam iedomāties! Atbalstīsim cits
citu un kopā veiksmīgi pārvarēsim šo visa veida krīzes
laiku!

Psiholoģe Dzintra Vanaga

4.janvārī, sākoties 2020./2021.m.g. 2.semestrim,
Aknīstes vidusskolā esam uzsākuši 3.posmu attālināto
mācību procesa īstenošanā, kas valstī  norisinās
izsludinātās Covid-19 pandēmijas ārkārtas situācijas dēļ.
Atgādinām, ka pirmo reizi valsts mērogā attālinātās
mācības noritēja 2020.gadā no 23.marta līdz 31.maijam.
Iepriekšējā mācību gadā tika atcelti 9.klases eksāmeni,
bet notika centralizētie eksāmeni 12.klašu beidzējiem.
Aknīstes vidusskolas absolventi ar tiem godam tika galā,
55%  mūsu  absolventu šobrīd  turpina studijas
augstākajās izglītības iestādēs. 

Šo mācību gadu visām 12 klasēm  izdevās uzsākt un
līdz pat  rudens brīvdienām mācīties klātienē, protams,
ievērojot visus valstī noteiktos epidemioloģiskos
noteikumus -  skolēnu plūsma un atrašanās skolā tika
speciāli organizēta, lai bērni būtu maksimāli izolēti, tika
ievērota distance un higiēnas pasākumi.  Tomēr, 7.-
12.klašu skolēni sākot ar 26.oktobri līdz pat semestra
beigām 18.decembrī mācījās attālināti, bet no
27.novembra līdz 1.semestra beigām  attālināti mācījās
arī 5., 6.klašu skolēni. Šajā otrajā attālināto mācību
posmā skolotāji bija daudz labāk gatavi izaicinājumiem,
notika krietni vairāk tiešsaistes stundas un ikdienas
mācību process, lai arī attālināti, tomēr bija salīdzināms
ar tām prasībā, kas notiek klātienē – kavējumu uzskaite,
skolēnu ikdienas līdzdalībā, formatīvo  un summatīvi
vērtējumu saņemšanas kārtība. Tiešsaistes stundu
kvalitatīvākai norisei tika pieprasīts ievērot ZOOM
stundu etiķeti- visiem dalībniekiem ieslēgtas kameras,
bet mikrofoni tiek ieslēgti pēc skolotāja uzaicinājuma,
katrs skolēns reģistrē sevi ar vārdu, uzvārdu tērzētavā.
Pirmā semestra laikā no skolas puses tika veiktas
vairākas  skolēnu, vecāku un  pedagogu   tiešsaistes
aptaujas, lai noskaidrotu, kāds ir nodrošinājums ar
digitālajām ierīcēm, interneta pieslēgumu, uzzinātu visu

iesaistīto pušu viedokli par attālinātā  mācību procesa
organizācijas problēmjautājumiem un labo pieredzi.
Aptaujās sniegtas atbildes tika apkopotas un izskatītas
gan pedagogu un skolas administrācijas  attālinātajās
sanāksmēs, gan attālinātajā pedagoģiskajā padomē
semestra noslēgumā. Risinājumi akūtām problēmām,
kurus skolas līmenī varējām veikt,  tika arī rasti.

Trešais posms attālināto mācību procesā notiek jau
visu 2021.gada janvāra mēnesi, kurā 7.-12.klašu
skolēniem pakāpeniski pievienojās 5., 6.klašu un 1.-
4.klašu skolēni.  Šobrīd vislielākais izaicinājums,
protams, ir sākumskolas posmā. Pedagogi ļoti apzinīgi un
centīgi gatavojas tam, lai katra mācību diena tiktu
saplānota un piepildītā ar uzdevumiem, tiešsaistes
stundām, savstarpēju atgriezenisko saiti un padarītā
novērtējumu. Skolas atbalsta personāla darbs šobrīd tiek
pārorganizēts tā, lai sniegtu pēc iespējas lielāku palīdzību
tieši sākumskolas un speciālo izglītības programmu
skolēniem.

Aknīstes vidusskolā  saņemti papildus 18 IZM
piešķirtie datori, kuri šobrīd ļoti noder tehnoloģisko
problēmu risinājumā pedagogiem un skolēniem.  Janvārī
esam izsnieguši skolas portatīvos datorus 11 ģimenēm,
kuras klašu audzinātājiem E-klasē bija  adresējušas
iesniegumus ar lūgumu nodrošināt tās ar tehnoloģijām.

Skolas administrācija 2021.gada  janvārī  veica
aptauju 5.-12. klašu vecākiem par attālināto mācīšanos,
īpaši par tiešsaistes stundām ZOOM un E-klases
platformās. Aptaujas rezultāti ir apkopoti un sagatavotas
atbildes, kuras tiek izklāstītas tiešsaistes vecāku
sanāksmēs. Jau notikusi 9.klases ZOOM vecāku
sanāksme, bet februārī tās notiks visās pārējās 5.-
12.klasēs.  Aptaujā tika saņemtas 36  5.-12.klašu vecāku
atbildes. 85% respondentu atbildēja, ka šobrīd papildus
palīdzība no skolas nav nepieciešama, bērns ar visu tiek
galā pats, nav novērota arī skolotāju nevienlīdzīga
attieksme, tomēr ir mācību priekšmeti, kas sagādā vairāk
grūtību kā citi- matemātika, svešvalodas, kādam
skolēnam arī ķīmija un latviešu valoda. Tie, kas norādīja,
ka vajadzīga papildus palīdzība no pedagogiem bija
minējuši- vairāk individuālās papildnodarbības, plašākus
skaidrojumus, vēl vairāk tiešsaistes stundas. Tomēr ir arī
atbildes, kurās norādīts, ka ZOOM stundu ir par daudz,
tik ilgi pavadīts laiks pie ekrāniem bojā skolēnu veselību.
Jāpiebilst, ka tiešsaistes stundas bērniem ir ne tikai mūsu
skolā, bet arī mūzikas un mākslas skolās. 

Priecē tas, ka  99%  vecāki saprot, kāpēc skola pieprasa
ievērot ZOOM stundu etiķeti un atbalsta to. Atbildēs uz

Attālinātais mācību darbs
Aknīstes vidusskolā
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jautājumu, kas tieši bērniem sagādā grūtības redzams,
ka mūsu skola nav izņēmums no citām izglītības
iestādēm- skolēniem ir  motivācijas trūkums,  grūtības
patstāvīgi uztvert jaunu informāciju, risināt
problēmsituācijas. 

Iesakām vecākiem sekot IZM un VISC  Facebook
vietnē, jo šajā vidē regulāri notiek vebināri, kuros
speciālisti stāsta labākos piemērus un sniedz ieteikumus,
kas noder attālināto mācību laikā . Tā piemēram, ir
pieejams 22.janvāra vebināra vecākiem ieraksts par
atbalstu attālinātajās mācībās 1.-4.klašu skolēniem, saite:
https://www.facebook.com/518862558163654/videos/8126
51009466293/

Kādu atbalstu  Aknīstes vidusskola sniedz skolēniem
attālinātajās mācībās?

l Zoom un E-klases video saziņas  stundas,  digitāli uz-
devumi vietnēs  uzdevumi.lv, Kahoot, Youtube  sniegtās
iespējas, ieraksti E-klases dienasgrāmatā un saziņa E-kla-
ses pastā , saziņa WhatsApp no 16 gadiem, telefoniska sa-
ziņa.  Ja vienojas ar vecākiem, ir iespējams cits pieņemams
variants. Visu skolas pedagogu kontaktinformācija pieejama
E-klases ziņu sadaļā.

l Pēc vecāku iesnieguma tiek izsniegts dators uz ģimeni
(rindas kārtībā un kamēr ir fiziski pieejams ierīču skaits).

l Individuāls atbalsts konsultācijās pēc stundām vai
ZOOM platformā, kuriem nepieciešams  atbalsts, sazino-
ties ar priekšmeta skolotāju.

l Bioloģijā, ķīmijā, latviešu valodā  skolotājas ieraksta
video stundas un  saites ieliek E-klases dienasgrāmatā, lai
stundas var skatīties vairākas reizes.

l Ir  nodrošinājums ar 2 skolotājiem 1.-4.klasēs. Atbalsta
sniegšanai 1.-4. klasēs nozīmēta skolas lietvede, kurai ir
72h sertifikāts pedagoģijā.

l Papildus skolotāji kā palīgi piesaistīti  arī speciālās
izglītības (58) programmas skolēniem.

l Regulāri veicam aptaujas vecākiem un skolēniem, lai
identificētu riskus un palīdzētu. 

l Atbalsts, izmantojot ESF un IKVD projektu “Pumpurs”
-šajā mācību gadā  dažādos mācību priekšmetos to saņem
20 skolēni.

l ESF un VISC projekta „Atbalsts izglītojamo indivi-
duālo kompetenču attīstībai” sniegtā iespēja piesaistīt pe-
dagoga palīgus.

Aknīstes vidusskolas talantīgi skolēni paspējuši
piedalīties attālinātajās mācību priekšmetu olimpiādēs-
angļu valodā, bioloģijā, vēsture, latviešu valodā un
literatūrā,  matemātikā. Vēl priekšā gaidāma dalība
ķīmijas olimpiādē un matemātikas olimpiādē 5.-8.klašu
posmā. Gūti arī panākumi – bioloģijā 1.vieta un atzinība
starpnovadu posmā un 1 skolēnam dalība valsts mērogā
3.posmā; vēsturē 1.vieta un atzinība starpnovadu posmā;
latviešu valodā un literatūrā 8.-9.klasēm 3.vieta
starpnovadu posmā. Latviešu valodas un literatūras 10.-
12.klasēm  olimpiādes un matemātikas olimpiādes
9.-12.klasēm rezultāti pagaidām tiek apkopoti.

Aknīstes vidusskolas administrācija un pedagogi pēc
labākās sirdsapziņas, ievērojot visus valdības šī brīža
noteikumus, bet neaizmirstot par veselo saprātu un
cilvēcību-  dara visu iespējamo un dažkārt pat
neiespējamo, lai šis neparastais laiks, kāds nevienam nav
piedzīvots agrāk tiktu pārvarēts un izdzīvots pēc iespējas
ar mazākiem „zaudējumiem” gan zināšanās, gan fiziskajā
un emocionālajā veselībā.

Lai mums visiem kopā  izdodas!

Direktores vietniece inf. jomā Līga Mažeika 

Lai arī rit jau ceturtais mēnesis kopš mācības lielāka-
jai skolēnu daļai notiek attālinātā režīmā, ārpusstundu ak-
tivitātes mūsu skolā notiek.

Daļa no šim aktivitātēm ir saistīta ar kultūrizglītības
programmu “Latvijas skolas soma”, kas ir lielākā valsts
simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem
un jauniešiem. Tās mērķis ir, sākot ar 2018. gada sep-
tembri, nodrošināt katram mūsu valsts skolēnam iespē-
ju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā iepa-
zīt Latvijas mākslas un kultūras norises, izzināt
Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības,
Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās
izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industri-
jas, visas minētās aktivitātes ir saistītas ar mācību un au-
dzināšanas darba saturu. 

Šīs programmas ietvaros 6.oktobrī 1.-4.klašu skolēni klā-
tienē skatījās Latvijas Leļļu teātra izrādi ,, Joka pēc alfa-
bēts”. Indras Sproģes asprātīgā grāmatiņa “Joka pēc al-

fabēts”, pēc kuras motīviem tapusi izrāde, uzskatāma par
savdabīgu fenomenu mūsdienu latviešu literatūrā.

No 26.-29.novembrim 5.-12.klašu skolēniem bija iespē-
ja attālinātā režīmā noskatīties režisora V. Kairiša
2020.gada spēlfilmu ,,Pilsēta pie upes”, kas ir vēsturiska
drāma ar romantikas un ironijas pieskārieniem – 30. un
40. gadu mijas Austrumlatvija kā pasaules vēstures sa-
režģītākā perioda spogulis.

Līdz 2021.gada pavasarim ir iespēja noskatīties arī re-
žisores un scenārija autores I. Burkovskas-Jacobsen ani-
mācijas filmu ,,Mans mīļākais karš”.  Filma ir animēts do-
kumentālais stāsts, pilns sirsnības un godīguma, par pie-
augšanu absurda pilnajā laikā no 70. gadiem līdz Latvijas
neatkarības atjaunošanai.

Arī 2.semestrī paredzētas aktivitātes, kuras skolēniem
tiks piedāvātas redzesloka un zināšanu papildināšanai. 

E. Miķēna, dir.vietniece audzināšanas jomā.

Ārpusstundu aktivitātes Aknīstes vidusskolā

Karjera ir kaut kas tāds, ko mēs katrs veidojam, reali-
zējam, īstenojam bieži vien neapzinoties, ka to sauc par
karjeru!

Turpinoties COVID-19 pandēmijai, daudz ko nācies at-
celt vai pārcelt  uz elektronisko vidi. Tas attiecas arī uz kar-
jeras  izglītības aktivitātēm Aknīstes vidusskolā.

Karjeras izglītība skolā ir cieši saistīta ar 1.-12. klašu
izglītojamo mācību programmas apguvi un nākotnes plā-
niem. Šī daudzpusīgā pieeja veicina skolēnos nodarbinā-
tībai nepieciešamo prasmju attīstību: palīdz karjeras plā-

nošanā, attīstīt prasmes interešu, spēju un iespēju samē-
rošanā, lai sniegtu atbalstu karjeras mērķu izvirzīšanā, pa-
līdz uzkrāt zināšanas un izpratni par darba pasauli, kā arī
akcentē nākotnes profesijas saikni ar mācību procesu, vei-
cina sniegto iespēju un resursu izmantošanas un tālākiz-
glītības informācijas meklēšanas prasmes.

Sadarbojoties ar mācību priekšmetu skolotājiem tomēr
varējām ieplānot  un realizēt aktivitātes klātienē ar 3., 4.,
5. klašu izglītojamiem. Oktobra mēnesī izglītojamie pie-
dalījās nodarbībās un izspēlēja spēli “Kļūšu par profesio-

Karjeras izglītība Aknīstes vidusskolā
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nāli”, kas palīdz rast atbildi uz jautā-
jumu: “Kas es būšu, kad izaugšu liels?”
1., 2. klases izglītojamie klases stun-
dās zīmēja zīmējumus: “Mana sapņu
profesija.” Noslēgumā skolēni iepa-
zīstināja klasesbiedrus, klases audzi-
nātāju un pedagogu karjeras konsul-
tantu ar to nākotnes profesiju, kura no-
darbības laikā ir visvairāk iepatikusies,
kā arī ar prasmi, kuru nepieciešams at-
tīstīt.

Pašlaik nav viegli izsekot lēmumiem,
kas saistīti ar pandēmiju un sakarā ar
to radītajiem ierobežojumiem, taču iz-
laiduma klašu audzēkņiem jādomā arī
par to, ko viņi iesāks pēc 9. vai 12. kla-
ses beigšanas. Veikta aptauja par sko-
lēnu nākotnes plāniem. No 9. klases
skolēniem aptaujā iesaistījušies 82%
izglītojamo, 68% no tiem plāno turpi-
nāt mācības Aknīstes vidusskolā, 16%
apgūs profesiju koledžās, bet 16% no
aptaujāto kopskaita pēc pamatskolas
absolvēšanas domā apmeklēt kursus,
uzsākt darba gaitas. No 12. klases iz-
glītojamiem aptaujā piedalījās visi iz-
glītojamie. Secinājumi: 33 % vēlas tur-
pināt izglītību augstskolā, 11% no ap-

taujātajiem apgūs profesiju koledžās,
33 % izglītojamo vēl nav izlēmuši, 23
% uzsāks darba gaitas.

Lai izdodas sasniegt to, kas iecerēts,

ieplānots un tas, par ko tiek sapņots!

Pedagogs karjeras konsultants- 
S. Jasāne

Zibakcija “Radi Ziemassvētkus”
Neilgi pirms Ziemassvētkiem, 15.12.2020. Aknīstes vi-

dusskolas skolēnu parlaments izveidoja akciju, kuras
Mērķis bija: Aicināt Aknīstes vidusskolas skolēnus un

novada iedzīvotājus izrotāt kopīgu egli skolas priekšā.
EPVS dalībnieki caur šo akciju vēlējās noskaidrot, vai

cilvēku uzmanību var pievērst tikai caur publicitātēm so-
ciālajos tīklos un, vai iedzīvotājus un skolēnus vairāk vi-

lina tas, ka šī ir brīvprātīga aktivitāte. 
Secinājumi: Atsaucība nebija ļoti liela, taču egle bija pil-

na ar rotājumiem. Mūsuprāt nostrādāja tas, ka to varēja
darīt brīvprātīgi. Šī akcija tika izveidota sadarbojoties ar
skolēnu parlamentu un daloties viedokļos un ieteikumos. 

https://www.facebook.com/groups/1167844399995155/per-
malink/3456821587764080/
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Noslēdzies virtuāli izzinošs ceļojums 
pa Aknīstes novadu “Pēdas janvārī”

Ceļojums ir galā! Paldies visiem, kuri
iesaistījās. Ar dalībniekiem sazināsi-
mies individuāli un aktīvākos atzī-
mēsim īpaši. Sanija Lapiņa un Alvis
Krievāns bija tie, kuri izturēja un no-
nāca ceļojuma galapunktā.  Prieks, ka
mūsu virtuālais ceļojums spēja pie-
saistīt dažāda vecuma interesentus.

. 
Kristiana un Aiga. 

Biedrība „Sēlijas laivas”
Augšzemes iela 8-3, Aknīstes,

Aknīstes novads, LV-5208

Reģ. nr. 40008280720, tālr.
+37120034392, e-pasts: selijas-

laivas@gmail.com

Biedrība “Sēlijas laivas” dibināta 2018. gadā un savā ne-
ilgajā darbības laikā jau guvusi ievērību Nevalstisko or-
ganizāciju jomā. Līdz šim īstenoti 8 dažādu finansētāju at-
balstīti projekti un vairākas brīvprātīgās vides sakopša-
nas iniciatīvas. 2019. gadā biedrība uzvarēja Eiropas lau-
ku parlamenta konkursā par iedvesmojošāko vietējās ini-
ciatīvas stāstu, pārstāvot Sēliju Spānijas ciemā Kandā.

2020. gada pavasarī, piesaistot valsts budžeta finansē-
jumu caur Sabiedrības integrācijas fonda administrēto pro-
grammu “NVO fonds”, biedrība īstenoja apjomīgu vides sa-
kopšanas kampaņu, noorganizējot 13 talkas un vides lek-

cijas Sēlijas ūdeņos Neretas, Viesītes, Aknīstes un Jēkabpils
novadā, iesaistot ap 200 personas no visas Latvijas. Paralēli
tam tika organizēti citi, ne mazāk sociāli atbildīgi un vi-
des izglītojoši pasākumi, spilgtākie no tiem – svaigēšanas
laivu brauciens pa Dienivdsusēju, vides sakopšanas talka
Aknīstes pagastā un laivu pārgājiens pa Ziemeļsusējas da-
bas liegumu “Ābeļi” sadarbībā ar Dabas aizsardzības pār-
valdes dabas izglītības centra “Rāzna”. 

Lai vēl vairāk veicināt laivošanas kultūras attīstību Sēlijas
reģionā un dabas izglītību padarītu vēl pieejamāku, bied-
rība realizē projektu “Pa Sēlijas straumi“ (projekta nu-
murs:  20-05-AL24-A019.2101-000007) Eiropas lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lau-
ku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam apakšpa-
sākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrī-
bas virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1.
„Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros,
iegādājoties laivošanas inventāru:  

l 10 divvietīgus kajakus “Vista”;
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l 6 trīvietīgus kanoe “Juma”;
l 10 divvietīgus kajakus “Cayman”;
l 52 vienlāpstiņu un divlāpstiņu airus;
l 56 pieaugušo un bērnu glābšanas vestes;
l 26 ūdensmaisus;
l 1 laivu piekabi
Kopējās projekta izmaksas ir 20 207.11 EUR ar publis-

kā finansējuma daļu 14 144.98 EUR un privātā finansē-
juma daļu 6 062.13 EUR. Plašāka informācija par biedrī-
bas “Sēlijas laivas” pasākumiem un iniciatīvām pieejama
sociālo tīklu kontos.

Informāciju sagatavoja: 
biedrības “Sēlijas laivas” 
projektu vadītāja Santa Šmite



15

Cienījamie ie-
dzīvotāji!  No
2021.gada 22.jan-
vāra līdz 21.feb-
ruārim notiek ie-
dzīvotāju aptauja
par Jēkabpils pil-
sētas, Aknīstes,
Jēkabpils,
Krustpils, Salas
un Viesītes no-
vadu aptverto te-
ritoriju attīstību.

Jūsu viedokļi tiks izmantoti ATR īstenošanas gaitā ap-
vienotā Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stra-
tēģijas 2021 – 2035.gadam un attīstības programmas
2021.-2027.gadam izstrādei. Aicinām Jūs izteikt
priekšlikumus jaunajiem teritorijas attīstības plānošanas

dokumentiem, jo tā ir lieliska iespēja paust viedokli sa-
vas dzīves vides uzlabošanai!

Aptaujas mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju viedokli par
situāciju Jēkabpilī, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils,
Salas un Viesītes novados, gaidām saistībā ar apvienotā
Jēkabpils novada izveidi un vēlamajām pārmaiņām savā
dzīvesvietā. Anketa ir anonīma. Jūsu atbildes būs kon-
fidenciālas un tiks izmantotas apkopotā veidā. Katrā jau-
tājumā atzīmējiet vienu atbildi, izņemot, ja norādīts ci-
tādi. Tabulās viena atbilde jāsniedz par katru jomu.

Piedalīties aptaujā iespējams elektroniski, sniedzot at-
bildes aptaujas elektroniskajā formā, kas publicēta novadu
pašvaldību mājas lapās un pašvaldību Facebook kontos
vai aizpildot aptaujas anketu drukātā formātā, ŠEIT.
Aizpildītās anketas, lūdzam, izgrieziet no laikraksta un
iemest Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģen-
tūras, novadu administrācijas vai pagastu pārvalžu pa-
stkastītēs.

1. Kur J s šobr d dz vojat?

J kabpils pils ta
Akn stes novads

Akn ste
Akn stes pagasts
Asares pagasts
G rsenes pagasts

J kabpils novads
be u pagasts

Dign jas pagasts
Dunavas pagasts
Kalna pagasts
Leima u pagasts
Rubenes pagasts
Zasas pagasts

Krustpils novads
Atašienes pagasts
Mež res pagasts
K ku pagasts
Krustpils pagasts
Variešu pagasts
V pes pagasts

Salas novads
Salas pagasts
S lpils pagasts

Vies tes novads
Vies te
Elkš u pagasts
Rites pagasts
Saukas pagasts
Vies tes pagasts

Cita vieta (l dzu, preciz jiet ____________________________________)

2. J su vecums?

l dz 18 gadiem
19 34 gadi
35 49 gadi
50 64 gadi
65 gadi un vair k

Apvienotā Jēkabpils novada iedzīvotāju aptauja
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3. Nor diet J su aktivit šu vietas:

J kabpils
pils ta

Akn stes
novads

J kabpils
novads

Krustpils
novads

Salas
novads

Vies tes
novads

Citur Nedaru
to

Str d ju algotu darbu
stenoju uz m jdarb bu
M cos
Darbojos k d NVO
Darbojos pašdarb bas un/ vai
amatierm kslas kolekt v
Sportoju
Iep rkos
Apmekl ju sporta pas kumus
Apmekl ju kult ras, izklaides
pas kumus
Sa emu vesel bas apr pes
pakalpojumus
Sa emu soci los pakalpojumus
Sa emu skaistumkopšanas,
sadz ves un citus pakalpojumus
Pavadu br vo laiku
Mani b rni apmekl PII
Mani b rni m c s pamatskol
Mani b rni ieg st vid jo izgl t bu
Mani b rni apg st profesion lo
vai interešu izgl t bu

4. Ar ko J s lepojaties sav dz vesviet ?

5. L dzu, nov rt jiet, k J s apmierina KVALIT TE šaj s jom s J su dz vesviet

Apmierina Dr z k
apmierina

Dr z k
neapmierina Neapmierina Nav

pieejams
Ne

izmantoju
Teritorijas att st ba kopum
Inform cija par pašvald bas darbu
Pašvald bas veidotie informat vie
izdevumi un zi u apkopojumi
Iesp ja iesaist ties pašvald bas l mumu
pie emšan
Pašvald bas sniegtie pakalpojumi
Pirmsskolas izgl t bas pakalpojumi
Visp r j s izgl t bas pakalpojumi
Profesion l s izgl t bas pakalpojumi
M žizgl t bas pakalpojumi pieaugušajiem
Interešu izgl t bas iesp jas b rniem
Kult ras un izklaides pas kumi
Sporta un akt v s atp tas iesp jas
Apk rt j s vides sakopt ba un t r ba
Parki, apst d jumi un citas za s zonas
G j jiem dom t ielu infrastrukt ra
Daudzdz vok u m ju iekšpagalmi
Veloceli u infrastrukt ra
Transportam dom t ce u infrastrukt ra
Tilts p ri Daugavai
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p g
Satiksmes droš ba
Sabiedrisk transporta pakalpojumi
(t.sk., maršruti un reisi)
IT un komunik ciju infrastrukt ra
densapg des un kanaliz cijas

pakalpojumi
Atkritumu apsaimniekošana
Sabiedrisk k rt ba
Soci l s apr pes pakalpojumi
Vecu cilv ku apr pe
Vesel bas apr pes pakalpojumi
Veterin rie pakalpojumi

6. L dzu, sniedziet papildus skaidrojumu, ja iepriekš j jaut jum k d no jom m
atbild j t ar “neapmierina”!

7. L dzu, nov rt jiet, k du pakalpojumu vai iesp ju visvair k pietr kst J su dz vesviet
Iesp ja iesaist ties pašvald bas l mumu pie emšan
Pirmsskolas izgl t bas pakalpojumi
M žizgl t bas pakalpojumi pieaugušajiem
Interešu izgl t bas iesp jas b rniem
Kult ras un izklaides pas kumi
Sporta un akt v s atp tas iesp jas
Apk rt j s vides sakopt ba un t r ba
G j jiem dom t ielu infrastrukt ra
Veloceli u infrastrukt ra
Transportam dom t ielu/ce u infrastrukt ra
Otrs tilts p ri Daugavai
Satiksmes droš ba
Sabiedrisk transporta pakalpojumi (t.sk., maršruti un reisi)
IT un komunik ciju infrastrukt ra
densapg des un kanaliz cijas pakalpojumi

Atkritumu apsaimniekošana
Sabiedrisk k rt ba
Soci l s apr pes pakalpojumi
Vecu cilv ku apr pe
Vesel bas apr pes pakalpojumi
Veterin rie pakalpojumi
Citi, l dzu preciz jiet! _______________________________________

8. L dzu, nov rt jiet, cik labi J s paz stat apvienot J kabpils novada teritorijas:
Labi Vid ji Slikti Nemaz

J kabpils pils ta
Akn stes novads
J kabpils novads
Krustpils novads
Salas novads
Vies tes novads

9. K das ir noz m g k s priekšroc bas apvienot J kabpils novada ATT ST BAI (iesp jamas
vair kas atbildes)
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)
Iedz vot ji, prasmes un zin šanas
Laba vieta dz vei
Skaista apk rtne
T ra un sakopta apk rtne
Droš ba
Soci lie pakalpojumi un infrastrukt ra
Izgl t bas pakalpojumi un infrastrukt ra
Kult ras pas kumi un infrastrukt ra
Sporta pas kumi un infrastrukt ra
Vesel bas apr pe un infrastrukt ra
eogr fiskais novietojums

Esošie uz mumi
Algot darba iesp jas
Laba vieta uz m jdarb bai
Pieejam ce u un inženiert klu infrastrukt ra
Ražošanas teritorijas
Lauksaimniec b izmantojam zeme
Koksnes resursi
Der gie izrakte i
Dabas nemateri l s v rt bas
Kult rv sturiskais mantojums
Cits (l dzu preciz jiet, k das! ____________________________________________)

10. Vai saskat t k dus draudus vai noz m gus izaicin jumus saist b ar apvienot J kabpils
novada izveidošanu?

Draudus nesaskatu
Noz m gus izaicin jumus nesaskatu
Saskatu draudus vai noz m gus izaicin jumus (l dzu, preciz jiet, k dus! ______________
________________________________________________________________________)

11. Nosauciet, l dzu, 3 priorit ros darbus, kas apvienot J kabpils novada pašvald bai
b tu j risina nekav joties:

12. Kas ir svar g kais, ko nevajadz tu main t J su dz vesviet p c apvienošan s?

13. Kur J s ieg stat inform ciju par pašvald bu darbu (iesp jamas vair kas atbildes)
Kl tien
Pašvald bas ofici l m jas lap internet
Pašvald bas informat vaj izdevum
Pašvald bas Facebook lap
Citur (l dzu, preciz jiet, kur! ______________________________________________________)
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14. Vai tuv ko 3 5 gadu laik pl nojat main t savu dz ves vietu?
Gr ti pateikt
N , nepl noju
J , pl noju main t dz vesvietu rpus apvienot J kabpils novada
J , pl noju main t dz ves vietu apvienot J kabpils novada ietvaros (l dzu, preciz jiet, uz kurieni
______________________________________________________________________________)

15. Ja pl nojat main t savu dz ves vietu, l dzu, nor diet k p c: (iesp jamas vair kas atbildes)
Piem rot ks m joklis
Lab kas darba iesp jas
Lab kas uz m jdarb bas att st bas iesp jas
Lab kas izgl tošan s iesp jas b rniem
Lab kas br v laika pavad šanas iesp jas
Droš ka vide
Lab ks pieejamo pakalpojumu kl sts
Citi varianti (l dzu, nosauciet k di ______________________________________________)

16. Cik liel m r J s piekr tat apgalvojumam "Es ieteiktu saviem draugiem dz vot
apvienotaj J kabpils novad ", k p c?

L dzu, paskaidrojiet, k p c!
Piekr tu ____________________________________
Dr z k piekr tu ____________________________________
Dr z k nepiekr tu ____________________________________
Nepiekr tu ____________________________________
Gr ti pateikt ____________________________________

PALDIES JUMS PAR IZR D TO INTERESI UN ATV L TO LAIKU APTAUJAS ANKETAS AIZPILD ŠANAI!

AKNĪSTEI LATVIJAS SASTĀVĀ – 100

2021. gadā aktivitātes Aknīstē no-
tiks “Aknīstei Latvijas sastāvā – 100”
zīmē. Tāpēc radošā procesā tapis tēm-
turis - Aknīstes svētku logo. To idejiski
veidoja Eva Joča, Santa Šmite, Līga
Jaujeniece un Lāsma Prande. Ideju re-
zultātus apkopoja un mākslinieciski no-
formēja Līga Kate Trukšāne.

2018.gadā Latvijā plaši tika atzīmēta
100 gadu jubileja kopš Latvijas
Republikas proklamēšanas 1918.gada
18.novembrī, Rīgā, Latvijas Nacionālajā
teātrī.

Aknīste uz šīm svinībām varēja rau-
dzīties divējādi – tie, kas dzīvo “lejas”
Aknīstē, tie varēja svinēt kopā; savu-
kārt tie, kas dzīvo “augšas” Aknīstē –

tie gaidīt savu kārtu svinībām. Šogad
ir pienācis laiks, kad arī “augšas”
Aknīstei ir 100 gadu jubileja kopš tā
ir piederīga Latvijas valstij.

Peripetijas ap Aknīstes robežjautā-
jumu senatnē ir plašas un šobrīd jo-
projām neizšķetinātas, droši zināms
vien fakts, ka 1921.gadā Aknīste pil-
nībā pievienota Latvijas teritorijai.
Pirms tam starp Lietuvu un Latviju no-
tika karstas debates par Latvijas dien-
vidu un Lietuvas ziemeļu robežas līniju
– Latvija pieprasīja Mažeiķu dzelzce-
ļa staciju un dzelzceļa posmu tagadē-
jās Lietuvas teritorijā (lai nepārtrauktu
dzelzceļa satiksmi starp Liepāju un
Rīgu), savukārt Lietuvas vēlmes bija
krietni vien lielākas – tā vēlējās sev pie-
vienot Palangas apgabalu, teritoriju
austrumos no Bauskas, Aknīsti un visu
Ilūkstes apriņķi. 1920.gada 18.janvā-
rī Jelgavā sākās sarunas par abu pušu
pretenzijām, sarunas beidzās ar to, ka
sarunām rezultāta nebija – puses ne-
spēja piekāpties viena otrai. Pēc mē-
neša sarunas bija pavirzījušās soli uz
priekšu – vienīgi puses vēl nespēja vie-
noties par Palangas un Ilūkstes likte-
ni. 1920.gada pavasarī spraigo disku-

siju nomierināšanai tika pieaicināts
skotu profesors Dž.J.Simpsons – tas no-
veda pie skaidra robežlīguma parak-
stīšanas, kas noteica, ka visus strīdī-
gos teritoriālos strīdus izšķirs abu val-
stu kopīga komisija ar Dž.J.Simpsonu
priekšgalā. Pasākums rezultējās ar to,
ka 1921.gada 21.martā komisija pazi-
ņoja, ka Lietuvai tiek piešķirta
Palangas teritorija un zemes gabals
Sventājas upes ziemeļos (tā nodrošinot
Lietuvai pieeju pie jūras), arī Mažeiķu
teritorija tika atstāta Lietuvai; Latvija
saņēma dažādas teritorijas bijušās
Kurzemes guberņas dienviddaļā, tos-
tarp – Aknīsti no bijušās Kauņas gu-
berņas. Rēķinot hektāros – ieguvēja bija
Latvija, taču, rēķinot teritoriju nozī-
mīgumu, nepārprotami, ka ieguvēja
bija Lietuva. Tad sekoja pēdējās for-
malitātes - 1921.gada maijā tika iz-
veidota komisija 6 cilvēku sastāvā (3
latvieši, 3 lietuvieši) jaunās robežas no-
spraušanai dabā, kas savu darbu pa-
beidza pēc 6 gadiem. Pēdējie zīmogi uz
robežu dokumentiem tika saspiesti
1930.gadā[1].

Aknīste kā apdzīvota vieta rakstos
minēta jau 1298.gadā[2] – tomēr da-
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žādos laikmetu griežos tai ir dažādi klā-
jies: mainījušies īpašnieki, mainījusies
piederība kādai administratīvajai te-
ritorijai, kas un kā bijis precīzi – tas
vēl ir kāda vēsturnieka mūža darbs.

2028.gadā varēsim svinēt Aknīstes
730 gadi kopš tā minēta rakstos; bet

šogad svinēsim Aknīstes 100 gadi kā
tā pieder Latvijas teritorijai!

Līga Jaujeniece,
Aknīstes Novadpētniecības

muzeja vadītāja

[1] “1920. – 1925.gads Latvijas

Republikas Ministru kabineta sēžu pro-
tokolos, notikumos, atmiņās”, 1.sējums
(1920. – 1922.gads), R.: Valsts kance-
leja, 2018.gads, 747.lpp.

[2 https://sites.google.com/site/ak-
nistesnll/teritorija - skatīts 15.01.2021.

PII “Bitīte”
19.janvārī bērnudārzā “Bitīte” notika ziemas sporta pa-

sākums bērniem “Ziemas prieks”.
Tā kā šogad ziema lutina mūs ar sniedziņu, tad bērni

svaigā gaisā izbaudīja  ziemas priekus, pārbaudot sevi da-
žādās veiklības un jautrības stafetēs. Lai gan kopīgas sa-
sveicināšanās un iesildīšanās šogad vīrusa dēļ nevarēja būt,
tas nemazināja bērnu prieku. Mūsu mērķis būt stipriem
un veseliem.

Kādā no stafetēm bērni iejutās hokejistu lomā, kur va-
dot bumbu jātrāpa ripu vārtos, bet citā-skrienoša sniega-

vīra lomā. Īpašu prieku mazajiem sagādāja brauciens uz
plēves, kur skolotājas iejutās “zirdziņa’ lomā. Tāpat bēr-
niem patika ar “pikām” trāpīt pa “lāstekām” un apgērbt
sniegavīru. Vissvargākais uzdevums bērniem, brienot pa
dziļu sniegu, bija atvest malku no meža, tas bij diezgan grū-
ti.Paši lielākie bērni pārbaudīja sevi uz “Jocīgajām slēpēm”,
kur svarīgi sadarboties pa divi un atrast “īsto”kāju ar kuru
sākt stafeti. 

Lai gan sals knieba vaigos, bērni bija priecīgi un orga-
nizatori gandarīti. Pasākums izdevās lielisks!

Foto Rima Bludze
Sporta skolotāja Dace Lielbārde
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Akcija -”Iededz ‘guni” PII “Bitīte” 
Atbalstot Zemgales 1991. gada barikāžu dalībnieku bied-

rības organizēto akciju -”Iededz ‘guni”, šodien, 13. janvā-
rī, Aknīstes pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” Mārīšu
grupiņas bērni, skolotāju Valentīnas Petrokienes un
Kristīnes Vuškānes vadībā, pēcpusdienā apkārt karoga mas-
tam izbūvēja sniega mājiņu ar lodziņiem, bet vakarā ša-

jos lodziņos tika iedegtas svecītes. Patriotismu Aknīstes
pirms skolas izglītības iestādē “Bitīte” māca ar piemēru un
attieksmi, lai jau bērnībā mazais cilvēciņš justu, ka Latvija
ir svēta zeme, kurā mēs esam dzimuši.

L. Prande
Foto R. Bludze.

Par iegūto 2020.gadā
Aknīstes Novadpētniecības muzeja krājums pagājuša-

jā gadā ir kļuvis bagātāks par 229 priekšmetiem un tie visi
ir dāvināti no vietējo iedzīvotāju labās gribas un sirds ai-
cinājuma. Ir patīkami apjaust, ka ikvienā no mums mīt vēl-
me attīstīties, iet uz priekšu un reizē apzināties un ne-
aizmirst pagājušo – jo tikai šādā sakabē ir iespējama pa-
tiesa  izaugsme.

Īpašu pateicību par paveikto muzeja labā 2020.gadā pel-
nījuši šādi Aknīstes novada ļaudis – Jeļena Multiņa, Ivars
Žuravskis, Aija Voitiške, Vineta Jaujeniece, Silvija
Jaujeniece, Juris Brakovskis, Indra Vanuška, Rita
Matulēna, Inese Romanovska, Aļģis Paškonis (Roķišķi,
Lietuva), Vilis Mežaraups, Regīna Gasūne, Ilze Ieleja, Daiga
Ieleja, Aija Kažoka, Benita Pavlovska, Lilija Pupiņa, Irēna
Butkus, Marija Čūrišķe, Marija Ribicka, Māris Rutkovskis.

Par vērtīgiem stāstiem, atmiņām un dažkārt vienkār-
ši labu padomu pateicība Intai Stolniecei, Andrim Zībergam,
Skaidrītei Vecmuktānei, Amālijai Ozoliņai, Ausmai
Bērziņai, Agrīdai Sermuliņai, Edītei Pulerei, Anatolijam
Timofejevam, Veltai Žerdiņai un ikvienam, kurš trāpījies
ceļā un pateicis nejaušu faktu, kurš ir labi papildinājis kādu
vēl neatrisinātu vēstures stāstu.

Kopā ar jaunajiem dāvinājumiem, muzeja kopējais krā-
jums ir papildināts par 505 priekšmetiem – tas nozīmē, ka
gan jaunie dāvinājumi, gan daļa no muzejā jau bijušajiem
priekšmetiem ir digitalizēti un tiem veikts zinātniskais ap-
raksts. Savukārt Latvijas Nacionālā muzeju krājuma kop-
katalogā šī gada sākumā jau bija skatāmi 950 Aknīstes
Novadpētniecības muzeja krājuma priekšmeti (skat.
www.nmkk.lv).

Protams, lielākā daļa no muzeja priekšmetiem netiek ek-
sponēta, tas ir dabiski, jo citādi muzeja ekspozīcija pārvērstos
par “krāmu krautuvi” (muzejnieku radīts formulējums), kurā
neko nevar pārskatīt. Taču jau šobrīd ir skaidrs, ka viens
no pagājušajā gadā saņemtajiem dāvinājumiem radīs pa-
stāvīgu vietu pastāvīgajā ekspozīcijā – tas ir Māra Rutkovska
un Marijas Ribickas dāvinātais G.Ērenpreisa velosipēdu
fabrikā ražots sieviešu velosipēds (modelis “Specials” dāmu)
– kas, visticamāk, ir pirkts Aknīstē, Daugavpils ielā 11,
Šneiera Berkoviča Dažādu preču tirgotavā (ap 1939.gadu).
Velosipēds gan nav pilnā komplektācijā un savā mūžā ir
piedzīvojis dažādus laikus, taču, sazinoties ar mūsdienās
atjaunotās Ērenpreisa velosipēdu fabrikas restauratoriem,
ir panākta vienošanās par Aknīstes eksemplāra restaurāciju.
Cerams, ka jau šī gada otrajā pusē jebkuram būs iespēja
aplūkot šo restaurēto jaunieguvumu.

Viens no muzeja jaunieguvumiem - ložmetēja lentas
daļa (Inv.Nr.: AKM 2206)

Atrasta Aknīstes pagasta “Kaļķucepļos”, mājas bēniņos.
II Pasaules kara laikā mājā bija izvietojusies vācu armi-

jas daļa un tuvākā apkaimē ap māju un pie Radžupes
upes notika apšaudes. Kāds vācu armijas karavīrs  ap-
šaudes laikā esot gadījies  mājas 2.stāva logā, kur ticis

nošauts – apbedīts turpat pie mājas sienas.

Līga Jaujeniece,
Aknīstes Novadpētniecības muzeja vadītāja
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Gārsenes pagasta bibliotēkā 2021.gadam abonētie 
preses izdevumi:

1. 100 Labi Padomi
2. Avene
3. Brīvā Daugava
4. Ieva
5. Ievas Dārzs
6. Ievas Stāsti
7. Ievas Veselība

8. Ilustrētā Junioriem
9. Ilustrētā Pasaules Vēsture
10. Kā tas strādā?
11. Klubs
12. Lauku Māja
13. Mājas Viesis
14. Nezināmā Kara Vēsture

15. Nezināmā Vēsture
16. Planētas Noslēpumi
17. Praktiskais Latvietis
18. Privātā Dzīve
19. Vakara Romāns
20. Zintnieks

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” valsts apmaksātās
programmas ietvaros veic mobilā mamogrāfa izmeklēju-
mus.

Mobilais digitālais mamogrāfs ir īpaši aprīkots autobuss,
kura pieejamība izbraukumos atvieglo iedzīvotājiem iespēju
saņemt augstvērtīgu mamogrāfijas izmeklējumu dzīvesvietas
tuvumā.

Piedāvājam šādus mamogrāfijas izmeklējumus:

1. Valsts krūšu dziedzeru audzēja skrīninga ietvaros sie-
vietēm ar speciālām Nacionālā veselības dienesta uzaici-
nājuma vēstulēm - izmeklējumu veic BEZ MAKSAS.

2. Diagnostiskais izmeklējums ar ārsta nosūtījumu (jā-
maksā pacienta iemaksa - EUR 3,00).

AKCIJA! D vitamīna analīzes – 6,00 EUR, kā arī vei-
cam visu veidu analīzes. Analīžu rezultātus saņem-
siet Jums ērtākā veidā. Tālrunis uzziņām 26212236.

Pakalpojumu sniegšanas laikā tiks ievēroti visi hi-
giēniskie un pretepidēmiskie aizsardzības pasāku-
mi, kā arī pacientiem tiks izsniegti individuālās aiz-
sardzības līdzekļi.

Atrodoties gaidīšanas rindā uz izmeklējumiem, lū-
dzam ievērot distanci!

Veicam izmeklējumus bez iepriekšējā pieraksta!
Mobilā mamogrāfa izbraukums Aknīstē notiks 2021.

gada 13. februārī.
Atrašanās vieta:
Veselības un sociālās aprūpes centrs, Skolas iela

9, Aknīste,
no plkst. 8.00 līdz plkst. 10.00.
Tālrunis uzziņām: 26458044.

IEVĒRĪBAI!
Ar 01.01.2021. ir mainījies minimālās algas lielums, kā arī valstī noteiktais ar nodokli neapliekamais ienākumu

līmenis. VID ir prognozējis katram nodarbinātajam neapliekamo ienākumu līmeni, kuru piemēro aprēķinot darba
algu. Ieteicams katram nodarbinātajam pārbaudīt VID datu bāzē savu prognozēto nepaliekamo ienākumu lielumu
( to var redzēt EDS , Algas grāmatiņa) un, ja tas tur ir uzrādīts, izvērtēt vai nav nepieciešams atzīmēt "nepiemērot
neapliekamo minimumu". Informācijai- ja ienākumi 2021. gadā būs lielāki, nekā to ir prognozējis VID, balstoties
uz iepriekšējā gada datiem, un tiks piemērots neapliekamais minimums, var gadīties, ka izveidosies nodokļu pa-
rāds. Atzīmi, ka nepiemērot neapliekamo minimumu, var izdarīt tikai katrs pats nodarbinātais par sevi, darba de-
vējs to izdarīt nevar.

2020.gada 11.decembrī mūžībā aizgāja
FILOMENA SABINSKA 

09.08.1930.-11.12.2020.

Māt,
kaut pēdējās atvadas
liekas
sāpju brīdī
kā vērmeļu malks,
Tava mīlestība
būs liepa,
kura svētījot
vienmēr pāri
mūsu dzīves gājumam
šalks.
(K.Apškrūma)

Meitas Vilhelmīne, Margarita 
un mazbērni Solvita, Edmunds
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Aknîstes novada domes iz de vums
Re dak ci ja: Lâsma Pran de telef. 65237762, mob. 26386407, e-pasts las ma. pran de@inbox.lv, mâjas la pas ad re se www.akniste.lv. 

Par skaitïu un fak tu pa reizîbu, kâ arî par slu dinâju mu tek stu at bild au tors. Pub licçtie ma te riâli ne vienmçr at spo guïo re dak ci jas vie dok li.
Pârpub licçðanas vai citçðanas gadîjumâ at sau ce ob ligâta. Ie spiests SI A „Lat ga les dru ka”. 

Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgās
Sirds ilgi saglabās.
Pieminēsim Aknīstes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos Mūžībā

aizgājušos:
Ansoviča Anžela         01.10.1970    10.01.2021
Bite Inta         15.01.1946    20.12.2020
Bordjajeva Leonīda        04.07.1959   21.01.2021
Bruža Irma        09.11.1931    08.12.2020
Buholcs Raitis         30.04.1964    30.11.2020
Čeirāns Eriks         28.12.1941    16.01.2021
Černova Nadežda         15.07.1950    13.01.2021
Gailišs Valentīns         27.07.1961    27.01.2021
Grinberga Malda         02.02.1951    04.01.2021
Koļesnikova Jekaterina 02.12.1935    23.01.2021
Liniņa Janīna         20.09.1935    18.01.2021
Mačuks Viktors         18.10.1947    26.12.2020
Majevskis Aleksandrs         20.12.1950    13.01.2021
Marihins Igors         20.11.1963    05.01.2021
Miezītis Kārlis         19.06.1945    09.01.2021
Ozoliņa Lilija         09.07.1925    12.01.2021
Ozoliņa Vilma         24.11.1941    12.01.2021
Poriete Helēna         31.03.1936    21.01.2021
Putraims Einārs        29.06.1962    25.01.2021
Rīteris Artūrs         01.02.1992    27.12.2020
Sidorova Tatjana         12.11.1946    11.12.2020
Vlasenko Fjodors         22.08.1946    07.01.2021

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!
Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa

DECEMBRĪ 
un JANVĀRĪ

Es savai māmiņai,
Kā sirsniņa azotē,
Kā sirsniņa azotēi,
Kā puķīte dārziņā.

Dzimušas 2 meitenes -
Lorēna un Steisija

Izabella

Sveicam vecākus!

Tu būsi debesīs, zemē,
Tu vējā un saulē.
Tu savējo sirdīs,
Tie tevi neaizmirsīs.

(V. Kokle–Līviņa)

Izsakām visdziļāko 
līdzjūtību Jānim Vanagam, 

māmuļu izvadot
pēdējā gaitā.

Mednieku kolektīvs “Vilkplēši”

Mēs katrs spējam 
Baltākos brīnumus radīt –
No zieda,
No vārda,
no krāsas,
no skaņas,
no vēja.
Mēs katrs protam to tālāk dot
Mīlot un atbildes neprasot.

(G. Āboliņa)

Ainai Deksnei 
novēlam veselību, 

izturību un dzīvesprieku 
dzimšanas dienā!

1987. gada absolventi.

Par tiem gadiem neteiksim nevienam,
Tikai sapņos pastāvēsim klāt.
Lai Tu pati vari šajā dienā
Apsnigušos mirkļus pārcilāt.

Marijai Barišņikovai
Sveicieni skaistajā jubilejā! 

Mazbērni: Mārtiņš, Gvido, Jorens


