
Aknīstes novada
vēstis

Nr. 11/22 2014. gada NOVEMBRIS

Par pašvaldības budžeta izpildi
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likumu „Par

pašvaldību budžetiem”,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,

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

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta
2014.gada janvāra-oktobra ieņēmumus – EUR 2333207,04 un iz-
devumus – EUR 2646587,39; speciālā budžeta ieņēmumus –
EUR 114944,57 un izdevumus – EUR 95992,47.

Par saistošo noteikumu Nr.27/2014 „Grozījumi Aknīstes
novada domes 2014.gada 12.februāra saistošajos noteikumos
Nr.3/2014 „Par Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta

plānu 2014.gadam”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas

2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo, otro daļu,

likumu „Par pašvaldību budžetiem”,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,

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

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.27/2014 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 2014.gada 12.februāra saistošajos noteikumos
Nr.3/2014 „Par Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plānu
2014.gadam””.

Par saistošo noteikumu Nr.28/2014 „Grozījumi Aknīstes
novada domes 2014.gada 12.februāra saistošajos noteikumos
Nr.4/2014 „Par Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta

plānu 2014.gadam”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas

2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo, otro daļu,
likumu „Par pašvaldību budžetiem”,

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

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.28/2014 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 2014.gada 12.februāra saistošajos noteikumos
Nr.4/2014 „Par Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plā-
nu 2014.gadam””.

Par grozījumiem pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu
budžetā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likumu „Par pašvaldību
budžetiem”,

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

Apstiprināt grozījumus pašvaldības 2014.gada ziedojumu un
dāvinājumu budžetā.

Par līgumu slēgšanu un noslēgto līgumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās da-

ļas 2.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,

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

Apstiprināt līgumu ar SIA „Vendigo” par spēļu konsoles iegā-
di LEADER programmas projekta „Jaunatnes iespējas” ietvaros.
Līguma summa EUR 539,00.

Apstiprināt līgumu ar I. P. par muzikālo pakalpojumu Aknīstes
novada Asares kultūras namā 17.10.2014. Līguma summa EUR
450,00.

Apstiprināt līgumu ar SIA „Antaris” par pārtikas produktu pie-
gādi PII „Bitīte” un Asares pamatskolas vajadzībām (garšvielas, pie-
devas un citi pārtikas produkti, olas, eļļa). 

Apstiprināt līgumu ar SIA „Forevers” par pārtikas produktu pie-
gādi PII „Bitīte” un Asares pamatskolas vajadzībām (gaļa un gaļas
izstrādājumi). 

Apstiprināt līgumu ar SIA „Latgales piens” par pārtikas produktu
piegādi PII „Bitīte” un Asares pamatskolas vajadzībām (piens un
piena produkti). 

Apstiprināt līgumu ar SIA „LaFruta piens” par pārtikas produktu
piegādi PII „Bitīte” un Asares pamatskolas vajadzībām (zivis un ziv-
ju izstrādājumi). 

Apstiprināt līgumu ar SIA „Futurus Food” par pārtikas produktu
piegādi PII „Bitīte” un Asares pamatskolas vajadzībām (graudu ma-
luma produkti, cukurs). 

Apstiprināt licences līgumu ar biedrību „AKKA/LAA” par tie-
sībām demonstrēt filmu „Nāc ar mani padejot” 19.10.2014. Aknīstē.
Līguma summa EUR 14,23.

Apstiprināt līgumu ar SIA „LA sistēmas” par apkures sistēmas
montāžu Aknīstes vidusskolas pagrabstāva garderobes telpās. Līguma
summa EUR 879,14.

Apstiprināt līgumu ar SIA „LA sistēmas” par apkures katla mon-
tāžu Aknīstes bērnu un jauniešu centrā. Līguma summa EUR 891,61.

Apstiprināt līgumu ar sertificētu nekustamā īpašuma vērtētāju I.Š.
par nekustamo īpašumu „Akācijas 1”, „Kartupeļu šķirotava”,
„Jaunupītes”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, vērtēšanu. Līguma
summa EUR 400,00.

Apstiprināt līgumu ar sertificētu nekustamā īpašuma vērtētāju I.Š.
par nekustamā īpašuma Miera ielā 1 - 12, Aknīstē, Aknīstes nova-
dā, vērtēšanu. Līguma summa EUR 70,00.

Apstiprināt līgumu ar SIA „Woodmaster” par ziedojumu EUR
70,00 apmērā Aknīstes novada lauksaimnieku ražas ballei. 

Apstiprināt līgumu ar ZS „Sniegi” par Aknīstes vidusskolas gar-
derobes kāpņu telpas un pirmās telpas remontu. Līguma summa EUR
1936,00.

Apstiprināt līgumu ar SIA „Brēķu studenti” par transporta pa-
kalpojumu kravu pārvešanai, kā arī materiālo iestrādi Asares pagastā,
Aknīstes novadā. Likme par 1 km pašizgāzējam 16 m3 – EUR 1,33;

likme par 1 km pašizgāzējam 10 m3 – EUR 1,13; likme par mate-
riālo iestrādi 1 m3 – EUR 3,15; likme par 1 m3 ekskavatora pakal-
pojumiem materiāla iekraušanai – EUR 0,51; likme par ekskava-
tora pakalpojumu (rakšanu) 1 h – EUR 37,87. Kopējā maksimālā
darbu izmaksas summa nevar pārsniegt EUR 2000,00.

Apstiprināt līgumu ar ZS „Arkliņi” par mehanizētu pašvaldī-
bas autoceļu malu krūmu atvašu appļaušanu Asares pagasta pārvaldes
teritorijā. Maksa EUR 48,40 stundā.

Apstiprināt būvuzraudzības līgumu ar A.V. par būvuzraudzības
veikšanu kapličas jaunbūvei Aknīstes novada Aknīstes pilsētā. Līguma
summa EUR 3900,00.

Apstiprināt līgumu ar G.L. par mūzikas pakalpojumu Aknīstes
novada Gārsenes kultūras namā 17.11.2014. Līguma summa EUR
500,00.

Apstiprināt līgumu ar IK „Alens S” par PVC logu izgatavoša-
nu, uzstādīšanu un ārējo apdari Aknīstes novadpētniecības muze-
jā. Līguma summa EUR 1162,52.

Slēgt līgumu ar V.M. par pirts Krasta ielā 11, Aknīstē nomu. Nomas
maksa EUR 10,44 mēnesī. (pašvaldība piegādā nomniekam 30 m3
malkas) 

Slēgt līgumu ar biedrību „Latvijas Pašvaldību savienība” par sa-
darbību Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda
programmas projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašval-
dību veiktspējas uzlabošana” aktivitāšu realizācijā.

Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas

6.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,

G.Geida, A.Zībergs, V.Čāmāne, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav;
ATTURAS – 1 (J.Vanags), Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Piešķirt EUR 13535,06 papildus darbu apmaksai sakarā ar pro-
jekta Augšzemes un Skolas ielas (t.s. tilts pār Dienvidsusēju) re-
konstrukcija Aknīstē”, 2.kārta, realizāciju no dabas resursu nodokļa
līdzekļiem.

Piešķirt EUR 200,00 viena loga nomaiņai Parka ielā 1 – 2, Aknīstē,
no nesadalītajiem budžeta līdzekļiem.

Piešķirt EUR 300,00 ēkas Saltupes ielā 9, Aknīstē, tehniskā stā-
vokļa apsekošanai no tautsaimniecības budžeta līdzekļiem. 

Piešķirt EUR 612,00 datora iegādei bāriņtiesai no nesadalītajiem
budžeta līdzekļiem.

Par pašvaldības zemes nomu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da-

ļas 27.punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,

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

Iznomāt LPKS „Aknīste” pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu
„Augšzemes” 1,2171 ha platībā, Aknīstes pagastā, kadastra
Nr.56250070169, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem.
Zemes lietošanas mērķis 1003 – lauksaimnieciska rakstura uzņē-
mumu apbūve.

Iznomāt O.T. pašvaldības zemes gabalus 1) kadastra
Nr.56250050074 – 2,0 ha; 2) kadastra Nr. 56250050075 – 1,0 ha,
un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas
mērķis 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība.

Iznomāt SIA „Nordtorf” pašvaldībai piekrītošus zemes gabalus
1) kadastra Nr. 56250070199 – 0,2117 ha; 2) kadastra Nr.
56250070166 – 0,2581 ha, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 5 ga-
diem. Zemes lietošanas mērķis 1001 – rūpnieciskās ražošanas uz-
ņēmumu apbūve.

Iznomāt A.Ž. pašvaldības zemes gabala daļu 0,1232 ha platībā,
kadastra Nr.56050010558, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10
gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0502 – pagaidu atļautā izmanto-
šana sakņu dārziem.
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Iznomāt A.L. pašvaldības zemes gabalu 0,1935 ha platībā, ka-
dastra Nr.56050010139, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 ga-
diem. Zemes lietošanas mērķis 0601 – individuālo dzīvojamo māju
apbūve.

Iznomāt A.P. un A.T. katram ½ domājamo daļu no pašvaldības
zemes gabala 0,6 ha platībā, kadastra Nr.56440050250, un noslēgts
zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 1003
– lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve.

Iznomāt P.V. pašvaldības zemes gabalus 1) 1,2 ha platībā, kadastra
Nr.56440050226; 2) 2,0 ha platībā, kadastra Nr.56440050352, un
noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mēr-
ķis 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība.

Iznomāt I.L. pašvaldības zemes gabalu 0,3 ha platībā, kadastra
Nr.56440050241, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem.
Zemes lietošanas mērķis 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve.

Par zemes vienību platību apstiprināšanu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 10.04.2012. noteikumu Nr.263

„Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas no-
teikumi” 132.1.apakšpunktu,

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

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldībai piekritīgo zemes vie-
nību platības Aknīstes pilsētas teritorijā atbilstoši Nekustamā īpa-
šuma valsts kadastra informācijas sistēmas telpiskajiem datiem
Aknīstes novada pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām:

Par daļēji aizaugušas lauksaimniecības zemes apmežošanu
Pamatojoties uz Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma

10.panta piekto daļu, Aizsargjoslu likuma 13.panta otrās daļas 2.pun-
kta c)apakšpunktu, 16.pantu, 42.panta pirmās daļas 1.punkta b)apakš-
punktu, 45.panta 13.punktu, Ministru kabineta 10.04.2014. notei-
kumu Nr.162 „Autoceļu aizsargjoslu noteikšanas metodika” 10.pun-
ktu, Aknīstes novada domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem
Nr.5 „Par teritorijas plānojumiem”,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,
G.Geida, A.Zībergs, V.Čāmāne, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav;
ATTURAS – 1 (J.Vanags), Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Neatļaut SIA „Myrtillus” veikt lauksaimniecībā izmantojamās
zemes (LIZ) apmežošanu Gārsenes pagasta nekustamā īpašuma
„Kalni” zemes vienībā ar kadastra Nr.5662 001 0011 9,6 ha platī-
bā, kadastra Nr.5662 001 0010 – 18,1 ha platībā.

Par pašvaldības materiālo pabalstu piešķiršanu
Pamatojoties uz Aknīstes novada domes 21.10.2009. Saistošajiem

noteikumiem Nr.14/2009 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes no-
vada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli”,

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

Piešķirt 1 personai apbedīšanas pabalstu. Kopā EUR 75,00.
Piešķirt 5 personām pabalstus sakarā ar bērnu piedzimšanu. Kopā

EUR 750,00.
Piešķirt 5 personām ārstēšanās pabalstus sakarā ar ilgstošu ār-

stēšanos. Kopā EUR 725,00.
Piešķirt brīvpusdienas 50% apmērā uz laiku no 01.11. – 31.12.2014.

– 1 skolēnam.

Piešķirt brīvpusdienas 50% apmērā uz laiku no 01.11. – 31.12.2014.
– 1 PII „Bitīte” audzēkņiem.

Piešķirt brīvpusdienas 100% apmērā uz laiku no 01.11. –
31.12.2014. – 1 skolēniem.¨

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā
Pamatojoties uz likumu „Par dzīvojamo telpu īri”, likuma „Par

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6., 14.pantu un Aknīstes
novada domes 16.09.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr.8/2009 „Par
Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risinā-
šanā”, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu
un 15.panta pirmās daļas 9.punktu,

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

Izīrēt M.J. dzīvokli Nr.14 „Dimanti”, Gārsenes pagastā, slēdzot
dzīvojamo telpu īres līgumu uz 1 gadu ar tiesībām līgumu pagari-
nāt. 

Izīrēt A.P. dzīvokli Nr.15 „Spodras”, Asares pagastā, Aknīstes no-
vadā. 

Reģistrēt M.A. pašvaldības Reģistrā Nr.1 „Pašvaldībai piedero-
šu dzīvojamo telpu izīrēšana” ar kārtas Nr.94.

Reģistrēt A.R. pašvaldības Reģistrā Nr.1 „Pašvaldībai piedero-
šu dzīvojamo telpu izīrēšana” ar kārtas Nr.95.

Reģistrēt I.A. pašvaldības Reģistrā Nr.1 „Pašvaldībai piederošu
dzīvojamo telpu izīrēšana” ar kārtas Nr.96.

Reģistrēt I.L. pašvaldības Reģistrā Nr.1 „Pašvaldībai piederošu
dzīvojamo telpu izīrēšana” ar kārtas Nr.97.

Atļaut nodot apakšīrē S.M. dzīvokli Augšzemes ielā 24 – 2, Aknīstē,
apakšīres līgumu slēdzot uz 1 gadu.

Par dalību biedrībā „Zemgales tūrisma asociācija”
Pamatojoties uz biedrības „Zemgales tūrisma asociācija” uzai-

cinājumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,

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

Iestāties biedrībā „Zemgales tūrisma asociācija”.

Par īres maksas noteikšanu pašvaldībai piederošajās
daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās Kraujas 1, Kraujas 2,
Kraujas 3, Kraujas 4, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā,

māju iedzīvotājiem
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da-

ļas 14.punkta b apakšpunktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.pan-
ta otro, trešo daļu, 11.1panta pirmo daļu, Dzīvokļa īpašuma liku-
ma 13.pantu, Latvijas Republikas Civillikuma 1868.pantu,

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

Noteikt īres maksu pašvaldībai piederošajās daudzdzīvokļu dzī-
vojamajās mājās „Kraujas 1”, „Kraujas 3”, un „Kraujas 4”, Gārsenes
pagastā, Aknīstes novadā, – 0,35 euro/m2, no kuriem 0,21 euro/m2

ir apsaimniekošanas maksa. 
Noteikt īres maksu pašvaldībai piederošajā daudzdzīvokļu dzī-

vojamajā mājā „Kraujas 2”, Gārsenes pagastā, Aknīstes nova-
dā, – 0,42 euro/m2, no kuriem 0,28 euro/m2 ir apsaimniekoša-
nas maksa.

Uzdot Aknīstes novada pašvaldības juriskonsultei L.Valainei brī-
dināt pašvaldības dzīvokļu īrniekus par noslēgto dzīvojamo telpu
īres līgumu pārjaunošanu, pārgrozot prasījuma tiesisko pamatu un
būtiskos noteikumus.

Pēc lēmuma pieņemšanas likumā noteiktajā kārtībā nosūtīt brī-
dinājumus daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īrniekiem par izmai-
ņām īres līgumos noteiktajā īres maksas apmērā un uzaicināt īrniekus
noslēgt pārjaunojuma dzīvojamās telpas īres līgumus. Brīdinājumā
norādīt tiesisko pamatu un pārjaunojuma līguma noslēgšanas ter-
miņus.

 

Nr.p.k. Zemes vien bas 
kadastra apz m jums 

Grafisk  plat ba (ha) 

1. 56050010265 0,1383 
2. 56050010274 0,0236 
3. 56050010417 0,2390 
4. 56050010276 0.0985 
5. 56050010728 0,2563 
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Par Aknīstes novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa
Dimanti – 13, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, īres tiesību

izsoles rezultātu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da-

ļas 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas iz-
šķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, Ministru kabineta
2014.gada 21.oktobra Mantas atsavināšanas komisijas lēmumu Nr.3,

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

Apstiprināt 2014.gada 10.novembra Izsoles protokola Nr.2 īres
tiesību izsoles rezultātus;

Apstiprināt izsoles dalībnieci I.M. par izsoles uzvarētāju, kura
par izsoles objektu ir nosolījusi augstāko īres maksu, kura sastāda
EUR 193,64 (viens simts deviņdesmit trīs euro 64 centi) gadā. (EUR
16,14 mēnesī);

Uzdot juriskonsultei L.Valainei 1 (vienas) nedēļas laikā sagata-
vot dzīvojamās telpas īres līgumu ar izsoles uzvarētāju uz 1 (vie-
nu) gadu ar tiesībām pagarināt īres līgumu.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pan-
ta pirmās daļas 4.punktu,

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

Izbeigt J.B. zemes lietošanas tiesības uz zemi „Skujāni”, Asares
pag., Aknīstes nov., Kad. Nr. 5644 004 0262 – 0,5 ha platībā un Kad.
Nr. 5644 005 0345 – 0,4 ha platībā.

Īpašums „Skujāni”, Kad. Nr. 5644 004 0262 – 0,5 ha platībā un
Kad. Nr. 5644 005 0345 – 0,4 ha platībā, piekrīt Aknīstes novada
pašvaldībai un ir ierakstāms zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Izsūtīt paziņojumu par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību pār-
traukšanu un piedāvājumu slēgt nomas līgumu.

Izbeigt L.K. zemes lietošanas tiesības uz zemi „Tauriņi”, Asares
pag., Aknīstes nov., Kad. Nr. 5644 004 0335 – 0,2 ha platībā.

Zemes gabals piekrīt Aknīstes novada pašvaldībai un ir ierakstāms
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Izsūtīt paziņojumu par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību pār-
traukšanu.

Izbeigt R.K. zemes lietošanas tiesības uz zemi „Lāčukalni”,
Gārsenes pag., Aknīstes nov., Kad. Nr. 5662 001 0105 – 3,6 ha.

Zemes gabals piekrīt Aknīstes novada pašvaldībai un ir ierakstāms
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Izsūtīt paziņojumu par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību pār-
traukšanu un piedāvājumu slēgt nomas līgumu.

Izbeigt M.G. zemes lietošanas tiesības uz zemi „Dukāti”, Gārsenes
pag., Aknīstes nov., Kad. Nr. 5662 002 0136 – 0,2 ha platībā. 

Zemes gabals piekrīt Aknīstes novada pašvaldībai un ir ierakstāms
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Izsūtīt paziņojumu mantiniekiem par zemes pastāvīgās lietoša-
nas tiesību pārtraukšanu un piedāvājumu slēgt nomas līgumu.

Izbeigt N.R. zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu „Lielrijas”,
Gārsenes pag., Aknīstes nov., Kad. Nr. 5662 003 0121 – 3,4 ha pla-
tībā.

Zemes gabals piekrīt Aknīstes novada pašvaldībai un ir ierakstāms
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Izsūtīt paziņojumu par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību pār-
traukšanu un piedāvājumu slēgt nomas līgumu.

Izbeigt J.K. zemes lietošanas tiesības uz zemi „Galdnieki”, Gārsenes
pag., Aknīstes nov., Kad. Nr. 5662 003 0142 – 0,9 ha platībā.

Zemes gabals piekrīt Aknīstes novada pašvaldībai un ir ierakstāms
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Izsūtīt paziņojumu par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību pār-
traukšanu un piedāvājumu slēgt nomas līgumu.

Izbeigt B.R. zemes lietošanas tiesības uz zemi „Grantiņi”, Gārsenes
pag., Aknīstes nov., Kad. Nr. 5662 003 0150 – 0,7 ha platībā, Kad.

Nr. 5662 003 0343 – 1,8 ha platībā un Kad. Nr. 5662 005 0049 –
6,2 ha platībā .

Zemes gabali piekrīt Aknīstes novada pašvaldībai un ir ierakstāmi
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Izsūtīt paziņojumu par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību pār-
traukšanu un piedāvājumu slēgt nomas līgumu.

Izbeigt V.P. zemes lietošanas tiesības uz zemi „Graudu kalte
„Prunķēni””, Gārsenes pag., Aknīstes nov., Kad. Nr. 5662 002 0127
– 0,2 ha platībā.

Zemes gabals piekrīt Aknīstes novada pašvaldībai un ir ierakstāms
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Izsūtīt paziņojumu par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību pār-
traukšanu un piedāvājumu slēgt nomas līgumu.

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.pan-
ta pirmās daļas 2.punktu, 26.panta otro un trešo daļu, likuma „Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu, Ministru kabineta 30.10.2007.
noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”
31.punktu,

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

Izbeigt D.S. vai viņas mantiniekiem pastāvīgā lietošanā piešķirtā
zemes gabala Pasta iela 2, Aknīstes pilsētā, kadastra apzīmējums
56050010274 – 236 m² platībā, zemes lietošanas tiesības.

Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 56050010274 piekrīt
Aknīstes novada pašvaldībai un uz pašvaldības vārda ierakstāms ze-
mesgrāmatā.

D.S. mantinieki iegūst zemes nomas tiesības uz lietošanā biju-
šo zemi Pasta iela 2, Aknīstes pilsētā, ar kadastra apzīmējumu
56050010274.

Izbeigt T.K. pastāvīgā lietošanā piešķirtā zemes gabala Saltupes
ielā 22, Aknīstes pilsētā, kadastra apzīmējums 56050010527 – 1200
m² platībā, zemes lietošanas tiesības.

Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 56050010527 piekrīt
Aknīstes novada pašvaldībai un uz pašvaldības vārda ierakstāms ze-
mesgrāmatā.

T.K. iegūst zemes nomas tiesības uz lietošanā bijušo zemi Saltupes
ielā 22, Aknīstes pilsētā, ar kadastra apzīmējumu 56050010527.

Izbeigt M.D. pastāvīgā lietošanā piešķirtā zemes gabala Dārza
iela 4, Aknīstes pilsētā, kadastra apzīmējums 56050010265 – 1383
m² platībā, zemes lietošanas tiesības.

Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 56050010265 piekrīt
Aknīstes novada pašvaldībai un uz pašvaldības vārda ierakstāms ze-
mesgrāmatā.

M.D. iegūst zemes nomas tiesības uz lietošanā bijušo zemi Dārza
iela 4, Aknīstes pilsētā, ar kadastra apzīmējumu 56050010265.

Izbeigt J.P. vai viņa mantiniekiem pastāvīgā lietošanā piešķirtā
zemes gabala Skolas ielā 33, Aknīstes pilsētā, kadastra apzīmējums
56050010417 – 2387 m² platībā, zemes lietošanas tiesības.

Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 56050010417 piekrīt
Aknīstes novada pašvaldībai un uz pašvaldības vārda ierakstāms ze-
mesgrāmatā.

J.P. mantinieki iegūst zemes nomas tiesības uz lietošanā bijušo
zemi Skolas ielā 33 , Aknīstes pilsētā, ar kadastra apzīmējumu
56050010417.

Par saistošo noteikumu Nr.29/2014 „Grozījumi Aknīstes
novada domes 2011.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos

Nr.1 „Par Aknīstes novada pašvaldības nodevām” 
apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās da-
ļas 1.punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās
daļas 2., 4., 7., 9.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,
G.Geida, A.Zībergs, V.Čāmāne, J.Vanags, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET
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– nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.29/2014 „Grozījumi

Aknīstes novada domes 2011.gada 26.janvāra saistošajos noteiku-
mos Nr.1 „Par Aknīstes novada pašvaldības nodevām””. 

Par Aknīstes novada domes sēdes 22.10.2014. lēmuma
Nr.26 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” 17.punkta 

atcelšanu
Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta Jēkabpils reģionālās no-

daļas 21.11.2014. vēstuli Nr.2-04.1-Z/1172 „Par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanas atcelšanu”,

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

Atcelt Aknīstes novada domes sēdes 22.10.2014. lēmuma Nr.26
„Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” 17.punktu.

Par Komisijas izveidošanu darījumiem ar 
lauksaimniecības zemi

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da-
ļas 24.punktu, likumu „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”,

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

Izveidot pašvaldības Komisiju darījumiem ar lauksaimniecības
zemi šādā sastāvā:

Vija Dzene, Ilze Ieleja, Kristaps Žubeckis, Liene Valaine, Irēna
Butkus.

Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa) atsavināšanas izsoles
rezultātiem

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās da-
ļas 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 9.pan-
ta otro daļu, 10.pantu, 13.pantu, 32.panta pirmo daļu, Pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas 24.11.2014. lēmumu (prot. Nr.5),

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

Atzīt izsoli par Aknīstes pašvaldības īpašumā esošā dzīvokļa
Miera ielā 1 – 12, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanu par ne-
notikušu.

Atkārtoti organizēt minētā dzīvokļa atsavināšanas izsoli, paze-
minot nosacīto cenu par 5%.

Izdarīt grozījumus Aknīstes novada domes 22.10.2014. (prot. Nr.18,
23.#) izsoles noteikumos Nr.02/2014 „Par Aknīstes novada pašvaldības
īpašumā esošā dzīvokļa Miera ielā 1 – 12, Aknīstē, atsavināšanu”.

Apstiprināt izsoles noteikumos Nr.02/2014 „Par Aknīstes no-
vada pašvaldības īpašumā esošās zemes atsavināšanu” jaunā re-
dakcijā. 

Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās da-

ļas 3.punktu, Administratīvā procesa likuma 63.pantu pirmās da-
ļas 3.punktu, 

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

Anulēt ziņas par 1 personas deklarēto dzīves vietu.

2014.gada 22.oktobrī
Aknīstes novada domes sēdē

pieņemtie lēmumi
Par Aknīstes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka

ievēlēšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da-

ļas 26.punktu, Bāriņtiesu likuma 9.pantu,

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

Ievēlēt par Aknīstes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieci
Regīnu Pudāni, uz pieciem gadiem no 03.11.2014.līdz 30.09.2019.

Par pašvaldības budžeta izpildi
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likumu „Par

pašvaldību budžetiem”,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,

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

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta 2014.gada
janvāra-septembra ieņēmumus – EUR 1846516,82 un izdevumus
– EUR 2153072,38; speciālā budžeta ieņēmumus – EUR
97394,63 un izdevumus – EUR 88644,09.

Par saistošo noteikumu Nr.22/2014 „Grozījumi Aknīstes
novada domes 2014.gada 12.februāra saistošajos noteikumos
Nr.3/2014 „Par Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta

plānu 2014.gadam”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas

2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo, otro daļu,
likumu „Par pašvaldību budžetiem”,

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

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.22/2014 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 2014.gada 12.februāra saistošajos noteikumos
Nr.3/2014 „Par Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plānu
2014.gadam””.

Par saistošo noteikumu Nr.23/2014 „Grozījumi Aknīstes
novada domes 2014.gada 12.februāra saistošajos noteikumos
Nr.4/2014 „Par Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta

plānu 2014.gadam”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas

2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo, otro daļu,
likumu „Par pašvaldību budžetiem”,

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

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.23/2014 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 2014.gada 12.februāra saistošajos noteikumos
Nr.4/2014 „Par Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plā-
nu 2014.gadam””.

Par grozījumiem pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu
budžetā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo, otro daļu,
likumu „Par pašvaldību budžetiem”,

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

Apstiprināt grozījumus pašvaldības 2014.gada ziedojumu un dā-
vinājumu budžetā.

Par līgumu slēgšanu un noslēgto līgumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās da-

ļas 2.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,

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

Apstiprināt līgumu ar SIA „HUNTING CLUB” par 3 dzesēša-
nas kameru iegādi. Līguma summa EUR 4385,76.

Apstiprināt pirkuma līgumu ar D.M. par nekustamā īpašuma
„Kraujas 1”- 9, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, iegādi. Līguma
summa EUR 1250,00.
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Apstiprināt līgumu ar SIA „SPERO SK” par logu mazgāšanu
Aknīstes vidusskolā 20.09.2014. Līguma summa EUR 500,00.

Apstiprināt līgumu ar SIA „Vesers Plus” par biljarda galda ar
aprīkojumu iegādi LEADER programmas projekta „Jaunatnes ie-
spējas” ietvaros. Līguma summa EUR 265,00.

Apstiprināt  līgumu ar sertificētu nekustamā īpašuma vērtētāju
I. Š. par nekustamā īpašuma Saltupes ielā 2 – 3, Aknīstē, Aknīstes
novadā, novērtēšanu. Līguma summa EUR 70,00.

Apstiprināt līgumu ar SIA „Avest” par pārvietojama basketbo-
la groza iegādi LEADER programmas projekta „Jaunatnes iespē-
jas” ietvaros. Līguma summa EUR 160,00.

Apstiprināt līgumu ar SIA „Avest” par hanteļu komplekta iegādi
LEADER programmas projekta „Jaunatnes iespējas” ietvaros. Līguma
summa EUR 30,01.

Apstiprināt līgumu ar SIA „Multisport” par kompleksā trena-
žiera iegādi LEADER programmas projekta „Jaunatnes iespējas”
ietvaros. Līguma summa EUR 499,00.

Apstiprināt līgumu ar SIA „Multisport” par skrituļslidu ar ap-
rīkojumu komplekta iegādi LEADER programmas projekta „Jaunatnes
iespējas” ietvaros. Līguma summa EUR 659,93.

Apstiprināt līgumu ar SIA „Multisport” par slīdēšanas palik-
tņa slīdēšanai no kalna komplekta iegādi LEADER programmas pro-
jekta „Jaunatnes iespējas” ietvaros. Līguma summa EUR 74,78.

Apstiprināt līgumu ar SIA „Furors BF” par gaisa hokeja ar ap-
rīkojumu iegādi LEADER programmas projekta „Jaunatnes iespē-
jas” ietvaros. Līguma summa EUR 669,00.

Apstiprināt līgumu ar z/s „Sprīdīši” par atpūtas pasākuma ap-
skaņošanu 23.08.2014. Gārsenes kultūras namā. Līguma summa EUR
330,42.

Apstiprināt vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģen-
tūru par projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes novada Asares
ciemā”. 

Apstiprināt līgumu ar SIA „Lāsa-100” par vingrošanas paklā-
ju komplekta iegādi LEADER programmas projekta „Jaunatnes ie-
spējas” ietvaros. Līguma summa EUR 108,00.

Apstiprināt līgumu ar SIA „Brēķu studenti” par pašvaldības au-
toceļa Nr.3-5 „Kukulēni – Zīlēni – Purene” 1,2 km remontu. Līguma
summa EUR 16518,32 (no Gārsenes pagasta ceļu fonda līdzekļiem).

Apstiprināt līgumu ar SIA „DL Dati” par topogrāfisko uzmērī-
šanu, plāna izgatavošanu, topogrāfisko plānu saskaņošanu SIA
„Ģeotelpiskie risinājumi” objektam „Aknīstes vidusskolas darbmācības
ēkas jaunbūve Aknīstē, Aknīstes novadā”. Līguma summa EUR
595,80.

Apstiprināt līgumu ar SIA „GEO Mērniecība” par topogrāfis-
ko uzmērīšanu, plāna izgatavošanu, topogrāfisko plānu saskaņošanu
SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” objektam „Tirgus ielas apgaismoju-
ma ierīkošana Aknīstē, Aknīstes novadā”. Līguma summa EUR
497,43.

Apstiprināt līgumu ar SIA „ELFA” par ielu apgaismojuma ie-
rīkošanu Tirgus ielā, Aknīstē. Līguma summa EUR 4532,37.

Apstiprināt līgumu ar R.B. par Asares pagasta kultūras nama tel-
pu nomu 18.-19.oktobrī. Nomas maksa EUR 1,25 par 1 cilvēku dien-
naktī.

Apstiprināt līgumu ar SIA „ELFA” par tehniskā projekta izstrādi
elektroapgādes ierīkošanai objektam Kapu iela 1a, Aknīstē. Līguma
summa EUR 580,80.

Apstiprināt līgumu ar SIA „LATSIGN” par ielu norāžu un tū-
risma norāžu izgatavošanu. Līguma summa EUR 1641,99.

Apstiprināt līgumu ar IK „Alens S” par apaļās krāsns pārmū-
rēšanu Dzirnavu ielā 9, Aknīstē. Līguma summa EUR 605,00.

Apstiprināt līgumu ar SIA „Latvijas Mobilais Telefons” par in-
terneta pakalpojuma nodrošināšanu. 

Slēgt līgumu ar SIA „Ošukalns celtniecība” par kapličas jaun-
būves būvdarbu veikšanu Aknīstē. Līguma summa EUR 130 172,11.

Slēgt līgumu ar SIA „Pagrabnieces Auditoru birojs” par
2014.gada finanšu pārskata revīzijas veikšanu Aknīstes novada pa-
švaldībā. Līguma summa EUR 2662,00. 

Apstiprināt līgumu ar SIA „Stream Networks” par datu pārraides
infrastruktūras interneta piekļuves un aparatūras pārvietošanu no ēkas
„Dimanti”- 13, Gārsene, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, uz
„Labieši”, Gārsene, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads. Līguma sum-
ma EUR 392,64.

Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas

6.punktu, Aknīstes novada domes 21.10.2009. saistošajiem notei-
kumiem Nr.13/2009 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Aknīstes
novada iedzīvotājiem, izvērtējot to materiālo stāvokli”,

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

Piešķirt pabalstu EUR 430,00 apmērā A.S. ugunsgrēka gadīju-
mā no sociālā budžeta līdzekļiem.

Palielināt slodzi Aknīstes vidusskolas internāta nakts auklei no
0,2 uz 1 slodzi ar 01.10.2014. no Aknīstes vidusskolas budžeta lī-
dzekļiem.

Piešķirt līdzekļus EUR 280,00 (0,875 slodze) Asares pamatskolas
3.-4.gadīgo bērnu grupas pedagoga palīga (aukles) finansēšanai ar
01.11.2014. no Asares pamatskolas budžeta līdzekļiem.

Piešķirt līdz EUR 550,00 viena apgaismes staba iegādei projekta
„Augšzemes un Skolas ielu rekonstrukcija Aknīstes pilsētā”, 2.kār-
ta, īstenošanai no Aknīstes ceļu un ielu fonda līdzekļiem. 

.
Par papilddarba samaksu par projekta pieteikuma 

izstrādi
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Aknīstes

novada domes 19.05.2010. nolikumu „Par projektu pieteikumu sa-
gatavošanas un darba samaksas kārtību”,

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

Noteikt samaksu par papilddarbu – par projekta „Jaunatnes ie-
spējas” pieteikuma sagatavošanu Evijai Ķiķēnai – EUR 45,41 (+
EUR 10,71 darba devēja VSAOI) no nesadalītajiem budžeta lī-
dzekļiem.

Par Biznesa dārza telpas nomu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.pun-

ktu, 21.panta 14.punkta a)apakšpunktu, Aknīstes novada domes
22.07.2010. (prot. Nr.10, 14.#) nolikumu „Par Biznesa dārza biro-
ja telpu Skolas ielā 7, Aknīstē, iznomāšanu”,

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, A.Zībergs,
V.Čāmāne, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – 1 (S.Pudāne); ATTURAS
– 2 (G.Geida, J.Vanags), Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Iznomāt SIA „Optimus A.G.L.” Biznesa dārza biroja vienu tel-
pu ar 2 darba vietām 16 m2 platībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes
novadā, uz 2 gadiem. 

Par neapdzīvojamo telpu ar galdniecības iekārtām nomu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās da-

ļas 2.punktu,14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas
14.punkta a)apakšpunktu,

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

Slēgt nomas līgumu ar A.Z. par neapdzīvojamo telpu 144,7 m2

platībā ar tajā esošajām kokapstrādes iekārtām un darba galdiem Skolas
ielā 1a, Aknīstē, Aknīstes novadā, nomu uz 1 gadu. Nomas maksa
EUR 72,57 mēnesī + komunālie maksājumi. 

Par Aknīstes novada uzņēmējdarbības konsultatīvās pado-
mes nolikuma un Padomes locekļu apstiprināšanu

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās da-
ļas 2.punktu, „Aknīstes novada uzņēmējdarbības attīstības programma
2013.-2019.gadam” Rīcības plāna R18 un „Aknīstes novada attīs-
tības programma 2014.-2020.gadam” Rīcības plāna R2.15.,
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atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,
G.Geida, A.Zībergs, V.Čāmāne, J.Vanags, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt Aknīstes novada uzņēmējdarbības konsultatīvās pa-
domes nolikumu.

Apstiprināt Aknīstes novada uzņēmējdarbības konsultatīvo pa-
domi šādā sastāvā:

Laimons Ielejs, z/s „Aizupes” īpašnieks;
Līga Kaplere, z/s „Tauriņi” īpašniece;
Ainis Čāmāns, SIA „Slaides” īpašnieks;
Ēriks Serafinovičs, z/s „Dadzīši” īpašnieks;
Juris Kuzņecovs, IK „JK Plus” īpašnieks;
Jurijs Sorokins, IK „Alens S” īpašnieks;
Irēna Butkus, saimnieciskās darbības veicējs z/s „Sprīdīši”;
Raivis Kancāns, SIA „Nordtorf” vadītāja vietnieks vai Lolita

Zvaigzne; 
Ingus Grauziņš, SIA „Deicis” iepirkumu speciālists. 

Par saistošo noteikumu Nr.24/2014 „Par nekustamā 
īpašuma nodokļa piemērošanu Aknīstes novadā” 

apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās da-

ļas 1.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta ot-
rās daļas 91.daļu, 3.panta 14., 15.daļu, 9.panta otro daļu, Pārejas no-
teikumu 47., 48.punktu,

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

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.24/2014 „Par nekustamā īpa-
šuma nodokļa piemērošanu Aknīstes novadā”. 

Par saistošo noteikumu Nr.25/2014 „Nekustamā īpašuma
nodokļa maksāšanas kārtība Aknīstes novadā” 

apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās da-

ļas 1.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 81.daļu,
Pārejas noteikumu 63.punktu,

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

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.25/2014 „Nekustamā īpa-
šuma nodokļa maksāšanas kārtība Aknīstes novadā”. 

Par saistošo noteikumu Nr.26/2014 „Grozījumi Aknīstes
novada domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1

„Aknīstes novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da-

ļas 1.punktu, 24.pantu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,

G.Geida, A.Zībergs, V.Čāmāne, J.Vanags, I.Lunģe); PRET – nav;
ATTURAS – 1 (A.Voitiške), Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.26/2014 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.1 „Aknīstes novada pašvaldības nolikums””.

Par noteikumu „Par Aknīstes novada pašvaldības darbi-
nieku novērtēšanu” apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da-
ļas 13.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts un pašvaldī-
bu institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 11.pan-
ta pirmo daļu, Ministru kabineta 29.01.2013. noteikumiem Nr.66
„Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un dar-
binieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”, 

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

Apstiprināt noteikumus „Par Aknīstes novada pašvaldības dar-
binieku novērtēšanu”. 

Par pašvaldības zemes nomu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da-

ļas 27.punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,

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

Izbeigt ar M.R. noslēgto zemes nomas līgumu par pašvaldības
zemes nomu 1503 m2 platībā, kad. Nr.56050010372, Liepu ielā 8A,
Aknīstē.

Izbeigt ar V.K. noslēgto zemes nomas līgumu par pašvaldības
zemes nomu 13,2 ha platībā, kad. Nr.56250050063, Aknīstes pa-
gastā.

Iznomāt L.G.-K. pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu „Krēsliņi”
13,2 ha platībā, Aknīstes pagastā, kadastra Nr.56250050063, un no-
slēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mērķis
– lauksaimniecības vajadzībām.

Iznomāt E.Š. pašvaldības zemes gabalu 0,3237 ha platībā, Krasta
ielā 17, Aknīstē, kadastra Nr.56250010241, un noslēgt zemes no-
mas līgumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mērķis – individuālā
dzīvojamo māju apbūve.

Iznomāt A.H. pašvaldības zemes gabalu 0,3 ha platībā, kad.
Nr.56620030162, un zemes gabalu 6,4 ha platībā, kadastra
Nr.56620020088, Gārsenes pagastā, un noslēgt zemes nomas līgu-
mu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecības va-
jadzībām.

Iznomāt A.V. pašvaldības zemes gabalu 4,1 ha platībā, kad.
Nr.56440050124, un zemes gabalu 2,1 ha platībā, kadastra
Nr.56440050125, Asares pagastā. Zemes lietošanas mērķis – lauksaim-
niecības vajadzībām. Zemes nomas līgumā noteikt, ka zeme tiek izno-
māta uz laiku, kamēr tiks nokārtotas mantojuma tiesības uz īpašumu.

Par nekustamā īpašuma „Krāces”, Gārsenes pagastā, 
sadalīšanu

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta
20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu no-
teikšanas un maiņas kārtība”,

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

Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Krāces”, Gārsenes pagastā,
Aknīstes novadā, īpašuma kadastra Nr.56620010013, zemes vienību
3,2 ha platībā, kad.Nr.56620020012, piešķirot nosaukumu „Indāres
2”, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads

Nekustamā īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams izstrādāt ze-
mes ierīcības projektu.

Atdalītajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi – 0201
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

Par pašvaldības materiālo pabalstu piešķiršanu
Pamatojoties uz Aknīstes novada domes 21.10.2009. Saistošajiem

noteikumiem Nr.14/2009 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes no-
vada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli”,

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

Piešķirt 3 personām pabalstus sakarā ar ilgstošu ārstēšanos. Kopā
EUR 396,68.

Piešķirt 3 personām apbedīšanas pabalstus. Kopā EUR 225,00.
Piešķirt 2 personām pabalstus sakarā ar bērnu piedzimšanu. Kopā

EUR 300,00.
Piešķirt brīvpusdienas 50% apmērā uz laiku no 01.09. – 31.12.2014.

– 1 skolēnam.
Piešķirt brīvpusdienas 50% apmērā uz laiku no 01.09. – 31.12.2014.

– 8 PII „Bitīte” audzēkņiem.
Piešķirt brīvpusdienas 100% apmērā uz laiku no 01.09. –

31.12.2014. – 2 skolēniem.



8

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā
Pamatojoties uz likumu „Par dzīvojamo telpu īri”, likuma „Par

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6., 14.pantu un Aknīstes
novada domes 16.09.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr.8/2009 „Par
Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risinā-
šanā”, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu
un 15.panta pirmās daļas 9.punktu,

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

Izīrēt P.R. dzīvokli Augšzemes 41 - 6, Aknīstē, slēdzot dzīvoja-
mo telpu īres līgumu uz 1 gadu. Uzdot P.R. 1 mēneša laikā SIA
„Aknīstes Pakalpojumi” noslēgt dzīvokļa īres līgumu.

Reģistrēt L.D. pašvaldības Reģistrā Nr.1 „Pašvaldībai piedero-
šu dzīvojamo telpu izīrēšana” ar kārtas Nr.93. 

Par darba dienas pārcelšanu novembrī
Pamatojoties uz Ministru kabineta 25.06.2013. noteikumiem Nr.278

„Par darba dienu pārcelšanu 2014.gadā”,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,

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

Pārcelt darba dienu no pirmdienas, 2014.gada 17.novembra, uz
sestdienu, 2014.gada 22.novembri. 

Par apbalvošanai valsts svētkos izvirzīto kandidātu 
apstiprināšanu

Pamatojoties uz Aknīstes novada domes 26.09.2012. nolikumu
„Par apbalvošanu ar Aknīstes novada pašvaldības Atzinības rakstu
Latvijas Republikas proklamēšanas dienā 18.novembrī” (prot. Nr.13,
28.#),

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne,
A.Ielejs, G.Geida, V.Čāmāne, J.Vanags, A.Voitiške, I.Lunģe);
PRET – nav; ATTURAS – 1 (A.Zībergs), Aknīstes novada dome
NOLEMJ:

Apstiprināt apbalvošanai valsts svētkos izvirzītos kandidātus:
Interešu kopa „Gārsenieši” izvirza Intu Ignatjevu;
Privātpersonu grupa izvirza Veroniku Plisku;
Deputāte A.Voitiške izvirza Ligitu Vārnu;
Privātpersonu grupa izvirza Armandu Siliņu;
Privātpersonu grupa izvirza Evu Joču;
Aknīstes vidusskola izvirza Rutu Mežaraupi un Ivetu Striku;
Privātpersonu grupa izvirza Veroniku Papaureli;
Privātpersonu grupa izvirza Kristianu Kalnieti;
Aknīstes Bērnu un jauniešu centra direktore E.Ķiķēna izvirza Olgu

Vabeļu;
VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” izvirza Pēteri

Malnaču, Ilonu Vagali, Mariju Silaraupi;
Interešu kopa „Adatiņas” un Senioru dienas centra aktīvistes iz-

virza Nelliju Svikšu;
Deputāte S.Pudāne izvirza Leonardu Klints;
SIA „Aknīstes VSAC” izvirza Lidiju Baluli un Birutu Salu;
VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” arodbiedrība izvirza

Janīnu Vanagu, Anitu Nastaju un Jāni Ozoliņu;
PII „Bitīte” izvirza Sarmīti Skrodi un Birutu Kalpoku;
Privātpersonu grupa izvirza Arni Kokinu;
Pašvaldības domes priekšsēdētāja V.Dzene izvirza Gunu Lenšu

un Ināru Buiķi;
Asares pamatskola izvirza Ivetu Deksni. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Miera ielā 1 – 12,
Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas li-
kuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, Publiskas personas finan-
šu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta
2.punktu, 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr. 109. ”Kārtība, kādā

atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, 2014.gada 21.ok-
tobra Aknīstes novada pašvaldības Mantas atsavināšanas komi-
sijas lēmumu Nr.3,

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

Atļaut atsavināt nekustamo īpašumu (dzīvokli) Miera ielā 1, dzī-
voklis 12, kadastra Nr. 5605 900 0016, ar kopējo platību 71,3 m2,
kas sastāv no 713/14564 kopīpašuma domājamās daļas no būves un
no zemes. 

Noteikt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā
cena ir EUR 4200,00. Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) atsavināša-
nas veids ir pārdošana izsolē.

Apstiprināt Aknīstes novada domes izsoles noteikumus
Nr.02/2014 „Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā dzī-
vokļa Miera ielā 1 – 12, Aknīstē, Aknīstes novadā atsavināšanu”.
(izsolei bija jāpiesakās līdz 21.11.2014.)

Par dzīvokļa statusa noteikšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas

3.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,

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

Noteikt nekustamā īpašuma „Dimanti”, Gārsenes pagastā, Aknīstes
novadā, telpām Nr.13 dzīvokļa statusu.         

Par Aknīstes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa
„Dimanti” – 13, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā,

 īres tiesību izsoli
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da-

ļas 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas iz-
šķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, 2014.gada 21.ok-
tobra Aknīstes novada pašvaldības Mantas atsavināšanas komisi-
jas lēmumu Nr.3,

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,
G.Geida, A.Zībergs, V.Čāmāne, J.Vanags, A.Voitiške, I.Lunģe);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NO-
LEMJ:

Izsolīt īres tiesības uz Aknīstes novada pašvaldībai piederošo dzī-
vokli „Dimanti”- 13, Gārsenē, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā. 

Apstiprināt Aknīstes novada domes izsoles noteikumus
Nr.03/2014 „Par Aknīstes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa
„Dimanti” – 13, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, īres tiesību ie-
gūšanu”.  (izsole notika 10.11.2014.)

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma”
25.panta pirmās daļas 4.punktu,

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

Izbeigt Ē.Z. zemes lietošanas tiesības uz zemi „Bez adreses”, Asares
pag., Aknīstes nov., Kad. Nr. 5644 005 0226 – 1,2 ha platībā.

Īpašums „Bez adreses”, Kad. Nr. 5644 005 0226, piekrīt Aknīstes
novada pašvaldībai un ir ierakstāms zemes grāmatā uz pašvaldības
vārda.

Izsūtīt paziņojumu par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību pār-
traukšanu un piedāvājumu slēgt nomas līgumu.

Izbeigt V.P. zemes lietošanas tiesības uz zemi „Laukmale”, Asares
pag., Aknīstes nov., Kad. Nr. 5644 005 0214 – 1,3 ha platībā.

Zemes gabals piekrīt Aknīstes novada pašvaldībai un ir ierakstāms
zemes grāmatā uz pašvaldības vārda.

Izsūtīt paziņojumu par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību pār-
traukšanu un piedāvājumu slēgt nomas līgumu.

Izbeigt A.D. zemes lietošanas tiesības uz zemi „Spartaki”, Gārsenes
pag., Aknīstes nov., Kad. Nr. 5662 003 0318 – 1,5 ha platībā, Kad.
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Nr. 5662 003 0319 – 1,7 ha platībā, Kad. Nr. 5662 003 0320 – 0,7
ha platībā, Kad. Nr. 5662 003 0321 – 0,5 ha platībā, Kad. Nr. 5662
003 0322 – 0,4 ha platībā.

Zemes gabali piekrīt Aknīstes novada pašvaldībai un ir ie-
rakstāmi zemes grāmatā uz pašvaldības vārda.

Izsūtīt paziņojumu par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību pār-
traukšanu un piedāvājumu slēgt nomas līgumu.

Izbeigt V.S. zemes lietošanas tiesības uz zemi „Uzvaras”,
Gārsenes pag., Aknīstes nov., Kad. Nr. 5662 003 0179, kas sa-
stāv no 2 zemes gabaliem Kad. Nr. 5662 003 0179 – 1,4 ha pla-
tībā, Kad. Nr, 5662 003 0180 – 0,7 ha platībā. 

Zemes gabali piekrīt Aknīstes novada pašvaldībai un ir ie-
rakstāmi zemes grāmatā uz pašvaldības vārda.

Izsūtīt paziņojumu par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību pār-
traukšanu un piedāvājumu slēgt nomas līgumu.

Izbeigt A.D. zemes lietošanas tiesības uz zemi „Krustceles”
Gārsenes pag., Aknīstes nov., Kad. Nr. 5662 003 0366 – 0,5 ha
platībā un Kad. Nr. 5662 003 0367 – 0,7 ha platībā.

Zemes gabali piekrīt Aknīstes novada pašvaldībai un ir ie-
rakstāmi zemes grāmatā uz pašvaldības vārda.

Izsūtīt paziņojumu par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību pār-
traukšanu un piedāvājumu slēgt nomas līgumu.

Izbeigt I.J. zemes lietošanas tiesības uz zemi „Pumpuriņi”,
Gārsenes pag., Aknīstes nov., Kad. Nr. 5662 002 0120 – 4,4 ha
platībā.

Zemes gabals piekrīt Aknīstes novada pašvaldībai un ir ie-
rakstāms zemes grāmatā uz pašvaldības vārda.

Izsūtīt paziņojumu par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību pār-
traukšanu un piedāvājumu slēgt nomas līgumu.

Izbeigt L.C. zemes lietošanas tiesības uz zemi „Lazdāres”,
Asares pag., Aknīstes nov., Kad. Nr. 5644 005 0338 – 2,4 ha pla-
tībā.

Zemes gabals piekrīt Aknīstes novada pašvaldībai un ir ie-
rakstāms zemes grāmatā uz pašvaldības vārda.

Izsūtīt paziņojumu par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību pār-
traukšanu un piedāvājumu slēgt nomas līgumu.

Izbeigt M.M. zemes lietošanas tiesības uz zemi „Jasmīni”,
Gārsenes pag., Aknīstes nov., Kad. Nr. 5662 003 0167 – 0,2 ha
platībā.

Zemes gabals piekrīt Aknīstes novada pašvaldībai un ir ie-
rakstāms zemes grāmatā uz pašvaldības vārda.

Izsūtīt paziņojumu par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību pār-
traukšanu un piedāvājumu slēgt nomas līgumu.

Izbeigt V.P. zemes lietošanas tiesības uz zemi „Veronikas”,
Gārsenes pag., Aknīstes nov., Kad. Nr. 5662 003 0245 – 2,4 ha
platībā.

Zemes gabals piekrīt Aknīstes novada pašvaldībai un ir ie-
rakstāms zemes grāmatā uz pašvaldības vārda.

Izsūtīt paziņojumu par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību pār-
traukšanu un piedāvājumu slēgt nomas līgumu.

Izbeigt K.P. zemes lietošanas tiesības uz zemi „Jaunkalni”,
Gārsenes pag., Aknīstes nov., Kad. Nr. 5662 003 0287 – 2,5 ha
platībā.

Zemes gabals piekrīt Aknīstes novada pašvaldībai un ir ie-
rakstāms zemes grāmatā uz pašvaldības vārda.

Izsūtīt paziņojumu par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību pār-
traukšanu un piedāvājumu slēgt nomas līgumu.

Izbeigt Z.C. zemes lietošanas tiesības uz zemi „Dimanti 6”,
Gārsenes pag., Aknīstes nov., Kad. Nr. 5662 005 0052 – 6,0 ha
platībā.

Zemes gabals piekrīt Aknīstes novada pašvaldībai un ir ie-
rakstāms zemes grāmatā uz pašvaldības vārda.

Izsūtīt paziņojumu par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību pār-
traukšanu un piedāvājumu slēgt nomas līgumu.

Izbeigt J.P. zemes lietošanas tiesības uz zemi „Eglītes 1”,
Gārsenes pag., Aknīstes nov., Kad. Nr. 5662 003 0095 – 3,1 ha
platībā.

Zemes gabals piekrīt Aknīstes novada pašvaldībai un ir ie-

rakstāms zemes grāmatā uz pašvaldības vārda.
Izsūtīt paziņojumu par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību pār-

traukšanu un piedāvājumu slēgt nomas līgumu.
Izbeigt L.V. zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu

„Smiltnieki”, Gārsenes pag., Aknīstes nov., Kad. Nr. 5662 002
0158 – 0,4 ha platībā.

Zemes gabals piekrīt Aknīstes novada pašvaldībai un ir ie-
rakstāms zemes grāmatā uz pašvaldības vārda.

Izsūtīt paziņojumu par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību pār-
traukšanu un piedāvājumu slēgt nomas līgumu.

Izbeigt L.P. zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu „Virsaiši”,
Asares pag., Aknīstes nov., Kad. Nr. 5644 004 0165 – 0,4 ha platībā.

Zemes gabals piekrīt Aknīstes novada pašvaldībai un ir ie-
rakstāms zemes grāmatā uz pašvaldības vārda.

Izsūtīt paziņojumu par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību pār-
traukšanu un piedāvājumu slēgt nomas līgumu.

Izbeigt A.K. zemes lietošanas tiesības uz zemi „Sarmas”, Asares
pag., Aknīstes nov., Kad. Nr. 5644 004 0221 – 0,6 ha platībā un
Kad. Nr. 5644 004 0328 – 0,1 ha platībā.

Zemes gabals piekrīt Aknīstes novada pašvaldībai un ir ie-
rakstāms zemes grāmatā uz pašvaldības vārda.

Izsūtīt paziņojumu par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību pār-
traukšanu un piedāvājumu slēgt nomas līgumu.

Izbeigt A.K. zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu „Rīvāni”,
Asares pag., Aknīstes nov., Kad. Nr. 5644 005 0087 – 5,4 ha platībā.

Zemes gabals piekrīt Aknīstes novada pašvaldībai un ir ie-
rakstāms zemes grāmatā uz pašvaldības vārda.

Izsūtīt paziņojumu par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību pār-
traukšanu un piedāvājumu slēgt nomas līgumu.

Izbeigt V.V. zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu „Zīlītes”, Gārsenes
pag., Aknīstes nov., Kad. Nr. 5662 001 0051 – 1,2 ha platībā.

Zemes gabals piekrīt Aknīstes novada pašvaldībai un ir ie-
rakstāms zemes grāmatā uz pašvaldības vārda.

Izsūtīt paziņojumus par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību
pārtraukšanu un piedāvājumu slēgt nomas līgumu.

Izbeigt N.R. zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu
„Lielrijas”, Gārsenes pag., Aknīstes nov., Kad. Nr. 5662 001 0141
– 1,3 ha platībā un Kad. Nr. 5662 003 0120 – 20,0 ha platībā.

Zemes gabals piekrīt Aknīstes novada pašvaldībai un ir ie-
rakstāms zemes grāmatā uz pašvaldības vārda.

Izsūtīt paziņojumu par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību pār-
traukšanu un piedāvājumu slēgt nomas līgumu.

Par atbrīvošanu no Administratīvās komisijas un
Revīzijas komisijas locekļa amata

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu, 21.pan-
ta pirmās daļas 24.punktu, Z.Daņilovas iesniegumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,
G.Geida, A.Zībergs, V.Čāmāne, J.Vanags, A.Voitiške, I.Lunģe);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NO-
LEMJ:

Atbrīvot Zandu Daņilovu no Aknīstes novada Administratīvās
komisijas locekļa amata ar šī gada 20.oktobri.

Atbrīvot Zandu Daņilovu no Aknīstes novada pašvaldības
Revīzijas komisijas locekļa amata ar šī gada 20.oktobri.

Apstiprināt juriskonsulti Lieni Valaini par Aknīstes novada
Administratīvās komisijas locekli ar šī gada 22.oktobri.

Par Aknīstes novada skolu tīkla optimizāciju
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne,

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

Izveidot darba grupu Aknīstes novada skolu tīkla optimizā-
cijai šādā sastāvā:

Guntars Geida, Maruta Caunīte, Skaidrīte Pudāne, Jānis Gavars,
Liene Valaine. 
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APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2014.gada 22.oktobrī (protokols Nr.18, 13.#)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 24/2014
„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu

Aknīstes novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
1.panta otrās daļas 9.1 punktu, 

3.panta 1.4 daļu, 1.5 daļu, 9.panta otro daļu
1. Aknīstes novada pašvaldības 2014.gada 22.oktobra Saistošie

noteikumi Nr.24/2014 (turpmāk - noteikumi) nosaka kārtību, kādā
Aknīstes novada pašvaldība pašvaldības administratīvajā teritori-
jā piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmes, kārtību, kādā ar ne-
kustamā īpašuma nodokli tiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas,
vidi degradējušas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas bū-
ves, kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pazi-
ņojumu piespiedu izpildes termiņu.

2. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma izdošanu
un nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu atbilstoši šo no-
teikumu nosacījumiem veic Aknīstes novada pašvaldības grāmat-
vedība

3. Dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), kuru platība pārsniedz
25 m2 un kas netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai
(izņemot garāžas), ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek.

4. Būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku dro-
šību apdraudoša, ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā
būvju kategorijā apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu
apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:

4.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;
4.2. būves kadastrālās vērtības.
5. Maksāšanas paziņojumu par būvi, kas klasificēta kā vidi deg-

radējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, Aknīstes no-
vada pašvaldības grāmatvedība nosūta nodokļa maksātājam viena
mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts par būves klasi-
ficēšanu attiecīgajā kategorijā ir kļuvis neapstrīdams vai ir beidzies
termiņš augstākas iestādes izdotā administratīvā akta, ar kuru atstāts
spēkā sākotnējais lēmums pārsūdzēšanai un tas nav pārsūdzēts.

6. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi likumā „Par
nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajā kārtībā veic, sākot ar nā-
kamo mēnesi, pēc lēmuma par šo noteikumu 4.punktā minētā bū-
ves statusa atcelšanu stāšanās spēkā.

7. Maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde tiek veikta septiņu
gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

8. Šie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
Pašvaldības domes priekšsēdētāja V.Dzene

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2014.gada 22.oktobrī (protokols Nr.18, 14.#)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 25/2014
„Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtība

Aknīstes novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli”
2.panta 81 daļu un Pārejas noteikumu 63.punktu

1. Aknīstes novada pašvaldības 2014.gada 22.oktobra Saistošie
noteikumi Nr. 25/2014 „Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
kārtība Aknīstes novadā” (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kār-
tību, kādā Aknīstes novada pašvaldība realizē likuma ”Par nekus-
tamā īpašuma nodokli” 2.panta 81 daļā deleģētās tiesības attiecībā
uz Aknīstes novada pašvaldībai piederošajām daudzdzīvokļu dzī-
vojamajām mājām (to daļām) un pašvaldībai piederošo vai piekri-
tīgo zemi zem šīm mājām.

2. Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
(tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pa-

švaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas,
maksā pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu) īr-
nieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašval-
dību, vai personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās
daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, vai dzīvokļu
īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai
zemesgrāmatā).

3. Nekustamā īpašuma nodokli par pašvaldībai piederošo vai pie-
kritīgo nekustamo īpašumu maksā persona, kurai ar pašvaldības in-
stitūcijas lēmumu nekustamais īpašums nodots valdījumā. Ja pa-
švaldībai piederošais vai piekritīgais nekustamais īpašums nav no-
dots valdījumā, bet uz likuma vai cita pamata atrodas citas perso-
nas lietošanā (faktiskā lietošanā), nekustamā īpašuma nodokļa mak-
sātājs ir attiecīgā nekustamā īpašuma lietotājs (faktiskais lietotājs).

4. Noteikumi stājas spēkā likuma ”Par pašvaldībām” 46.pantā no-
teiktajā kārtībā un ir piemērojami no 2014. taksācijas gada.

Pašvaldības domes priekšsēdētāja V.Dzene

APSTIPRINĀTI

Aknīstes novada domes sēdē            
2014.gada 22.oktobrī (protokols Nr.18, 23.#)

GROZĪJUMI
Aknīstes novada domes sēdē

2014.gada 26.novembrī (protokols Nr. 19, 22.#)

Aknīstes novada domes 
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 02/2014

„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā dzīvokļa
Miera ielā 1 – 12, Aknīstē, Aknīstes novadā atsavināšanu”

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

1.1. Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība.
1.2. Pārdošanas metode: otrās kārtas mutiska izsole ar augšu-

pejošu soli.
2. Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela 7,

Aknīste, Aknīstes novads.
3. Izsoles laiks: 2015.gada 12.janvārī plkst. 11:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavinā-

šanas komisija:
komisijas priekšsēdētāja: Liene Valaine
komisijas locekļi: Ilze Ieleja, Jānis Gavars                     
Sekretāre: Ināra Buiķe
5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošs nekustamais īpa-

šums (dzīvoklis): 
51.1 Miera iela 1, dzīvoklis Nr.12, Aknīste, Aknīstes novads, ka-

dastra Nr.5605 900 0016, ar platību 71,3 m2, kas sastāv no 713/14564
kopīpašuma domājamās daļas no būves un no zemes. Nekustamā
īpašuma (dzīvokļa) sākumcena ir EUR 3990,00;

6. Nekustamā īpašuma objekta izsoli sāk ar izsoles objekta no-
teikto sākuma cenu.

7. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt izsoles
objektu dabā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās līdz
plkst. 14.30, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu pa tālruni 22029315.

8. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 30,00 (trīs-
desmit euro 00 centi).

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

dībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, laikrakstā „Latvijas
Vēstnesis” un Aknīstes novada pašvaldības interneta mājas lapā
www.akniste.lv norādītajā termiņā, iepriekš samaksājot drošības nau-
du 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma objekta nosacītās
cenas un reģistrācijas nodevu EUR 14,23 (četrpadsmit euro 23 cen-
ti). Drošības nauda un reģistrācijas nodeva uzskatāma par iesnieg-
tu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles noteikumos no-
rādītajā bankas kontā. 
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11. Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies viens pre-
tendents, nekustamais īpašums tiks pārdots vienīgajam pretenden-
tam, ja viņš pārsolīs izsoles objekta nosacīto cenu.

12. Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bezskaidras
naudas pārskaitījumu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas
Nr.90000026441 A/S „SEB banka” bankas kontā Nr. LV82 UNLA
0009 0121 30037, bankas kods UNLALV2X. 

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

14. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta nekustamā īpa-
šuma pirkuma maksā. 

15. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties izsolē, var
pieteikties Aknīstes novada pašvaldībā līdz 2015.gada 9.janvārim darb-
dienās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30. 

16. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai piedalītos iz-
solē, nekustamā īpašuma pirkšanai jāiesniedz Aknīstes novada pa-
švaldībā izsoles komisijai šādi dokumenti:

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

iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles
noteikumiem;

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

iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles
noteikumiem;

dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks) vai attiecī-
gās pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi; 

apliecināts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra
(Komercreģistra) izsniegtās reģistrācijas apliecības kopija; 

apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) kopiju vai izraksts par
pārvaldes institūciju amatpersonu) kompetences apjomu; 

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

izsolē (uzrādot pasi). 
17. Ja nepieciešams, no attiecīgā valsts reģistra Mantas atsavi-

nāšanas komisija var pieprasīt zvērināta revidenta vai licencēta au-
ditora atzinumu par šīs juridiskās personas gada pārskatu. 

18. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ
netiek atdoti. 

19. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku sarakstā.
Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteik-
tajā termiņā un izpildīti izsoles priekšnoteikumi.

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

cijas termiņš; 
nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie dokumenti; 
rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpašuma atsavi-

nāšanas izsoles noteikumiem.
21. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu eksem-

plārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms izsoles sākšanās ap-
liecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem. 

22. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas numuru. 
23. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo īpašumu.

Uzziņas pa tālr.22029315.
24. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam izpaust

jebkādas ziņas par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem. 
25. Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram

(protokolistam) reģistrācijas apliecību, uz kuras pamata viņam iz-
sniedz izsoles dalībnieka reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst
reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram. 

26. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ierodas ne
mazāk kā divi dalībnieki, kuri reģistrēti noteiktajā kārtībā. 

27. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem
reģistrētajiem dalībniekiem, izsoles vadītājs izsoli atliek uz 15 mi-
nūtēm, bet pēc tam objektu piedāvā pirkt vienīgajam izsoles da-
lībniekam, ja tas pārsola izsoles nosacīto cenu. 

28. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus ap-
stiprināt gatavību piedalīties izsolē.

29. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas
kartīti ar numuru. Katrs šāds solījums ir dalībnieka apliecinājums,
ka viņš palielina izsolāmā objekta cenu par noteikto cenas pieau-
guma apmēru EUR 30,00. Ja neviens no dalībniekiem pēdējo aug-
stāko cenu nepārsola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo no-
solīto augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. 

30. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena objekts ir
pārdots personai, kas nosolījusi pēdējo augstāko cenu. Ja vairāki da-
lībnieki vienlaicīgi nosolījuši vienu un to pašu cenu, priekšroka pirkt
objektu ir dalībniekam, kurš pirmais no viņiem saņēmis izsoles da-
lībnieka reģistrācijas apliecību. 

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

juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs un noso-
lītā cena; 

fiziskas personas: vārds, uzvārds, personas kods un nosolītā cena. 
32. Pircējs, kas, konkrētam objektam nosolījis pēdējo augstāko

cenu, izsoles vietā nekavējoties ar savu parakstu apliecina, ka pro-
tokolā norādītā cena atbilst tai, ko viņš ir nosolījis. 

33. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet neparakstās pro-
tokolā, uzskatāms par atteikušos no nosolītā objekta. Šajā gadīju-
mā Mantas atsavināšanas komisija ir tiesīga attiecīgo dalībnieku svīt-
rot no dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta dalības mak-
sa un drošības nauda. Tad Mantas atsavināšanas komisija pēdējam
pārsolītājam pircējam piedāvā atsavināmo nekustamo īpašumu par
viņa nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo nekustamo
īpašumu pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vairāki dalībnieki, iz-
soli nekavējoties atkārto no pirmspēdējās augstākās cenas. 

34. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpašu-
ma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sa-
rakstā savu pēdējo solīto cenu. 

35. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kurš no-
solījis nekustamā īpašuma objektu, saņem rēķinu samaksas veikšanai. 

36. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēgšanai. 
37. Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles nosacīto

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

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

39. Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies uz iz-
soli, drošības nauda un reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta. 

40. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu par konkrētu ob-
jektu, 7 dienu laikā kopš izsoles jāpārskaita starpība starp nosolīto cenu un
iemaksāto drošības naudu Aknīstes novada pašvaldības norēķinu kontā. 

41. Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles apstip-
rina Mantas atsavināšanas komisija. 

42. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome nākamajā
domes sēdē pēc tam, kad saņemts bankas dokuments, kas aplieci-
na iemaksu veikšanu par nosolīto nekustamo īpašumu. 

43. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, pēc iemaksas
veikšanas atsakās parakstīt pirkuma līgumu, kurš sastādīts atbilstoši
atsavināmā objekta izsoles noteikumiem, viņš zaudē tiesības uz no-
solīto objektu. Reģistrācijas nodeva un drošības nauda šādam da-
lībniekam netiek atmaksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var ne-
rīkot, ja savu piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par savu no-
solīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu. 

44. Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods, atkāpša-
nās no līguma u.tml.) par tā nepildīšanu. Pirkuma līgums nekusta-
mā objekta nosolītājam jāparaksta 7 (septiņu) dienu laikā pēc iz-
soles rezultātu apstiprināšanas.
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45. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem Aknīstes novada
pašvaldības Mantas atsavināšanas komisija. Sūdzības par Mantas atsavināša-
nas komisijas darbību iesniedzamas Aknīstes novada domē 3 darba dienu lai-
kā no izsoles dienas Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208. 

46. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles noteiku-
miem un saņemt sīkāku informāciju par atsavināmo nekustamo īpa-

šumu Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes
novadā, no 2014.gada 26.novembra līdz 2014.gada 9.janvārim darb-
dienās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās no 8.00
līdz 12.00 un no 12.30 līdz 14.30. Tālrunis uzziņām: 22029315. 

47. Izsole notiks 2015.gada 12.janvārī plkst. 11:00, Aknīstes nova-
da pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novadā, LV-5208.

Regulators apstiprina
jaunus

ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifus

Aknīstes novadā
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora)

padome apstiprinājusi jaunus ūdenssaimniecības pakalpojumu
tarifus SIA „Aknīstes Pakalpojumi”. Ar nākamā gada 1. jan-
vāri SIA „Aknīstes Pakalpojumi” klientiem maksa par kubik-
metra dzeramā ūdens sagatavošanu un piegādi, kā arī par iz-
mantotā ūdens novadīšanu uz attīrīšanas iekārtām un tā attī-
rīšanu kopā būs 1,44 eiro. Attiecīgi maksa par ūdensapgādes pa-
kalpojumu kubikmetru būs 0,71 eiro, bet maksa par kanalizā-
cijas pakalpojumu - 0,73 eiro. Tarifos nav ietverts pievienotās
vērtības nodoklis. 

Tarifus plānots piemērot Aknīstē. Šobrīd SIA „Aknīstes
Pakalpojumi” piemēro Jēkabpils sabiedrisko pakalpojumu regula-
tora 2008. gadā apstiprināto ūdensapgādes pakalpojumu tarifu – 0,51
eiro par kubikmetru un kanalizācijas pakalpojumu tarifu – 0,51 eiro
par kubikmetru. 

Ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projektā no kopējām izmak-
sām 15% veido pamatlīdzekļu nolietojums, 34% personāla izmak-
sas, 9% remontu izmaksas, 28% pārējās saimnieciskās darbības iz-
maksas, 3% nodokļi, 5% kredīta procentu maksājumi, savukārt ka-
nalizācijas pakalpojumu tarifa projektā no kopējām izmaksām 13%

veido pamatlīdzekļu nolietojums, 30% personāla izmaksas, 4% re-
montu izmaksas, 38% pārējās saimnieciskās darbības izmaksas, 2%
nodokļi un 7% kredīta procentu maksājumi. Rentabilitāti tarifu pro-
jektos komersants iekļāvis 6% apmērā.

SIA „Aknīstes Pakalpojumi” Regulatorā ar iesniegumu izskatīt
un apstiprināt jaunu tarifu projektu vērsās 2014. gada jūlijā. Iesniegtais
tarifu projekts paredzēja 0,77 eiro kubikmetrā par ūdensapgādes pa-
kalpojumiem un 0,74 eiro kubikmetrā par kanalizācijas pakalpo-
jumiem. Regulators, izvērtējot tarifu izmaksu pamatojumu, lūdza
komersantu iesniegt papildus skaidrojumus un izmaksas pamato-
jošos dokumentus, kā rezultātā komersants Regulatoram iesniedza
precizētu tarifu projektu. Iesniegtie tarifu projekta precizējumi sa-
mazināja sākotnēji iesniegto ūdensapgādes pakalpojumu tarifu par
0,06 eiro, kanalizācijas pakalpojumu tarifu - par 0,01 eiro. 

Ūdensapgādes pakalpojumu un kanalizācijas pakalpojumu tari-
fu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu tarifu aprēķināšanas metodiku. Saskaņā ar likumu „Par sabiedrisko
pakalpojumu regulatoriem”  tarifs ir nosakāms tādā apmērā, lai lie-
totāju izdarītie tarifu maksājumi segtu ekonomiski pamatotas sa-
biedrisko pakalpojumu izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pa-
kalpojumu rentabilitāti. 

Lai uzklausītu novada iedzīvotāju viedokli par komersanta iesniegto
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, Regulators 2014.
gada 8.augustā Aknīstes bērnu un jauniešu centra zālē organizēja
uzklausīšanas sanāksmi. 

Ar visiem regulētajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem
var iepazīties Tarifu kartē Regulatora mājas lapā.

SIA „Aknīstes Pakalpojumi” reģistrēta 2004. gadā, tās kapitāl-
daļu turētāja ir Aknīstes novada pašvaldība (100%).

Atgādinām, ka Atkritumu apsaimniekošanas likuma izpratnē katrs
iedzīvotājs Latvijā ir atkritumu radītājs, līdz ar to tam (mājsaimniecībai)
par atkritumu savākšanu jāslēdz līgums ar pašvaldības izvēlēto sa-
dzīves atkritumu apsaimniekotāju, Aknīstes novadā  - ar  SIA „Eko
Latgale”. Novadā  izvesto  atkritumu  apjoms un samaksa par iz-
vešanu tiek sadalīta uz mājsaimniecībā deklarēto iedzīvotāju skai-
tu. Šāda kārtība ir spēkā ar 2014.gada 1.jūliju, kad ir mainījušies
atkritumu savākšanas tarifi.

Saņemot no atkritumu apsaimniekotāja pirmos rēķinus par iz-
vestajiem atkritumiem, konstatēts, ka liela daļa iedzīvotāju nav no-
slēguši līgumus ar atkritumu apsaimniekotāju, līdz ar to pārējiem
iedzīvotājiem, kas līgumus noslēguši,  jāsedz visas atkritumu ap-
saimniekošanas izmaksas. Lai novērstu šādu situāciju, lūdzam ie-
dzīvotājus, kuri  2014.gadā nav pārslēguši līgumus ar atkritumu ap-
saimniekotāju, ierasties pagastu pārvaldēs pie lietvedēm vai domē
pie kasieres un pārslēgt līgumus par atkritumu apsaimniekošanu.

Tuvākajā laikā no atkritumu apsaimniekotāja pašvaldība saņems

sarakstus ar personām un mājsaimniecībām,  kuras ir noslēgušas mi-
nētos līgumus, līdz ar to, pamatojoties uz 26.10.2011. pašvaldības
saistošajiem noteikumiem „Par sadzīves atkritumu apsaimnieko-
šanu Aknīstes novada administratīvajā teritorijā”, valsts policijai
vai pašvaldības pilnvarotajām amatpersonām  ir tiesības personām,
kuras nav noslēgušas minētos līgumus, sastādīt administratīvo pār-
kāpumu protokolu par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu un pieprasīt
administratīvo sodu par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka
nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savāk-
šanā un, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 75.
pantu, par šo pārkāpumu var  uzlikt naudas sodu fiziskajām perso-
nām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām perso-
nām — no četrsimt trīsdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Lai nesagaidītu policijas vai pašvaldības amatpersonu vizīti sa-
vās mājas un administratīvā protokola sastādīšanu, tos, kuriem nav
2014.gadā noslēgtu līgumu par atkritumu apsaimniekošanu, lūdzam
steidzami tos noslēgt! 

Sods par līguma neslēgšanu ar atkritumu apsaimniekotāju

Ierīkots apgaismojums
Tirgus ielā

Aknīstē
Tirgus ielas apgaismojuma tehnisko projektu izstrādāja un būv-

darbus veica SIA „Elfa”. Cenu salīdzinājumā SIA „Elfa” piedāvā-
ja zemāko cenu- 3745.76EUR. Būvdarbu kvalitāti uzraudzīja Aknīstes
novada būvinženieris Reinis Līcis. Tirgus ielas apgaismojums ie-
rīkots par Aknīstes novada pašvaldības līdzekļiem. 
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Aknīstes novada Latvijas valsts proklamēšanas 96. gadadienai
veltītais pasākums „Turi Latviju ieslēgtu sirdī” sākās ar lāpu gājienu
un atceres brīdi pie piemiņas akmens. Pēc tam Gārsenes kultūras
namā tika godināti novada ļaudis, kuri tika izvirzīti apbalvošanai
ar novada Atzinības rakstu un piemiņas balvu par nozīmīgu iegul-
dījumu novada attīstībā:

Iveta Deksne. Asares pamatskolā strādā, kopš 2011.gada. god-
prātīgi veic pirmskolas, sākumskolas un vizuālās mākslas skolotā-
jas, kā arī klases audzinātājas un skolas noformētājas pienākumus.
Ar augstu atbildības sajūtu gatavojas mācību procesam, izmanto-
jot jaunas idejas un tehnaloģijas, darbus veic laikus un rūpīgi, īs-
teno individālo pieeju skolēniem.Vēro audzēkņus un secinājumus
izmanto tālākajā izglītošanas procesā. Labprāt pilnveido un bagā-
tina savas zināšanas un pieredzi, kā arī dalās pieredzē ar kolēģiem
un uzklausa citu padomus.

Sarmīte Skrode. Skolotāja palīga pienākumus veic jau 20 ga-
dus. Ik rītu savu darba dienu sāk ar smaidu un priecīgu noskaņo-
jumu, tādejādi pozitīvi noskaņojot gan kolēģus gan bērnus. Nebaidās
izteikt savu viedokli, vienmēr ir korekta un mierīga. Liels palīgs un
atbalsts skolotājām. Prot atrast kontaktu ar jebkura vecuma bērniem
un bērni viņu ciena, respektē un mīl. Aktīvi piedalās pašu rīkota-
jos pasākumos, ir atsaucīga īstenojot kolēģu idejas. Laba māmiņa
saviem 5 dēliem.

Ruta Mežaraupe. Aknīstes vidusskolā nostrādājusi 46 gadus.
Vairākas aknīstiešu paaudzes pazīst Rutu kā stingru, principiālu un
erudītu latviešu valodas un literatūras skolotāju. Viņas vadībā iz-
glītojamie ieguvuši godalgotas vietas olimpiādēs un runas konkursos.
Viņas vadībā skolēni veiksmīgi prezentējuši savu skolu reģiona mē-
rogā, kā arī izglītojamo darbi publicēti radošo darbu krājumā. Mūsu
novadnieka Jāņa Jaunsudrabiņa „Baltās grāmatas” 100-gadei vel-
tītā konkursa radošo darbu krājuma ievadvārdu autore ir Ruta. 

Lidija Balule. „Tu dzīvo te un tagad. Tev ir viena dzīve, viens
punkts. Ko paspēsi izdarīt, tas paliks.” Valsts sociālās aprūpes cen-
trā strādā no 1997.gada. par galveno medicīnas māsu. Ir zinoša un
izdarīga.

Eva Joča. Aknīstes novada māksliniecei Evai Jočai tas izdo-
das ik uz soļa. Evai katra diena sastāv no ļoti daudziem pienāku-
miem un uzdevumiem, bet katrā, pat vissīkākajā lietā viņa ieliek
savu sirdi, nedomājot par atlīdzību. Nav viegli vienlaicīgi būt la-
bai skolotājai, audzinātājai, māksliniecei, kolēģei, draudzenei, sie-
vai,mātei un meitai, bet Eva visu to spēj paveikt ar smaidu sejā.
Pateicoties Evai Aknīstes vārds izskanējis tālu aiz Latvijas robe-
žām, jo viņas audzēkņu darbi augstu novērtēti starptautiskos kon-
kursos. Aknīstes novada simbols – logo ir Evas autordarbs. Novada
svētkos rotājumi ir neatņemama noskaņas sastāvdaļa, kuri top ar
Evas palīdzību. Ar radošajām idejām ik uz soļa viņa prot pārsteigt
gan Aknīstes vidusskolas skolēnus, gan skolotājus. Eva ir cilvēks,
kurai vienmēr apkārt ir cilvēki, jo viņa nesavtīgi dalās ar labestī-
bu un sirsnību.

Veronika Pliska. Veronika ir Aknīstes novada „Veselības vei-
cināšanas” grupas koordinatore Gārsenes pagastā. Jau no grupas dar-
bības uzsākšanas aktīvi iesaistījusies tās darbā. Sabiedriska, aktī-
va, izdomas bagāta, dažādu ideju ģenerators, ir laipna, atsaucīga,
ar labām komunikācijas prasmēm. Veronika savas kulinārijas zināšanas
un prasmes pielieto radot dažādas jaunas receptes un veidojot gal-
da klājumus. Novada senioru pasākumos dalībniekus priecē ar pa-
šas pagatavotajiem kārumiem. Vairākus gadus ir piedalījusies no-
vada pašvaldības rīkotajās radošajās darbnīcās ģimenēm ar bērniem,
kur mācijusi piparkūku cepšanu un rotāšanu. Savu padomu labprāt
nodot nākamajām paaudzēm.

Nellija Svikša. Tādu, kas vienmēr ir kūsājošas enerģijas pilna,
aktīva, atsaucīga, sirsnīga, kā cilvēks, kas vienmēr grib „būt dzīves
vidū”, mēs redzam Nelliju dien dienā. Interešu kopā viņa darina dar-
bus labdarībai, ziedo dzijas un citus materiālus. Viņa vienmēr redz,
kas jāsalabo, kas jāuzpoš. Nellijas ģimene daudz darīja, lai iekār-

totu rokdarbu istabu, nežēloja ne laiku, ne materiālus. Viņa sirsnī-
gus, skaistus vārdus velta katram, lai to iepriecinātu, uzmundrinā-
tu. Nellija daudz dara senioru dienas centrā, viņas pārzinā ir senioru
centra virtuve un viesu sagaidīšana, prot reklamēt Aknīstes vārdu,
stāstot par novada cilvēkiem un viņu darbiem. Nellija vienmēr pie-
dalās talkās, veselības pasākumos, ekskursijās, mācās angļu valo-
du, apmeklē lekcijas. Viņa ir cilvēks, kas vēlas un prot „atstāt sir-
dīs sidraba pēdas”.

Ligita Vārna. Līdz 2014. gada 14. augustam pildīja Aknīstes no-
vada izpilddirektores pienākumus. Ligita ir nesavtīgi atbalstījusi
Aknīstes novada izglītības iestādes. Aknīstes vidusskola saņēma at-
balstu gan remontu veikšanā, gan salidojuma organizēšanā, gan visu
skolēnu nodrošināšanā ar Ziemassvētku paciņām. Viņa ir daudz pa-
veikusi Aknīstes novada attīstībā un sabiedrības labā.

Biruta Kalpoka. Veļas mazgātājas pienākumus pirmsskolas iz-
glītības iestādē „Bitīte” veic kopš 1985.gada. Biruta ir klusa, līdz-
svarota, čakla, gādā, lai bērniņi sapnīšus izsapņo tīrā, izgludinātā
veļā. Nekad neatsaka, ja nepieciešams sašūt kādu masku pieaugu-
šajam vai bērnam, vai pagatavot kādu sporta inventāru vai kādu citu
skaistu, interesantu lietu grupiņai. Birutai ir arī, kā tautā saka, „za-
ļie īkšķīši”, pateicoties viņas izaudzētajiem stādiem visu vasaru līdz
pat rudens salnām, mēs varam priecāties par skaistajiem ziediem
puķudobēs pie bērnudārza. 

Leonarda Klints. 49 gadus Aknīstes psihoneiroloģiskajā slim-
nīcā par garīgās veselības aprūpes māsu strādā Leonarda Klints. Pēc
medicīnas skolas beigšanas  1965. gadā  tā ir viņas pirmā un vie-
nīgā darba vieta. Viss darba mūžs veltīts slimu cilvēku aprūpei un
ārstēšanai. Ar savu pašaizliedzīgo,  radošo un atbildīgo darbu, Leonarda
- būdama slimnīcas galvenā māsa, ir izveidojusi arī saliedētu slim-
nīcas māsu kolektīvu. Par profesionālu un pacientu novērtētu dar-
bu  1998. un 1999. gadā  Leonarda ir saņēmusi slimnīcas Atzinības
rakstus „Par pašaizliedzību un panākumiem  strādājot slimnīcas labā”,
2003. gadā pasniegts slimnīcas Atzinības raksts par mūža ieguldī-
jumu medicīnā,  bet 2004. gadā Leonardai ir pasniegts Latvijas
Veselības ministrijas Atzinības raksts. Viss lielais slimnīcas kolek-
tīvs pateicas Leonardai par viņas sirsnību, izpalīdzību, sapratni, par
daudzām kopā vadītām dienām, mēnešiem, gadiem.

Marija Silaraupe. Aknīstes psihoneiroloģiskajā slimnīcā par me-
dicīnas māsu strādā 42 gadus. Kopš 1993 gada pilda vecākās me-
dicīnas māsas pienākumus 5.sieviešu nodaļā un līdz pat šai dienai
organizē nodaļas pacientu aprūpes darbu tā personīgi un nesavtīgi
sniedzot ieguldījumu slimnīcas attīstībā. Viņa ar savām zināšanām
un pieredzi devusi nozīmīgu ieguldījumu ilgstoši garīgi slimojošu
sieviešu aprūpē un rehabilitācijā, prasmīgi pilnveidojot slimnīcas
5.nodaļas aprūpes darbu, iejūtīgi un saprotoši komunicējot ar pa-
cientiem un viņu radiniekiem. Marija ir sabiedriski aktīvs cilvēks.
Latvijas Māsu asociācijas Garīgās veselības aprūpes māsu apvie-
nības biedre, sertificēta garīgās veselības aprūpes māsa un arī slim-
nīcas māsu padomes aktīva dalībniece. Viņa ir slimnīcas, dzimtās
puses un valsts patriote.

Jānis Ozoliņš.   Kopš 2012. gada 1. jūnija Jānis Ozoliņš strādā
Aknīstes psihoneiroloģiskās slimnīcas 3. nodaļā par saimniecības
pārzini. Uzsākot darbu slimnīcā, Jānim nācās iekārtot un „palaist”
dzīvē jauno ārstniecības korpusu 80 pacientiem. Ar milzīgu atbil-
dības sajūtu un izpratni Jānis ķērās pie darba, nežēlojot tam arī va-
kara un pat nakts stundas. Jau ēkas celtniecības laikā viņš kopā ar
celtniekiem, santehniķiem, elektriķiem, ventilācijas speciālistiem
izzināja visu sistēmu darbību. Tad,  kad gadās kļūmes, Jānis prot
veikli novērst jebkuru ķibeli. Jānis ir cilvēks, ar kuru ir viegli sa-
runāties un kontaktēties. Jānis izcili, pašaizliedzīgi un radoši veic
darbu garīgi slimu pacientu aprūpē. 

Iveta Strika. Sākumskolas skolotāja, kas Aknīstes vidussko-
lā strādā jau 15.gadus. savu darbu veic apzinīgi, radoši, godprā-
tīgi, sagatavojot 1-4.klases skolēnus pamatizglītības apguvei. Ilgus
gadus strādā ar bērniem ar speciālām vajadzībām. Iveta ir izstrā-

Latvijas valsts proklamēšanas 96. gadadienai veltītais
pasākums „Turi Latviju ieslēgtu sirdī”
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dājusi materiālus, kuri nepieciešami šo bērnu izglītošanai, dalī-
jusies pieredzē starpnovadu sākumskolas metodiskajās apvienī-
bās un konsultējusi skolotājus. Piedalās skolas pasākumos un ak-
tivitātēs. Skolotājas vadībā skolēni guvuši labus panākumus mā-
cību olimpiādēs un konkursos. Ir draudzīga kolēģe savā Aknīstes
vidusskolas kolektīvā. 

Biruta Sala. Biruta Valsts sociālās aprūpes centrā strādā kopš
1998.gada, šobrīd veic saimniecības daļas vadītājas pienākumus, dar-
bā ir izpalīdzīga, čakla un saprotoša, strādā akurāti un apzinīgi.

Ināra Buiķe. Aknīstes novada pašvaldības domes Kancelejas va-
dītāja tiek apbalvota par ieguldījumu pašvaldības attīstībā - augstu
darba kvalitāti un prasmīgu savu pienākumu pildīšanu, tā veicinot
sekmīgu pašvaldības domes un administrācijas funkcionēšanu un
radot pozitīvu iespaidu par pašvaldību. Katrs  uzticētais darbs tiek
rūpīgi sagatavots un izpildīts, radot drošības un stabilitātes sajūtu
darbabiedriem. Uz Ināru var paļauties, viņa vienmēr ir atsaucīga,
spēj palīdzēt kolēģiem ar padomu,  prot pateikt labu vārdu un ne-
aizmirst piemest humora dzirkstelīti - un tas viss notiek, vienlaikus
izcili pildot tiešos darba pienākumus.

Veronika Papaurele. Veronika dzīvo ar skatu nākotnē, kopj no-
vada kultūras dzīvi, gan ikdienas darbā, strādājot par Voldemāra Ancīša
bibliotēkas bibliotekāri, gan vadot Aknīstes amatierteātri. Veronika
kultūras darbs nav nodalāms no privātās dzīves, jo tā specifika kul-
tūras darbu ir padarījusi par dzīvesveidu. Veronika ir inovatīvs cil-
vēks, savas zināšanas, enerģiju un darbu iegulda novada kultūras
vērtību saglabāšanā tā popularizēšanā Latvijas mērogā, kā arī no-
vadam svarīgu svētku un pasākumu režisēšanā. Cilvēks, kas strā-
dā ar lielu mērķtiecību, uzņemšanos un atbildību pret savu novadu
un iedzīvotājiem.

Armands Siliņš. Aknīstes novadā brīvdienu mājā „Susēja” sa-
imnieko Nacionālās operas solists Armands Siliņš. Jau vairākus ga-
dus garāmgājēju skatu priecē gaumīga, sakopta mājas apkārtne, kur
ir iespēja atpūsties, pārnakšņot un izbaudīt Susējas dabas klusumu,
bet šovasar tika dota iespēja baudīt arī augstvērtīgu mūziku ka-
merrmūzikas festivālā „Sansusī”. Mēģinājumiem mijoties ar dar-
biem Susējā, tika aizvadīta lielākā vasaras daļa. Gan skatuves, gan
pārējo interjeru pasākumam vajadzēja veidot pašu spēkiem, pieai-
cinot brīvprātīgos. Pateicoties Armanda lielajai apņēmībai un ne-
izsīkstošai gribai festivāls izdevās lieliski. Trijās dienās koncertus
apmeklēja 400 klausītāju. Aknīstes novada iedzīvotājiem tā bija vien-
reizēja iespēja būt pirmajiem šāda festivāla apmeklētājiem, jo māk-
slinieka ideja bija – ne jau katram ir iespēja aizbraukt uz koncertu
Rīgā, tāpēc mūzika tika pietuvināta klausītājam.

Guna Lenša. Brīvprātīgā darba veicēja Asares pagastā. Guna tiek
apbalvota par daudzveidīgu ieguldījumu Aknīstes novada attīstībā,
aktīvu dalību Asares pagasta kultūras un sabiedriskajā dzīvē. Guna
kopā ar savu ģimeni, kultūras nama vadītāju, pagasta pārvaldes va-
dītāju piedalās un organizē pasākumus bērniem un to vecākiem Asares
kultūras namā, ar savu brīvprātīgo darbu aktīvi atbalsta  Asarē īs-
tenojamos projektus - bērnu rotaļu un sporta laukumu iekārtošanu,
sporta laukuma rekonstrukciju, gatavo lekcijas jauniešiem par dzī-
ves ceļa izvēli.

Janīna Vanaga. Visskaistāko un patiesāko valodu par Janīnu runā
padarītie darbi. Cilvēka darbs ir kalns, kurā viņš kāpj katru dienu.
Janīna savas darba gaitas Aknīstes psihoneiroloģiskajā slimnīcā sāka
kā medicīnas māsa 1974. gadā un turpina veikt garīgi slimu pacientu
aprūpi 4. nodaļā. Janīna ir profesionāli zinoša, izpalīdzīga, atraktī-
va ar bagātu māksliniecisku iztēli.  Ir cilvēki, kas palīdz citiem ti-
kai ar to, ka atrodas uz šīs planētas. Un ir cilvēki, kas vienmēr cen-
šas palīdzēt citiem… 

Pēteris Malnačs. Pēteris psihoneiroloģiskajā slimnīcā strādā kopš
2006.gada. Ar augstu atbildības sajūtu izcili pilda savus amatu pie-
nākumus, viņa uzraudzībā un vadībā ir atjaunota slimnīcas infras-
truktūra, veikta 1.ārstnieciskā korpusa rekonstrukcija, 3.ārstnieciskā
korpusa renovācija, kā arī uzceltas jaunas ēkas. Pēteris pārzina un
organizē slimnīcas saimniecisko darbību, nodrošinot kvalitatīvus ap-
rūpes un darba apstākļus, vienmēr rod risinājumu negaidītās situā-
cijās, ar augstu paškontroli un neatlaidīgu iniciatīvu nodrošina slim-

nīcas darbību bez pārtraukuma arī kritiskās situācijās. Kolektīvā Pēteris
ir ar pozitīvu attieksmi pret dzīvi un darbu, kārtību mīlošs, discip-
linēts, draudzīgs un izpalīdzīgs, ar humora izjūtu. Ir iemantojis dar-
binieku un pacientu cieņu un uzticību.

Anita Nastaja. Jau sešpadsmit gadus Anita strādā Aknīstes psi-
honeiroloģiskajā slimnīcā par arhivāri, vairāk kā piecus gadus strā-
dāja biedrībā garīgi slimu cilvēku atbalstam „Paspārne” par grāmatvedi,
šobrīd veic kasiera pienākumus Aknīstes psihoneiroloģiskās slim-
nīcas arodorganizācijā.Ikdienas darbā Anitu raksturo pienākums un
atbildības sajūta. Kolēģiem ir patiess prieks pateikt paldies par labi
padarītu darbu!

Olga Vabeļa. Olga jau 18 gadus Aknīstes bērnu jauniešu cen-
trā vada novadpētniecības pulciņu. Pateicoties novadpētniecības pul-
ciņa darbībai, muzejā ir savākta bagāta eksponātu kolekcija.
Darbojoties skolēni iepazīst, ne tikai novada vēsturi, sastopas ar ie-
vērojamiem cilvēkiem, bet arī gūst iespēju strādāt atbilstoši savām
interesēm un dotībām – piemēram, vāc eksponātus, raksta publikācijas
presē, veido hroniku, piedalās pasākumos, apgūst gida iemaņas. Olga
spējusi pieņemt dažādus izaicinājumus, uzņēmusies atbildīgus pie-
nākumus un ar lielu entuziasmu veikusi savu darbu. Olgai ir aug-
sta pienākuma apziņa, izcilas organizatora spējas un talants kontaktēties
ar visu paaudžu cilvēkiem. 

Ilona Vagale. Ilona Aknīstes psihoneiroloģiskajā slimnīcā strā-
dā kopš 1992.gada, ar lielu atbildības sajūtu pilda savus amata pie-
nākumus un ir devusi nozīmīgu ieguldījumu slimnīcas attīstībā. Ilona
radoši vada slimnīcas bibliotēkas darbu, izcili pārzina grāmatu krā-
jumus, operatīvi palīdz atrast informāciju, pārzina literatūras sa-
glabāšanu, komplektēšanu un izsniegšanu, kā arī regulāri papildi-
na bibliotēkas krājumus iepērkot jaunas grāmatas un periodiskos iz-
devumus. Kolektīvā Ilona ir draudzīga un izpalīdzīga, labi izprot
slimnīcas darbības specifiku, ir iemantojusi darbinieku un pacien-
tu cieņu un uzticību. Ilona ir sabiedriski aktīva, slimnīcas, novada
un valsts patriote.

Inta Ignatjeva. Inta ir viena no interešu kopas „Gārsenieši” da-
lībniecēm. Mūsu nelielajā kolektīvā iemantojusi cieņu un atzinī-
bu. Ir atsaucīga dalībniece sporta pasākumos, kas saistīti ar veselīgu
dzīvesveidu. Kolektīvā komunikabla, izpalīdzīga un atraktīva. Aktīvi
atbalsta interešu kopas rīkotos pasākumus. Ilgus gadus ir aktīva
pašdarbniece. Dejo senioru deju kolektīvā „Dejotprieks”. Katru
nedēļu mēro ceļu no Gārsenes līdz Aknīstei. Vienmēr piedalās pa-
švaldības rīkotajos kultūras pasākumos. Cilvēks uz kuru var pa-
ļauties. 

Kristiana Kalniete. Kultūras jomā darbojas jau 10. gadus. Kristiana
ir sabiedriski aktīva, atsaucīga, viesmīlīga, toleranta un radoša kul-
tūras darbiniece. Saviem novada ļaudīm ir pieejama, līdzdarbojas
pašdarbībā un tūrisma jomā. Vienmēr cenšas būt klāt visos nova-
da pasākumos, ko organizē citas iestādes, biedrības un interešu gru-
pas, viņas rīkotie pasākumi ir pārdomāti, glīti  noformēti un rūpī-
gi izplānoti. Kristiana ir kultūras darbiniece, kas darbojas kopā ar
novada iedzīvotājiem, sākot no mazākajiem novada bērniem līdz
pat sirmgalvjiem cienījamā vecumā. Kristiana savas zināšanas un
enerģiju velta novadam svarīgu svētku un pasākumu organizēšanā,
kultūras dzīves attīstīšanā un pilnveidošanā.

Arnis Kokins. Aknīstes vidusskolas 12.klases skolnieks Arnis
Kokins ir viens no tiem jauniešiem, kurš prot saprasties ne tikai ar
saviem vienaudžiem, bet arī ar vecākiem cilvēkiem. Tas ir pierā-
dījies darbos – kad senioru deju kolektīvam „Dejotprieks” trūka da-
lībnieku Latviešu Dziesmu un Deju svētkos, Arnis bija tas, kurš īsā
laikā apguva repertuāru un neatteica savu dalību tajos, neaizvieto-
jams bija arī vidējās paaudzes deju kolektīvam „Ieleja”, vairākos
svētku pasākumos, aizvietojot kādu no deju kolektīva dalībniekiem.
Arnim nepastāvēja vārdiņš – nē, neprotu vai nevaru, viņš ir jaunietis
ar pareizu attieksmi pret dzīvi. Viens no jaunsargiem, jauniešu ko-
lektīva „Ieleja juniori” dejotājiem, aktīviem sportistiem, kurš ne ti-
kai piedalās, bet palīdz arī organizēšanā. Ja Arnis kaut ko apsola vien-
mēr to izpildīs un būs pirmais, kurš nāks palīgā. Vienkāršs, atvērts,
labsirdīgs – labs piemērs citiem jauniešiem.
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Lāčpēša diena novadā
Pieminot atbrīvošanas cīņu 95. gadadienu Aknīstes novadā no-

tika vairāki pasākumi. Pēcpusdienā Aknīstes bērnu un jauniešu cen-
tra direktore, novadpētniecības pulciņa dalībnieki , muzeja vadītā-
ja Olga Vabeļa apmeklēja kritušo brīvības cīnītāju piemiņas vie-
tas un kapsētas , lai dziļā cieņā noliektu galvas un iededzinātu sve-
cītes par to, ka šodien mēs varam dzīvot brīvā Latvijā.

Pievakarē Asares pagastā notika lāpu gājiens no Asares pagas-
ta pārvaldes līdz piemineklim Augškurzemes partizāniem, kur no-
tika piemiņas brīdis.

Vakarā visi novada iedzīvotāji, uzņēmēji un iestādes tika aicinā-
ti piedalīties kopējā pasākumā „Ar Sauli novadā” ,izgaismojot savu

izveidotu saules simbolu.
Saules motīvus varēja aplūkot
pie Aknīstes novada Domes,
Aknīstes vidusskolas, Bērnu un
jauniešu centra Sēļu parkā, PII
”Bitīte”, SIA „Indāres” ofisa,
kafejnīcas „Liepas”, Asares
baznīcas, Asares parka, pie-
minekļa Augšzemes partizā-
niem, Asares pagasta pārvaldes,
Asares pamatskolas, Ancenes
centra, Gārsenes pamatskolas,
Gārsenes pagasta pārvaldes, til-
tiņiem, kā arī uz saliņas.

Paldies visiem, kas atbal-
stīja un piedalījās pasākumā!

L. Prande

Jaukā ekskursija

Rudens pelēkajā ikdienā, iezagās gaišs saules stariņš. Tas ir Aknīstes
pansionāta klientiem. Ekskursija uz Aknīstes novadpētniecības mu-
zeju, kur mūs sagaidīja muzeja vadītāja Olga Vabeļa. Tika izrādīti
muzeja eksponāti, tika stāstīts par novada vēsturi. Par godu Latvijas
valsts svētkiem, Olga katram piesprauda Latvijas karoga lentīti.

Cienījamajiem muzeja apmeklētājiem ļoti patika šī ekskursija, jo
viņi ir novada vēstures aculiecinieki. Turpinājumā draudzīgas sa-
runas un atmiņu stāsti notika pie svētku galda ar kliņģeri un zāļu
tējām. Tika runāts par sadarbības turpinājumu.  Ekskursiju uz mu-
zeju apbalstīja Aknīstes novada pašvaldība. Paldies izpilddirekto-
ram Jānim Gavaram par sapratni, palīdzību un atbalstu! Paldies mu-
zeja vadītājai Olgai Vabeļai par laipnību, sirsnību un iejūtību. 

Aknīstes VSAC pansionāta sociālā aprūpētāja 
Dzintra  

Lāčplēša dienu Latvijā atzīmē par godu neatkarīgās Latvijas valsts
armijas uzvarai pār Rietumu brīvprātīgo armiju jeb tā saukto Bermonta
karaspēku 1919.gada 11.novembrī. Pieminot šo notikumu, šajā die-
nā tiek godināti Latvijas brīvības cīnītāji. Satversmes sapulce Lāčplēša
Kara ordeni ar devīzi „Par Latviju” apstiprināja 1920.gada 18.sep-
tembrī, kad visa Latvijas teritorija bija atbrīvota no ienaidniekiem.
LKO piešķīra par kauju nopelniem Latvijas armijas karavīriem, bi-
jušo latviešu strēlnieku pulku cīnītājiem, kā arī ārzemniekiem, kuri
bija palīdzējuši brīvības cīņās. Tam bija trīs šķiras. Pavisam pasniegtas

2146 (1920-1928) visu trīs šķiru Lāčplēša Kara ordeņa zīmes.
Apbalvoto vidū ir 3 sievietes un pusaudzis, kuram varoņdarba veik-
šanas brīdī bija tikai 14 gadi.

Ar Lāčplēša Kara ordeni apbalvoti 15 karavīri, kuri ir dzimuši,
dzīvojuši vai saņēmuši jaunsaimniecības mūsu novada Aknīstes,
Asares, Gārsenes un Susējas pagastos. 

Nopelni, par ko viņi saņēma šo apbalvojumu:
Aiztīrelis Pēteris (1893-1962) – par 1919.g. 5.oktobra cīņām pie

Ovsejevkas muižas Latgalē.

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri Aknīstes novadā
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Bruže-Bružis Eduards (1889-1952) – par 1917.g. 19.augusta
cīņu Dragūnu-Lindberģu māju rajonā.

Geidāns Alberts (1894-1963) – par 1919.g. 5.oktobra cīņu pie
Ovsejevkas muižas Latgalē.

Indāns Jānis (1895-1941) – par 1919.g. maija un jūnija darbī-
bu un cīņām Augškurzemē.

Kakstāns-Kalnāre Vilis (1901-1978) – par izlūku gājienu 1919.g.
17.oktobra naktī pie Novajas ciema Latgalē.

Kalnietis Jānis (1888-1942) – par to, ka 1919.g. maijā, formē-
jot Augškurzemes partizānu.pulku, viņš kā pulka sevišķu uzdevu-
mu ierēdnis ar vislielāko uzupurēšanos veica savus pienākumus.

Kantāns Pēteris (1896-19??) – par 1919.g. 14.novembra iz-
lūkgājienu aiz Jelgavas šosejas un cīņām pie Tīriņa muižas.

Kulitanas Juozas (1886-19??) – Lietuvas armijas kapteinis.
Lācis Ernests (1894-1984) – par 1919.g. 3.oktobra cīņu pie

Osvejevskas muižas Latgalē.
Osītis Krišs (1888-1964) – par 1916.g. 4.jūlija cīņu Nāves salā

un 1917.g. 17.janvāra kauju pie Ložmetējkalna.
Plikšs-Plikše Ferdinands (1896-1942) – par cīņu 1920.g. 22.jan-

vārī pie Kuļņevas stacijas.
Staltmanis Nikolajs (1893-1942) – par 1919.g. maija cīņām

Bebrenes pagastā, Ilūkstes apriņķī.
Stenders Johans (1899-1974) – par cīņu 1920.g. 5.janvārī pie

Steķu ciema Latgalē.
Valdmanis Jānis (1891-1952) – par cīņu 1919.g. 19.oktobra nak-

tī pie Novojes ciema Latgalē.
Žurevics Jānis (1888-1939) – par 1916.g. 2. un 4.jūlija cīņām

pie Bunču mājām Nāves salā.

Materiālu sagatavoja Edīte Pulere

19. novembrī Aknīstes PII „Bitīte” no-
tika Latvijas dzimšanas dienai veltīts pa-
sākums. Bērni skaitīja dzejolīšus un dzie-
dāja dziesmas par skaisto Latviju. Ar in-
teresi bērni skatījās iemīļotas multfilmas
un dzīvoja līdzi ekrāna varoņu izdarībām.

Pasākumā tika godinātas trīs darbinieces
- Zita Iesalniece, Sarmīte Skrode un Inta

Mežaraupe par ilgga-
dīgu darbu pirmsskolas
izglītības iestādē. 

Tāpat kā visās dzim-
šanas dienās, arī Latvijai
īpašajā dienā galdā tika
celta svētku torte ar ju-
bilejas svecēm.

Latvijas jubilejas  pasākums PII”Bitīte”

20. novembrī uz pirmo sanāksmi ieradās Aknīstes novada
Uzņēmēju konsultatīvā padomes locekļi- Irēna Butkus, Lolita
Zvaigzne, Ēriks Serafinovičs, Laimonis Ielejs, Juris Kuzņecovs, Ainis
Čāmāns. Sanāksmē piedalījās arī Aknīstes novada priekšsēdētāja
Vija Dzene un izpilddirektors Jānis Gavars. Tā ir aktīvu cilvēku gru-
pa, kas konsultē Aknīstes novada domi uzņēmējdarbības vides iz-

veidošanas jautājumos, pārstāv uzņēmēju intereses Aknīstes nova-
dā un darbojas uz brīvprātības principiem sabiedriskā kārtā, kā arī
kalpo kā sabiedriskās domas veidošanas instruments.

Mērķis - sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Aknīstes novadā un
aktivizēt dialogu starp pašvaldību un vietējiem uzņēmējiem, tādē-
jādi veicinot viedokļu apmaiņu un tādu lēmumu pieņemšanu, kas

Darbu uzsāk novada Uzņēmēju konsultatīvā padome
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ir saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī popula-
rizēt Aknīstes novadu un tās uzņēmējus ārpus novada teritorijas ro-
bežām.

Pirmajā tikšanās reizē tika ievēlēta konsultatīvā padomes vadī-
ba :

Padomes priekšsēdētāja - Irēna Butkus,
Padomes priekšsēdētājas vietniece - Lolita Zvaigzne
Sekretāre- Līga Līduma.

Jau pirmajā tikšanās reizē tika uzdoti vairāki jautājumi. Padome
nolēma, ka sanākšana notiks vienu reizi mēnesī, bet nākamā plā-
nota 16.decembrī plkst. 14.00

20.novembrī Aknīstes novada domes zālē notika Zemgales pa-
švaldību Tūrisma informācijas centru un pašvaldību darbinieku
sanāksme, kurā tika apspriests jautājums par turpmākajām rīcī-
bām (izstādes stenda dizaina izveidi, piedāvājuma klāstu, dalīb-
nieku sastāvu) dalībai nākamajā starptautiskajā tūrisma izstādē
– gadatirgū Balttour 2015. Tāpat kā Balttour 2014, arī Balttour
2015 Aknīstes novads tiks pārstāvēts kopā ar 21 Zemgales no-
vadu kopīgā Zemgales stendā.

Tika apspriesti Zemgales tūrisma informācijas centru un punktu
priekšlikumi Tūrisma valsts aģentūras 2015.gada darbības plāna iz-
strādei, kā arī sniegta informācija par Zemgales Attīstības programmas
2014 – 2020 Tūrisma sadaļas aktualitātēm.

Noslēgumā notika īsa sanāksmes dalībnieku ekskursija pa Aknīstes
centru.

Paldies kafejnīcai „Liepas” par atbalstu sanāksmes rīkošanā!
Līga Jaujeniece

Zemgales Tūrisma koordinācijas darba
grupas sanāksme Aknīstē

Patriotisma nedēļa Aknīstes
vidusskolā

Mums ticis viszilākais ezers,
Un rudākais rudzu lauks,
Visbaltākā bērzu birze,
Vismelnākais rupjmaizes klaips.
Un tieši Latvijai ticis
Vissvētākais debesu jums,
Jo savu skaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums.

(L.Vāczemnieks)

Gaidot Latvijas 96.dzimšanas dienu Aknīstes vidusskolā notika
vairāki pasākumi veltīti mūsu tautas tradīcijām, vēsturiskajai pie-
miņai un cieņas apliecinājumam tautas varoņiem .

Pirmssvētku nedēļa sākās ar Mārtiņdienas tirdziņu. 10.novem-

brī sākumskolas skolēni tirgū piedāvāja pašu ceptas kūkas un ce-
pumus, tā apliecinot savas iemaņas konditorijā, bet, reklamējot ve-
selīgu uzturu, tirgoja pašu dārzā audzētos un ievāktos ābolus, bur-
kānus, piparmētru tēju un medu.  

Lāčplēša dienā Aknīstes vidusskolas jaunsargi un 9., 10.klašu sko-
lēni devās ekskursijā uz Tīreļpurvu, lai apskatītu 1916. gada leģendāro
Ziemassvētku kauju piemiņas vietas. Turpinājumā skolēni devās
uz Rīgu, noskatījās Rīgas garnizona militāro parādi pie Brīvības pie-
minekļa, apmeklēja Kara muzeju, kur jaunsargi nodeva svinīgo zvē-
restu. Vēstures skolotājas Mārītes Pērkones stāstījums Rīgas Brāļu
kapos un  svecīšu nolikšana kritušajiem varoņiem piešķīra īpašu
Lāčplēša dienas gaisotni.

Vakarā, plkst.18:00 Aknīstes vidusskolas skolēni, vecāki, sko-
las darbinieki un aknīstieši vienojās kopīgā novada akcijā „Ar Sauli
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novadā” – 7.klases skolēni  lasīja Latvijai veltītas dzejas rindas, kat-
ras klases pārstāvji izteica vēlējumus Latvijai 96.dzimšanas dienā
un visi, iededzot svecītes, izgaismoja izveidotos saules simbolus,
tā godinot Latviju un Latvijas varoņus Lāčplēša dienā.

Trešdien vidusskolēni devās uz Panākumu universitātes 3.no-
darbību , kurā Pēteris Urtāns iepazīstināja ar lekciju ”Intelekts un
radošā domāšana”, bet Agnese Alksne stāstīja par personības pa-
špilnveidi.

Ceturtdien skolas sporta zālē spēkiem mērojās 10. , 11. un 12.kla-
šu komandas Lācplēša dienai veltītajā sporta pasākumā. Nu jau par
ikgadēju Aknīstes vidusskolas tradīciju ir kļuvušas starpklašu sa-
censības par godu Lāčplēša dienai. Arī šis gads nebija izņēmums,
un savā starpā cīnijās 10., 11. un 12.klases komandas. Sacensības

bija interesantas ne tikai dalībniekiem, bet arī atbalstītājiem – da-
lībnieki sacentās ne tikai spēkā un stiprumā, bet arī ātrumā un pre-
cizitātē. Lai arī visas komandas cīnījās par uzvaru, komandu star-
pā nevaldīja saspringta gaisotne. Visas 3 komandas cīnījās godam,
taču šoreiz uzvaras laurus plūca 12.klases komanda. 2.vietu - 11.kla-
ses, bet 3.vietu - 10.klases komanda. Tomēr 10.klases komanda sīvā
cīņā izcīnija 1.vietu komandu volejbola sacensībās.

Piektdien  skolas svinību zālē norisinājās pasākums veltīts Latvijas
96.dzimšanas dienai.  Skolas kolektīvu Valsts svētkos sveica direktore,
godināti bija skolēni, kuri konkursos un sacensībās bija uzvarēju-
ši vai ieguvuši  godalgotas vietas. Ar dziesmām, dejām  un dzejo-
ļu rindām mēs sveicām savu Latviju dzimšanas dienā.

Liene Mežaraupe, 12.klase

Oktobra beigas un novembris mūsu skolā pagājis  Latvijas zīmē.  
Piektdienā pirms rudens brīvdienām katrā klasē tika  runāts par

maizi, jo  pie mums, Latvijā, maize ir visgaršīgākā, vissmaržīgākā
un visiecienītākā.   Pie mums, Latvijā, ir skaistākie kviešu un ru-
dzu lauki. Latvijā cepta maize ir tas gardums, pēc kā svešumā aiz-
braukušie latvieši ilgojas visvairāk. Latvijas maizē ir mūsu zemes
tīrība, svētība un spēks.  

Tieši tāpēc starpbrīžos kopīgi iepazinām maizes ceļu no tīruma
līdz galdam, minējām mīklas, skaitījām tautasdziesmas, mācījāmies
rotaļu par maizi, iepazinām latviešu tautas ticējumus par maizes ēša-
nu, cepšanu, godāšanu.  Kopīgi atminējām krustvārdu mīklu, kurā
bija jāzina  maizes tapšanas procesa īpatnības. 

Noslēgumā katrs varēja izveidot savu rausi no uzraudzētas kvie-
šu miltu mīklas, izceptu un smaržīgu aiznest mājās, vai notiesāt uz
vietas.

10. novembrī kalendārā ierakstīts Mārtiņa vārds.  Mārtiņdienu
šogad akcentējām ar kopīgi izveidotu sienasavīzi un rudens salā-
tiem.

11. novembrī  kopīgi devāmies pie piemiņas plāksnes Lāčplēša
ordeņa kavalierim  ģenerālim  Jānim Indānam, kur nolikām ziedus,
aizdedzām svecītes un runājām par Lāčplēša dienas nozīmīgumu
mūsu tautai.

Tuvojoties Latvijas neatkarības deklarēšanas 96. gadadienai, 14.
novembrī skolas zālē  pulcējāmies uz „minišovu”  „Es mīlu Tevi,
Latvija!” 

Iesākumā  klausījāmies skolēnu priekšnesumu par Latviju.  
Lai būtu interesantāk, uzaicinājām  senioru kopas „Gārsenieši”

dalībnieces, kuras uzreiz piekrita piedalīties. Katrā komandā bija
astoņi dalībnieki /četri skolēni un četri pieaugušie/.   Uzdevumi bija
dažādi : par personībām, par Latvijā uzņemtajām filmām, par pil-
sētām, vietām, dziesmām.  Neizpalika arī spēle „Klusie telefoni”, kurā
bija jāiegaumē informācija par mūsu novadniekiem  Jāni Indānu un
Voldemāru Kažoku.  Noslēgumā degustācijā bija pat jāatpazīst Latvijā
ražotās Laimas konfektes, pie tam, negāja nemaz tik viegli.  

Izrādījās, ka mūsu seniores ir zinošas visās jomās, un no tā ie-
guvēji bija gan tie skolēni, kuri piedalījās komandās, gan līdzjutē-

ji.  Noslēgumā visi kopīgi no degošām svecītēm izveidojām Latvijas
kontūru un kopā ar mūsu ciemiņiem fotografējāmies. 

Paldies Dainai Mažeikai, Intai  Kliģei, Intai Ignatjevai, Ausmai
Kalnietei, Ausmai Vuškānei, Solomejai Meišenei, Lidijai
Brakovskai, un  Lidijai Drozdovskai par piedalīšanos.  Paldies par
apciemojumu Kristiānai, īpašs paldies  Baibai  un Guntaram, kuri
izlīdzēja ar transportu.  Ceram uz šādu sadarbību arī turpmāk!

Gārsenes pamatskolas kolektīvs

Patriotiskais mēnesis Gārsenes pamatskolā



19

2014. gada 20. novembrī, plkst. 16.00 Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmijā notika Kultūras ministrijas apbalvojuma
pasniegšana kultūrizglītības nozares talantīgākajiem audzēk-
ņiem un viņu skolotājiem. Apbalvojums tika piešķirts par no-
zīmīgiem sasniegumiem starptautiskos konkursos, izstādes un
skatēs mākslu nozarēs. Šogad apbalvojamo pulkā bija 30 audzēk-
ņi un viņu skolotāji no 16 izglītības iestādēm.Šī gada laureāti ir ie-
guvuši pirmās vietas mūzikas konkursos Itālijā, Lietuvā, Igaunijā,
Francijā, Vācijā un Latvijā, mākslas konkursos Taivānā, Slovēnijā,
Polijā un Vācijā, kā arī dejā Itālijā un Latvijā. Apbalvojumam tika
saņemti 148 pieteikumi, kurus izskatīja Kultūras ministrijas izvei-
dota žūrija Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) direktora p.i.
Mārītes Grebzdes vadībā. Komisijas sastāvā - Latvijas Mākslas aka-
dēmijas (LMA) prorektors studiju un zinātniskajā darbā, asociētais
profesors Andris Teikmanis, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
(JVLMA) Kameransambļu un klavieru pavadījuma katedras vadī-
tāja, profesore Gunta Sproģe, JVLMA akadēmiskā darba prorektors,
profesors Normunds Vīksne, Latvijas Kultūras akadēmijas profesore
Gunta Bāliņa, Kultūras ministrijas kultūrpolitikas departamenta stra-
tēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja Dace Ziemele un LNKC kul-
tūras un radošās industrijas izglītības nodaļas vadītāja Jolanta Klišāne.

No Aknīstes novada balvas piešķirtas Jēkabpils mākslas skolas
Aknīstes filiāles skolotājaiEvai Jočai un Jēkabpils Mākslas skolas

audzēknei Viktorijai Pakalnei par izciliem sasniegumiem
18.Starptautiskajā bērnu mākslas konkursā ”Manas tautas nacionālais
apģērbs un folklora” Celjē,

Aknīstes vidusskolas audzēknei Līgai Katei Trukšānei par iz-
ciliem sasniegumiem 18.Starptautiskajā bērnu mākslas konkursā
”Manas tautas nacionālais apģērbs un folklora” Celjē

L. Prande

Atkal jauns mācību gads rit pilnā sparā. Cik ātri skrien laiks, pat
nepamanām, ka jau mācību gads gandrīz pusē! Šis laiks skolā bija
interesants ar pasākumiem, izstādēm un dažādām aktivitātēm, kas
ļāva uzņemt jaunas zināšanas. Šogad mūsu skolēnu pulciņu papil-
dināja 3.-4.gadīgie bērni.

Septembrī skolas gaiteņos varēja vērot ziedu un dārzeņu izstā-
di „Rudens veltes”. Interesanti bija uzzināt ziedošo rudens augu no-
saukumus un iemācīties tos.

Paldies  skolotājiem par gudrajām zināšanām un sirds siltumu
Skolotāju dienas pasākumā teica Asares pamatskolas skolēni un viņu
vecāki.

Drošības nedēļas aktivitātēs tika uzaicināti Jēkabpils pašvaldī-

bas policijas pārstāvji, kuri informēja skolēnus par atbildību un ie-
spējamajiem sodu veidiem, iepazīstināja sākumskolas skolēnus ar
ceļu policijas tehnisko aprīkojumu un ceļu satiksmes noteikumiem.

Šī gada 24. oktobrī 4.-9.klases skolēni bija mācību ekskursijā „Izzini
Latviju”. Vispirms viņi bija Baldones Observatorijā. Tur aplūkoja
Šmita teleskopu, lielāko Baltijā, un noklausījās stāstījumu par to.
Sajūsmu izraisīja paviljona kupola kustība. Rīgā apmeklēja Nacionālo
bibliotēku „ Gaismas pils”, Dabas muzeja izstādi „Dzīvība Baltijas
jūrā”, kā arī iepazinās ar muzeja ekspozīciju. Tālāk ceļš aizveda uz
TV torni Zaķusalā. Ar liftu varēja uzbraukt 97 metrus augstajā ska-
tu tornī un priecāties par redzamo panorāmu. Ekskursijas noslēgu-
mā-„Rīga Plaza” izstāde „Zemūdens valstības noslēpumi”.

10.11.14.skolas ansamblis ieskandināja Mārtiņdienas tirdziņu, kur
skolēni tirgojās ar paštaisītiem našķiem. Tirdziņā šogad bija vairāk
pircēju nekā pārdevēju. Skolotāja Dace izspēlēja Mārtiņdienas tau-
tasdziesmas, izmantojot mācību metodi- nepabeigtie teikumi.

11.novembrī pie skolas tika aizdegtas svecītes par godu Lāčplēša
dienai, kurā piemin varonīgos brīvības cīnītājus. Skolēni un skolotāji
devās uz Asari. Pie Asares pagasta pārvaldes pulcēšanās lāpu gā-
jienam. Latvijas karogam plīvojot, lāpu un svecīšu gaismiņām mir-
gojot, gājiens devās uz Augškurzemes partizānu pieminekli, kur no-
ritēja svinīgs pasākums, kas veltīts Lāčplēša dienai un Valsts 96. dzim-
šanas dienai. Klātesošie varēja noklausīties vēsturisku faktu izklāstu
saistībā ar šīm atceres dienām, fragmentu no A.Pumpura eposa
‘’Lāčplēsis’’, kā arī tautasdziesmu kompozīciju. Ap pieminekli tika
izvietotas līdzatnestās uguntiņas un laukumiņā pie lielceļa aizdeg-
tas sveces, kas izkārtotas tautiskā ornamentā. Novembra mēnesi no-
slēdzām ar viktorīnu „ Vai tu zini?”

Ar labām domām un darbiem izdzīvosim Adventa laiku.
Asares pamatskolas kolektīvs

Tā pagāja rudentiņis Asares pamatskolā

Aknīstes novada Veselīga dzīvesveida veicināšanas darba gru-
pas aktivitāšu plānā, kura īstenošanu finansiāli atbalsta Aknīstes no-
vada dome, ir ietvertas izglītojošas lekcijas un praktiskās nodarbī-
bas visu vecuma grupu iedzīvotājiem.

Bērnudārza ”Bitīte” darbiniekiem 15. novembrī bija nodar-
bība par to, kā labāk organizēt sporta nodarbības bērnudārza bēr-
niem. Nodarbību vadīja vieslektore Evita Klints.

Aknīstes vidusskolā novembrī, sadarbojoties ar Latvijas
Diētas un uztura speciālistu asociāciju Rīgā, tiek plānotas nodar-

bības visu vecuma grupu skolēniem:
1.-4.klase „Veselīgs uzturs – cīņa pret aptaukošanos”
5.-9.klase „Enerģijas dzērienu ietekme uz pusaudžu veselību”
10.-12.klase „Diētas – anoreksijas un bulīmijas problēmas”
Novada pieaugušie 12.novembrī Aknīstes Bērnu un jauniešu cen-

tra zālē mācījās saskatīt enerģijas un veselības avotus, ko mums vi-
siem sniedz daba, ja vien mēs esam gana gudri un protam to visu
likt lietā – priežu un egļu zari sausai nopēršanai, koka karote vai
rullīši masāžai, dārzeņu atgriezumi pēdu masāžai, kas ir it īpaši svē-

PALĪDZI SEV JUSTIES LAIMĪGAM!
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tīga sievietēm. Un tā bez gala. Vajag tikai zināt un gribēt to arī pie-
lietot ikdienā. Praktiskās nodarbības „Palīdzi sev justies laimīgam”
vadītāja Anna Lutere ar vienkāršiem vingrinājumiem un stāstīju-
mu par pašas ceļu uz mundrumu un labsajūtu uzskatāmi pārlieci-
nāja, ka darbošanās ar sevi un prasmīga dabas līdzekļu pielietoša-
na ir lieliska alternatīva zālēm un sliktai pašsajūtai. 

Paldies darba grupas dalībniecēm Ingrīdai Kļavinskai un Dainai
Mažeikai par nodarbības dalībnieku organizēšanu Asares un Gārsenes
pagastā.

Un ko Tu dari savas veselības labā?

Skaidrīte Medvecka 

2014. un 2015.gadā biedrība „Manai maz-
pilsētai Aknīstei” piedalās 7 partnervalstu –
Latvijas, Lietuvas, Rumānijas, Bulgārijas,
Itālijas, Anglijas un Turcijas ES Mūžizglītības
programmas Grundtvig projektā „Kodols”
(”CORE”). Projekta galvenais mērķis ir ie-
pazīstināt un izglītot tā dalībniekus par sie-
vietes un vīrieša līdzāspastāvēšanas aspek-
tiem un problēmām sabiedrībā, politikā, dar-
ba tirgū, ģimenē.

Šogad no 18. līdz
22.oktobrim notika
projekta dalīborga-
nizāciju pārstāvju
tikšanās Londonā,
lai, izmantojot fo-
ruma teātra elemen-
tus un metodiku, iz-
prastu atmosfēru ģi-
menēs, kurās valda
vardarbība. Mūsu
projekta darba grupu
pārstāvēja Skaidrīte
Medvecka un šī rak-
sta autore Līga
Jaujeniece. Tikšanās
laikā visi dalībnieki
kopīgi radīja foruma
teātra izrādi par sievietes un vīrieša sav-
starpējā konflikta eskalāciju, kas rezultējās
kriminālā noziegumā pret dzīvību. 

Internacionālajā vidē radītajai izrādei se-
koja tās „pirmizrāde” tikšanās rīkotāju –or-
ganizācijas The Immediate Theatre kamer-
zālē 50 skatītāju klātbūtnē. Skatītāju pulkā
tika pieaicināti vietējie policijas, tiesu varas
un krīžu centru vadītāji, lai kopīgā diskusi-
jā aktualizētu problēmu – attiecības ģimenē.
Tā ir aktuāla visā Eiropā un vienīgais, kas
šo problēmu padara atšķirīgu, ir tautas men-
talitāte, no kuras atkarīgs risinājuma veids
un pieeja.

Novembra nogalē mūsu projekta darba

grupa organizēs nodarbību ar Aknīstes vi-
dusskolas 10.klases skolēniem, kurā runāsim
par stereotipiem un aizspriedumiem dzimumu
līdztiesības jautājumos, pielietojot Londonā
gūto foruma teātra metodiku. 

Nākošā projekta dalībnieku starptautiskā
tikšanās notiks 2015.gada februārī  Bulgārijas
galvaspilsētā Sofijā, kur tiks aktualizēta masu
mediju loma stereotipu radīšanā par sievie-
tes un vīrieša identitāti un attiecībām, savu-
kārt projekta noslēguma pasākums notiks jū-
nijā Lietuvā.

Līga Jaujeniece
projekta darba grupas dalībniece

(Turpinājums 21. lpp.)

Foruma teātra metode dzimumu
līdztiesības jautājumu risināšanai
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Kādā pirmdienā, spītējot aizdomīgiem mākoņiem Sēlijas debe-
sīs, nolēmām aplūkot Aknīstes novadpētniecības muzeju, Saltupju
svētavotu un Susējas pilskalnu. Būsim godīgi, - vairums mazo mu-
zeju Latvijas laukos ir diezgan līdzīgi viens otram, tādēļ saskatīt sav-
dabīgo nereti ir izaicinājums. Tomēr Aknīstes muzejs var lepoties
ar ko īpašu, par ko ir vērts pastāstīt. Pirmkārt, tā ir muzeja apmek-
lētāju aktīva iesaistīšana ekspozīcijas izziņas procesā.

Pateicoties muzeja speciālistes Olgas Vabeļas viesmīlīgajam un
enerģiskajam piegājienam, tikām eksaminēti, iztaujāti, apmācīti un
visādi citādi iesaistīti muzejam raksturīgajā lietu pasaulē. Tādejādi
muzeja apskate izvērtās par procesu, ko pilntiesīgi var raksturot kā
patiesu interaktivitāti, kas īpaši izceļams uz šobrīd uzplaukušās psei-
dointeraktivitātes kultūras fona muzejos. Kas mani sajūsmināja, bija
iespēja beidzot noklausīties bellacord electro plati uz īsta, jopro-
jām strādājoša gramofona. Savukārt bērniem šķiet visvairāk pati-
ka imitēt sviesta kulšanas procesu.

Otra lieta, kas mani neatstāja vienaldzīgu, bija bišu miteklis mu-
zeja sienā, kas man pašai kā bišu kopējai šķita ne tikai bezgala jau-
ki, bet kam aktīvas mārketinga darbības apstākļos būtu potenciāls
kļūt par muzeja atpazīstamības zīmi. Piezīmēšu, ka pasaules liela-
jās pilsētās (Ņujorkā, Londonā, Vankūverā) pēdējos gados ir atļauta
bišu turēšana un daudzas institūcijas to izmanto kā savas atpazīša-
nas un īpašo attiecību ar vidi zīmi, piemēram, Anglijas Nacionālā
banka un modernās mākslas galerija Tate Modern.

Trešā lieta, ko var pateikt par Aknīstes novadpētniecības muzeju
ir, ka tas ir vienīgais Latvijas muzejs, kurš iesaistījies ”Grundtvig -
HEFORE” projektā (Eiropas Savienības finansēts, uz kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanu vērsts projekts, kurā ir iesaistījušies astoņu
valstu pārstāvji, tajā skaitā Aknīstes novadpētniecības muzejs).

Muzeja apskati šoreiz bijām nolēmuši apvienot ar Saltupju svē-
tavota un Susējas pilskalna apskati. Mūsu ģimenē ir ierasts, ka šā-
dos gadījumos vērtējam arī tūrisma infrastruktūru – objektu sakoptību,
norāžu esamību u.tml. Pirms dažiem gadiem mēs jau bijām veiku-
ši nesekmīgu mēģinājumu atrast Saltupju svētavotu, - šoreiz tas bei-
dzot izdevās. Nācās secināt, ka apskates objekti Latvijā kļūst aiz-
vien sakoptāki. Gārsenes pils informācijas centrā tikām apgādāti ar
plašu informācijas materiālu klāstu – bukletiem, velomaršrutiem,

kartēm u.tml. Prieks bija konstatēt, ka vismaz tik lielā mērā, cik mēs
tos izmantojām, viss darbojās: cilvēki atbildēja uz telefona zvaniem,
muzeji bija atvērti, aplūkojamie objekti bija sakopti, zāle nopļau-
ta, atkritumu urnas savās vietās, izvietoti informācijas stendi u.tml.
Grūtāk atrodamu dabas objektu aplūkošanai var lūgt vietējo gidu
palīdzību. Susējas pilskalnu gan tomēr neatradām, - tas laikam jāat-
stāj nākamajai reizei. Ko par apmeklējumu domā mani līdzbraucēji?
Par to lai atkal stāsta paši.

Pauls (10): Pirmdien mēs bijām Aknīstes muzejā. Tur bija da-
žādi priekšmeti no koka, darbarīki ar kuriem taisīja biezpienu..., nē
sviestu. Tur vēl bija parādītas seno laiku bībeles, grāmatas, kādas
bija skolās, seno laiku naudas zīmes, visa veida gludekļi. Bija arī
tāds priekšmets..., kur uzlika plati, mums uzlika noklausīties dzies-
mu. Nebija skaidra skaņa, bija tāda savādāka. Vēl tur bija karalai-
ka pistole un tāda maska, kuru uzliek, lai neieelpotu dūmus, ķive-
re, kurā bija izšauti ar lodēm caurumi un munīcijas josta, visāda vei-
da dunči, naži, arī tādi ko uzliek uz ieročiem. Tur bija arī visādi pi-
numi, lelles. Es domāju, ka muzejs ir vieta, kur parāda seno laiku
lietas, kuras nevar tā vienkārši uz ielas atrast, jo mums tādu nav. Man
patika, ka bija jāuzmin, piemēram, ar ko mazgāja veļu – tāds dēlis
ar trīsstūrīšiem. Man likās, ka muzejs ir pārāk maziņš, bet tādi ir
lauku muzeji. Pilsētās jābūt lielākiem muzejiem. Muzeja darbinie-
ce mūs sagaidīja ļoti laipni, kaut arī viņa neiepazīstināja ar sevi, viņa
iepazīstināja ar visām lietām, kas bija muzejā. Man vienīgi nepa-
tika tas, ka nebija kur nolikt riteņus.

Tajā pašā dienā mēs aizbraucām arī uz svētavotu – nezinu kā-
pēc viņš tā saucās. Ūdens bija pārāk dzelžains, es viņu bišķiņ pa-
garšoju un viņš negaršoja – nebija tīra garša. Pēc tam mēs gribē-
jām atrast Susējas pilskalnu, bet tā arī nesapratām, kur tas ir.

Agate (7): Mēs bijām Aknīstes muzejā, tur es uzzināju, ka bija
tādi bagāti kungi – zemnieki, kas spēlēja visādus mūzikas instru-
mentus. Un vēl es redzēju, ar ko mazgā veļu, redzējām vecas pla-
tes, kuras varēja noklausīties. Vēl tur bija viskautkādi akmeņi tā kā

Aknīstes novadpētniecības muzejs un bites
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V. Ancīša Aknīstes
bibliotēka

informē
Papildināts bibliotēkas grāmatu

krājums.

V. Ancīša Aknīstes bibliotēka, pārstāvot
novada bibliotēkas, piedalījās un guva atbalstu
Latvijas Bibliotekāru biedrības un Latvijas
Nacionālās bibliotēkas izsludinātajā un Valsts
Kultūrkapitāla fonda finansētajā projektu kon-
kursā „Augstvērtīga tulkotā un oriģināllite-
ratūra bibliotēkās”

Projekta mērķis ir sekmēt augstvērtīgas
tulkotas un latviešu oriģinālliteratūras iz-
devumu pieejamību Latvijas publiskajās
bibliotēkas, veicināt Latvijas un pasaules
kultūras klasisko vērtību un laikmetīgas li-
teratūrās iepazīšanu ar grāmatu starpniecību.

Projekta rezultātā bibliotēka saņēmusi 57
eksemplāru lielu oriģinālliteratūras kolekciju,
kura ietver vērtīgus dažāda satura latviešu ori-
ģinālliteratūras izdevumus. Tajā ir jau pa-
zīstamu autoru, kā arī jaunākās paaudzes raks-
tnieku literārie darbi un nozaru literatūra.
Kolekcijā ir izdevumi par rakstniekiem, grā-
matas par padomju režīmu, politisko publi-
cistiku, par sakrālās arhitektūras un mākslas
mantojumu un māksliniekiem. Grāmatas ir
saņemtas un iekļautas V. Ancīša Aknīstes bib-
liotēkas depozitārija fondā un būs pieejamas
un izmantojamas visām novada bibliotēkām.

Lai popularizētu jaunieguvumus, līdz de-
cembra beigām grāmatas būs pieejamas
Aknīstes bibliotēkā, bet pēc Jaunā gada grā-
matas apceļos pārējās novada bibliotēkas.
Katrā bibliotēkā kolekcija būs divus mē-
nešus.

Saskaņā ar Kultūras projektu
„Augstvērtīga tulkotā un 

oriģinālliteratūra bibliotēkās”
saņemtā grāmatu kolekcija

Fedja. Teodors. Tulio : kinorežisora Teuvo
Tulio dzīve un filmas : rakstu krājums

Ruka, Elvita, 1970-. Izdzīvo. Piedzīvo.
Lido: ceļotāju apraksti, autobiogrāfiskā pro-
za

Ikstena, Nora, 1969-. Ulubeles pasakas:
literārās pasakas

Ostups, Artis. Fotogrāfija un šķēres :
2010-2013 : [dzeja]

Pujāts, Marts. Nāk gaismā pati lampa :
[dzeja]

Petrosjana, Mariama. Nams, kurā... : ro-
māns

Mūsdienu literatūras teorijas : mo-

nogrāfija
Rīgas teksts. Augusta Deglava romānam

”Rīga” 100 : zinātnisku rakstu krājums
Līce, Anda, 1941-. Lielais lakats : re-

dzējumi
Rušdi, Salmans. Lūka un dzīvības uguns

: [romāns]
Virza, Edvarts, 1883-1940. Raksti: 5.

sējums. Edvarta Virzas tulkotā franču dze-
ja

Mazvērsīte, Daiga, 1965-. Elga Igenberga:
dzīves riču-raču : latviešu estrādes dzimša-
na

Mariass, Havjers. Tik balta sirds : [ro-
māns]

Skulme, Uga, 1895-1963.Atmiņu grāmata
Avotiņa, Daina, 1926-. Jūlija: romāns
Veronēzi, Sandro. Pagātnes spēks : ro-

māns
Lācis, Vilis, 1904-1966. Ceļojums uz

Norieta pilsētu : mazliet fantastisks dēku stāsts
Zandere, Inese, 1958-. Putna miegā : dze-

joļi
Ābele, Inga, 1972-. Klūgu mūks : [ro-

māns]
Ignats, Gundars, 1981-. Pārbaudes

laiks : romāns
Zebris, Osvalds, 1975-. Gaiļu kalna ēnā

: romāns
Lamberga, Dace, 1948-. Rūdolfs Pērle
Dikērs, Žoels. Patiesība par Harija Kebēra

lietu : romāns
Uļicka, Ludmila. Mēdeja un viņas bēr-

ni : romāns
Briedis, Leons, 1949-. Rīta rūsa : [dze-

joļu krājums]
Herndorfs, Volfgangs. Čiks : romāns
Stepnova, Marina. Lazara sievietes : ro-

māns
Blaua, Līga. Jānis Stradiņš : ceļš cauri lai-

kiem
Līdaka, Ingmārs, 1966-. Zoodārzs

manā pagalmā
Ernštreits, Valts, 1974-. Dark energy :

[dzejoļu krājums]
Vētra, Mariss, 1901-1965. Atbalsis :

Raksti un vēstules Eiropā 1921-1946
Ļūdēns, Vitauts, 1937-2010. Kartupeli,

kartupeli : [dzejolis pirmsskolas vecuma bēr-
niem]

Samauska, Ieva, 1969-. Kā Mirabella Mia
reiz kāpostiņus rija : [dzejolis pirmsskolas
vecuma bērniem]

Baltvilks, Jānis, 1944-2003. Preču vilciens
: [dzejolis pirmsskolas vecuma bērniem]

Rainis, Jānis, 1865-1929. Zirņa bērni :
[dzejolis pirmsskolas vecuma bērniem]

Čaklais, Māris, 1940-2003. Gaidītāja
meža cūka : [dzejolis pirmsskolas vecuma

bērniem]
Cielēna, Māra, 1954-. Ceļā uz

Ziemassvētkiem : [dzejolis]
Gaile, Inga, 1976-. Āda [skaņu ieraksts]:

dzeja
Bērziņš, Māris. Gūtenmorgens : [stāsti]
Bērziņš, Uldis, 1944-. Izņemts no sko-

las [skaņu ieraksts] : dzeja
Dokinss, Ričards. Dieva delūzija:

Ateisms. Reliģijas - Polemiskā literatūra
Tišheizere, Edīte, 1956-. Abpus rāmjiem

: sarunas par mākslu un dzīvi
Alliksārs, Arturs. Dzeja
Aleksejevs, Tīts. Svētceļojums : stāsts par

Pirmo krusta karu
Imants Ziedonis. Piederības meklēju-

mi, brīvības treniņš : zinātnisko rakstu krā-
jums

Kalnačs, Jānis, 1956-. Kārlis Padegs
Valtari, Mika. Turms, nemirstīgais : viņa

zemesdzīve apm. 520-450 pr. Kr. desmit grā-
matās : romāns

Gunāra Priedes dzīve un darbi : kopo-
ti raksti

Rūdolfs Blaumanis: teksts un konteksts
: rakstu krājums

Melbārzdis, Kārlis, 1902-1970. Kārlis
Melbārzdis

Brūveris, Pēters, 1957-2011. Mācos rak-
stīt, jeb, Ātrs palīglīdzeklis poētisku tekstu
apguvē

Isomeki, Risto. Jūras pūķa sala: romāns
Spāņu dzejas antoloģija 20. gs. = La

antología de la poesía española del siglo 
imt. Nāka : [dzejoļi]
Kļaviņš, Eduards, 1937-. Vilhelms

Purvītis
Pujāte, Inta, 1957-. Janis Rozentāls

Jaunieguvumi  oktobrī 

Koelju, Paulu. Sānsolis : [romāns]
Ieviņš, Kārlis, 1888-1977. Mežrozītes

mīlestība. Mežābeles koka kastīte 
Nesbē, Jū. Sikspārnis: romāns
Loinerte, Luāna. Latgales sāga : romāns

par Latgales ļaužu likteņiem 20. gadsimtā
Levī, Marks.Aiziet, lai atgrieztos : romāns
Nesbē, Jū. Sātana zvaigzne :

[kriminālromāns]
Ārčers, Džefrijs. Bīstamie sakari :

[romāns]
Kalandarovs, Marats. Vīza uz dzelmi :

ārpus atļautās robežas
Fīldinga, Helēna. Bridžita Džounsa: kā

traka pēc viņa : romāns
Džonsone, Millija. Rudens dēka :

romāns
Hora, Reičela. Vētra ved mājup: romāns

cirvji un arī rotaslietas un vecas pases, bībeles vai dienasgrāmatas.
Un vēl tur bija gludeklis un tautas tērpi – kaut kādas jostas. Es uz-
zināju, ka bija akmeņu kaklarotas – to es pirms tam nezināju, vēl
es redzēju akmeņus, tādus pašus kā Gārsenes pilī – akmens cirvjus.
Man viss patika, man tikai nepatika, ka tur bija maz telpu, kur kaut
ko apskatīt, vajadzētu tāpat kā mammas bijušajā darba vietā, kur
bija daudz ko redzēt. No muzeja darbinieces vārdiem es daudz ko
nesapratu. Man liekas, ka tā īsti es neko jaunu neuzzināju, kaut arī

nē – visu es nezināju. Man patika, ka ekspozīcijā bija jauni priekš-
meti – adītas lelles, kaut arī muzeji vispār ir par seniem laikiem, tur
parāda tās senās lietas.

Pēc muzeja mēs braucām uz avotu. Tas man gan patika, gan ne-
patika. To bija diezgan grūti atrast. Es varētu teikt, ka man nepati-
ka, ka tur bija žogs.

Agates zīmējums un Agneses foto
Agnese Neija
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Boida, Hilarija. Ceturtdienas parkā :
[romāns]

Pakraste, Lida. Baloži virs torņiem :
[romāns]

Lekberga, Kamilla. Pamestais bērns :
[detektīvromāns]

Žuravska, Dzintra, 1939-. Nakts mūža
garumā : romāns

Vaithausa, Lūsija. Ideāls vīrs : romāns
Deivisa, Anna. Kurpju karaliene :

romāns

Bērnu un jauniešu literatūra

Lāgerkranca, Rūse. Mana sirsniņa
lēkā un smejas

Simon, Francesca. Negantā Nika
šausmīgais sapnis

Čaklās rokas : 48 radoši projekti :
veido, loki, un pārstrādā!

Taube, Marika. Mūsu Latvija
Vāģi. Kino stāsts

Maša un Lācis. Raibie stāsti
Maša un lācis. Pirmā tikšanās
Maša un Lācis. Līdz pavasarim

nemodināt
Bitīte Maija. Pļavas stāsti
Lācēns, kurš pazaudēja rūcienu :

[stāsts]
Viena diena pļavā : iepazīsti pulksteni!
Bleika, Stefānija. Fui, kaka! : [stāsts

pirmsskolas vecuma bērniem]

Par Ziemassvētku pasākumiem
Aknīstes v.-sk.   

f 1.- 7.kl. Ziemassvētku pasākums – 19.decembrī plkst. 10.00.   
f 8.-12.kl. Ziemassvētku pasākums – 19.decembrī plkst. 18.00.

3.dec.  plkst.10.00 Gārsenes k/n Senioru aktīvās atpūtas diena.

5.dec. plkst.19.00 Gārsenes k/n koncerts «Ziemas sirds».
Cena: EUR 4.00

7.dec. plkst.14.00 Aknīstes BJC  koncerts „Brīnumpasaka
Ziemassvētkos”

plkst.16.00 Egles iedegšana pie Aknīstes novada domes

10.dec.  plkst. 14.00 Asares k/n pēcpusdiena bērniem
„Ziemassvētkus gaidot!”

16.00 Egles iedegšana pie Asares pagasta pārvaldes.

12.dec.  plkst. 15.00 Egles iedegšana pie Gārsenes k/n

16.dec.  plkst.14.00 Asares k/n  Aknīstes novada senioru balle.
Pieteikties pa  T:26318640 (Kristiana) 26699169 (Aiga) 28657492
(Madara)

T: 20233195 (Gārsenes pag.pārvalde) 65237756 (Anda)

20.dec.  plkst. 19.00 Nakts volejbols Aknīstes vidusskolas spor-
ta zālē. Dalības maksa  EUR.20.00. Komandas pieteikt līdz
19.12.2014. T:28626604   

25.dec.  plkst. 15.00 Gārsenes k/n Ziemassvētku koncerts
„Silti vārdi no siltas sirds”

25.dec.  plkst. 18.00 Asares k/n   Ziemassvētku koncerts.
Ieeja: ziedojumi

plkst. 21.00  Asares k/n  groziņballe ar Kasparu Markševicu
Ieeja: EUR 3.00

pēc 23.00 ieeja: EUR 4.00. Galdiņus pieteikt pa T: 28657492

27.dec.  plkst. 11.00 Aknīstes BJC  Eglīte bērniem, kuri neap-
meklē bērnudārzu.

„Kaķu un peļu jampadracis”

30.dec.  plkst. 22.00 Gārsenes k/n  Vecgada balle kopā ar gru-
pu  „Tālbraucēji”

Ieeja: EUR.4.00. Lūgums, galdiņus pieteikt līdz 23.12.14.

pa tālruni 26318640 (Kristiana)

1.janvārī.  plkst. 00.30 pie Aknīstes novada domes priekšsē-
dētājas uzruna.

Svētku salūts.

Kultūras plāns decembrī

SAEIMAS VĒLĒŠANU PRIEKŠVAKARĀ

VELTĪJUMS EKSPREMJERU PARTIJAI
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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”. 

Pārdod  divistabu dzīvokli Augšzemes
28-2. Tel. 26087976.

Pārdod senatnīgu  skapi. Cena pēc vie-
nošanās. Mob. 28632587.

Pārdod lietotu saldētavu BEKO, tilpums
102l, cena 60 euro.

Pārdod gaiļus, 6 euro/gb. Zvanīt
26587896

Priecājies katru dienu,priecājies par
gluži ikdienisķām lietām-par saulainu die-
nu,ziediem,maizes smaržu-,un tava dzī-
ve būs piepildīta.

/M. Gotberga/
Sveicam novembra jubilārusSveicam novembra jubilārus
Aiju Voitiški,
Olitu Timzi,
Ļoni Isodu,
Jāni Multiņu.

Biedrība „Manai mazpilsētai
Aknīstei”

Es tev ko teikšu,
Tici vai nē -
Brīnumu pilna
Ir pasaule.
Saulesstars rītausmā,
Uzplaucis zieds,
Putna dziesma
Un saulesriets..

/ R.Andersone/

Sveicam jubilārus novembrīSveicam jubilārus novembrī
Aknīstē
Dronka Silvija 50
Griška Aleksandra -50
Sala Velga-50

Gasūne Regīna-55
Mahetovs Mihails-55
Papaurelis Jurijs-55
Stolbņikova Valentīna-55
Mazurevičs Haralds-65
Miezāns Gunvaldis-65
Šamota Modris-65
Lapsa Māra-70
Eglīte Irma-85
Levanoviča Helēna-85
Saduka Lucija-85

Asarē
Guseva Rima-50
Voicekovskis Voldemārs-55
Veigule Stefānija- 80
Aboliņa Aina-80
Noviks Konstantīns-90
Gārsenē
Subatiņa Tatjana-55
Ruseckis Juris-60
Mikitovs Georgijs-70
Pujāte Ināra-70
Deksne Ārija-75
Romanovska Janīna-80
Hauka Milda 85
Krievāne Zelma-85
Rubene Ērika-90

Pateicība
Aknīstes pilsētas Tirgus ielas ie-

dzīvotāji izsaka pateicību visiem
Aknīstes novada pašvaldības depu-
tātiem, it sevišķi Jānim Vanagam, par
Tirgus ielas apgaismojuma ierīkoša-
nu. Tas mums sagādāja prieku- de-
putātu solītais tika izpildīts! Liels gan-
darījums par dzīves apstākļu uzla-
bošanu ne tikai Tirgus ielā dzīvojo-
šiem, bet arī tiem, kuri pa šo ielu pār-
vietojas, lai nokļūtu uz darbu, skolu,
veikalu vai pie ārsta. 

Tirgus ielas iedzīvotāji. 

Pateicība Aknīstes Psihoneiroloģiskās
slimnīcas atbildīgajām personām un pa-
cientiem par dalību Gārsenes dabas taku
sakopšanas talkā!

Līga Jaujeniece,
Tūrisma darba vadītāja

Es nezinu,
kas Tu esi Dieva brīnumu
dārzā vai balta mežroze asa vai
sirdslauze sārta un vāra.
*
Varbūt Tu ziedoša ieva vai
saplaucis ceriņu krūms, bet
varbūt, ka lapainais rabarbers
sētmalē iesēdies drūms?
*
Ak, vai nav vienalga, kā citi
Vēro Tevi un sauc! Galvenais - lai
Tavā dārzā ir mīlas un saules daudz!

Mīļi sveicieni Lucijai Sadukai Lucijai Sadukai 
lielajā dzīves jubilejā.

Sveic: meita, dēls ar ģimenēm.

Vēlam zaļot skaisti dzīves laukā,
Lai tajā šķēršļu nebūtu nekad.
Mēs vēlam visu - laimi, mīlu, ziedus,
Bet ciešanu un skumju nepazīt nekad.

Apsveicam Aleksandru GriškuAleksandru Grišku
50 gadu skaistajā jubilejā!

Kaimiņi Augšzemes ielā

Labam cilvēkam ir saule plaukstā,
ar viņu nesalst arī ziemā aukstā,
visapkārt darbi paveicas un zied,
kad cilvēks labs caur dzīvi iet.

Irma! Irma! 
Sveicu skaistajā 85 gadu jubilejā!

Ināra

J. Ribickis

Mīļā meitene
Vēju šalkās, mīlas alkās
Gāju es, pie meitenes...
Vēji elsa, sirdi melsa.
Neej tālu, sniega vālu.
Neklausījos vēju, tālāk skrēju
Sirds aura,-Laimes bura!
Pretī spējām,
Ziemeļu vējam, 
Bet gāju es, 
Pie meitenes...
Sniga sniegi, 
vēji liegi baltos zaros,
Sniega novakaros...
Ziemas vējos mīlu lējos,
Savās krūtīs,
Mīlu jutis,
Es,-
Pie mīļākās esmu meitenes...
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