
Aknīstes novada
vēstis

Nr. 3 2016. gada MARTS

novada
vēstis

24.martā Aknīstē, Gārsenē un Asarē notika represēto atceres pasākumi. Aknīstes novadpētniecības muzejā un
Gārsenes pilī glabājas vairāki atmiņu pieraksti. Šobrīd Aknīstes novadā dzīvo 23. represētie, tādēļ ir ļoti svarīgi re-
dzēt, dzirdēt un runāties ar šiem cilvēkiem. No katra atstātā atmiņu apraksta staro bezgalīga dzimtenes mīlestī-
ba, ilgas pēc tēvu mājām. Un šīs patriotisma jūtas, kuras izsūtītos nebija atstājušas ne mirkli, palīdzēja pārvarēt
grūtības, slimības un pat uzveikt nāvi un daļai no izvestajiem atgriezties mājās. 

Arī  šogad esam kopā piemiņas brīdī, lai atcerētos un godbijībā pieminētu svešumā mūžībā aizsauktos, lai godi-
nātu tos, kas ir šīs šausmas pārdzīvojuši un ir mūsu vidū. Cietušo piederīgo, viņu radinieku priekšā godbijībā no-
liecam galvas. Šī atcerēšanās ir vienīgais patiesais gandarījums, ko spējam viņiem sniegt.

A. Andruškeviča

Par pašvaldības budžeta izpildi februārī
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, li-

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

S.Pudāne, J.Vanags,  A.Voitiške, I.Lunģe, A.Zībergs, G.Geida,
V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes no-

vada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudže-

ta 2016.gada janvāra-februāra ieņēmumus – EUR
381368,34 un izdevumus – EUR 258088,00; speciālā bu-
džeta ieņēmumus – EUR 22923,99 un izdevumus – EUR
6689,46.

Aknīstes novada domes sēdes 23.03.2016. lēmumi
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Par saistošo noteikumu Nr.8/2016 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 03.02.2016. saistošajos 

noteikumos Nr.5/2016 „Aknīstes novada pašvaldības
pamatbudžeta plāns 2016.gadam”” apstiprināšanu
Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās

daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pan-
ta pirmo un otro daļu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”,
likumu „Par valsts budžetu 2016.gadam”, likumu „Par bu-
džetu un finanšu vadību”,

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

Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteiku-
mus Nr.8/2016 „Grozījumi Aknīstes novada domes
03.02.2016. saistošajos noteikumos Nr.5/2016 „Aknīstes no-
vada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2016.gadam””. 

Par saistošo noteikumu Nr.9/2016 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 24.02.2016. saistošajos 

noteikumos Nr.6/2016 „Aknīstes novada pašvaldības
speciālā budžeta plāns 2016.gadam”” apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta ot-
rās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pan-
ta pirmo un otro daļu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”,
likumu „Par valsts budžetu 2016.gadam”, likumu „Par bu-
džetu un finanšu vadību”,

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

Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteiku-
mus Nr.9/2016 „Grozījumi Aknīstes novada domes
24.02.2016. saistošajos noteikumos Nr.6/2016 „Aknīstes no-
vada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2016.gadam””.

Par SIA „Aknīstes Pakalpojumi” 2015.gada 
pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību ka-
pitāla daļām un kapitālsabiedrībām”, likuma „Par pa-
švaldībām” 72.pantu,

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

Apstiprināt SIA „Aknīstes Pakalpojumi” 2015.gada pār-
skatu.

Par SIA „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes
centrs” 2015.gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību ka-
pitāla daļām un kapitālsabiedrībām”, likuma „Par pa-
švaldībām” 72.pantu,

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

Apstiprināt SIA „Aknīstes veselības un sociālās aprū-
pes centrs” 2015.gada pārskatu.

Par līgumu slēgšanu un noslēgto līgumu
apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pir-
mās daļas 2.punktu,

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

Apstiprināt līgumu ar nodibinājumu „Fonds Sibīrijas
bērni” par dokumentālās filmas “Dieva putniņi” de-
monstrēšanu 17.02.2016. Gārsenes pilī. Licences maksa EUR
70,00.

Apstiprināt sadarbības līgumu ar Valsts ieņēmumu die-
nestu par informācijas sniegšanu tiešsaistes režīmā, iz-
mantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras E-pakal-
pojumu infrastruktūru.

Apstiprināt līgumu ar SIA „Bolderāja Serviss” par mē-
beļu piegādi Aknīstes vidusskolai saskaņā ar rīkoto cenu
salīdzinājumu “Mēbeļu piegāde Aknīstes vidusskolai Skolas
ielā 19, Aknīstē, Aknīstes novadā”. Līguma summa EUR
1157,27.

Apstiprināt līgumu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Kultūras pārvaldi, par teātra izrādes A.Kivirehks “Gaiši
zilais vagons” izrādīšanu 19.02.2016. Gārsenes kultūras
namā. Līguma summa EUR 100,00.

Apstiprināt licenci ar Valsts zemes dienestu par ne-
kustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
teksta datu izmantošanu.

Apstiprināt līgumu ar SIA “JP risinājumi” par grā-
matvedības datorprogrammas apkalpošanu.

Apstiprināt sadarbības līgumu ar Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistru par informācijas saņemšanu no
Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas elektroniski.

Apstiprināt sadarbības līgumu ar Iekšlietu ministri-
jas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, ar Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par
kārtību, kādā Iestāde, Pašvaldība un Ministrija sadarbo-
jas, lai ar Klientu apkalpošanas centra starpniecību no-
drošinātu Iestādes klientu apkalpošanu, sniedzot Līguma
pielikumā noteiktās konsultācijas.

Apstiprināt sadarbības līgumu ar Nodarbinātības valsts
aģentūru, ar Vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministriju par kārtību, kādā Iestāde, Pašvaldība
un Ministrija sadarbojas, lai ar Klientu apkalpošanas cen-
tra starpniecību nodrošinātu Iestādes klientiem atbalstu
Iestādes e-pakalpojumu lietošanā un vispārīgas informā-
cijas sniegšanu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

Apstiprināt līgumu ar G.K. par mūzikas pakalpojuma
veikšanu (Dricānu Dominantes koncerts) Gārsenes kultūras
namā 06.03.2016. Līguma summa EUR 400,00.

Apstiprināt sadarbības līgumu ar Latvijas Nacionālo
bibliotēku, ar Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotē-
ku par periodisko izdevumu tiešsaistē iesniegšanu
Digitālajā bibliotēkā u.c.

Apstiprināt līgumu ar SIA “LMT Retail & Logistics”
par mobilo tālruņu, datortehnikas u.c. preču pirkšanu.
Kredīta limits preču iegādei EUR 1000,00.

Apstiprināt līgumu ar SIA “Latgales reģionālā tele-
vīzija” par TV raidlaika izmantošanu. Pasūtījuma sum-
ma EUR 136,01.

Apstiprināt līgumu ar SIA “Ēkas siltināšana” par ener-
goaudita pārskatu objektam Gārsenes pils. Līguma sum-
ma EUR 1113,20.

Apstiprināt līgumu ar SIA “Ēkas siltināšana” par ener-
goaudita pārskatu objektam dienvidu korpusam Skolas ielā
9, Aknīstē, Aknīstes novadā. Līguma summa EUR 435,60.

Apstiprināt līgumu ar SIA “GREEN DESIGN” par mē-
beļu piegādi Aknīstes novada PII “Bitīte” saskaņā ar cenu
salīdzinājumu. Līguma summa EUR 2023,06.

Slēgt līgumu ar SIA “BORG” par Gārsenes pils aktu
zāles kosmētisko remontu. Līguma summa EUR 16172,85.

Slēgt līgumu ar AS “Komunālprojekts” par tehniskā
projekta “Aknīstes vidusskolas stadiona pārbūve” izstrā-
di un autoruzraudzību. Līguma summa par tehniskā pro-
jekta izstrādi EUR 6715,50, par projekta autoruzraudzī-
bu – EUR 968,00.
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Lauzt 2011.gada 3.janvāra zemes noma līgumu ar A.K.
par zemes gabala nomu Dienvidsusējas labā krasta sen-
leja (Aknīstes (Susējas) pilskalns), Saltupes ielā 6,
Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra apzīmējums 5605
001 0574.

Pagarināt 11.10.2012. līgumu ar A.K. par zemes gaba-
la nomu Saltupes ielā 4A, Aknīstē, Aknīstes novadā, ka-
dastra apzīmējums 5605 001 0519. Līguma summa EUR
115,00 gadā.

Par dalību Latvijas valsts mežu atbalstītās
Zemgales kultūras programmas 2016 projektu
konkursā un līdzfinansējuma nodrošināšanu 

projektam
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta ot-

rās daļas 3.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,

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

Piedalīties Latvijas valsts mežu atbalstītās Zemgales kul-
tūras programmas 2016 projektu konkursā ar projektu
“Gārsenes pils ēkas vērtību izpēte”.

Apstiprināt projekta īstenošanai nepieciešamo finan-
sējumu EUR 4861,13 (četri tūkstoši astoņi simti sešdesmit
viens euro 13 centi) apmērā.

Projekta “Gārsenes pils ēkas vērtību izpēte” atbalsta ga-
dījumā nodrošināt no pašvaldības budžeta līdzfinansēju-
mu projekta īstenošanai EUR 1861,13 (viens tūkstotis as-
toņi simti sešdesmit viens euro 13 centi) apmērā.

Par Aknīstes novada pašvaldības nemateriālo
ieguldījumu, pamatlīdzekļu un nepabeigtās

celtniecības gada inventarizācijas veikšanu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 21.10.2003. notei-

kumiem Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtoša-
nu un organizāciju”, likuma „Par grāmatvedību” III nodaļas
12.pantu, Aknīstes novada domes 20.11.2009. (prot. Nr.10,
29.#) nolikumu „Par Aknīstes novada pašvaldības grā-
matvedības uzskaites un organizācijas pamatprincipiem
un metodiku”,

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

Apstiprināt grāmatvedības ziņojumu par Aknīstes no-
vada pašvaldības nemateriālo ieguldījumu, pamatlī-
dzekļu, nepabeigtās celtniecības un ilgtermiņa iegul-
dījumu pārvērtēšanas rezerves gada inventarizācijas
veikšanu. 

Uzdot finansistei Mārītei Nastajai veikt nepieciešamos
grāmatojumus 2015.gadā saskaņā ar veikto inventarizā-
ciju aktiem.

Par Aknīstes novada pašvaldības pamatlīdzekļu
norakstīšanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 21.10.2003. notei-
kumiem Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtoša-
nu un organizāciju”, likuma „Par grāmatvedību” III nodaļas
12.pantu, Aknīstes novada domes 20.11.2009. (prot. Nr.10,
29.#) nolikumu „Par Aknīstes novada pašvaldības grā-
matvedības uzskaites un organizācijas pamatprincipiem
un metodiku”,

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

Norakstīt un izslēgt no bilances:

Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta ot-

rās daļas 6.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,

S.Pudāne, J.Vanags,  A.Voitiške, I.Lunģe, A.Zībergs, G.Geida,
V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes no-
vada dome NOLEMJ:

Piešķirt EUR 2683,50 Aknīstes vidusskolai tehniskā pro-
jekta “Aknīstes vidusskolas stadiona pārbūve” izstrādei un
autoruzraudzībai no nesadalītajiem budžeta līdzekļiem.

Piešķirt līdz EUR 70,00 pirmsskolas izglītības iestādei
“Bitīte” printera iegādei no PII “Bitīte” budžeta līdzekļiem.

Piešķirt EUR 70,00 dalības maksājumam biedrībai
“Latvijas Politiski represēto apvienība” politiski represē-
to personu salidojuma organizēšanai no kultūras budže-
ta līdzekļiem.

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

Noraidīt biedrības “Selonia velo” iesniegumu par finansiālo
atbalstu.

Par Aknīstes novada pašvaldības projektu 
konkursa nolikuma apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta ot-
rās daļas 6.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 41.pan-
ta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas liku-
ma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta pirmās da-
ļas 4.punktu,

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

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības projektu kon-
kursa nolikumu. (pielikumā).

Par cenas noteikšanu Aknīstes novada 
suvenīriem

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pir-
mās daļas 14.punkta g)apakšpunktu, Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas un novēršanas
likuma 2.pantu,

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

Noteikt cenu Aknīstes novada tūrisma suvenīram – mag-
nētam ar Gārsenes pils, pils podiņu krāsns vai vecās
Gārsenes luterāņu baznīcas attēlu – EUR 1,50.

Par saistošo noteikumu Nr.10/2016 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra

saistošajos noteikumos Nr.13 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Aknīstes novada 

iedzīvotājiem, izvērtējot to materiālo stāvokli” 
apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pir-
mās daļas 19.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu,

Nr. 
p.k. 

Nosaukums Strukt rvien ba Atbild g  
persona 

Invent ra  
Nr. 

V rt ba Nolietojums Iemesls 

1. Portat vais dators 
Compal FL90 
PM2/2.2GHz//4GB   

Akn stes 
autoce u fonds 

V.J.Tarbuns 12380101 
/PA00863 

981.78 981.78 Def.akts 
Nr.DC-
2001/2016 

2. Dators Samsung 
710N LCD 17"        

B ri tiesa N.Zari š 12380092 
/PA00814 

695.78 695.78 Def.akts 
Nr.DC-
2601/2016 

3. Projektors Beng 
MP515                       

Akn stes 
vidusskola 

N.Mežaraups 123810173 
/PG00291 

286.57 286.57 Def.akts 
Nr.2/2016 

 Kop     1964.13 1964.13
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atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags,  A.Voitiške, I.Lunģe, A.Zībergs, G.Geida,
V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes no-
vada dome NOLEMJ:

Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteiku-
mus Nr. 10/2016 „Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada
21.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13 „Par sociālās palī-
dzības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, izvērtējot
to materiālo stāvokli””. (saistošie nolikumi – pielikumā)

Par autostāvvietas noteikšanu pašvaldības 
automašīnai Citroen Berlingo GF 482

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pir-
mās daļas 27.punktu,  likuma “Par interešu konflikta no-
vēršanu valsts amatpersonu darbībā” 18.panta pirmo daļu,
likuma „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un man-
tas izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu, 52.pantu,

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

Noteikt Aknīstes novada pašvaldības automašīnai Citroen
Berlingo, GF 482, autostāvvietu Līvānu ielā 2, Aknīstē.

Par Aknīstes novada pašvaldības kapitāls
abiedrību pārvaldības noteikumu apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pir-
mās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību  pār-
valdības likuma 33. un 34.pantu, Valsts pārvaldes iekār-
tas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta pir-
mās daļas 4.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas
2016.gada 18.marta lēmumu,

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

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības kapitālsa-
biedrību pārvaldības noteikumus.

Par nekustamo īpašumu (dzīvokļu) „Navicki”- 5
un “Navicki”- 6, Aknīstes pagastā, Aknīstes nova-

dā, atsavināšanas izsoles rezultātiem
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pir-

mās daļas 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavi-
nāšanas likuma 9.panta otro daļu, 10.pantu, 13.pantu,
32.panta pirmo daļu, ņemot vērā Finanšu komitejas
2016.gada 18.marta lēmumu, Pašvaldības mantas atsa-
vināšanas komisijas 18.03.2016. lēmumu (prot. Nr.1),

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

Atzīt 18.03.2016. izsoli par Aknīstes novada pašvaldī-
bas īpašumā esošo dzīvokļu „Navicki”- 5 un “Navicki”- 6,
Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanu par ne-
notikušu.

Atkārtoti organizēt minēto dzīvokļu atsavināšanas iz-
soli, pazeminot nosacīto cenu par 20%.

Apstiprināt grozījumus izsoles noteikumos Nr.1/2016 „Par
Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu
„Navicki”- 5 un “Navicki”- 6, Aknīstes pagastā, Aknīstes
novadā, atsavināšanu”. (pielikumā)

Par Aknīstes novada kultūras pasākumu plāna
apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pir-
mās daļas 5.punktu, 6.punktu,

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

Apstiprināt Aknīstes novada kultūras pasākumu plānu
2016.gadam.

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

mās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. no-
teikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas ze-
mes nomu”, Aknīstes novada domes 27.08.2014. saistoša-
jiem noteikumiem Nr.18/2014 „Par neapbūvētu zemesga-
balu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru
Aknīstes novadā”,

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

Izbeigt ar G.T. noslēgto zemes nomas līgumu par pa-
švaldības zemes nomu 0,5 ha platībā, kadastra Nr.5605 001
0437, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Izbeigt ar I.K. noslēgto zemes nomas līgumu par pa-
švaldības zemes nomu 0,25 ha platībā, kadastra Nr.5662
003 0284, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā.

Iznomāt L.P. daļu no pašvaldībai piekrītošā zemes ga-
bala 1,0 ha platībā, kadastra Nr.5605 001 0444, Skolas ielā
33A, Aknīstē, Aknīstes novadā, un noslēgt zemes nomas
līgumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0502 – pa-
gaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem.

Iznomāt G.G. daļu no pašvaldībai piekrītošā zemes ga-
bala 17,718 ha platībā, kadastra Nr.5605 001 0438, Lauku
ielā 6A, Aknīstē, Aknīstes novadā, un noslēgt zemes no-
mas līgumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0502
– pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem.

Iznomāt I.B. pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu 2,85
ha platībā, kadastra Nr.5662 003 0245, Gārsenes pagas-
tā, Aknīstes novadā, un noslēgt zemes nomas līgumu uz
10 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0101 – zeme, uz ku-
ras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Grozīt  2012.gada 20.aprīļa  ar VSIA „Aknīstes psiho-
neiroloģiskā slimnīca” (Nomnieks) zemes nomas līguma
1.1.punktu un izteikt to šādā redakcijā –Iznomātājs nodod,
bet Nomnieks pieņem nomas lietošanā zemes gabalu 0,8100
ha platībā  ar kadastra apzīmējumu Nr.56250070157,
Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā. 

Iznomāt H.J. daļu no pašvaldībai piekrītošā zemes ga-
bala 0,5630 ha  platībā Skolas ielā 33A, Aknīstē, Aknīstes
novadā, kadastra Nr. 56050010444, un noslēgt zemes no-
mas līgumu uz 10 gadiem. Zemes  lietošanas mērķis 0502
- pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem.

Atļaut I.V. pašvaldības zemes gabalu 2,0 ha platībā, ka-
dastra Nr.56440050161, un 0,9 ha platībā, kadastra
Nr.56440050213, pārnomāt P.V. uz 10 gadiem. Zemes lie-
tošanas mērķis 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.

Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavinā-

šanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta ce-
turto daļu, 44.pantu, likuma „Par valsts un pašvaldību ze-
mes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”,
Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.109
„Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”, li-
kuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrā-
matās” 13.pantu, kas nosaka, ka ēkas, kas saskaņā ar li-
kuma „Par atjaunotā LR 1937.gada Civillikuma ievada, man-
tojuma un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kār-



5

tību” 14.pantu ir patstāvīgs nekustamais īpašums un at-
rodas uz svešas zemes, ierakstāmas Zemesgrāmatā vispārējā
kārtībā – kā patstāvīgs īpašuma tiesību priekšmets, Ministru
kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sis-
tēmas noteikumi” 12.punktu, likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 17.punktu,

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

Ierakstīt Zemesgrāmatā pašvaldībai piekrītošā zemes ga-
bala 7/16 domājamo daļu Miera ielā 2, Aknīstē, Aknīstes
novadā, kadastra apzīmējums 56050010530, kopplatība 1632
kv.m, 

Uzsākt pašvaldībai piekrītošā zemes gabala, kadastra
apzīmējums 56050010530, Miera ielā 2 7/16 domājamās da-
ļas atsavināšanas procedūru, nosakot nekustamā īpašu-
ma atsavināšanas veidu: pārdošana par nosacīto cenu.

Nodot atsavināšanai Aknīstes novada pašvaldībai pie-
derošo nekustamo īpašumu (zemi) 3,6 ha platībā, kadas-
tra Nr.5644 005 0160, Asares pagastā, Aknīstes novadā:

pilnvarot I.K. veikt zemes vienības ierakstīšanu ze-
mesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Par nekustamo īpašumu pārņemšanu 
pašvaldības bilancē

Pamatojoties uz Ministru kabineta 21.10.2003. notei-
kumiem Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtoša-
nu un organizāciju”, likuma „Par grāmatvedību” III nodaļas
12.pantu, Aknīstes novada domes 20.11.2009. (prot. Nr.10,
29.#) nolikumu „Par Aknīstes novada pašvaldības grā-
matvedības uzskaites un organizācijas pamatprincipiem
un metodiku”,

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

Pārņemt Aknīstes novada pašvaldības bilancē
no SIA “Aknīstes Pakalpojumi”:

Kompresoru ēku Torņa ielā 3 (56050010564001) – 69,9
m2 (P130316)

Attīrīšanas staciju Torņa ielā 3 (56050010565003) – 1
gb. (P130317)

Bioloģiskos dīķus Torņa ielā 3 (56050010565004) – 22,5
m2 (P130318)

Bioloģiskos dīķus Torņa ielā 3 (56050010565005) – 22,5
m2 (P130319)

Ūdenstorni Torņa ielā 1 (56050010565001) – 1 gb.
(P130320)

Artēzisko aku Torņa ielā 1 (56050010565002) – 1 gb.
(P130321).

Par zemes ierīcības projekta nekustamajam
īpašumam “Kastaņi”, Aknīstes pagasts, Aknīstes

novads, (kadastra Nr.56250070126) apstiprināšanu,
īpašuma adreses un nosaukuma piešķiršanu un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
Pamatojoties uz 2006.gada 14.septembra Zemes ierīcī-

bas likuma 19.panta otro daļu, 20.pantu un 22.pantu,
Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,  Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un ne-
kustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un mai-
ņas kārtība”, Aknīstes novada domes 2016.gada 27.janvāra
lēmumu „Par zemes ierīcības projekta izstrādi” (prot.Nr.1,
15.#)  un projekta izstrādātāja SIA   „Geo Mērniecība” val-
des locekles L.Petenko 2016.gada 1.marta iesniegumu

Nr.023/2016 (saņemts Aknīstes novada pašvaldībā
2016.gada 7.martā, reģ.Nr.1-7/202),

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

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpa-
šumam ”Kastaņi”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads (ka-
dastra Nr.56250070126).

Projektētajai zemes vienībai Nr.1 saglabāt adresi
„Kastaņi”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads.

Projektētajai zemes vienībai Nr.2 piešķirt nosaukumu
„Gaujas“.

Projektētajai zemes vienībai Nr.1, platība 5.2  ha, un  pro-
jektētajai zemes vienībai Nr.2, platība 16.1 ha,  noteikt ne-
kustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101- zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Par pašvaldības materiālo pabalstu piešķiršanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pir-

mās daļas 27.punktu, Aknīstes novada pašvaldības
21.10.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Par pa-
švaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, ne-
izvērtējot to materiālo stāvokli”,

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

Piešķirt 7 personām apbedīšanas pabalstus. Kopā EUR
1110,00.

Piešķirt 2 personām pabalstus sakarā ar bērna pie-
dzimšanu. Kopā EUR 300,00.

Piešķirt 1 personai pabalstu EUR 30,00 apmērā saka-
rā ar atbrīvošanos no brīvības atņemšanas vietas.

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma
risināšanā

Pamatojoties uz likumu „Par dzīvojamo telpu īri”, liku-
ma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6., 14.pan-
tu un Aknīstes novada domes 22.12.2015. Saistošajiem no-
teikumiem Nr.31 „Par Aknīstes novada pašvaldības palī-
dzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, likuma „Par pa-
švaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 15.panta
pirmās daļas 9.punktu,

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

Reģistrēt K.S. reģistrā Nr.2 “Īrētās dzīvojamās telpas ap-
maiņa pret citu dzīvojamo telpu” ar kārtas Nr.17.

Atļaut K.S. piešķirtās dzīvojamās telpas apmaiņu no
Skolas iela 16 – 7, Aknīstē, uz dzīvojamo telpu Augšzemes
ielā 19 – 4, Aknīstē.

Par Grozījumiem Aknīstes novada domes
2009.gada 21.oktobra Gārsenes kultūras nama 

nolikumā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pir-

mās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta pirmās daļas
4.punktu,

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

Izdarīt Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra
Gārsenes kultūras nama nolikumā šādus grozījumus:

aizstāt 2.1.4. un 2.1.6.apakšpunktos vārdu “pagasta” ar
vārdu “novada”.
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Papildināt nolikumu ar 2.1.13.apakšpunktu šādā re-
dakcijā:

“organizē, koordinē un nodrošina, pēc iepriekšējas sa-
skaņošanas, sportisko nodarbību (galda sports un bad-
mintons) rīkošanu Kultūras nama iekštelpās. ”

grozīt 4.1.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“Kultūras nama darbu vada Aknīstes novada pašvaldī-

bas kultūras darba vadītāja, kuru pieņem darbā un atbrīvo
no darba Aknīstes novada pašvaldības izpilddirektors.”

grozīt 4.2.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“Kultūras darba vadītāja savas kompetences ietvaros,

saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un
šo nolikumu:.”

Papildināt Nolikumu ar 4.3.punktu šādā redakcijā: 
“Ēkas dežurants, saskaņā ar galda spēļu norises darba

laika grafiku ir atbildīgs par Kultūras nama inventāra un
telpu saglabāšanu.”

grozīt 7.1.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„Kultūras nama darbība atbilst Latvijas Republikas li-

kumiem, Ministru kabineta noteikumiem, pašvaldības lē-
mumiem un citiem saistošiem tiesību aktiem un šim
Nolikumam.”

Par Aknīstes novada tūrisma informācijas 
punkta nolikuma apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pir-
mās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta pirmās daļas
4.punktu, Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komite-
jas 09.03.2016. lēmumu,

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

Apstiprināt Aknīstes novada tūrisma informācijas pun-
kta nolikumu.

Aknīstes novada domes
sēdes 29.02.2016. lēmumi

Par pašvaldības materiālo pabalstu piešķiršanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pir-

mās daļas 27.punktu, Aknīstes novada pašvaldības
21.10.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Par pa-
švaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, ne-
izvērtējot to materiālo stāvokli”,

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags, I.Lunģe, G.Geida, V.Čāmāne);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:

Piešķirt brīvpusdienas 50% apmērā no 01.03.2016. līdz
31.05.2016. – 42 novada izglītības iestādes bērniem.

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

mās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. no-
teikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas ze-
mes nomu”,

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags, I.Lunģe, G.Geida, V.Čāmāne);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:

Atļaut S.E. pašvaldības zemes gabalu 1,17 ha platībā,
kadastra Nr.56620030329, un 0,30 ha platībā, kadastra
Nr.56620030330, pārnomāt S.O. uz 5 gadiem. Zemes lie-
tošanas mērķis 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.

Aknīstes novada pašvaldības
projektu konkursa

NOLIKUMS
I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
Aknīstes novada pašvaldības projektu konkursu (turpmāk

– Konkurss) izsludina un organizē Aknīstes novada pa-
švaldība.

Konkursā var piedalīties:
Biedrības, nodibinājumi, reliģiskās organizācijas, kuru

juridiskā adrese un faktiskā darbība atrodas Aknīstes no-
vadā;

Citu biedrību un nodibinājumu teritoriālās struktūr-
vienības, kas darbojas Aknīstes novadā;

Fizisku personu neformālas grupas, kurās apvienoju-
šies no 3 līdz 10 vietējie iedzīvotāji, no kuriem vismaz 1 sa-
sniedzis 18 gadu vecumu.

Viens pretendents viena projekta konkursa ietvaros var
iesniegt vienu pieteikumu.

Projekts jārealizē Aknīstes novada pašvaldības terito-
rijā.

Aknīstes novada pašvaldības maksimālais finansējums
vienam projektam ir EUR 500.00. Projekta īstenotājs drīkst
piesaistīt papildu savu un/vai sponsoru finansējumu, ja pro-
jekta realizācijai nepieciešamais finansējums pārsniedz EUR
500.00. Šādos gadījumos projekta budžetā jāuzrāda arī savs
un/vai sponsoru līdzfinansējums, vēlams iesniegt arī pro-
jekta īstenotāju un/vai sponsora rakstisku piekrišanu līdz-
finansēt projektu.

Projektu konkursam kopējais paredzētais finansējums
ir EUR 2 500.

II KONKURSA MĒRĶI UN PRIORITĀTE
Konkursa mērķis ir veicināt Aknīstes novada iedzīvo-

tāju dzīves vides sakārtošanu un uzlabošanu, sekmēt sa-
darbību ar pašvaldību, sabiedrību un uzņēmējiem, iedro-
šināt iedzīvotājus, biedrības, nodibinājumus un reliģiskās
organizācijas īstenot pašu radītu ideju.

Konkursā var tikt atbalstīti sabiedriska labuma projekti
jomās, kas ir svarīgas un aktuālās vietējai sabiedrībai vai
kādai tās daļai. Īstenotā projekta rezultāts nedrīkst kon-
fliktēt ar citas iedzīvotāju daļas interesēm.

Konkursā tiks atbalstīti projekti divās aktivitātēs:
vides sakārtošana un labiekārtošana;
sabiedriski kultūras, labdarības vai izglītojoši pasāku-

mi.
Priekšroka tiks dota projektiem, kas sekmēs dzīves kva-

litātes uzlabošanos pēc iespējas plašākai sabiedrības da-
ļai.

III PROJEKTA ĪSTENOŠANAS NOSACĪJUMI
Projekta īstenošanas laiks: 2016.gada 2.maijs –

2016.gada 1.novembris.
Projekta attiecināmās izmaksas:
materiālu izmaksas;
pakalpojumu izmaksas;
aprīkojuma iegādes izmaksas.
Projekta neattiecināmās izmaksas:
administratīvās izmaksas;
sakaru izdevumi;
bankas izdevumi (konta uzturēšana, pārskaitījumi u.c.)
Aknīstes novada pašvaldība 5 (piecu) darba dienu lai-

kā pēc līguma noslēgšanas ieskaita projekta finansējumu
100 % apmērā projekta koordinatora norādītajā bankas kon-
tā.

Piešķirtais finansējums nevar tikt izmantots kā līdzfi-
nansējums citu projektu realizācijai.
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IV PROJEKTU PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS
KĀRTĪBA

Projekta pieteikums jāiesniedz Aknīstes novada pa-
švaldībā Skolas ielā 7, 25.kabinetā (2.stāvā, Tūrisma in-
formācijas punktā) vai 1.kabinetā (1.stāvs, kancelejā),
Aknīstē, Aknīstes novadā. Projektu iesniegšanas laiks
no 2016.gada 4.aprīļa līdz 2016.gada 25.aprīlim
plkst.12.00.

Projektu pieteikums jāsagatavo latviešu valodā, dator-
drukā vai skaidrā rokrakstā uz A4  formāta lapām. Projekta
pieteikums jācauršuj, nav jāliek vākos.

Projekta pieteikumā jāiekļauj:
aizpildīta pieteikuma veidlapa (1.pielikums)*
neformālajām grupām – visu grupas dalībnieku parak-

stīts saraksts (2.pielikums)*
pēc vēlēšanās – cita informācija, ko projekta iesniedzējs

uzskata par vajadzīgu – fotogrāfijas, skices u.c.
Konkursa nolikums un projekta pieteikuma veidlapa pie-

ejama Aknīstes novada pašvaldības mājas lapā www.ak-
niste.lv un Aknīstes novada Tūrisma informācijas punktā
(Skolas iela 7, 25.kab.)

Jautājumos par projektu konkursa nolikumu var zva-
nīt pa tālruni 29490656 vai rakstīt uz e-pastu: tu-
risms@akniste.lv

V PROJEKTU IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA UN LĪ-
GUMU SLĒGŠANA

Konkursam iesniegtos projektu pieteikumus vērtē
Aknīstes novada pašvaldības izveidota Projektu vērtēša-
nas komisija (turpmāk – Komisija).

Komisijas sastāvā ir:
Komisijas priekšsēdētājs - Aknīstes novada domes priekš-

sēdētājas vietnieks Aivars IELEJS, 
Komisijas locekļi:

Zemnieku saimniecības īpašnieks Ēriks
SERAFINOVIČS,

Aknīstes novada domes deputāts Andris ZĪBERGS,
Uzņēmēja Aknīstes novadā Santa CURIKOVA,
Zemnieku saimniecības „Graviņas” īpašniece Velda

ŠĪRONE,

Asares pagasta pārvaldes vadītājs Kristaps TĒTS
Komisija projektu pieteikumus vērtē pēc šādiem kritē-

rijiem:
Projekta nozīmīgums vietējās sabiedrības dzīves kvali-

tātes uzlabošanā (35%), 0 – 35 punkti,
Vietējo iedzīvotāju un/vai mērķauditorijas iesaiste, brīv-

prātīgais darbs un līdzdalība (15%), 0 – 15 punkti,
Projekta oriģinalitāte (10%), 0 – 10 punkti,
Projekta ilgtspēja vai devums ilgtspējīgā attīstībā (30%),

0 – 30 punkti
Vietējo uzņēmēju iesaiste (maksas pakalpojumu snieg-

šana u.tml.) projekta realizācijā (10% ), 0 – 10 punkti.
Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai projekta pieteicējs pre-

cizē vai papildina informāciju par savu projekta pieteiku-
mu, ja tas nepieciešams projektu pieteikumu vērtēšanai
un salīdzināšanai, norādot termiņu, līdz kuram projekta
pieteicējam jāsniedz atbilde. Pēc informācijas saņemšanas,
Komisija projekta pieteikumu izskata atkārtoti.

Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2016.gada 28.ap-
rīlim projektu iesniedzējiem pa pieteikumā norādīto tāl-
ruņa numuru vai e-pastu. 

Ar apstiprināto projektu īstenotājiem Aknīstes novada
pašvaldība slēgs līgumu par projekta īstenošanu (3.pieli-
kums)*.

Pēc projekta īstenošanas, īstenotājam jāiesniedz no-
teiktas formas saturiskā un finanšu atskaite (4.pie-
likums)*, pievienojot grāmatvedības dokumentu oriģinā-
lu kopijas (rēķinus, čekus, kvītis, līgumus, pieņemšanas –
nodošanas aktus). Visām aktivitātēm jābūt pabeigtām līdz
2016.gada 1.novembrim. Atskaite jāiesniedz 10 dienu
laikā pēc projekta īstenošanas – Aknīstes novada
Tūrisma informācijas punktā (Skolas ielā 7, 25.kab.) vai
pašvaldības kancelejā (Skolas ielā 7, 1.kab.). Ja projekts
netiek īstenots, jāveic saņemtā finansējuma 100% atmaksa.

Vienlaikus ar saturisko un finanšu atskaiti jānosūta
īstenotā projekta fotogrāfijas (gan rezultāts, gan no-
rises gaita) uz e-pastu turisms@akniste.lv .

*Piezīme: Nolikuma pielikumi pieejami Word formā-
tā Aknīstes novada pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv
– sadaļā AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBAS IEDZĪ-
VOTĀJU PROJEKTU KONKURSS 2016.

1. PIELIKUMS

PROJEKTA PIETEIKUMA VEIDLAPA
Akn stes novada pašvald bas

projektu konkursam

Visp r j inform cija

(organiz cijas vai
neform l s grupas)
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Pretendenta statuss
(atz m t ar X)

Inform cija par projekta koordinatoru (ar kuru iesp jams sazin ties projekta
stenošanas laik )

Projekta nosaukums

Projekta stenošanas laiks: no __ __ 2016. l dz __ __ 2016.

Projekta stenošanas vieta:

Esoš s situ cijas, probl mas un t s risin juma ss apraksts.
Ja nepieciešams, pievienojiet karti, fotogr fijas, skices utt.

Projekta aktivit šu apraksts:
Ko nepieciešams paveikt, lai realiz tu iecer to? Kas b s galvenie dar t ji un k
pl notaj s aktivit t s tiks iesaist ti citi pagasta vai novada iedz vot ji?

Projekta budžets (EUR)
(Nav oblig ti j izpilda visas paraug dot s budžeta poz cijas, bet gan tikai t s, kas
attiecas uz projekta izmaks m. Ai u skaitu var papildin t p c vajadz bas)

Aktivit te Piepras t
summa

Pašu vai cits
finans jums

Kop

Ko projekta stenošana dos novada turpm kajai att st bai?
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Projekta iesniedz js

Bankas rekviz ti
finans juma
ieskait šanai

2.PIELIKUMS 

Akn stes novada pašvald bas projektu konkursa
projekta pieteic ja grupas dal bnieku saraksts
(ja tiek veidota neform la iedz vot ju grupa)

Nr. V rds, uzv rds Adrese T lrunis Paraksts
1. 

3.PIELIKUMS
Aknīstes novada pašvaldības 

projektu konkursa nolikumam, kas
apstiprināts ar Aknīstes novada domes 

23.03.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 11.#)

PROJEKTA FINANSĒŠANAS LĪGUMS Nr.__________

Aknīstē 2016.gada ______________

Aknīstes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000026441, juridiskā adrese Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, (turpmāk
- Pašvaldība) priekšsēdētājas Vijas Dzenes personā, kura darbojas uz Nolikuma pamata, no vienas puses,

_____________________________________________________________________
(turpmāk - Finansējuma saņēmējs), kura vārdā darbojas atbildīgā persona ____________________, personas kods _____________________,

adrese _______________ ___________________________, no otras puses, saskaņā ar Aknīstes novada pašvaldības projektu konkursa noliku-
mu (turpmāk – Nolikums), noslēdz šo līgumu un vienojas par sekojošo:

Pašvaldība, pamatojoties uz Projektu vērtēšanas komisijas lēmumu,  apņemas izmaksāt Finansējuma saņēmējam piešķirto
naudas summu EUR ________ (________________ euro), kas nav jāatmaksā Pašvaldībai, ja tiek izpildītas visas šajā līgumā noteiktās sa-
istības.

Šī finansējuma mērķis ir projekta ____________________________ (turpmāk – Projekts) realizācija.
Projekta īstenošanas termiņi:
3.1. __________________________  (Projekta īstenošanas sākuma termiņš);
3.2. __________________________  (Projekta īstenošanas beigu termiņš).
Pašvaldība apņemas līgumā noteikto naudas summu ieskaitīt Finansējuma saņēmēja norādītajā bankas kontā ne vēlāk kā 5 (pie-

cu) darba dienu laikā no šī līguma parakstīšanas dienas.
Finansējuma saņēmējs apņemas:
īstenot Projektu saskaņā ar Pašvaldībai iesniegto Projekta pieteikumu; 
izlietot piešķirto finansējumu tikai Projekta īstenošanai un pēc apstiprinātā projekta budžeta;
realizēt Projektu atbilstoši šī līguma 3.punktā noteiktajam termiņam;
īstenot Projektu atbilstoši  projekta budžetā paredzētajam finansējuma izlietojumam; pieļaujamas 10% izmaiņas starp apstiprinātā

projekta budžeta izdevumu pozīcijām, nepalielinot kopējo izdevumu summu; 
10 (desmit) dienu laikā pēc Projekta īstenošanas beigu termiņa iesniegt Aknīstes novada pašvaldības Tūrisma informācijas pun-

ktā vai pašvaldības kancelejā finansiālo un saturisko atskaiti, kā arī nosūtīt fotogrāfijas uz e-pasta adresi turisms@akniste.lv par
projekta izpildes gaitu un sasniegtajiem rezultātiem atbilstoši Nolikuma noteikumiem;

atmaksāt Pašvaldībai saņemto finansējumu, ja Projekts netiek īstenots vai īstenots tikai daļēji;
iekļaut norādi par Pašvaldības atbalstu konkrētajam Projektam visos ar Projektu saistītos paziņojumos un reklāmās gan masu

medijos, gan publiskajās runās, gan drukātajos, pašrocīgi gatavotajos materiālos, kā arī visa veida iespieddarbos - grāmatās, pe-
riodikas izdevumos, bukletos, utt., jābūt norādei - „Projekts īstenots ar Aknīstes novada pašvaldības finansējumu” - un jāiekļauj
Aknīstes novada pašvaldības logo; 
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Visi līguma grozījumi un papildinājumi ir saistoši abām pusēm, ja sastādīti rakstveidā un ir pušu parakstīti.
Visas domstarpības puses risina savstarpējā pārrunu ceļā, bet nesaskaņu gadījumā LR normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
Līgums sastādīts uz 2 (divām) lapām 2 (divos) eksemplāros - katrs ar vienādu juridisko spēku, pa vienam eksemplāram kat-

rai pusei.
Pušu rekvizīti

4.PIELIKUMS

ATSKAITE
Akn stes novada pašvald bas

projektu konkursam

(projekta nosaukums)

K das atzi as ieg tas, stenojot projektu? Ierosin jumi turpm kajiem projektu
konkursiem.

si aprakst t projekta gaitu, kas paveikts un k di rezult ti sasniegti, realiz jot
projektu. Vai projekts stenots t , k s kotn ji pl nots?

Pašvaldība
Aknīstes novada pašvaldība
Reģ.Nr.: 90000026441
Adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV – 5208

Vija Dzene Finansējuma saņēmējs
Biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas vai iedzīvotā-
ju neformālās grupas       atbildīgās personas vārds, uzvārds:

_______________________
Adrese:
Reģ. numurs vai personas kods: 
Bankas rekvizīti: 
Konts:

____________________ 
paraksta atšifrējums
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APSTIPRINĀTI

Aknīstes novada domes sēdē                                                                
2016.gada 27.janvārī (protokols Nr.1, 23.#)

GROZĪJUMI 

Aknīstes novada domes sēdē                                                                
2016.gada 23.martā (protokols Nr.5, 17.#)

Aknīstes novada domes 
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 1/2016

„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā eso-
šo dzīvokļu „Navicki“ 5 un „Navicki“ 6, Aknīstes

pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanu „

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

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

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

7, Aknīste, Aknīstes novads.
3. Izsoles laiks: 2016.gada 21.aprīlī plkst. 11:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas

atsavināšanas komisija:
komisijas priekšsēdētāja:     Liene Valaine
komisijas locekļi: Ilze Ieleja, Jānis Gavars                                                                                                       
Sekretāre:                             Ināra Buiķe
5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošie nekus-

tamie īpašumi (dzīvokļi): 
„Navicki“ dzīvoklis Nr.5, Aknīstes pagasts, Aknīstes no-

vads, kadastra Nr. 5625 900 0004, kopējā platībā 40,8 m2,
408/3501 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvok-
ļu mājas un zemes. Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosa-
cītā cena ir EUR 364,00 (trīs simti sešdesmit četri euro
00 centi);

„Navicki“ dzīvoklis Nr.6, Aknīstes pagasts, Aknīstes no-
vads, kadastra Nr. 5625 900 0006, kopējā platībā 46,2 m2,
462/3501 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvok-
ļu mājas un zemes. Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosa-
cītā cena ir EUR 444,00 (četri simti četrdesmit četri
euro 00 centi).

Nekustamo īpašumu objektu izsoli sāk ar nekustamo īpa-
šumu „Navicki“ dzīvoklis 5 izsoles objekta noteikto nosa-
cīto cenu.

Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt iz-
soles objektus dabā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00,
piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš sazinoties ar kon-
taktpersonu pa tālruni 22029315.

Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 30.00
(trīsdesmit euro 00 centi).

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

švaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, laikrakstā
„Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada pašvaldības in-
terneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā termiņā, ie-
priekš samaksājot drošības naudu 10 % apmērā no izso-
lāmā nekustamā īpašuma objekta nosacītās cenas un re-
ģistrācijas nodevu EUR 14,23 (četrpadsmit euro 23 cen-
ti). Drošības nauda un reģistrācijas nodeva uzskatāma par
iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles
noteikumos norādītajā bankas kontā.

Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies viens pre-
tendents, nekustamais īpašums tiks pārdots vienīgajam pre-
tendentam, ja viņš pārsolīs izsoles objekta nosacīto cenu. 

Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bezskaidras
naudas pārskaitījumu Aknīstes novada pašvaldības, re-
ģistrācijas Nr.90000026441 A/S „SEB banka” bankas kon-
tā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas kods UN-

LALV2X. Vai arī Aknīstes novada pašvaldības kasē, skaid-
ras naudas norēķinu veidā.

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

Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta nekusta-
mā īpašuma pirkuma maksā. 

Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties iz-
solē, var pieteikties Aknīstes novada pašvaldībā līdz
2016.gada 20.aprīlim darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un
no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30. 

Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai pieda-
lītos izsolē, nekustamā īpašuma pirkšanai jāiesniedz
Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi dokumenti: 

16.1. Fiziskām personām: 
- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums

par vēlēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašu-
mu 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 īpašu-
mu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

- dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalīb-
nieks) vai attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par
nekustamā īpašuma iegādi; 

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

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

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

savināšanas komisija var pieprasīt zvērināta revidenta vai
licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās personas gada
pārskatu.

Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam
atpakaļ netiek atdoti. 

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

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

reģistrācijas termiņš; 
- nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie

dokumenti; 
- rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpa-

šuma atsavināšanas izsoles noteikumiem.
Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu ek-

semplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms izso-
les sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles notei-
kumiem. 

Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas
numuru. 

Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo īpa-
šumu. Uzziņas pa tālr.22029315. 

Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam
izpaust jebkādas ziņas par reģistrētajiem izsoles dalīb-
niekiem. 

Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles sek-
retāram (protokolistam) reģistrācijas apliecību, uz kuras
pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka reģistrācijas kar-
tīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstī-
tajam kārtas numuram. 

Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli iero-
das ne mazāk kā divi dalībnieki, kuri reģistrēti noteikta-
jā kārtībā. 

Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairā-
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kiem reģistrētajiem dalībniekiem, izsoles vadītājs izsoli atliek
uz 15 minūtēm, bet pēc tam objektu piedāvā pirkt vienīga-
jam izsoles dalībniekam, ja tas pārsola izsoles nosacīto cenu. 

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

Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas
kartīti ar numuru. Katrs šāds solījums ir dalībnieka ap-
liecinājums, ka viņš palielina izsolāmā objekta cenu par
noteikto cenas pieauguma apmēru EUR 30.00. Ja neviens
no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepārsola, izsoles
vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto augstāko cenu
un fiksē to ar āmura piesitienu. 

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

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

– juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs
un nosolītā cena; 

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

Pircējs, kas, konkrētam objektam nosolījis pēdējo augstāko
cenu, izsoles vietā nekavējoties ar savu parakstu apliecina,
ka protokolā norādītā cena atbilst tai, ko viņš ir nosolījis. 

Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet neparak-
stās protokolā, uzskatāms par atteikušos no nosolītā ob-
jekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija ir tie-
sīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un
viņam netiek atmaksāta dalības maksa un drošības nau-
da. Tad Mantas atsavināšanas komisija pēdējam pārsolī-
tajam pircējam piedāvā atsavināmo nekustamo īpašumu
par viņa nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo
nekustamo īpašumu pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vai-
rāki dalībnieki, izsoli nekavējoties atkārto no pirmspēdē-
jās augstākās cenas. 

Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpa-
šuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles da-
lībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. 

Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks,
kurš nosolījis nekustamā īpašuma objektu, saņem rēķinu
samaksas veikšanai.

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

cenu vai arī izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu,
7 dienu laikā pēc izsoles nav iesniedzis Mantas atsavinā-
šanas komisijai bankas dokumentus par to, ka attiecīgie no-
rēķini ir nokārtoti, viņš zaudē tiesības uz atsavināmo ne-
kustamā īpašuma objektu. Reģistrācijas nodeva un drošī-
bas nauda attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā
gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu
nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod iz-
soles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu. 

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

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

Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu par kon-
krētu objektu, 7 dienu laikā kopš izsoles jāpārskaita star-
pība starp nosolīto cenu un iemaksāto drošības naudu
Aknīstes novada pašvaldības norēķinu kontā. 

Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles ap-
stiprina Mantas atsavināšanas        komisija. 

Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome nā-
kamajā domes sēdē pēc tam, kad saņemts bankas doku-
ments, kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto ne-
kustamo īpašumu.

Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, pēc

iemaksas veikšanas atsakās parakstīt pirkuma līgumu, kurš
sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta izsoles noteikumiem,
viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. Reģistrācijas no-
deva un drošības nauda šādam dalībniekam netiek at-
maksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu
piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolī-
to cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko
cenu. 

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

Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem
Aknīstes novada pašvaldības Mantas atsavināšanas ko-
misija. Sūdzības par Mantas atsavināšanas komisijas dar-
bību iesniedzamas Aknīstes novada domē 3 darba dienu
laikā no izsoles dienas Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes no-
vadā, LV-5208. 

Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles no-
teikumiem un saņemt sīkāku informāciju par atsavināmo
nekustamo īpašumu Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas
ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2016.gada 23.marta
līdz 2016.gada 20.aprīlim darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un
no 12.30 līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 12.00 un no
12.30 līdz 14.30. Tālrunis uzziņām: 22029315. 

Izsole notiks 2016.gada 21.aprīlī plkst. 11:00, Aknīstes
novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes
novadā, LV-5208.

Mantas atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja: 
Komisijas locekļi:
Komisijas sekretāre:                                                     
Ar izsoles noteikumiem iepazinušies: 

______________________          _________________________
(izsoles dalībnieks)                   (paraksts, datums)

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2016.gada 24.februārī (protokols Nr.3, 13.#)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.7/2016
„Grozījumi Aknīstes novada domes 2015.gada

22.decembra saistošajos noteikumos Nr.31/2015 „
Par Aknīstes novada pašvaldības palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā””

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma 
“Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 9.punktu, 43.panta trešo daļu,
Latvijas Republikas likuma “Par palīdzību dzīvokļa

jautājumu risināšanā” 
6.panta otro daļu

Izdarīt Aknīstes novada domes 2015.gada 22.decembra
saistošajos noteikumos Nr.31/2015 „Par Aknīstes novada
pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” šā-
dus grozījumus:

Papildināt noteikumu 3.punktu ar 3.4. un 3.5. apakš-
punktiem šādā redakcijā:

„3.4. pilngadīgām personām, kuras uzsāk patstāvīgu dzī-
vi vai nodibina ģimeni, ja šādas personas iesniedz pama-
totu iesniegumu; 

3.5. personām, kuru laulība ir šķirta un kuru ikdienas
aizgādībā ir nepilngadīgs bērns/bērni. ”

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to
publicēšanas Aknīstes novada domes informatīvajā izde-
vumā „Aknīstes Novada Vēstis”. 

Domes priekšsēdētāja V.Dzene
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SIA „Aknīstes
Pakalpojumi”

informē: 
ar 2016.gada 9.martā ir noslēgta

Vienošanās Nr.5 ar VSIA “Autotransporta
direkcija” par grozījumiem 2009.gada
17.decembra Līgumā Nr.228 par sabiedriskā
transporta pakalpojumu sniegšanu ar au-
tobusiem Jēkabpils rajona reģionālajos vie-
tējās nozīmes maršrutos, kas paredz ieviest
abonementa biļetes maršrutos, kurus ap-
kalpo SIA “Aknīstes pakalpojumi”.

Abonementa biļetes pasažieri varēs sākt
izmantot ar 2016.gada 1.maiju. Skolniekiem
abonementa biļešu izmantošana tiek no-
teikta ar 2016.gada 1.septembri.

Abonementa biļetes varēs iegādāties sā-
kot no 2016.gada 4.aprīļa SIA “Aknīstes pa-
kalpojumi” kasē.

Tālrunis izziņām 29479886 vai 26426362.

Šī gada 16.martā mūsu novad-
niekam, Lāčplēša ordeņa kavalie-
rim, izcilai mūsu valsts personībai
Jānim Valdmanim apritēs 125 gadi
kopš dzimšana dienas.

Jānis Valdmanis dzimis 1891.gadā
16.martā Aknīstes pagasta
„Valdmaņos”. Mācījies Jēkabpilī, bei-
dzis Jelgavas vīriešu ģimnāziju un ie-
guvis skolotāja izglītību.

Karavīra gaitas viņam sākās 1.pa-
saules kara laikā. Jaunais matemāti-
kas skolotājs cīnījās Latviešu strēlnieku
rezerves pulkā, ieguva divas sudraba
medaļas par izcilību kaujā, tad nokļuva
gūstekņu nometnē Austrijā. Pēckara
laiks neatnesa Latvijai mieru, un Jānis
Valdmanis drīz vien pēc atgriešanās
dzimtenē iesaistījās Latvijas brīvības
cīņās. 3. Jelgavas pulka komandējošajā
sastāvā viņš cīnījās Austrumu frontē.
Pēc izlūkgājiena uz Novajas sādžu vi-
ņam piešķīra kapteiņa pakāpi un ap-
balvoja ar 3.šķiras Lāčplēša ordeni. 

Par tiem šausmīgajiem gadiem un
personīgiem pārdzīvojumiem Jānis
Valdmanis dalās atmiņās: „Tas bija
1919.gada pavasarī, kad Lietuvā un
Leiškurzemē krievu sarkanā armija
sāka atkāpties, žēl bija redzēt, ar kā-
dām asarām u sagrautu sirdi mūsu
zemnieki šķīrās no saviem labākajiem
zirdziņiem. Lielinieki ņēma nost visu,
kas bija vieglāk izvedams un kam bija
kāda vērtība. Šī bija laupīšanas dar-
bība, jo plašus apmērus pieņēma tur,
kur vietējās pagasta komitejās bija vai-
rāk komunisti.”

Pirmās Latvijas brīvvalsts laikā J.
Valdmanis skolotāja amatu Aknīstes

pamatskolā spēja savienot ar rosīgu sa-
biedrisku un saimniecisku darbību.
Viņš bija ķegļu cepļa īpašnieks un par
tajā nopelnītajiem līdzekļiem uzcēla
māju „Indrānos”. Ķieģeļu ceplī tapušos
sarkanos ķieģeļus var saskatīt vel šo-
dien Aknīstes māju apbūvē. J.
Valdmanis darbojās arī politikā, bija
sociāldemokrātu partijas biedrs.
„Indrānos” savulaik viesojās J. Rainis,
L. Paegle un citas spilgtas personības.
Aknīstes pamatskolas skolēni tolaik
bieži ciemojās pie mīļākā skolotāja J.
Valdmaņa, kurš interesanti vadīja pre-
talkohola pulciņu „Cerības”.

2. pasaules kara laikā, kad vācieši
okupēja Latviju, J. Valdmanis bija ie-
celts par Aknīstes pilsētas komandantu.
Viņš darīja visu iespējamo, lai palīdzētu
cilvēkiem grūtajā laikā. Ja Valdmanis
veda paciņas uz Salaspils koncentrā-
cijas nometni, slēpa sava māja kādu eb-
rejieti ar puisīti, brīdināja par arestiem
komjauniešus.

Kad vācieši atkāpās, Valdmaņu  ģi-
menei esot bijusi iespēja emigrēt , bet
J. Valdmanis atteicies pamest Latviju:
„Ja miršu, tad tikai savā zemē.” Viņš
bija spiest slēpties Lietuvā Mažeiku ra-
jonā, bet 1951.gadā viņu arestēja un
1952.gadā nošāva. Smagie pārbaudī-
jumi Sibīrijā gaidīja arī Valdmaņa sie-
vu Minnu, kopā ar sešgadīgu meitu
Maiju. Viņas līdzi paņēma visdārgāko
ģimenes relikviju – Lāčplēša ordeni,
kura dēļ viņas riskēja ar savu dzīvību.

...Mūsu izcils novadnieks Jānis
Valdmanis vienmēr dzīvos mūsu sir-
dīs un mūsu labajos darbos. Aknīstes
Novadpētniecības muzejā glabājās J.
Valdmaņa Lāčplēša ordenis, kuru uz-
dāvināja muzejam 1998.gadā 11.no-
vembrī varoņa meita Maija Valdmane-
Blūma. Mēs par to viņai esam ļoti pa-
teicīgi. Jāņa Valdmaņa tēls dzīvo arī
Skaidrītes Gailītes dokumentālajā
romānā „Tu esi viens no mūžības”, kuru
lasa ne tikai mūsu valsts iedzīvotāji,
bet arī novadnieki ārpus Latvijas.

Katru gadu 11.novembrī mēs pie-
minam Latvijas valsts varoņus, tajā
skaitā arī Jāni Valdmani.

Aknīstes BJC novadpētniecības
pulciņa vārdā

8.klases skolnieks R. Prodnieks.

Spilgtai personībai Jānim Valdmanim - 125

30.aprīlī
plkst.17.00
Aknīstes

vidusskolā
Aknīstes

amatierteātra
pirmizrāde 

"Tu tikai 
atgriezies...".

Ieeja par 
ziedojumiem.

Pulcēšanās uz 
Lielo talku 23.aprīlī

plkst.9.00 pie Aknīstes
novada domes, Asares
pagasta pārvaldes un

Gārsenes pagasta
pārvaldes
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SIA „Aknīstes pakalpojumi” pārdod par brīvu cenu uz-
ņēmumam piederošu kustamo mantas – traktoru MTZ-80,
valsts reģ.Nr. T1809LT, izlaiduma gads 1984. Traktora no-
sacītā pārdošanas cena – EUR 2500,00 (divi tūkstoši pie-
ci simti euro). Pie cenas jāpieskaita pievienotās vērtības
nodoklis 21%.

Pieteikums par traktora pirkšanu iesniedzams SIA „Aknīstes
pakalpojumi” Saltupes ielā 9, Aknīstē, Aknīstes novadā 5 (pie-
cu) darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas.

Ja piecu darba dienu laikā pēc minētā sludinājuma publicē-
šanas piesakās vairāki pircēji, tiks rīkota izsole.

Pieteikums jāiesniedz no 2016.gada 30.marta līdz 5.ap-
rīlim darbdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no
plkst.12.30 līdz plkst.17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz
plkst.12.00 no plkst.12.30 līdz plkst.14.30, SIA „Aknīstes
pakalpojumi” Saltupes ielā 9, Aknīstē, Aknīstes novadā.
Personai ir tiesības apskatīt kustamo īpašumu. Uzziņas pa
tālr.26426362

Jau izsenis tautā pieņemts, ka uz labu kaimiņu vienmēr
var paļauties, var mācīties, kā darīt labāk vai citādāk. Tāpēc
Aknīstes novada pašvaldības darbinieki martā viesojās pie
kaimiņu kolēģiem Ilūkstes novadā. Ilūkstes novada domes
priekšsēdētāja vietnieks Maigurs Krievāns un izpilddirektore
Līga Bukovska stāstīja par dzīvi novadā, tā prioritātēm,
sasniegumiem un problēmām. Prezentācijā iepazināmies
ar īstenotajiem projektiem, izglītības iestādēm, kultūras
dzīvi un notikumiem, ar kuriem ilūkstieši lepojas. Mūsu
darbiniekiem bija iespēja izstaigāt domes ēku, apskatīt ne-
sen izveidoto Valsts un pašvaldības vienoto klientu ap-
kalpošanas centru, tikties ar kolēģiem un dalīties pieredzē
dažādu nozīmīgu jautājumu risināšanā.

Vizītes turpinājumā Ievas Rimeicānes pavadībā
apmeklējām Ilūkstes kultūras centru. Tā vadītājs Andis
Ķīsis ar patiesu lepnumu izrādīja izremontētās telpas,
iegādāto skaņas un gaismas aparatūru. Andis ir biežs viesis
mūsu novadā, un daudzi aknīstieši viņa spēlētajās ballēs
ir līksmojušies līdz paša rīta agrumam. 

Viesojāmies arī jaunatklātajā Ilūkstes peldbaseinā.
Iepazināmies ar šo kompleksu un tā piedāvātajām iespē-
jām. Ir zināms , ka arī Aknīstes novada iedzīvotāji jau ie-
cienījuši šo baseinu un ir gandarīti par skaistajām telpām
un laipno apkalpošanu. 

Pēc tam tika apskatīta Dvietes pagasta māja
„Apsītes”, kurās visu savu mūžu dzīvojis vīnogu
selekcionārs Pauls Sukatnieks. Interesanti bija dalīties
pieredzē par muzeja apsaimniekošanu ,jo „Apsītes” ir Ilūkstes
novada pašvaldības īpašums. 

Daudz jautājumu aknīstiešiem bija apmeklējot Bebrenes

katlu māju „Bebrenes Tehnikums”. Tā rekonstruēta projekta
ietvaros, lai paaugstinātu siltumenerģijas ražošanas efek-
tivitāti katlu mājā .

Pēc garšīgās pusdienu maltītes Bebrenes vidusskolā,
direktore Ērika Šaršune aicināja ieaust audeklā savus dzī-
parus, kas pamazām taps kā dāvana Latvijas simtgadei.

Aknīstes novads teritorijas un iedzīvotāju skaita ziņā ir
mazāks par Ilūkstes novadu, bet arī mūsu novadā ir
iedzīvotāji, ar kuriem mēs lepojamies, labi padarīti darbi
un vērtības, kurās mēs labprāt dalītos ar kaimiņiem. 

Aknīstes novada sabiedrisko attiecību speciāliste
Lāsma Prande

Aknīstieši pie kaimiņiem Ilūkstes novadā

SIA „Aknīstes pakalpojumi” piederošas kustamās mantas –
traktora MTZ-80, valsts reģ.Nr. T1809LT pārdošana 

par brīvu cenu

Aknīsts BJC...
Galda tenisa turnīram pieteicās 13 dalībnieki, kas bija ga-

tavi cīnīties par meistarīgākā galda tenisista godu. Spēlēju vidū
bija gan jaunieši, gan sportiski vīrieši, kas sirdī jūtas jauni. 

Attiecīgi godalgotās vietas ieguva:

1.vieta Ilgvaram Nastajam;
2.vieta Pēterim Stalidzānam;
3.vieta Ģirtam Birzākam;
4.vieta Andrim Zajevam;
5.vieta Jevgēnijam Vaičjus;
6.vieta Jurim Haukam.
Paldies Vitālijam Terentjevam par šāda galda tenisa tur-

nīra ideju un aktīvu dalību organizēšanā!
Paldies tiesnesēm: Guntai Levickai, Sintijai Zaičenkovai,

Elvitai Svikšai, Vinetai Strumskai un Ilvitai Vēverei par
atbildīgā pienākuma veikšanu!

Milzīgs paldies Pēterim Stalidzānam par nenovērtēja-
mo palīdzību un atbalstu turnīra dienā!   

Paldies Smaidai Zaičenkovai par fotografēšanu turnīra
norises laikā!

Paldies Aknīstes vidusskolas vadībai un skolotājai Olitai
Treinei par atļauju organizēt galda tenisa turnīru Sporta zālē. 

E.Ķiķēna
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Šogad, Otrajās Lieldienās, Aknīstes Bērnu un jauniešu
centrā pulcējās ģimenes ar bērniem pasākumā „Ciemos pie
Lieldienu Zaķiem”.

Lieldienu Zaķu ģimene steidzās krāsot vēl pēdējās ne-
nokrāsotās olas un aicināja palīgā bērnus. Pasākumā uz-
stājās gan popgrupas dalībnieki, skolotājas Madaras Ozoliņas
vadībā, gan mūsdienu deju kolektīvi „Mazais Virpulītis”,
„Virpulis”, „Hop-hip”, „Original”, skolotājas Intas
Mežaraupes vadībā. 

Dalībnieki iesaistījās Lieldienu tradicionālās aktivitā-
tēs. Tika krāsotas Lielās Lieldienu olas. Olu parādē bēr-
ni piedalījās ar līdzi atnestajām krāsotajām – lielām un ma-
zām, krāšņām un raibām – olām. Klātesošie balsoja par iz-
stādē redzamajām oliņām. Žūrijas pārstāvji – Biruta Bīriņa
un Danute Bašķe – Rutkovska – izvērtēja, kuru nominā-
ciju katrai krāsotajai oliņai piešķirt. Katrs dalībnieks sa-

ņēma balviņu un pateicību vai diplomu par piedalīšanos
Lieldienu olu parādē.    

Bērni sacentās gan olu lobīšanā, gan to ripināšanā, gan
meklēšanā. Bērni tika izšūpoti segās un cienāti ar saldu-
miem. 

Paldies skolotājai Birutai Bīriņai par pasākuma scenārija
sagatavošanu! Paldies Lieldienu zaķu lomu atveidotājām
Smaidai un Sintijai Zaičenkovām! Paldies par priekšnesumu
sagatavošanu Intai Mežaraupei un Madarai Ozoliņai! Paldies
dalībniekiem par aktīvu līdzdarbošanos piedāvātajās
Lieldienu aktivitātēs!

E.Ķiķēna   

Lieldienu pasākums „Ciemos pie Lieldienu Zaķiem”

Šī gada, 11.martā, Jēkabpils Tautas namā, notika mazo
vokālistu konkurss „Cālis – 2016”. Šogad Jēkabpilī konkursu
organizē jau 25 gadu pēc kārtas. Tajā notikusi paaudžu mai-
ņa, pēdējā laikā konkursā piedalās jau pirmo gadu kon-
kursantu dēli un meitas. 

Šogad Aknīstes novadu pārstāvēja trīs Aknīstes BJC pop-
grupas dalībnieces – Līva Jonāne (5gadi), Katrīna Kalniete
(3gadi), Karlīna Kaļiņina (3gadi). Konkursa 21 dalībnie-
kam tika dalīti tituli: Līva ieguva BALTĀKĀ CĀĻA TITULU,
Katrīna – DOMĪGĀKĀ CĀĻA TITULU, bet Karlīna – NO-
SLĒPUMAINĀKĀ CĀĻA TUTULU. 

Skolotāja Madara Ozoliņa Līvai, Katrīnai un Karlīnai
mācīja divas dažāda rakstura dziesmas. Meitenes dzies-
mas apguva un mācījās dziedāt pie mikrofona klavieru pa-
vadījumā.

Konkursa žūriju pārstāvēja mūzikas jomā pazīstamas
personības Aigars Godiņš, Santa Kasparsone, Kristīne
Studāne – Indriksone.

Mazo vokālistu konkursa pieteikumā bija jānorāda da-
lībnieka raksturojums. Vecāku un skolotājas izveidotie ap-
raksti par katru dalībnieci bija šādi...

Katrīna ir dzīvespriecīga, kustīga un aktīva Zivtiņa.
Labprāt saimnieko virtuvē. Patīk gatavot ēst un kā visiem
- tikai šinī vecumā- arī mazgāt traukus. Katrīna labprāt
ballējās un šobrīd ļoti fano par Elzu no filmas “Ledus sirds”.
Koncerti Katrīnas mājā ir ikdiena. Koncertmeistaru, ska-
tītāju, biļešu pārdevēju, fanu lomās iejūtas gan tētis, gan
mamma, ome un citi radiņi.

Karlīna ir jautra un draudzīga meitenīte, kura ap-
kārtējiem ir kā dzirkstelīte. Viņai patīk dziedāt Aknīstes
Bērnu un jauniešu centra popgrupā un dejot bērnu deju
kolektīvā „Virpulītis”.

Karlīna aizraujas un viņai padodas dažāda veida puž-
ļu likšana.

Šāda veida konkursā piedalās pirmo reizi, lai priecētu
visus klātesošos! 

Esmu (Līva) jautra Mežāzīte, kurai patīk rādīt savus
radziņus. Sāku dziedāt no divu gadu vecuma. Pirmā dzies-
ma bija „Aijā žū-žū”. Aknīstes Bērnu un jauniešu centra
popgrupā pievienojās 2015.gada janvārī. Iedvesmojās no
brālēna - Arta, kurš pagājušajā gadā ieguva „Cāļa – džen-
telmeņa” titulu. 

Paldies skolotājai Madarai Ozoliņai par ieguldīto dar-
bu un laiku, gatavojot dalībnieces mazo vokālistu kon-
kursam! Paldies meiteņu Līvas, Katrīnas un Karlīnas ve-
cākiem par pacietību, izturību un neatlaidību neskaitāmo
mēģinājumu laikā! 

Sagatavoja E.Ķiķēna. 

Mazo vokālistu konkurss „Cālis – 2016”
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Mūsdienu deju konkurss notika 17.martā, Biržu
Tautas namā, kur pulcējās apkārtējo novadu 14 mūsdie-
nu deju grupas no Rites, Lones, Biržiem, Zasas, Krustpils,
Rubeņiem un Aknīstes.

Mūsu novadu konkursā pārstāvēja Aknīstes BJC trīs mūs-
dienu deju grupas, ko vada Inta Mežaraupe. Trešo pakā-
pi ieguva deju grupa „Virpulis” ar deju „Krāsiņas, māsi-
ņas”. Otro pakāpi izcīnīja deju grupa „HOP-HIP” ar deju
„Esam klāt!”, bet pirmās pakāpes diplomu konkursā ieguva
mūsdienu deju grupa „Original” ar deju „Quartet heats”. 

Pateicību vēlos teikt dalībnieku mammām, kas īpaši ak-

tīvi iesaistījās dalībnieku pieskatīšanā un palīdzēšanā!
Paldies mammām Santai Bērziņai, Līgai Porietei, Santai
Ķiķēnai, Sarmītei Skrodei, kā arī paldies jaunietei Sintijai
Zaičenkovai par palīdzību konkursa dienā!   

Milzīgs paldies Krišjāņa un Valtera vecākiem – mam-
mai Inetai Plocānei par aktīvu dejošanas tērpu sagādāšanu,
tētim Jānim Plocānam par brīvprātīgu šofera pakalpoju-
mu sniegšanu konkursa dienā! 

Paldies Smaidai Zaičenkovai par „Virpulim” šūdināta-
jiem dejošanas tērpu elementiem – taurenīšiem un kak-
lasaitēm! Paldies Līgai Porietei par mūsdienu deju konkursa
fotografēšanu!

Nenovērtējams paldies vadītājai Intai Mežaraupei par
kolektīvu sagatavošanu Mūsdienu deju kolektīvu radoša-
jam konkursam!

Sagatavoja E.Ķiķēna.

Mūsdienu deju kolektīvu radošais konkurss 

12. martā Aknīstes vidusskolas sporta zālē notika ikgadējās
Aknīstes novada iestāžu un organizāciju sporta spēles, kuru
mērķis bija popularizēt atraktīvus sporta veidus, veicināt ve-
selīgu dzīvesveidu un interesanti pavadīt brīvo laiku. Sacensības
organizēja Aknīstes kultūras darba vadītāja Aiga Andruškeviča
un Aknīstes vidusskolas sporta skolotāja Olita Treine.

Novada iestāžu un organizāciju sporta spēlēs piedalījās
piecas komandas „Bitīte”, „Aknīstes vidusskola”, „Jauniešu
centrs”, „Aknīstes pakalpojumi” un „Siliņi”. Sacensības no-
tika gan tradicionālos sporta veidos- volejbolā, gan atrak-
tīvos- , stafetē ar ķerru, basketbola metienos, boulingā, kār-
šu izlikšanā, lēcienos ar lecamauklu, tautas bumbā un kom-
binētajā stafetē. Godpilno pirmo vietu izcīnīja komanda
„Bitīte”. Otrā vieta- „Aknīstes vidusskolai”, trešā- „Siliņi”.
Sacensības aizritēja pozitīvu emociju gaisotnē.

L. Prande

Aizvadītas Aknīstes novada iestāžu un
organizāciju sporta spēles
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26.martā Aknīstē notika ikgadējais volejbola turnīrs
pieaugušiem, kas bija veltīts Aknīstes vidusskolas spor-
ta skolotāja Pētera Vanaģeļa piemiņai.Turnīrā spēlēja
sešas kungu komandas „Aizkraukle”, „Aknīste”,
„Jumprava”, „Nereta”, „Subate”, „Jēkabpils” un četras
dāmu komandas „Vidusskola”, „Aknīste”, „Pienenes ne-
iznīkst” un „Gumaka māsas”.

Rezultāti
dāmām:

„Gumaka māsas
„Aknīste”

„Vidusskola”
kungiem

„Aknīste”
„Jēkabpils“
„Subate”

L. Prande

Izcīnīts P. Vanaģeļa kauss

Doma par dalību rallijā Aigai Andruškevičai, Sintijai
Zavadskai , Kristīnei Elksnei un Līvai Ozoliņai jau radās
pašā gada sākumā. Lai arī Sintijas, Kristīnes un Līvas ik-
diena nesaistās ar Aknīsti, tomēr mazpilsēta Dienvidsusējas
krastos ir viņu dzimtā puse , tāpēc izjūt piederību šai vie-
tai. Komandas nosaukums „Sēlietes ar plato „ē”” tika iz-
vēlēts atbilstoši Sēlijas īpašajam runas akcentam, kurš ne-
kļūdīgi atpazīstams citur Latvijā. 

Kā ikviena ekipāža, arī „Sēlietes ar plato „ē”” gatavoja
vizuālo noformējumu. No dzijas tika darināti krāsaini bum-
buļi komandas dalībnieču galvas rotai un mašīnas moto-

ra pārsega dekorēšanai. Un protams-frizūras! 
Ekipāža „Sēlietes ar plato „ē”” ar 290. kārtas numuru

piedalījās Vidzemes programmā, kurai starts bija
Valmierā, jo šī Latvijas daļa viņām bija mazāk zināma, tā-
pēc vilināja lielāks izaicinājums. Kopumā Sieviešu dienas
rallijs sasniedza neoficiālu Ginesa rekordu dalībnieču skai-
ta ziņā, jo abās programmās – Vidzemē un Zemgalē star-
tēja pāri par 700 ekipāžām.

Vidzemes programmā piedalījās 351 ekipāža. Visas da-
lībnieces startā uzmundrināja UFO jeb Kaspars Upacieris)
un arī dienas garumā valdīja draudzīgs sacensības gars,
kurš mijās ar krāšņām karnevāla izdarībām. Pirmie kon-
trolpunkti bija Valmieras tuvumā, bet tālāk ceļš veda uz
Rīgu. Lai saņemtu zīmodziņu, bija jāveic gan sportiski, gan
atjautības uzdevumi, kā, piemēram, no 8 neregulāriem klu-
cīšiem jāsaliek stabils tornis. Vairāki kontrolpunkti tika
izvietoti veikalos „Maxima”, jo šo veikalu tīkls bija viens
no Sieviešu dienas rallija sponsoriem. 

Ekipāža „Sēlietes ar plato „ē”” savā programmā bija 172
no 340 komandām, kuras sasniedza finišu. Viņas ir gan-
darītas par rezultātu, jo sākotnēji sev uzstādīja mērķi – ie-
gūt augstāku vietu par piešķirto kārtas numuru. Taču šo
sacensību mērķis nebija izcīnīt augstu vietu, bet iepazīt
Latviju, iegūt jaunas paziņas un interesanti pavadīt brīv-
dienas.

Pēc garā brauciena, Sieviešu dienas rallija noslēguma
pasākums turpinājās Rīga Plaza.

Aknīstes novada sabiedrisko attiecību speciāliste 
L. Prande

Sieviešu dienas rallijs - izaicinājums
aknīstietēm 

19. martā Viesītē tika aizvadīts pirmais Ģenerāļa kau-
sa izcīņas posms – Nakts orientēšanās. Ģenerāļa kauss tiek
izcīnīts jau otro gadu, tas ir sacensību un pārbaudījumu
kopums Sēlijas apvienības pašvaldību jauniešiem. Katra
no astoņām pašvaldībām (jo pieaicināta ir arī Krustpils pa-

švaldība) rīko kādu no posmiem savā novadā. Šogad pir-
mo posmu pie sevis uzņēma Viesīte, Zemes stundas ietvaros,
rīkojot nakts orientēšanos. Kopumā no astoņām iesaistī-
tajām pašvaldībām ieradās piecas – Ilūkstes, Jēkabpils,
Aknīstes, Krustpils, Viesītes novadu pašvaldību komandas.

Aizvadītas nakts orientēšanās sacensības
Viesītē
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Trases kopgarums bija nedaudz virs 3 km, ar 4 kon-
trolpunktiem, kuros bija jāveic dažādi uzdevumi. Aknīstes
komanda izlozēja otro starta numuru, kurš mums izrādi-
jās ļoti veiksmīgs – izcīnijām uzvaru. Komandā startēja –
Solvita Strika, Guntars Rojevs, Elvis Sinevičs, Gatis
Davidāns. Līdzi just un atbalstīt brauca Agnese un Elīna.
Viesītieši bija sarūpējuši iespēju sildīties pie ugunskura,
pacept desiņas un pagatavot sev karstu kakao. Pirms star-
ta dalībniekus uzrunāja pasākuma iniciators un idejas au-
tors - ģenerālis Juris Vectirāns.

Šis bija tikai pirmais no posmiem. Liels prieks un mil-
zīgs paldies mūsu novada jauniešiem, jo šī ir svarīga uz-
vara, katrs mazais posms bruģē ceļu un tuvina mums
Ģenerāļa kausam. Nākamais posms būs aprīlī Jaunjelgavā
– šaušana ar pneimatisko ieroci, ceru, ka arī tur veiksme
mums nepametīs.

A. Andruškeviča

V. Ancīša Aknīstes
bibliotēka

informē
Jaunieguvumi

martā
Mariņina, Aleksandra. Eņģeļi uz

ledus neizdzīvo: [romāns]
Kaspari, Sofija. Koraļļkoka

zemē: romāns
Rūmnieks, Valdis, 1951-. Debess

aiztur elpu: vēsturisks romāns par
Latviju laiku griežos

Lāgerkrancs, Dāvids. Meitene
zirnekļa tīklā: romāns

Grietēna, Margarita. Kuģi lēni
apledos: stāsti par mīlu, dzīvi, nāvi un
eņģeļiem

Ieviņš, Kārlis, 1888-1977. Latvju
zeltrača dēkas

Railija, Lūsinda. Septiņas māsas:
Maijas stāsts

Dreika, Dagnija, 1951-
. Sirdslietas: romāns

Repše, Gundega, 1960-. Bogene:
stāsti

Bērnu un jauniešu
literatūra

Gulbe, Evija, 1979-. Koko un Riko
jaunie piedzīvojumi

Valjamss, Deivids. Demoniskā
dentiste: bērnu stāsti

Saimona, Frančeska. Negantā
Nika šausmu filma: bērnu stāsti

Deila, Anna. Raganu čuksti:
[stāsts]

Zootropole: kinostāsts

19.aprīlī plkst 18:00  Aknīstes vidusskolā.
Ādažu Brīvās Valdorfa skolas orķestra koncerts 

„Desmitā planēta“

Ādažu Brīvās Valdorfa
skolas orķestris pastāv jau ap-
tuveni 15 gadus.

No pāris ģitārām un flau-
tām pašā sākumā tas izaudzis
par 60 cilvēku plašu dažādu
instrumentu orķestri.

Ādažu Brīvās Valdorfa
skolas orķestris ir Latvijā vie-
nīgais šāda veida orķestris.

Orķestris ir diezgan nepa-
rasts - pirmkārt jau instru-
mentu ziņā. Tajā spēlē vijoles, čelli, flautas, blokflautas, klavieres, ģitāras, bun-
gas, bet tam līdzās arī kokles, akordeons, saksafons, trompetes, dūdas, man-
dolīna un pat viena no retajām Latvijas balalaikām.

Repertuārs arī nav klasisks - tas ietver dažādu mūziku no franču, īru un
latviešu folka līdz nopietnai Imanta Kalniņa („ Pūt, vējini“, „Ezera sonāte“ u.c.),
Valta Pūces mūzikai un rokmūzikas apdarēm - piemēram, „Depeche Mode“
„Personal Jesus“ un Džima Morisona „ Waiting For The Sun“. Daudzi skaņ-
darbi atgādina nostalģisku jaunības sajūtu vidējai un vecākai paaudzei, sen
skatītas filmas, savukārt jauneklīgais protesta un taisnības cīnītāja gars būs
tuvs jaunākajai paaudzei.

Ieeja bezmaksas

Darba kārtībā:
4 Valdes priekšsēdētāja atskaite.
4 Revīzijas komisijas atskaite.
4 Debates.
4 Gada pārskata apstiprināšana.

4 Pamatkapitāla pārreģistrēšana 
uz euro.

4 Izmaiņas statūtos.
4 Valdes, revīzijas komisijas 

vēlēšanas.

12.04.2016. plkst. 10.00 LPKS Aknīstes biedru kopsapulce
Skolas ielā 10 a.

Laime ir sirdi pret sirdi dot
Sev prieku citu priekā iemantot,
Sajust, ka pasaulē šajā
Esi vajadzīgs.

/R.Bārda/

Paldies visiem dalībniekiem izstādes
"Mans vaļasprieks", īpaši liels paldies
tiem, kas papildināja muzeja krāju-

mu ar saviem darbiem:
Benitai Pavlovskai
Silvijai Koniševskai
Janinai Krasovskai
Danai Bašķei no Aknīstes
L. Štolniecei no Rubenes pagasta

Aknīstes Novadpētniecības muzeja
vadītāja Olga Vabeļa
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Paņem līdzi saules glāstu,
Ko tev draugu rokas liek,
Lai tev, smilšu klēpī dusot,
Mazu brīdi siltāk tiek.
(P. Priede.)

Pieminēsim Aknīstes novada Dzimtsarakstu no-
daļā reģistrētos Mūžībā aizgājušos:

Davidenko Mihails  28.02.1937 09.03.2016
Ģeida Valentīna 14.07.1937 02.03.2016
Hauka Milda 14.11.1929 16.03.2016
Krastiņa-Luķe Aija 12.03.1944 15.03.2016
Lesinskis Jānis 17.04.1969 10.03.2016
Raupe Edīte 27.02.1938 14.03.2016
Stepanova Ņina 06.11.1925 08.03.2016

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!
Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa

13. aprīlī  no pl. 15. 30
GĀRSENES PAGASTA PĀRVALDES TELPĀS
Aknīstes novada domes Sociālo, izglītības, kultūras un

sporta komitejas deputāti Aija Voitiške, Guntars Ģeida,
Ināra Lunģe un Skaidrīte Pudāne uzklausīs Gārsenes

pagasta iedzīvotājus un atbildēs uz jautājumiem 
par sociālo palīdzību un izglītību novadā.

Iedzīvotājiem ir iespēja runāt ar katru 
no deputātiem, ja nepieciešams, arī individuāli.

Jautājumus var savlaicīgi sūtīt uz e-pastu
s.pudane@gmail.com, uz kuriem klātienē 

varēs saņemt atbildes.
Tikšanās Asares pagastā notiks šī gada maijā.

SIKS komitejas priekšsēdētāja
Skaidrīte Pudāne

Ilgu mūžu nodzīvoji ,
Daudz darbiņu padarīja.
Lai nu viegli Zemes māte
Pārklāj savu paladziņu.

Izsakām līdzjūtību mūsu Annai
Koponānei

Sakarā ar brāļa aiziešanu mūžībā.
Aknīstes Senioru centrs.

l

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

(N. Dzirkale.)
Skumju brīdī esam kopā ar  Antonu

Deksni, no brāļa atvadoties.
Aknīstes senioru deju kolektīvs 

„Dejotprieks”
l

Reiz pienāk diena, nelūgta un skarba,
Kad dziļi, dziļi daudziem sirdis sāp.

(O. Skuja)
Skumju brīdī esam kopā Ar Frīdu un

Alfonu Lesinskiem, 
dēlu izvadot pēdējā gaitā.

Radi Avotu ielā. 
l

Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgas 
Sirds ilgi saglabās.

Skumju brīdī esam kopā ar Janinu
Lužiene  brāļi mūžībā pavadot .

Aknīstes Senioru centrs.  
l

Paliks tavs darbīgais gājums - 
Tik auglīgu mūžu neizdzēš riets.
Caur kokiem un bērniem būs turpinājums
Tai saulainai gaitai, ko beidzi tu iet.
(M. Bendrupe)

Skumju brīdī esam kopā ar Ināru Raupi 
un viņas ģimeni, no tuva 

un mīļa cilvēka atvadoties.
Aknīstes senioru centrs.

Tunķeļu kapu sakopšanas talka
Latvijas Lielās talkas dienā  - 

23.aprīlī pkst. 9.00
Pulcēšanās pie Tunķeļu kapiem.

Vēlamie darba rīki – grābekļi, motorzāģis, cirvji savvaļā
ieaugušo dzīvžogu izciršanai

Lauksaimnieku ievērībai
1.Lauku bloku precizēšana ir pagarināta līdz  2 maijam.
2.Pieteikšanās platību maksājumiem 2016 gadā, bez

samazinājuma procentiem notiks no 11 aprīļa līdz 22
maijam.

3.Par Bioloģiski vērtīgo zālāju statusa piešķiršanu.
Iepriekšējas reizēs , kad bija iespēja savus zālājus pie-
teikt Dabas fondam izvērtēt zālājiem Bioloģiski vērtī-
ga  statusa piešķiršanu, tika rakstīti iesniegumi, taču
šogad sistēma ir mainījusies. Šogad apsekošanu veiks
Dabas aizsardzības pārvalde. Iesniegumi nav jāraksta,
jo tiks apsekoti visi zālāji, kas tiks iesniegti LAD ar 710
kodu. Vienigi, ja kādi lauki netika iepriekšējos gados
pieteikti (ir kartē pelēki), tad gan brīva veidā jāraksta
pamatojums kāpēc konkrētais lauks varētu atbilst šim
statusam. Tad lauku iekļaus apsekojamo sarakstā. Un
vēl-visiem tiem, kam ir BDUZ pļavas, šogad būs jāiziet
nelielas apmācības, kā kopt šos laukus. Apmācībai lū-
dzu pieteikties pie lauku konsultantes!

4. Šogad ir arī nelielas izmaiņas platību maksājumos.
Kā piemēram Ekoloģiskas nozīmes platībās netiks uz-
rādītas buferjoslas - tās visas skaitīsies laukmalas. Kā
arī jaunums ENP ir arī starpkultūru sēšana, kur sav-
starpējā maisījumā sēti vismaz 2 augi. Vēl pie izmai-
ņām-deklarējot platības, norāda kodu tam kultūraugam,
kas dominē attiecīgajā laukā attiecībā pret augiem, kas
tur dabiski iesējušies. Ilggadīgiem stādījumiem no-
kaltušie krūmi vai zari jāizvāc līdz 15. septembrim.
Mazajam lauksaimniekam nav nododamas tiesības ci-
tai personai, vienīgi-mantojuma gadījumā. Bioloģiskajām
saimniecībām papuves nedrīkst pārsniegt vairāk kā 25%.
Biteniekiem būs papildus atbalsts par nektāraugiem. 

Ja kāds no jautājumiem interesē sīkāk-griezieties per-
sonīgi.

Irēna Butkus –lauku attīstības konsultante.
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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”. 

Ik rītu mosties
Ar saules gaismu acīs,
Ar ziedu smaidu sejā,
Ar putnu dziesmām ausīs,
Ar taureņu vieglumu domās,
Ar darāmiem darbiem rokās,
Ar dzīves mīlestību sirdī...
Ik rītu mostoties
Un esi laimīgs.

/B. Debeļska/
Martā dzimšanas dienu svinēja 
Jānis Bondars
Ruta Brakovska
Velga Buiķe
Lidija Deksne
Valija Kovaļevska
Maija Ķiķēna
Helmuts Zaldāks
Sirsnīgi sveicam jubilārus!

„Katra diena, ko gaidi un vadi,
Zelta mēteli plecos tev liek.
Sapņo! - tie tavi skaistākie gadi,
Kuros dvēsele bagāta tiek.”
Apsveiksim jubilārus martā!
Aknīstē
Kumačovs Aleksandrs-50
Ķiķēna Maija-50  
Sauleviča Ērika-50  
Baltrūns Aivars-60  
Karlašovs Petro-55  
Kolosovska Lidija-55
Meržinskis Jānis-55  
Valainis Jāzeps-55  
Plikšs Edgars-60  
Vasiļevskis Ventis-60
Antoņevičs Andris-65  
Beļavskis Edgars-65  
Lošaka Rita-70  
Marcinkonis Adolfs-70  
Lejiņa Elfrīda-75
Sala Vitolds-75
BeļevičaAntoņina-75
Berjoza Pārsla   
Kriškāns Imants-80  
Poriete Helēna-80  
Asarē
Pelna Ilona-55  
Skomorohova Anita-55
Markūne Rita-60  
Rutka Anna-65  
Zaičenkova Anna-70  
Grauziņa Aina-75  
Ašaka Lonija-80  
Gārsenē
Vārna Janīna-55 
Ancāne Skaidrīte-60
Kirpičņikovs Valerijs-65
Lagutina Rasma-65 
Ignatjevs Aleksejs-70  
Ivanovs Vladimirs-70  
Vuškāne Ausma-75  

Daudz laimes dzimšanas dienā
Zigrīdai Jasiņevičai

Saglabāt sevī
Visu labo un gaišo,
Dalīties tajā ar citiem ,
Un vienmēr prast

laimīgai būt.
Nebaidīties un tikai uz priekšu iet,
Sekot saviem sapņiem, mērķiem
Un paņemt visas iespējas ciet

Aknīstes Senioru centrs.

Dzīve ir pilna ar mazām 
laimītēm,

Kas mēdz pārsteigt kā 
taurenītis uz rokas,

Uzmundrināt kā rīta kafija,
Reibināt un mierināt kā 

malks vīna,
Vienalga vai Tev pieder 

zelta zivtiņa,
Vai tikai zilas debesis,
katra diena ir kā dāvana!

Sveicam marta jubilārus
Velgu Buiķi

Sandru Stacjukeviču
Indru Melnieci

Lidiju Krasovsku

Biedrība „Manai mazpilsētai
Aknīstei”

„Ja tev kāds saka, netici,
Nekas, nekas nav mainījies!
Ir tikai 50 ziedoņi pavadīti,
Sagaidīti 50 vasaras rīti.
Sadeguši 50 rudens sārti,
Un 50 ziemās atvērti kupenu vārti.
Un atkal tīrumos sniegs kūst spēji,
Kokos šalc marta skanīgie vēji.
Un tu atgriezies kā putns ābeles 

zarā.
Nekas, nekas nav mainījies!”

Sveicam 
Maiju Ķiķēnu

skaistajā jubilejā! 
Aknīstes vidusskolas tehnisko

darbinieku kolektīvs.

„Lai vienmēr kāds sapnis 
nomodā,

Kāda vēlme, ko piepildīt.
Kāda atsaucīga, laba sirds,
Kāda pastiepta draudzīga 

roka.
Un draugi, un dzīves,

kurām dzīvot līdz...”
Maija! 

Vislabākie vēlējumi 
Tev skaistajā jubilejā!

Ināra
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