
Aknīstes novada
vēstis

Nr. 10 2016. gada OKTOBRIS

novada
vēstis

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

kumu „Par pašvaldību budžetiem”, 19.10.2016. Finanšu ko-
mitejas lēmumu,

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

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudže-

ta 2016.gada janvāra-septembra ieņēmumus – EUR
1768901,56 un izdevumus – EUR 1546745,24; speciālā budžeta
ieņēmumus – EUR 98191,80 un izdevumus – EUR 72792,70;
ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumus – EUR 671,50.

Par saistošo noteikumu Nr.28/2016 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 03.02.2016. saistošajos no-
teikumos Nr.5/2016 „Aknīstes novada pašvaldības
pamatbudžeta 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”,19.10.2016. Finanšu komitejas
lēmumu,

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

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteiku-

mus Nr.28/2016 „Grozījumi Aknīstes novada domes
03.02.2016. saistošajos noteikumos Nr.5/2016 „Aknīstes no-
vada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2016.gadam””.

Par saistošo noteikumu Nr.29/2016 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 24.02.2016. saistošajos notei-
kumos Nr.6/2016 „Aknīstes novada pašvaldības spe-

ciālā 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”,

Aknīstes novada domes sēdes 26.10.2016. lēmumi
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likumu „Par valsts budžetu 2016.gadam”, likumu „Par bu-
džetu un finanšu vadību”, 19.10.2016. Finanšu komitejas
lēmumu,

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

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteiku-

mus Nr.29/2016 „Grozījumi Aknīstes novada domes
24.02.2016. saistošajos noteikumos Nr.6/2016 „Aknīstes no-
vada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2016.gadam””.

Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības
ziedojumu un dāvinājumu budžetā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta ot-
rās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pan-
ta pirmo, otro daļu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”,
19.10.2016. Finanšu komitejas lēmumu,

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

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt grozījumus Aknīstes novada pašvaldības

2016.gada ziedojumu un dāvinājumu budžetā.

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

rās daļas 6.punktu, 19.10.2016. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,

G.Geida, J.Vanags, S.Pudāne, I.Lunģe, A.Voitiške,
A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Piešķirt 2730,00 EUR nedzīvojamās ēkas Augšzemes ielā

41, Aknīstē, (projektam “Autentisks cietums lauku pa-
švaldībā kā bezmaksas apskates objekts Aknīstē”) būv-
projekta izstrādei no pašvaldības nesadalītajiem budžeta
līdzekļiem.

Piešķirt 360,00 EUR PII “Bitīte” bērnu gultas veļas kom-
plektu iegādei no nesadalītajiem budžeta līdzekļiem.

Par kredīta ņemšanu Valsts kasē Aknīstes 
vidusskolas sporta stadiona rekonstrukcijai

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pir-
mās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu,
19.10.2016. Finanšu komitejas lēmumu,

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

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Aknīstes novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu EUR

297 000 Valsts kasē uz 20 gadiem Aknīstes vidusskolas spor-
ta stadiona rekonstrukcijai, paredzot aizņēmuma atmak-
su sākt no 2017.gada.

Kredīta atmaksu nodrošināt ar pašvaldības budžetu.

Par finansējumu projekta “Autentisks cietums
lauku pašvaldībā kā bezmaksas apskates objekts

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

rās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu,
19.10.2016. Finanšu komitejas lēmumu,

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

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Īstenot projektu “Autentisks cietums lauku pašvaldībā

kā bezmaksas apskates objekts Aknīstē”, piešķirot finan-
sējumu 29 000 EUR apmērā.

Par izmaiņām Aknīstes novada Interešu 
izglītības programmu izvērtēšanas komisijas,

Iepirkumu komisijas, Vidi degradējošu būvju un
nekoptu teritoriju apzināšanas komisijas sastāvā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pir-
mās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
19.10.2016. Finanšu komitejas lēmumu,

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

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Atbrīvot no Interešu izglītības programmu izvērtēšanas

komisijas Marutu Caunīti.
Atbrīvot no Iepirkumu komisijas Reini Līci.
Atbrīvot no Vidi degradējošu būvju un nekoptu terito-

riju apzināšanas komisijas Reini Līci.

Par nolikuma “Par Aknīstes novada pašvaldības
amatpersonu (darbinieku)  komandējumiem un

darba braucieniem” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pir-

mās daļas 2.punktu, Darba likuma 53.pantu, 76.pantu,
Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.969
“Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie iz-
devumi”, 19.10.2016. Finanšu komitejas lēmumu,

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

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt nolikumu “Par Aknīstes novada pašvaldī-

bas amatpersonu (darbinieku) komandējumiem un darba
braucieniem”.

Par atļauju struktūrvienības reģistrēšanai
Saltupes ielā 9, Aknīstē

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pir-
mās daļas 11.punktu, Ministru kabineta 22.09.2015. no-
teikumu Nr.537 “Noteikumi par nodokļu maksātāju un no-
dokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ie-
ņēmumu dienestā” 10.2.apakšpunktu, SIA “Aknīstes
Pakalpojumi” 10.08.2015. noslēgto telpu nomas līgumu Nr.2
ar L.B., 19.10.2016. Finanšu komitejas lēmumu,

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

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Atļaut L.B. reģistrēt struktūrvienību Aknīstes novada

pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā Saltupes ielā
9, Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra Nr.5605 001 1107,
saimnieciskās darbības veikšanai.

Par īres maksas samazināšanu “Kraujas 1”- 6,
un “Arāji”- 8, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pir-
mās daļas 14.punktu,likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 40.pan-
ta ceturto daļu, 19.10.2016. Finanšu komitejas lēmumu,

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

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Segt logu un durvju nomaiņas izdevumus pašvaldības

izīrētā dzīvokļa „Kraujas 1”, dz.6, Kraujas, Gārsenes pa-
gastā, Aknīstes novadā, īrniecei O.T. 1130,55 EUR apmērā,
slēdzot vienošanos par īres maksas samazināšanu.

Segt durvju nomaiņas izdevumus pašvaldības izīrētā dzī-
vokļa „Arāji”, dz.8, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, īr-
niekam J.R. 299,00 EUR apmērā, slēdzot vienošanos par
īres maksas samazināšanu.
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Par apbalvošanai valsts svētkos izvirzīto 
kandidātu apstiprināšanu

Pamatojoties uz Aknīstes novada domes 15.09.2015. nolikumu
„Par apbalvošanu ar Aknīstes novada pašvaldības Atzinības
rakstu Latvijas Republikas proklamēšanas dienā 18.novembrī”
(prot. Nr.13, 15.#), 19.10.2016. Finanšu komitejas lēmumu,

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

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt apbalvošanai Latvijas Republikas prokla-

mēšanas gadadienas pasākumā izvirzītos kandidātus:
VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” arodbiedrība

un iedzīvotāju grupa izvirza Valdi Kalnieti;
VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” darbinieku

grupa izvirza Dzintru Porieti;
Aknīstes vidusskola izvirza Ināru Vasiļjevu, Evu Joču

un Normundu Mežaraupu;
Aknīstes Romas katoļu draudze izvirza Zentu Ausmu Viļumu;
Deputāts J.Vanags izvirza Jāni Lakāju;
PII “Bitīte” izvirza Sandri Geitusu un Sandru Varslavāni;
Deputāte S.Pudāne izvirza Lāsmu Prandi;
Iedzīvotāju grupa izvirza Osvaldu Tunķeli;
VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” izvirza

Kristīni Antoņeviču;
Asares pamatskola izvirza Kristīni Rubiķi;
Deputāts G.Geida, deputāts A.Zībergs un Gārsenes pa-

gasta pārvaldes vadītājs J.Bondars izvirza grāmatas
“Gārsene un gārsenieši” autorus Edīti Puleri, Albertu
Kreņevski un Ausmu Bērziņu.

Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības
institūciju amatpersonu un darbinieku

atlīdzības nolikumā
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta ot-

rās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 13.pun-
ktu,19.10.2016. Finanšu komitejas lēmumu,

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

Izdarīt Aknīstes novada domes 2014.gada 23.decembra
apstiprinātajā  (prot. Nr.20, 7.#)Aknīstes novada pašval-
dības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības no-
likumā šādus grozījumus: 

Grozīt 42.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“42. Darbinieka amatalga no pašvaldības finansētajiem

izglītības iestāžu pedagogiem tiek noteikta, vadoties pēc
Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445
„Pedagogu darba samaksas noteikumi””;

Papildināt noteikumus ar 35.1 punktu un izteikt to šādā
redakcijā:

“35.1 Katrā mēnešalgu grupā mēnešalgas aprēķināša-
nai tiek noteikti procenti, pamatojoties uz 01.12.2009.
Latvijas Republikas Valsts un pašvaldību institūciju
Amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.pieliku-
mu sekojošā apmērā”:

Izslēgt no Aknīstes novada pašvaldības amatu sarak-
sta iestādes “Asares   pamatskola” amata vienību “pavā-
re” (1 slodze).

Par darba algas koeficienta noteikšanu pašval-
dības priekšsēdētājam

Pamatojoties uz Centrālās statistikas pārvaldes publi-
cēto valstī strādājošo 2015.gada mēneša vidējās darba sa-
maksas apmēru,Aknīstes novada pašvaldības institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 12.pun-
ktu, 19.10.2016. Finanšu komitejas lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (G.Geida,
S.Pudāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav;
ATTURAS – 1 (A.Ielejs), balsojumā nepiedalās – 2
(V.Dzene, pildot likumā „Par interešu konflikta novērša-
nu valsts pašvaldību amatpersonu darbībā” paredzētos lē-
mumu pieņemšanas ierobežojumus, J.Vanags),

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Noteikt pašvaldības Domes priekšsēdētāja mēnešalgas

noteikšanai piemērojamo koeficientu 2017.gadā – 1,8.

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”, 12.10.2016. un 19.10.2016.
Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumu,

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

Piešķirt 1 personai apbedīšanas pabalstu. Kopā EUR
75,00.

Piešķirt 1 personai pabalstu sakarā ar bērna piedzim-
šanu. Kopā EUR 150,00.

Piešķirt brīvpusdienas 50% apmērā no 01.11.2016. līdz
31.05.2017. – 17 novada izglītības iestādes bērniem.

Piešķirt brīvpusdienas 100% apmērā no 01.11.2016. līdz
31.05.2017. – 42 novada izglītības iestādes bērniem.

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma
risināšanā

Pamatojoties uz likumu „Par dzīvojamo telpu īri”, liku-
ma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2., 14.,
17., 18.panta pirmo daļu, Aknīstes novada domes
22.12.2015. Saistošajiem noteikumiem Nr.31 „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, 12.10.2016.
Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumu,

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

Pagarināt dzīvojamo telpu īres līgumu ar R.A. par dzī-
vokli “Kraujas 1”- 11, Kraujas, Gārsenes pagastā,
Aknīstes novadā, uz 1 gadu.

Izslēgt no reģistra Nr.1 “Pašvaldībai piederošu dzīvojamo
telpu izīrēšana” P.R.

Slēgt dzīvojamo telpu īres līgumu ar S.S. par dzīvokli
Skolas ielā 16 – 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, līgumu slē-
dzot uz 1 gadu.

Par adrešu precizēšanu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 08.12.2015. notei-

kumiem Nr.698 “Adresācijas noteikumi”,

M nešalgu grupa Procenti 
14 47,8 
13 48,8 
11 58,8 
10 64,8 
9 70,8 
8 76,8 
7 77,8 
6 77,8 
5 81,8 
4 89,8 
3 94,8 
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atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
G.Geida, S.Pudāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs);
PRET – nav; ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās
– 1 (J.Vanags), Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Piešķirt jaunas adreses vai mainīt sekojošas adreses uz
jaunām:

Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam.

Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 33A,
Aknīstē, sadalīšanu

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru ka-
bineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpa-
šuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,
Aknīstes novada domes 26.08.2009. saistošajiem noteiku-
miem Nr.5 “Par teritorijas plānojumiem”, 12.10.2016.
Tautsaimniecības komitejas lēmumu,

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

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Sadalīt pašvaldībai piekrītošo  zemi Skolas ielā

33A,Aknīstes pilsētā,Aknīstes novadā,kadastra
Nr.56050010444, trīs zemes gabalos:

pirmais zemes gabals ar jaunu kadastra apzīmējumu un 0,96
haplatību, piešķirot tam jaunu nosaukumuSkolas iela 35A.

Zemes lietošanas  mērķis 0502 – zeme, kuras pagaidu at-
ļautā izmantošana sakņu dārzu vajadzībām;

otrais zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 56050010444
1,0 ha platībā ar nosaukumu:Skolas iela 33A. Zemes lie-
tošanas mērķis 0502 – zeme, kuras pagaidu atļautā iz-
mantošana sakņu dārzu vajadzībām;

trešais zemes gabals ar jaunu kadastra apzīmējumu un
0,94 ha platību, piešķirot tam jaunu nosaukumu Skolas iela
33 B.

Zemes lietošanas  mērķis 0502 – zeme, kuras pagaidu
atļautā izmantošana sakņu dārzu vajadzībām.

Zemes gabalu platības pēc uzmērīšanas var tikt preci-
zētas.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi 
nekustamajam īpašumam “Tunķeļi”, 
Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru ka-
bineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpa-
šuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,
12.10.2016. Tautsaimniecības komitejas lēmumu,

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

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Atļaut A.L. izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā

īpašuma “Tunķeļi”, kadastra Nr.56250050020, Aknīstes pa-
gastā, Aknīstes novadā, zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu Nr.56250050020 – 16,4 ha platībā sadalīšanai.

Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacī-
jumus.

Zemes ierīcības projektu divos eksemplāros iesniegt ap-
stiprināšanai Aknīstes novada pašvaldībā.

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”, 12.10.2016. un 20.10.2016.
Tautsaimniecības komitejas lēmumu,

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

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Iznomāt J.G. pašvaldībai piekrītošos zemes gabalus 2,79

ha  platībā ar kadastra  apzīmējumu Nr.56250070178 un
2,12 ha  platībā ar kadastra apzīmējumu Nr.56250090055,
un   noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes  lie-
tošanas mērķis 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.

Iznomāt IK “nosaukums” pašvaldībai piekrītošo zemes
īpašumu “Jaunkalni”, Gārsenes pagastā, Aknīstes nova-
dā, kadastra Nr.56620030287, kas sastāv no zemes vienī-
bas ar apzīmējumu Nr.56620030377 – 3,5 ha platībā. Zemes
lietošanas mērķis 0101 – zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība un papildmērķis 1003
– lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve.

Lēmumus publicēšanai sagatavoja
Kancelejas vad. I.Buiķe

Nr. 
p.k. 

Esoš  adrese Jaun  adrese zemes 
gabalam un b v m uz t  

Kadastra 
apz m jums 

1.  “Tauri u ferma”, Asares 
pagasts, Akn stes novads, LV-
5210 

56440040103 

2. “Tauri i”, Asare, Asares 
pagasts, Akn stes novads, 
LV-5210 

“Tauri i”, Asares pagasts, 
Akn stes novads, LV-5210 

56440040102 

3.  “Tauri u kl ts”, Asare, 
Asares pagasts, Akn stes 
novads, LV-5210 

56440040335 

4. “Kaktusi”, Asares pagasts, 
Akn stes novads, LV-5210 

“Kaktusi”, Asare, Asares 
pagasts, Akn stes novads, LV-
5210 

56440040261 

5.  “Jaunkalni”, G rsenes 
pagasts, Akn stes novads, LV-
5218 

56620030377 

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2016.gada 25.maijā (protokols Nr.7, 21.#)
PRECIZĒTI

Aknīstes novada domes sēdē
2016.gada 28.septembrī (protokols Nr.13, 18.#)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.18/2016
“Ģimenes asistenta pakalpojuma saņemšanas

kārtība Aknīstes novada pašvaldībā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 7.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās

palīdzības likuma 3.panta otro un  trešo 
daļu, Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumu

Nr.275 „Sociālās aprūpes 

un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
samaksas kārtība,

kādā pakalpojuma izmaksas  tiek segtas 
no pašvaldības budžeta”6.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Aknīstes novada domes 2016.gada 25.maija saisto-
šie noteikumi Nr.18/2016 “Ģimenes asistenta pakalpo-
juma saņemšanas kārtība Aknīstes novada pašvaldībā”
(turpmāk - Noteikumi) nosaka kārtību ģimenes asistenta
pakalpojuma saņemšanai, lai sniegtu atbalstu riska vai
augsta riska ģimenēm vai personām sociālo prasmju ap-
gūšanā, funkcionēšanā, mājsaimniecības vadīšanā, bēr-
nu aprūpē un audzināšanā gadījumos, kad vecāki ne-
pietiekami nodrošina bērnu vajadzības saskaņā ar sociālā
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dienesta individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plā-
nu (turpmāk – ģimenes asistenta pakalpojums).

2. Ģimenes asistenta pakalpojums tiek piešķirts, pamatojoties
uz saņemtā iesnieguma un Aknīstes novada pašvaldības so-
ciālā dienesta (turpmāk – sociālais dienests) lēmumu.

3. Ģimenes asistenta pakalpojums tiek piešķirts uz lai-
ku līdz 3 mēnešiem vai atsevišķos gadījumos (sociālā ris-
ka grupai) uz laiku, cik nepieciešams.

4. Ģimenes asistenta pakalpojuma sniegšanu kontrolē
sociālais dienests.

5. Ģimenes asistenta pakalpojums tiek organizēts, ie-
vērojot Latvijas Republikas Satversmi, Latvijas Republikas
likumus, Ministru kabineta noteikumus un Labklājības mi-
nistrijas tiesību aktus un ieteikumus, pašvaldības lēmu-
mus un rīkojumus, kā arī šos noteikumus.

II. Veicamie pasākumi

6. Nodrošināt kvalificētas atbalsta jomas ģimenes asis-
tenta pakalpojuma saņēmējam (turpmāk – Pakalpojuma
saņēmējs):

6.1. personības izaugsmes veicināšana;
6.2. mājokļatīrības un kārtības uzturēšanas prasmju ap-

gūšana un pilnveidošana;
6.3. ģimenes budžeta plānošana;
6.4. izpratnes par personīgo higiēnu un veselību veido-

šana; 
6.5. prasmju pilnveidošana bērna audzināšanā;
6.6. ēdiena gatavošanas un galda kultūras pamatpras-

mju pilnveidošana un uzturēšana;
6.7. nodarbinātības pasākumu organizēšana;
6.8. izpratnes par izglītības nepieciešamību veicināšana.

III. Ģimenes asistenta pakalpojuma piešķiršanas
un saņemšanas kārtība

7. Ģimenes asistenta pakalpojums tiek piešķirts, pa-
matojoties uz sociālā dienesta izvērtējumu par ģimenes asis-
tenta pakalpojuma nepieciešamību;

7.1. ģimenei, kurā ir bērns ar smagiem funkcionāliem
vai garīgiem traucējumiem;

7.2. nepilnai ģimenei;
7.3. daudzbērnu ģimenei;
7.4. vecākiem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi;
7.5. ģimenei, kurai nav pietiekamu prasmju un iemaņu

bērnu aprūpē;
7.6. ģimenei, kuras bērniem ir izglītības problēmas skolā;
7.7. jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes, kuriem nav

pietiekamu prasmju un iemaņu patstāvīgas dzīves uz-
sākšanai;

7.8. ģimenēm (personām), kurām nepieciešams atbalsts
krīzes situācijā.

8. Ģimenes asistenta pakalpojuma piešķiršanas gadījumā

tiek noslēgta rakstiska vienošanās starp ģimenes asistentu
un pakalpojuma saņēmēju atbilstoši sociālā dienesta dar-
binieka sastādītajam rehabilitācijas plānam.

9. Gadījumā, ja mainās atbalsta jomas pakalpojuma sa-
ņēmējam, ģimenes asistenta pakalpojuma sniedzējs iesniedz
iesniegumu sociālajā dienestā.

IV. Ģimenes asistenta darba organizēšana

10. Ģimenes asistents sniedz ģimenes asistenta pakal-
pojumus atbilstoši sociālajā dienestā sastādītajam reha-
bilitācijas plānam un noteiktajam grafikam, kas ir saskaņoti
ar pakalpojuma saņēmēju un atbilstoši noslēgtajai vieno-
šanai par pakalpojuma sniegšanu.

11. Ģimenes asistents veic ģimenes asistenta pakalpo-
juma (veikto darbu) uzskaiti un iesniedz to sociālajā die-
nestā reizi mēnesī.

12. Sociālais dienests veic ģimenes asistenta pakalpo-
juma sniedzēja darba novērtēšanu reizi mēnesī un infor-
mācijas ievadīšanu datu bāzē.

13. Tiesības sniegt ģimenes asistenta pakalpojumu ir per-
sonām, kuras ieguvušas izglītību sociālā darba, sociālās re-
habilitācijas, pedagoģijas, psiholoģijas un medicīnas jomā
vai kurām ir augstākā, vidējā profesionālā izglītība un po-
zitīva pieredze un zināšanas bērnu audzināšanā.

V. Ģimenes asistenta pakalpojuma 
samaksas kārtība

14. Samaksu par ģimenes asistenta pakalpojumu nosaka
atbilstoši darba apjomam pēc stundas tarifa likmes saskaņā
ar Aknīstes novada domes lēmumu.

15. Pakalpojuma saņēmējam, ja ģimenei (personai) ir pie-
šķirts trūcīgas ģimenes (personas) vai maznodrošinātas ģi-
menes (personas) statuss, un krīzes situācijas gadījumā līdz
1 mēnesim pakalpojums ir bez maksas.

16. Pārējos gadījumos pakalpojuma saņēmējs maksā par
ģimenes asistenta pakalpojumu pēc valstī noteiktās mi-
nimālās stundas tarifa likmes un noslēgtās vienošanās starp
ģimenes asistenta pakalpojuma sniedzēju un pakalpojuma
saņēmēju. 

VI. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas
kārtība

17. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt likuma no-
teiktajā kārtībā pēc lēmuma pieņemšanas Aknīstes novada
domē.

18. Aknīstes novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (Atmodas
ielā 19, Jelgavā, LV-3001) likumā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētāja V.Dzene

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2016.gada 28.septembrī (protokols Nr.13, 30.#)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.27/2016
“Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada

21.oktobra saistošajos noteikumos Nr.14
„Par pašvaldības pabalstiem 

Aknīstes novada iedzīvotājiem, 
neizvērtējot to materiālo stāvokli””

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

Izdarīt Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra sa-
istošajos noteikumos Nr.14 Par pašvaldības pabalstiem
Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo
stāvokli” šādus grozījumus:

1.1. Grozīt 3.12.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„3.12. Piešķir brīvpusdienas 100% apmērā visiem iz-

glītojamajiem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības pro-
grammu, t.sk., 5 un 6-gadīgajiem bērniem, kuriem ir ob-
ligātā apmācība, Aknīstes novada vispārējās izglītības ie-
stādēs, neņemot vērā deklarēto dzīvesvietu.“

Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašval-
dībām“ 45.pantā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētāja V.Dzene
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Aknīstes novada pašvaldība no 2016.gada 2.maija līdz
2016.gada 30.septembrim īstenoja „Latvijas Valsts mežu
finansētās Zemgales kultūras programmas 2016” projek-
tu „Gārsenes pils ēkas vērtību izpēte”. 

Projekta mērķis bija apzināt Zemgales specifisko materiālo
kultūrvēsturisko mantojumu, lai sekmētu tā saglabāšanu,
attīstību un pieejamību.

Galvenais projekta uzdevums bija veikt Gārsenes pils
ēkas arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju. 

Projekta kopējais finansējums 4861,13 EUR, no tiem ZKP
finansējums 2500,00 EUR, pašvaldības finansējums 2361,13
EUR. 

Gārsenes muižas pils arhitektoniski
mākslinieciskās izpētes rezultāti

Esošā Gārsenes pils apjoma un fasāžu arhitektūra ie-
tver sevī vairākus būvperiodus. Tas ir ēkas celtniecības laiks
1856.-1860.gads, tās paplašināšana 1885.gadā un funkci-
jas maiņa1939. gadā, kā rezultātā iegūstot pašreizējo vei-
dolu. Neviena no pils fasādēm nav saglabājusiesnepārbū-
vēta, mainījušās vēsturiskās piebūves, tomēr pils nav zau-
dējusi savu neogotiskoraksturu.

1856.-1860.gadā uzcelto ēku veidoja pamatapjoms un trīs
piebūves (A, D un R fasādēs), no kurām neviena nav sa-
glabājusies līdz mūsu dienām. Sākotnēji ēkas fasādes bi-
jušas pelēcīgā dabīgā javas tonī, nekrāsotas. Ailu apma-
les un dekora elementi gludi, perfekti izvilkti. Visai relje-
fai apdarei bijis balts, bet nosedzošajām skārda detaļām
(piem., palodzēm) zaļš krāsojums.

1885.gadā ēku paplašināja, demontējot sākotnējo piebūvi
pamatapjoma labajā pusē untās vietā uzceļot lielāku (pa-
šreizējo) ar 4 logu asīm, apaļu tornīti stūrī un trīsslīpju jum-
tu aiz dzeguļu joslas. Piebūves dienvidu pusē bijis vaļējs
lievenis, kas satāvējis no divām daļām – vienu esošās ve-
randas apjomā un otru mazāku gar piebūves D fasādi. Citas
apjoma izmaiņas šajā laikā netika veiktas, bet ēkas vizuālo
tēlu mainīja pielietotais krāsojums – okera toņa fasāde ar
baltām detaļām. Domājams, ka līdz 1939.gada pārbūvei ēka
nav tikusi vairāk pārkrāsota.

1939.gadā pilj mainījās funkcija un to no privātas dzī-
vojamās rezidences pārveidoja par skolu. Jaunajam plā-
nojumam pakārtotas izmaiņas parādījās arī vēsturiskajā
apjomā. Ēka pilnībā ieguva pašreizējo veidolu. Kaut arī tā
nezaudēja savu neogotisko raksturu, atsevišķu apjomu de-
montāža un dekoratīvo elementu neatjaunošana jūtami ie-
tekmēja fasāžu arhitektūru.

Galvenās izmaiņas:
* Pils A fasādē, domājams, sākotnējas nojumes vietā iz-

būvēja esošo poligonālo apjomu ar jauno galveno ieeju ēkā.
Pirms tās tur bijusi cita, lielāka, plānā taisnstūra formas
piebūve – nojume, ko veidojušas plašas smailloka arkas Z
un D fasādēs, caur kurām varēja izbraukt ar pajūgu, un
arkāde A fasādē.

* Likvidēja galveno ieeju ēkā, kas bija ierīkota atseviš-
ķā nelielā piebūvē pie torņa pamatapjomagalvenajā Z fa-
sādē, un akcentēta ar iespaidīgām ieejas kāpnēm. Šajā vie-
tā izbūvēja ēkai neraksturīgu trīsvērtņulogailu. Netika iz-
veidots ne ailas apdares dekors, ne starpdzegas un coko-
la profilējumi.

* 1885.gadā uzbūvētajai piebūvei Z fasādē 1.logaila no

kreisās puses pārveidota par durvīm un ierīkota vēl vie-
na ieeja ēkā.

* Kādreizējai terasei piebūves D fasādē šaurākā daļa gar
fasādi likvidēta, bet otra daļa iestiklota un izveidota ve-
randa ar jaunām kāpnēm no D puses.

* Likvidēta sākotnējā terase (vai balkons) pie pama-
tapjoma D fasādes. 

Pēc pārbūves pils krāsojuma sistēma nav mainījusies –
dzeltena fasāde ar baltām detaļām.

Pēc 1939.gada krāsojuma uz fasādēm konstatējami vēl
tikai trīs-četri apdares slāņi. Daudzviet apmetums labots
ar cementu vai cementu saturošu javu, īpaši cokolstāvā.

Ēkas sākotnējā plānojuma struktūra, kas bija piemērota
dzīvojamai funkcijai tika pilnībā izmainīta 1939.gadā, pakārtojot
to skolas vajadzībām. Ēkas A galā izveidoja galveno ieeju ēkā
un iebūvēja jaunas kāpnes (iepriekš šajā zonā arī bijusi kāp-
ņu telpa). Pamatapjoma stāvos izbūvēja gaiteni un ap to kār-
tojās mācību telpas. Sākotnējo zāli paplašināja un sākotnē-
jā telpā ar vītņu kāpnēm iebūvēja skatuvi. Pils vienstāva pie-
būvē atradās skolotāju telpas un dzīvokļi (vai dzīvoklis). D pusē
esošo terasi iestikloja un izveidoja verandu.

Pašreiz logailās konstatējami dažādu periodu logi. Gandrīz
visi logi pamatapjomā unabās mūra piebūvēs konstruktī-
vi izgatavoti kā oderlogi ar šķērsi, bet torņos kā dubulti grop-
logi. Sākotnējie logi pilnā komplektācijā nav saglabājušies.
No tiem lielākajā daļā pamatapjoma ailās pašreiz kon-
statējamas tikai aplodas ar viru fragmentiem (viras ar vir-
potiem galiem). Vērtnes ir datējamas ar 1939.gadu, tāpat
kā tie pamatapjoma logi, kas nomainīti pilnībā.
Vienstāvapiebūvē saglabājušies tās celtniecības laikam at-
bilstoši 1885.gada logi, kam izmantoti 1939.gada logu rok-
turi. Verandā pēdējā remonta laikā 1939.gada logi nomainīti
pret jauniem kompozicionāli līdzīgiem logiem.

Lielākā daļa esošo durvju datējamas ar 1939.gadu. Tās
ir gludu četru pildiņu durvis,izgatavotas rāmja konstruk-
cijā. Sākotnējās divvērtņu durvju vērtnes ar dekoratīvu ne-
ogotiskuspraišļojumu atrodamas tikai vienā pamatapjoma
durvju ailā uz kāpņu telpu. Durvis ir pārvietotas no citas
ailas. 1885.gada piebūvē ailā uz verandu saglabājies dur-
vju virslogs ar neogotiskuspraišļojumusmailloka arku vei-
dā. Pārējās durvju ailās piebūvē saglabājušās 1885.gada
rāmja pildiņu konstrukcijas durvis. Pildiņi pa perimetru
ierāmēti ar vienkārša valnīša formā profilētu līsti. Oriģinālās
durvis konstatējamas arī piebūves pagrabstāvā, tikai bez
profillīstes. Vecākajām durvīm izmantotas stobrviras ar vir-
potiem galiem. Viras saglabājušās nepilnīgi, rokturi zuduši.
Atseviškām 1939.gadu vērtnēm saglabājušies oriģinālie dur-
vju rokturi.

Uz sākotnējām, kā arī uz 1885.g. būvgaldniecības detaļām
kā sākotnējā apdare konstatēts āderējums. 1939.g. logi un
durvis sākotnēji krāsoti gaišā pelēcīgā tonī.

Telpās uz grīdām konstatējams pārsvarā jauns iesegums,
kas pārklāts vēsturiskajam.Sākotnējais (1885.g.) ķieģeļu
klons saglabājies vairākās piebūves pagraba telpās, bet 1.stā-
vā dēļu grīdas, kas periodiski remontētas. Pamatapjoma
telpās vēsturiskie dēļi saglabājušies nelielā apjomā, arī ar
būtiskiem labojumiem un to tehniskais stāvoklis vērtējams
kā neapmierinošs.

Gan pamatapjomā, gan piebūvē saglabājušās 1939.gada
vienkorpusa krāsnis, kas irgludi mūrētas no neglazētiem
podiņiem, krāsotas. Krāsnīm visi stūri noapaļoti. Pilī sa-
glabājusies viena stilistiski līdzīgi veidota krāsns no bal-
ti glazētiem podiņiem, kurai priekšējā plaknēizmantoti de-
koratīvi podiņi ar dažādu ainavu gleznojumiem no 20.gs.
sākuma krāsns. Vienātelpā arī saglabājusies 1939.gadā no
brūni glazētiem podiņiem mūrēta krāsns.

Pagrabā no “skolas” laikiem saglabājusies sekundāri ap-
flīzēta plīts.
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Ēkā saglabājušās vienas koka un vienas mūra kāpnes,
datējamas ar 1939.gadu.

Lai noskaidrotu sākotnējās vai citas vēsturiski vērtīgas
apdares esamību un tās

saglabātības pakāpi, lielākajā daļā telpu veiktas apda-
res kontrolzondāžas. Tajās konstatēti tikai uz 1939.gadu
pārbūvi attiecināmi vienkārši krāsojumi divos toņos, kas
atdalīti ar spilgtākām kontūrām. Šīs apdares redzamas arī
vēsturiskajos fotoattēlos. Liecības, kas raksturotu vecāko
būvperiodu telpu apdari nav atrastas. Izņēmums ir piebūves
1.stāva telpa pirms verandas un koridora gala siena, uz ku-
rām daļēji saglabājusies 1885.g.apdare. Sienas apakšda-

ļā ar eļļas krāsām āderējuma tehnikā izpildīts 1370mm
augsts panelis. Sienas plakne virs paneļa krāsota gaiši pe-
lēkā tonī ar līmes krāsu.

Remontējot telpas un attīrot sienas un griestus no se-
kundāriem apdares slāņiem, būtujāpievērš uzmanība ie-
spējamas dekoratīvas polihromas apdares esamībai (varētu
būt saglabājusies nelielos apjomos, ko iespējams noteikt
tikai pie plakņu pilnīgas attīrīšanas). Šādas apdares kon-
statācijas gadījumā jāgriežas pie speciālistiem apdares da-
tēšanai un tā vērtības precizēšanai.

SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”
arhitekte Daiga Lēvalde

1) apakšpasākuma 19.2 „Darbības
īstenošana saskaņā ar sabiedrības vir-
zītas vietējās attīstības stratēģiju” ak-
tivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla at-
tīstības iniciatīvas” 8.rīcība „Radošās
rezidences” projekts – „Radošās re-
zidences „Debesjums” izveidošana
Gārsenē”, projekta Nr. 16-05-AL24-
A019.2205-000001, kura galvenais mēr-
ķis ir veikt Gārsenes pils klēts ēkas at-
jaunošanu, izveidojot nepieciešamo in-
frastruktūru Radošās rezidences dar-
bības nodrošināšanai. Projekta kopē-
jās izmaksas 58 072,04 EUR, no tiem
publiskais finansējums 45 000,00
EUR, attiecināmās izmaksas 50 000,00
EUR, pašvaldības finansējums
13 000,00 EUR. 

2) apakšpasākuma 19.2 „Darbības

īstenošana saskaņā ar sabiedrības vir-
zītas vietējās attīstības stratēģiju” ak-
tivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla at-
tīstības iniciatīvas” 6.rīcība „Draudzīga
un atbalstoša dzīves vide” projekts –
„Specializētā autotransporta ie-
gāde Aknīstes novada vajadzībām”,
projekta Nr. 16-05-AL24-A019.2203-
000002, kura galvenais mērķis ir uz-
labot, radīt jauninājumus pakalpoju-
mu sniegšanā un palielināt pakalpo-
jumu kvalitāti un pieejamību Aknīstes
novadā – nodrošinot personām ar pār-
vietošanās traucējumiem iespēju nokļūt
līdz medicīnas vai rehabilitācijas ie-
stādei. Projekta kopējās izmaksas
39 586,78 EUR, no tiem publiskais fi-
nansējums 27 000,00 EUR, attiecinā-
mās izmaksas 30 000,00 EUR, pa-

švaldības finansējums
12 586,78 EUR.

3) apakšpasākuma 19.2
„Darbības īstenošana saska-
ņā ar sabiedrības virzītas vie-
tējās attīstības stratēģiju” ak-
tivitātes 19.2.2. „Vietas po-
tenciāla attīstības iniciatīvas”
6.rīcība „Draudzīga un at-
balstoša dzīves vide” projekts

– „Veidosim nākotni bērniem!”, pro-
jekta Nr. 16-05-AL24-A019.2203-00001,
kura galvenais mērķis ir bērnus at-
balstošas dzīves vides izveide, uzstādot
bērnu rotaļu laukumu bērniem līdz 12
gadu vecumam Aknīstē, pirmsskolas iz-
glītības iestādes „Bitīte” teritorijā, vei-
cinot novada cilvēku kapitāla stipri-
nāšanu, palielinot vietas potenciālu un
pievilcību. Projekta kopējās izmaksas
10 883,95 EUR, no tiem publiskais fi-
nansējums 9795,55 EUR, attiecināmās
izmaksas 10 883,95 EUR, pašvaldības
finansējums 1088,40 EUR. 

Vairāk informācijas par Eiropas
Lauksaimniecības fondu lauku attīs-
tībai pieejams Eiropas Komisijas tī-
mekļa vietnē

L. Līduma

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

LEADER programmas atbalstītie projekti
Aknīstes novada pašvaldībai:

ZM ierosina pārskatīt un uzlabot meliorācijas sistēmu
pārvaldības kārtību, sniedzot zemes īpašniekam vai zemes
tiesiskajam valdītājam objektīvu un aktuālu informāciju
par savā īpašumā vai tā daļā esošajām meliorācijas sistē-
mām un par meliorācijas sistēmu vai tās daļu. Tas nepie-
ciešams tādēļ, ka pašlaik zemes īpašnieki, kuri apsaimnieko
lielus īpašumus un meliorācijas sistēmas inventarizē ilgākā
laika posmā, faktiski nevar saņemt zemes īpašuma me-
liorācijas pasi, jo zemes īpašuma meliorācijas pasi izsniedz
tikai par zemes īpašumu kopumā, nevis par īpašuma daļu. 

Likumprojektā plānots atteikties no novecojuša papīra
dokumenta - zemes īpašuma meliorācijas pases. Tā vietā
valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Zemkopības mi-
nistrijas nekustamie īpašumi” personām pēc to pieprasī-
juma un vajadzībām izsniegs aktuālu meliorācijas kadas-
tra izziņu par īpašuma vai tā daļas meliorācijas sistēmām
vai par meliorācijas sistēmu, tās daļu vai konkrētu me-
liorācijas būvi.

No 2015.gada 1.janvāra pašvaldības ar lēmumu ir tie-
sīgas piešķirt koplietošanas meliorācijas sistēmām pa-
švaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas sta-

tusu, bet pašvaldības, piešķirot šādu statusu, dažreiz pie-
ļauj nozīmīgas kļūdas pašvaldības pieņemtajā lēmumā.
Likumprojektā pirms  pašvaldības lēmuma pieņemšanas
kā precizējama informācija un noteiktas darbības pašval-
dībām, lai tās varētu pieņemt nekļūdīgu lēmumu par pa-
švaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas sta-
tusa piešķiršanu.

Savukārt pašvaldībām mēneša laikā pēc tam, kad pieņemts
lēmums par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorāci-
jas sistēmas statusa piešķiršanu, noteikts pienākums informēt
par pieņemto lēmumu valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību
„Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi“.

Likumprojektā precizēta informācija, ka Meliorācijas ka-
dastra izveidošanai un uzturēšanai izmanto Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus par
zemes vienības robežām, zemes īpašnieku vai tiesisko val-
dītāju, kā arī kadastra apzīmējumu.

Tā kā atsevišķos gadījumos meliorācijas būvdarbi notiek
valsts pierobežas joslā, tad likumprojekts noteic, ka
Meliorācijas sistēmu būvdarbus pierobežas joslā veic pēc
Valsts robežsardzes saskaņojuma saņemšanas.

Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi grozījumus
Meliorācijas likumā
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Valsts atbalsts lauksaimniecības zemes iegādei.

Otrdien, 1. novembrī, valdība atbalstīja Zemkopības mi-
nistrijas sagatavotos grozījumus noteikumos, kas nosaka
valsts atbalsta piešķiršanas kārtību lauksaimniecībā iz-
mantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas
ražošanai. Izmaiņas noteikumos paredz piešķirt papildus
15 miljonus eiro zemes iegādes programmai. 

Ņemot vērā akciju sabiedrības “Attīstības finanšu in-
stitūcija Altum” sniegto informāciju, līdz 2016. gada 30. sep-
tembrim ir piešķirts 1041 aizdevums par kopējo summu
51 983 471 eiro un noslēgti 1011 līgumi kopsummā par 50
328 523 eiro. Izmaiņas noteikumos paredz aizdevumu fi-
nansējuma palielināšanu par 15 000 000 eiro, lai arī tur-
pmāk nodrošinātu aizdevumu izsniegšanu. Tādējādi šim
mērķim paredzētā kopsumma sasniegusi jau 70 miljonus
eiro.

Lauksaimnieki aizdevumus pārsvarā izmanto tam, lai
iegādātos savā īpašumā līdz šim nomāto zemi. Tas ir bū-
tiski, lai nodrošinātu šo saimniecību turpmākās darbības
stabilitāti nākotnē attiecībā uz galvenā ražošanas resur-
sa – zemes – pieejamību.

Platību maksājumi.
LAD informē, ka kopš šā gada oktobra vidus lauk-

saimnieki saņem Vienotā platību maksājuma (VPM) avan-
sus 70% apmērā no kopējās provizoriskās maksājuma. Ir
uzsākts izmaksāt arī maksājumu apgabaliem, kuros ir da-
bas vai citi specifiski ierobežojumu (ADSI).

Tā kā pavasarī lauksaimnieki platību maksājumiem pie-
teicās elektroniski, tad šajā platību maksājumu sezonā klien-
tiem ir vairāki būtiski ieguvumi. Viens no ieguvumiem –
kļūdas bija iespējams novērst jau pieteikuma iesniegšanas
brīdī, tas savukārt ļāva izvairīties no sankcijām. Otrs no-
zīmīgs ieguvums – šogad lauksaimniekiem ir iespēja sa-
ņemt maksājumus ātrāk.

2016.gadā maksājumi tiks izmaksāti pēc šāda grafika:

Decembrī tiks uzsākts izmaksāt gala maksājumus šā-
dos pasākumos: Maksājums par klimatam un videi labvēlīgu
lauksaimniecības praksi (ZAL), Brīvprātīgs saistītais at-
balsts par slaucamām govīm (SSG), Brīvprātīgs saistītais
atbalsts par miežiem (SMI), Brīvprātīgs saistītais atbalsts
par vasaras rapsi (SVR), Brīvprātīgs saistītais atbalsts par
dārzeņiem (SDA), Brīvprātīgs saistītais atbalsts par aug-
ļiem un ogām (SAU), Brīvprātīgs saistītais atbalsts par pro-
teīnaugiem (SAP), Mazo lauksaimnieku atbalsta shēma
(MLS), Atdalītais PPVA par platībām (APL), Atdalītais
PPVA par laukaugiem (ALA), Atdalītais PPVA par kartupeļu
cieti (AKC) un Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārz-
kopībā (VSMD).

Pārējie maksājumi tiks izmaksāti 2017.gada sākumā.

Atbalsts graudaudzētājiem.
Graudaugu sektors Latvijā saskaras ar finanšu grūtī-

bām, ko izraisīja nelabvēlīgi labības audzēšanas apstāk-
ļi, graudu kvalitātes un iepirkuma cenas kritums un grau-
du ražošanas un pirmapstrādes izmaksu palielinājums. Lai
palīdzētu graudkopjiem, tiek pārnests pārejas posma valsts
atbalsta (PPVA) par laukaugu platībām finansējums no
2017.gada uz 2016.gadu sešu miljonu eiro apmērā. To sa-
ņems visi graudaudzētāji, balstoties uz šogad maijā iesniegtā

vienotā iesnieguma datiem par deklarētajām un apstipri-
nātajām laukaugu platībām.

Grozījumi tiešmaksājumu piešķiršanas kārtībā noteic, ka
turpmāk arī mazie lauksaimnieki, kas piedalās mazo lauk-
saimnieku shēmā, varēs saņemt tādas pašas nodokļu atlai-
des un citus atvieglojumus kā vienotā platības maksājuma
(VPM) saņēmēji. Tas nozīmē, ka prasība par lauksaimniecī-
bā izmantojamās zemes platības deklarēšanu un apstiprināšanu
VPM saņemšanai ir uzskatāma par īstenotu arī tad, ja tiek
saņemts mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājums.

Nosaka 9,76 miljonu eiro atbalsta piešķiršanas
kārtību piena ražotājiem.

Otrdien, 25. oktobrī, valdība atbalstīja Zemkopības mi-
nistrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu, kas nosa-
ka Eiropas Savienības (ES) ārkārtas pielāgošanas atbal-
sta piešķiršanas kārtību piena ražotājiem. Noteikumu pro-
jekts nosaka kritērijus par 9,76 miljonu eiro lielā atbalsta
piešķiršanu Latvijas piena ražotājiem, lai sekmētu tirgus
stabilizāciju un veicinātu saimniecību ekonomisko ilgtspēju.

Kārtībā noteikts, ka atbalstu piešķir piena ražotājam,
kuram uz 2016. gada 1. septembri ganāmpulkā bija re-
ģistrētas slaucamas govis un kurš noteiktā laikposmā īs-
tenoja vismaz vienu no šīm aktivitātēm:

l Ražošanas nepalielināšanu vai samazināšanu;
l Kvalitātes shēmu vai projektu īstenošanu, kuru mēr-

ķis ir veicināt kvalitāti un pievienoto vērtību;
l Sadarbības (kooperācijas) projektu īstenošanu;
l Videi vai klimatam draudzīgu ražošanas metožu pie-

mērošanu;
l Maza mēroga lauksaimniecību.
(ražotājs saņem atbalstu tikai par vienu aktivitāti)
Plašāka informācija par atbilstības kritērijiem un no-

sacījumiem pie katras aktivitātes pieejama atbalsta pie-
šķiršanas kārtībā.

Tāpat atbalsta piešķiršanas kārtībā noteikts, ka at-
balsttiesīgajiem piena ražotājiem atbalstu piešķir par lai-
kā no 2016. gada marta līdz augustam pirmajam pircējam
piegādāto piena daudzumu.

Kārtība neparedz piena ražotājam iesniegt pieteikumu
atbalsta saņemšanai, jo katram ražotājam izmaksājamo
atbalstu Lauku atbalsta dienests aprēķinās un pārskaitīs
vienotajā zemkopības nozares informācijas sistēmā norā-
dītajā attiecīgā ražotāja kontā.

Pieejams atbalsts “Ieguldījumiem materiālajos
aktīvos”.

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2016.gada 21.no-
vembra līdz 2016.gada 21.decembrim izsludina projektu
iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumos „Atbalsts ie-
guldījumiem lauku saimniecībās”, „Atbalsts ieguldījumiem
pārstrādē” un “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības
un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.

Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakš-
pasākumā „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecī-
bās” lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sa-
biedrībām ir 1 500 000 eiro, bet lauku saimniecībām - 35
170 012 eiro. Apakšpasākuma mērķis ir atbalstīt lauku sa-
imniecības, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus
un konkurētspēju, kā arī veicināt kooperācijas attīstību, no-
drošinot dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un at-
balstot pret klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku.

„Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” mērķis ir pa-
augstināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti
un palielināt produktu pievienoto vērtību, veicinot kon-
kurētspējīgas kooperācijas attīstību un ilgtspējīgas lauk-
saimnieciskās ražošanas attīstību un inovāciju ieviešanu
uzņēmumos. Pieejamais publiskais finansējums ir 12
188 245 eiro.

Atbalsta veids Oktobris Novembris Decembris 
Vienotais plat bas maks jums 
(VPM) 

avansa 
maks jums 70%

avansa 
maks jums 70%

avansa (70%) un 
gala maks jumi 

Maks jumi apgabaliem, kuros ir 
dabas vai citi specifiski 
ierobežojumi (ADSI) 

avansa 
maks jums 85%

avansa 
maks jums 85%

avansa (85%) un 
gala maks jumi 

Biolo isk s lauksaimniec bas 
atbalsts (BLA)   avansa 

maks jums 85%
avansa (85%) un 
gala maks jumi 
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„Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un
mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” mērķis ir
uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības at-
tīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un
kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, saglabājot un uzlabo-
jot meža ilgtermiņa ieguldījumu globālajā oglekļa apritē, uz-
turot bioloģisko daudzveidību un nodrošinot klimata pārmaiņu
mazināšanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības

nozares konkurētspējas paaugstināšanu. Pieejamais pub-
liskais finansējums apakšpasākumā ir 6 015 013 eiro.

Plašāka informācija par atbalsta saņemšanas nosacī-
jumiem, finansējuma sadalījumu pa reģioniem un citiem
jautājumiem ir pieejama LAD mājaslapā www.lad.gov.lv
izvēlnē “Atbalsta pasākumi”. 

Informāciju apkopoja Lauku attīstības 
konsultante Irēna Butkus

Svētku diena Gārsenē
Ar zilgām tālēm sveicinos,’
Ar smilgām pļavā runājos-
Te mana izredzētā zeme,
Es citu nevēlos. 

/A. Kreņevskis/

23.oktobris Gārsenē bija bagāts īpašiem notikumiem.
Pasākumu virkne iesākās ar piemiņas brīžiem un svecī-
šu iedegšanu pie ievērojamugārseniešu kapu kopiņām. Šie
izcilie dižgari Gārsenes vārdu nesuši tālu aiz Latvijas ro-
bežām. 

Šajā svētdienā Gārsenes luterāņu baznīca atzīmēja 110.
dzimšanas dienu. Dievnamā svētku dalībniekus uzrunā-
ja Alberts Kreņevskis, pastāstot par baznīcas vēsturi.
Mācītājs Atis Bambāns vadīja svētku dievkalpojumu,ēr-
ģelnieks- Jānis Pelše. Svētku dievkalpojumā skanēja
Gārsenes vokālā ansambļa „Gārsas“ priekšnesums.
Pēcpusdienā Gārsenes kultūras namā notika vēsturisks brī-
dis - grāmatas „Gārsene un gārsenieši „ atvēršana. Kultūras
namā notika sirsnīgas tikšanās, bijušo gārseniešu atkal-
redzēšanās prieks. 

Grāmatu veidoja Ausma Bērziņa, Alberts Kreņevskis un
Edīte Pulere. Tā tapa piecus gadus, bet atmiņas, fotogrā-
fijas un citi materiāli tika vāki jau agrāk, pateicoties pa-
gasta iedzīvotāju, bijušo gārseniešu, LVVA un Jēkabpils
zonālā, LELB Konsistorijas, Rundāles pils muzeja arhīva,
Jēkabpils Vēstures muzeja, Jēkabpils Galvenās bibliotē-
kas, Gārsenes ev.-lut. draudzes un Gārsenes pamatskolas
darbinieku atsaucībai. 

Grāmatā ir sešas nodaļas: skats pagātnē, gārseniešu mā-

jas cauri laiku lokiem, garīgā dzīve pēc 1.pasaules kara,
pagasta iedzīvotāju likteņi, varām mainoties, no pirmajām
talkām līdz Eiropas kultūras mantojumam, gārsenieši –
ievērojamas personības. Tajā apkopotā informācija ietver
laika posmu līdz novadu reformai 2009.gadā.

Lai grāmata būtu gatava uz Gārsenes luterāņu baznī-
cas 110.jubileju, autori paši veica korektūras, vāka nofor-
mēšanas un maketēšanas darbus. Tās sagatavošanā bija
saņemts Latvijas valsts mežu atbalstītās un Valsts
Kultūrkapitāla fonda finansētās „Zemgales kultūras pro-
grammas 2014” finansējums. 

Grāmata iespiesta SIA „Latgales Druka”.Var droši sa-
cīt, ka grāmatas līdzveidotājs ir katrs gārsenietis – ar savu
mūžu un uzticību dzimtajai pusei. Tā ir viņu visu dāvana
Latvijai 100.dzimšanas dienā. 

Īpaši tika godināti un grāmatu dāvanā saņēma tie, kuri
palīdzējuši veidot grāmatu ar atmiņu stāstiem,fotogrāfi-
jāmun citām vēstures liecībām par Gārseni.

L. Prande

Šī gada 26.-27. oktobrī tika realizēts projekts „Sēlijas
pilskalnu vilinājums”, kuru īstenoja biedrība „Vides
un tūrisma attīstības klubs SĒLIJA” un vadīja ek-
sperts, arheologs, kultūrvēsturnieks, profesors Juris
Urtāns.

Vesela virkne Sēlijas pilskalnu glabā mūsu senču pē-
das un vēsturiskus noslēpumus. No paaudzes uz paaudzi
tiek nodotas teiksmas, nostāsti, leģendas un teikas par no-
grimušām pilīm un baznīcām, par upuru un kulta vietām.

Pilskalni, kas daudzu gadsimtu laikā apauguši ar ko-

kiem, rotā mūsu zemi un ar savu noslēpumainību jopro-
jām vilina cilvēkus.

26. oktobrī projekta dalībnieki - skolēni ar skolotā-
jām, muzejnieki, novadpētnieki un citi interesenti - sati-
kās Rites pagasta Kņāvu pilskalna pakājē, kur notika sa-
sveicināšanās. Uz pilskalna plakuma notika dažādas jaut-
ras aktivitātes un fotografēšanās kopbildei. Tad visi devās
uz Elkšņu kultūras namu, lai noklausītos profesora J. Urtāna
lekciju par pilskalniem un to raksturīgajām īpašībām. Pēc
vakariņām bija iespēja apskatīt gleznu kolekciju, kuru

Sēlijas pilskalnu vilinājums



10

Elkšņu pamatskolai novēlējis rakstnieks A. Eglītis
(Vācija).

27.oktobra rītā projekta dalībnieki apmeklēja Aknīstes
Novadpētniecības muzeju, kur aplūkoja viņus ieinteresē-
jušos eksponātus - senos akmens darbarīkus, ieročus, ro-
tas un citas senlietas, kuras atrastas Aknīstes un Elkšņu
teritorijā. Arheologam J. Urtānam bija prieks atkal pēc dau-
dziem gadiem atgriezties šajā vietā (kā viņš ierakstīja mu-
zeja Viesu grāmatā), apskatīt jaunus eksponātus un īpa-
ši „grāfa Tīzenhauzena laika” kamanas, kuras muzejs ie-
gādājās pateicoties viņam. Šīs kamanas restaurēja
Aknīstes vidusskolas mājturības skolotājs Andris Miķēns,
par ko viņam liels paldies.

Tad visi devās pilskalnu izpētes braucienā un pir-
mais galapunkts bija Elkšņu pilskalns pie Apaļā jeb
Akmens ezera Lietuvā. Nākamais bija Petruka jeb
Karātavu pilskalns, kuru pārdala Latvijas un Lietuvas
robeža. Te ir ļoti gleznaina daba, skaisti meži un ezeri.
Bijām pie atjaunotās Ilzu jeb Ilzenbergas muižas kom-
pleksa, kas atrodas pie Latvijas robežas. Tālāk ceļš veda
uz Latviju, kur pirmo apmeklējām Stupeļu pilskalnu Rites
pagastā. Tas ir viens no lielākajiem pilskalniem Sēlijā,

kur, pēc zinātnieku atzinuma, bijusi plaša senpilsēta.
Kalna pakājē daudzus gadsimtus dus liels, apsūnojis ak-
mens. Uzkāpuši uz tā ekspedīcijas dalībnieki saņēma ap-
liecības no profesora J. Urtāna rokām.

No Stupeļu kalna pavērās skats uz netālo Margas pils-
kalnu, uz kuru mēs arī devāmies. Teika vēsta, ka šeit kād-
reiz bijusi upuru vieta, kur dieviem tika upurētas jauna-
vas, lietuviski – mergas.

Ekspedīcijas noslēgumā visi uzkāpa Ormaņkalnā, no
kura paveras pasakains dabas skats un ir labi pārskatā-
mi visi mūsu apceļotie pilskalni.

Savos iespaidos dalījās Aknīstes BJC novadpētniecī-
bas pulciņa dalībnieki:

„Ļoti patika profesora Urtāna stāstījumi par teikām, no-
stāstiem un pētījumiem. Šī ekskursija bija jautra un no tās
varēja daudz ko uzzināt.” /Sandis Sorokins/

„Man ļoti patika vispār ideja par tādu ekspedīciju.
Visvairāk mani uzrunāja Saukas pilskalns, kas atrodas tie-
ši pie ezera. Labprāt vēlreiz gribētu tikt tāda veida ek-
spedīcijā.” /Andis Zaičenkovs/

Redzot šo visu pilskalnu skaistumu, prātā nāk dzejnieces
L. Buķes vārdi:

...Pilis un pilskalni teikas mums stāsta.
Sentēvu atmiņas kvēl.
Dieviņ, dod, latvju tauta lai laimīga
Dzīvo daudz gadsimtus vēl.

Aknīstes dalībnieku vārdā – 
Danute Bašķe-Rutkovska.

P.S. Paldies Aknīstes novada pašvaldībai par sagādā-
to transportu un īpašs paldies šoferītim Ādolfam
Kravalim.
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Liels prieks par Elīnu Mažeiku, kura vienīgā no Aknīstes
novada iesūtīja eseju Olimpiskās Dienas konkursam.
Olimpiskā diena šogad bija veltīta volejbolam, arī esejas
tēma saistīta ar to - „Mana vēstule volejbolistam/-ei ... (vārds,
uzvārds)“. Šajā vislatvijas konkursā Elīna izcīnija godal-
goto 3.vietu un 4. novembrī Sporta muzejā Rīgā saņems or-
ganizatoru sarūpētu balvu. Man ir liels prieks, ka mūsu
mazā Aknīstes novada jaunieši spēj konkurēt un gūt uz-
varas, lai veicas arī turpmāk.

A. Andruškeviča.

Mana vēstule volejbolistei
Olitai Treinei

Mēs visi esam dārgakmeņi – dimanti, kuri gadu gaitā jā-
noslīpē, lai katrs varētu kaut reizi nokļūt savā “slavas zenītā”.
Vienīgais noteikums - katram pašam jāatrod savi juvelieri.

Savā dzīvē es piešķiru lielu nozīmi sevis pilnveidošanai
un visam, kas ar to saistīts. Ar volejbolu jau deviņus ga-
dus esmu uz Tu, protams, neesmu nekad spēlējusi valsts
līgā vai kādā citā prestižā komandā, bet šī spēle ir iemā-
cījusi, ka sportā galvenais ir piedalīties. Tieši tāpēc es šo
vēstuli gribu veltīt savai pirmajai volejbola trenerei. Olita
manā dzīvēir cilvēks, kas vienmēr ir bijusi blakus ar savu
gudro padomu, kas palīdz, uzmundrina un vada pretim mēr-
ķim.  Viņa nav tikai mana pirmā trenere, viņa jau astoto
gadu ir arī mana klases audzinātāja. Būt vadītājam, tre-
nerim, audzinātajai  nav viegls uzdevums, jo jābūt atbil-
dīgam par katru sniegto mācību, rīcību. 

Katrs sportists ir izjutis bailes, tā ir uguns, kas jau kopš
dzimšanas deg pašā saltākajā sirdī. Pirmās sacensības, pir-
mās neveiksmes, kļūdas un mācības. Ilgi gaidītās trene-
ra, skatītāju, vecākuuzslavas … Un tieši tāds ir trenera uz-
devums – gan slavēt, gan pelt. Tas ir pamatu pamats- likt
audzēknim izjust respektu, bet tanī pat laikā drošu pa-
tvērumu. Tā ir grūta dzīves spēle, kurā jāatrod ideālais sva-
ru balanss- tieši viens pret vienu.

“Ja arī šoreiz uzvara paies secen, tā uzsmaidīs 
nākamreiz. Ja neuzsmaidīs nākamreiz, 

tad aiznākamreiz. Ne jau pakrist ir slikti, daudz sliktāk
ir palikt guļam. Sakauts ir vien tas, kurš atsakās 

no cīņas. Visi pārējie ir uzvarētāji.”
/Paulu Koelju/

Ja būtu iespēja, es šo vēstuli rakstītu diviem cilvēkiem-
gan Olitai Treinei, gan viņas dēlam Gintam Treinim, kas
ir mans otrs treneris. Viņš man iemācīja paciest grūtības,
mudināja saprast, ka grūtību pārvarēšana sākas mūsu gal-
vā, galvenais- pārliecināt prātu.  Saprast, ka treniņi ir kā
lietus, pēc kura vienmēr būs saule – gandarījums par pa-
veikto, veiksmīgas spēles. Mēs nespējam aptvert savas ie-
spējas līdz pat brīdim, kad esam pārsteiguši paši sevi. Cilvēka
prātam nav robežu, tātad- arī mūsu spējām.

Volejbols ir lieliska komandas spēle, kura pierāda, ka
spēlē un arī dzīvē viens cilvēks nespēj neko izdarīt, aiz kat-
ra no mums kāds stāv, kas veic kādu “funkciju” un dod vie-
tu atkāpšanās ceļam, gluži kā karā. Šis sporta veids attīsta
spēju uzticēties, možumu, attapību, taktiskumu, cieņu pret
pretinieku, kā arī liek atcerēties, ka sports ir sports, un uz-
varētājs var būt tikai viens. 

Gribētos cerēt, ka gadu gaitā volejbols no manas dzīves
nepazudīs, tāpat kā tas ir noticis ar Olitu Treini- viņa vēl-
joprojām turpina spēlēt. Ik gadu ar savu komandu 

piedalās „Sēlijas kausa” mačos. Sacensību dalībnieku pie-
redze volejbolā mērāma gadu desmitos, tadēļcīņas vienmēr
ir īpaši spraigas un interesantas. 

Rit mans pēdējais gads vidusskolā. Centīšos tvert ik mir-
kli,  lai no savas skolotājas gūtu  zināšanas it visā- gan spor-
tā, gan dzīvē.

Aknīstes   vidusskola  12.klase

Vēja spārniem aizsteigusies vasara, kas mūs nelutinā-
ja ar saules bagātām dienām, bet gan bieži atnesa rude-
nīgu vēsumu un lietus mākoņus. Neraugoties uz visām va-
saras kaprīzēm, katrs no mums paspēja gūt arī kaut ko skais-
tu un neaizmirstamu.

Bagātu garīgo vitamīnu devu sagādāja Aknīstes rok-
darbnieču pulciņa “Adatiņas” vadītājas Annas Žindigas or-
ganizētais brauciens pa Sēlijas novadu. Maršrutu izstrā-
dāja un ekskursiju vadīja Aknīstes un Viesītes novada lau-
ku attīstības konsultante Irēna Butkus – sava novada pa-
triote, sertificēta gide pa Latgales un Zemgales novadiem. 

Uzaicinu jūs, lasītāji, ekskursijā ne uz tālām zemēm, ku-
rās netrūkst eksotisku augu un neierastu dabas veidoju-
mu, bet skaistā meklējumos tepat Sēlijā, kur viss ir sa-
protams un pieejams. Par Sēliju ir daudz dzirdēts un la-
sīts, bet līdz galam neiepazīts. Mūsu brauciena mērķis –
tikties ar Sēlijas novada rokdarbniecēm, iepazīties ar viņu
prasmēm un konkrētās vietas vēsturi. 

Daudzreiz esam braukuši garām Biržu Svētās Annas lu-

terāņu baznīcai, bet vienmēr pietrūcis laika apstāties un ap-
skatīt šo vēsturisko objektu.Draudzes locekle Lilita iepazīs-
tināja ar baznīcas likteni laikmetu griežos un iecerēm nākotnē.
Izrādās, ka pašreizējā baznīcas ēka atdzimusi trešo reizi, jo
divas iepriekšējās nodegušas. Padomju laikā dievnama tel-
pās atradās šūšanas fabrikas “Asote” vatelīna cehs. Bet ta-
gad, pateicoties īstenotajiem projektiem un sponsoru atbal-
stam, ēka pamazām atgūst savu veidolu. Pie dievnama var
apskatīt Anša Līventāla - mācītāja palīga, ērģelnieka un vie-
na no pirmajiem latviešu literātiem - apbedījuma vietu. 

Otrais pieturas punkts mums bija Ābeļu pagasta Brodos,
kur mūs sagaidīja biedrības “Ābeļzieds” rokdarbnieces. Mūs
sajūsmināja pagasta pārvaldes ēka ar skaisto apkārtni –
rūpīgi un ar gaumi izveidotās puķu dobes, koptie celiņi, ne-
lielais baseins, pie kura gribas apsēsties un atvilkt elpu.
Pārdomāti izveidota ir arī aktīvās atpūtas taka, pa kuru
izgājām. Sirsnīga un neaizmirstama izvērtās tikšanās ar
jaukajām “Ābeļzieda” dāmām, kuras ar prieku rada skais-
tumu. Aplūkojām viņu daudzveidīgo darbu klāstu – zeķes

Par iepazīto Sēlijas novadā
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ar dažādiem neatkārtojamiem rakstiem, tamborējumus un
pinumus. Tiešām – adīšana nav tikai vecmāmuļu nodar-
bošanās, bet gan radošs process, kas nekad nebeidzas, sa-
glabājot latviešu tautas tradīcijas. Pārsteidza vietējā mu-
zeja telpu iekārtojums, kur saimnieko talantīgi un izdomas
bagāti cilvēki, kuri pat vīriešu kaklasaites prot pārvērst
par īpašiem muzeja eksponātiem. Patiešām oriģināli!

Tālāk ceļš mūs aizveda uz Sēlpils pagasta “Putniņiem”,
kur senču mājās dzīvo jurists Jānis Bite – cilvēks, kurš mīl
savu tēvzemi, savu novadu un senču mājas. Jānis godā sa-

vas dzimtas tautas tērpus, mēbeles un sadzīves priekšmetus,
jo ar katru no tiem saistās vēsture un atmiņas. Var tikai
apbrīnot šī cilvēka uzņēmību un vēlmi saglabāt latviešu
tautas vēsturei nozīmīgo.

Cienījamo lasītāj, vai Tu ko zini par Sunākstes vilnas ap-
strādes namu? Domāju, ka mūsu rokdarbniecēm tas sagādāja
īpašu interesi, jo te varēja izsekot visam vilnas apstrādes
procesam no vilnas šķirošanas un mazgāšanas līdz pat dzi-
jas gatavošanai. Vilnas cehs apgādāts ar Kanādā ražotām
iekārtām. No ceha darbinieces Elitas, kas ir bijusī Aknīstes
vidusskolas audzēkne, uzzinājām, ka Sunākstes vilnas nama
izstrādājumi Latvijā ir unikāla vērtība, jo nekas netiek ra-
žots masveidā. Par pieņemamu cenu te var iegādāties skais-
tas lietas no dažādu dzīvnieku – aitu, suņu, trušu, alpaku,
kamieļu, lamu – vilnas. Vēsos rudens un ziemas vakaros
noteikti sasildīs no dabiskas vilnas ražotas vestes, kā arī
iepriecinās šeit nopirktās dāvanas – paklāji, segas un spil-
veni. Droši var teikt, ka Sēlijas novads ir bagāts ar cilvē-
kiem, kuri prot savu talantu likt lietā, radot prieku citiem. 

Apmeklējām arī Sēlijas mazpilsētu Neretu. Neretas pusē
ir dzimuši ievērojami Latvijas kultūras darbinieki – Jānis
Jaunsudrabiņš, Imants Auziņš, Velta Toma, Lūcija Ķuzāne.
Mazā pilsētiņa devusi pasaulei dižgarus. Dziļā apbrīnā no-
liecam galvu šo cilvēku priekšā. 

Mūsu braucienā gribējām iepazīt šodienas Neretas cil-
vēku ikdienu un tikties ar vietējām rokdarbniecēm, lai da-
lītos skaistā radīšanas pieredzē. Sieviešu kluba dalībnie-
ces mūs iepazīstināja ar darbiem, par kuriem lepojas. Īpašs
lepnums par austajiem gabaliem, arī tautas tērpiem. Neretas
audējas ar saviem darbiem piedalīsies Rīgā notiekošajā iz-
stādē BalticFood. Lai veicas, cienījamās dāmas!

Ja iznāk būt Neretā, iesaku apmeklēt keramiķes Zandas
Raģeles nelielo privāto darbnīcu. Kautrīgā, nopietnā, čet-
ru bērnu māmiņa jau desmit gadus strādā ar mālu, vei-
dojot neparastus, vienkāršus darbus Latvijas dabai rak-
sturīgās krāsās.

Tā bija iespaidiem bagāta diena. Gribas teikt, ka nav jā-
meklē skaistais un neparastais tālu projām, bet ir jāprot
to ieraudzīt tepat – Sēlijas novadā.

Ekskursijas dalībnieču vārdā,
Lilija Pupiņa

2016. gada 20. oktobrī Ilūkstes mūzikas un mākslas sko-
lā notika Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lau-
ku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās māk-
slas konkurss „ Skani, tēvu zeme!”

A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas Aknīstes filiāli šajā
konkursā pārstāvēja divas audzēknes: 4.klases audzēkne
Agita Ivanova un 7.klases audzēkne Inguna Žigure.

Konkursa dalībniekiem bija jāizpilda divas dziesmas:
Latgales vai Sēlijas novada tautas dziesma a capella, un
latviešu komponista orģināldziesma ar patriotisku tema-
tiku. 

Savā vecuma grupā (B) starp 5.dalībniekiem Agita ie-
guva 3.vietu. Inguna savā vecuma grupā (C) starp 5 da-
lībniekiem ieguva 1.vietu.

A. Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas Aknīstes filiāles audzēknes
piedalās konkursā „ Skani, tēvu zeme!”
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Konkursa ietvaros notika radošās darbnīcas bērniem, tās
vadīja Svetlana Trušele. Savukārt mūzikas skolu peda-
gogiem bija iespēja piedalīties meistarklasē „ Vokālais darbs

ar 7-16 gadus veciem bērniem”, ko vadīja Ilona Bagele.

Madara Ozoliņa, mūzikas skolas skolotāja

Rudens talka
Gārsenē

29.oktobrī Gārsenē biedrība „Aktīva dzīvesveida drau-
gu klubs „Gārsene“, Gārsenes pagasta pārvalde un
Gārsenes pils uz talku aicināja visus, kuriem svarīgi,
lai Gārsene būtu sakopta un skaista jebkurā gadalai-
kā.Talkā piedalījās vairāk kā 20 gārsenieši.Tika iztīrīta
aizaugušie vecie mūri pils pagalmā un sakopta
Liepkalniņa apkārtne.

L. Prande

Asarē svin ražas
svētkus 

28.oktobrī Asares kultūras namā pulcējās novada zem-
nieki , lauksaimnieki uz ražas balli. Šogad tika godināti
lielākie novada piensaimnieki - z/s „Priedes“, z/s
„Dadzīši“, z/s „“Liepas“, z/s „Aizpurvi“, Laima Eihmane,
Sanita Goldberga. Balvas pasniedza Jēkabpils piena kom-
bināta pārstāvji un Aknīstes novada domes priekšsē-
dētāja.

L. Prande
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Nedēļas garumā bibliotēkā tika atzīmēta jubileja.
Pasākumu cikls iesākās ar to bijušo darbinieku godināšanu,
kuri noraugās pa debesu maliņu. Aknīstes kapsētā tika ie-
degtas svecītes un pieminēti bijušie kolēģi.
Interesanta bija tikšanās ar aktrisi un astroloģi Akvelīnu
Līvmani. Bērniem bija iespēja ieraudzīt dzīvu Pepiju Garzeķi.
Svētku nedēļas noslēgumā bibliotēkas kolektīvs bija aici-
nājis sadarbības partnerus, bijušos darbiniekus ,lai atzī-
mētu skaisto jubileju.

L. Prande

V. Ancīša bibliotēkai 70 gadu jubileja

Katru gadu rudenī, uzsākot jauno sezonu, kopīgā pa-
sākumā tiekas Aknīstes novada pašdarbības kolektīvi, lai
atskatītos uz aizvadīto periodu un dotu startu jauniem, ra-
došiem projektiem. Arī šogad Gārsenes kultūras namā tika
svinēta DZIMŠANAS DIENAS BALLĪTE. Tika atzīmēta
katra kolektīva dzimšanas diena un sumināti pašdarbnieki
apaļajās un pusapaļajās jubilejās.

Gaviļniekus sveica novada kultūras darba vadītāja
Kristiana Kalniete un Aknīstes kultūras darba organizatore
Aiga Andruškeviča. Klātesošos ar pateicības un uzmundri-
nājuma vārdiem sumināja Aknīstes novada domes izpil-
ddirektors Jānis Gavars. Katrs kolektīvs bija sagatavojis savu
priekšnesumu. Uz jestru deju aicināja grupa „Jauda”

L. Prande

Aizvadīts ikgadējais
pašdarbnieku

pasākums
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Biļetes iepriekšpārdošanā no 21.11.2016.
Cena EUR 5.00-7.00
Kristiana mob. 26318640, Aiga mob. 26699169.

Sirsnīga un Ziemassvētku gaidīšanas noskaņu pilna
koncertprogramma „ES PIEDERU TEV - TU MAN“.
Izpildītāju sastāvā Normunds Zušs, Ingars Puncuļs,
Ingrīda Balode, Ieva Grēvele un Vitolds Gorņevs.
Koncertu galvenā ideja ir bez lieka skaļuma un trokšņa,
kaut uz brīdi klausītājiem dāvāt to sirds siltumu un mie-
ru, kas mūs pārņem, laužoties cauri garākajām ziemas
naktīm atkal pretī jaunai gaismai, pretī jaunai cerībai,
pretī brīnumam. Muzikālais materiāls ir akustisks (ti-
kai klavieres, ģitāra, flauta, perkusijas un balsis ), kas
vēl vairāk radīs siltuma un gaišuma sajūtu.

Koncertprogramma ir loti daudzpusīga, sākot no aka-
dēmiskās klasikas līdz pat mūsdienu popmūzikai.
Koncertos skanēs arī grupas GALAKTIKA dziesmas,
kuru autors ir N.Zušs („Kad mazā sirsniņa lūdz“, „Es
piederu Tev - Tu man“ u.c. ), kā arī dziesmas un ska-
ņadarbi no citiem komponistiem un autoriem - Fr.
Grubers, Fr. Šūberts, R.S.Wills,T. Kleins, M.Freimanis,
J.Lūsēns u.c.

Katrai dienai pa sapnim,  pa cerībai, 
Smaidam siltam un vārdam sirsnīgam, 
Katru dienu pa prieka brītiņam, 
Lai ievijas dzīves apcirkņos. 

Mīļi sveicam 
Agnesi Ružu 

skaistajā dzīves jubilējā.
Aknīstes senioru centrs.

Ir daudz kas jādod, lai varētu ņemt.
Savs ceļš ir jārod, lai spētu lemt. 
Kā avota ūdenim būt- dod laimi citiem, 
Un pašam sev gūt. 

Sirsnīgi sveicam Nelliju Svikšu
un Helēnu Denisovu. Jāni
Multiņu dzimšanas dienā.

Dzīvesprieku, abu veselību, 
optimismu vēl 

Aknīstes senioru centrs.

Kļūs dienas īsākas,
Bet sapņi garāki,
Kā kastaņi tie
Cauri sniegiem dīgst.
Tos sargi, dvēselīt,
Ar savu siltumu,
Lai putenī un salā
Neiznīkst.

K. Apšukrūma

Sveicam 
oktobra jubilāri 

Nelliju Svikšu
Biedrība ,,Manai 

mazpilsētai 
Aknīstei“
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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”. 

Domas sāp. Un neatstājas.
Domām šonakt gala nav.
Akli logi. Tukša māja.
Tumsā balta svece raud.

(Z. Purvs)

Pieminēsim Aknīstes novada
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
Mūžībā aizgājušos:

Astahovs Jurijs 
23.07.1971     16.10.2016  

Ielejs Gunārs  
16.09.1942      24.10.2016  

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
tuviniekiem!

Aknīstes novada
dzimtsarakstu nodaļa

Ir skaistākas dienas 
par citām..
Dienas, kurās asaras pāraug
prieka asarās, sāpes pāraug
vieglos smieklos.
Dienas, kurās
pat rudens saltais vējš silda...
Un šī ir viena no tām
īpašajām dienām - 
tā ir un būs
Tava diena, kad saule spīd
spožāk par visām zvaigznēm
debesīs...

Savu dzimšanas dienu 
novembrī svin
Olga Ivanova

Silvija Koniševska
Inita Lejiņa

Ziedonis Mežaraups
Tatjana Subatiņa

Ņina Zaiceva
Sveicam jubilārus un 

vēlam – no saules, 
no laimes, no prieka,

kaut mazu daļiņu, 
bet katru dieniņu!

Aknīstes novada pašvaldības
darbinieku arodbiedrība

Kazakovs  Sergejs   
Krasovska Ingrīda   

Silaraups Egons   
Stočka Andris   

Pogodins Jevgeņijs  
Sidorenkova Lidija   
Freimane Viktorija  

Gaibišele Nata   
Dirda Ruta   
Ancīte Velta   

Lesinska Erika   
Pavilāne Olga   

Viguzova Praskovja  
Geidāne Erna   

Mačulāne Ārija   

Ieaud skaņās visu, skaists 
kas bija, 

Iesien gabaliņu savas sirds,
Lai, pa līkumotām takām 

tālāk ejot, 
Dzīvesprieks kā rasas dimants 

mirdz!
/Nadīna Liepiņa/

Sveicam oktobra jubilārus 
nozīmīgās dzīves 

jubilejās!

Kā saules stars lai Jūs būtu,
Kam labestības pārpilns smaids
No kura aizbēg ne vien grūtums,
Bet arī nedienas un naids.

Gārsenes astoņgadīgās skolas 1968.gada absolventi 
sveic savu bijušo klases audzinātāju

Agnesi Ružu
skaistajā jubilejā!
Bijušie audzēkņi:

Elēna, Aina, Geņa, Broņa, Valdis.

Tik jautru prātu, sauli sirdī un 
daudzus skaistus gadus vēl!

Uz dienvidiem steidzas gājputnu bari
un gadu no mūza aiznes sev līdz,
Bet sirdī kā liesmaina uguns kvēlo
Pīlādžu ogu sarkanais spīts.
Tas palīdz saglabāt saules gaismu,
Un mīļumu sevī ik dienu nest līdz.
Lai gaišas domas un vieglu soli
Tev dāvā ikkatrs austošais rīts.

/Lauma Daugiša/

Mīļi sveicam Tevi, 
Silvij, 

skaistajā jubilejā!

Kokini “Vizuļos”

Aicināti iegādāties

sivēnus
6 nedēļas vecus

Elkšņu pagasta “Vanagos”. 
Cena EUR 60.00. Cena EUR 60.00. 

Mob. 26266580 Nora.
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