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ã Apstiprināt izdevumu tāmi vienam izglītojamajam
Aknīstes novada izglītības iestādēs no 01.01.2019. –
31.08.2019: Aknīstes vidusskolā – 81,45 EUR; pirmssko-
las izglītības iestādē „Bitīte” – 176,00 EUR. 

ã Atsavināt nekustamo īpašumu Miera iela 1-16, Aknīste,
Aknīstes novads, kadastra Nr. 56059009247, kopējā pla-
tība 52,9 m2, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās ko-
pīpašuma 529/14564 domājamās daļas no daudzdzīvokļu
mājas un zemes. Noteikt, ka atsavināmā nekustamā īpa-
šuma nosacītā cena  ir EUR 3116,00. Nekustamā īpašu-
ma atsavināšanas veids ir pārdošana izsolē ar augšupejo-
šu soli. Apstiprināt Aknīstes novada domes izsoles notei-
kumus Nr.1/2019 „Par Aknīstes novada pašvaldības īpa-
šumā esošā dzīvokļa Miera ielā 1-16, Aknīstē, Aknīstes
novadā, atsavināšanu”.

ã Atļaut 1 personai atsavināt Aknīstes novada pa-
švaldībai piederošu nekustamo īpašumu (dzīvokli) Miera
ielā 3-3, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr.56059000042,
ar kopējo platību 87,3 m2,  752/5535 kopīpašuma domā-
jamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, vienas būves un ze-
mes. Atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena ir
3915,74 EUR.

ã Atļaut 1 personai atsavināt Aknīstes novada pa-
švaldībai piederošu nekustamo īpašumu (dzīvokli) Miera
ielā 3-5, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr.56059000043,
ar kopējo platību 87,4 m2, 754/5535 kopīpašuma domāja-
mās daļas no daudzdzīvokļu mājas, vienas būves un zemes.
Atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena ir 3515,74
EUR. 

Irma Deksne radošo darbu izstādes „Siltums manai dvēselei“ atklāšanā.
Turpinājums 14. lpp.

Aknīstes novada domes sēdes 23.01.2019. lēmumi



ã Atļaut 1 personai atsavināt Aknīstes novada pa-
švaldībai piederošu nekustamo īpašumu (dzīvokli) Miera
ielā 3-6, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr.56059000044,
ar kopējo platību 78,4 m2,  643/5535 kopīpašuma domā-
jamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, vienas būves un ze-
mes. Atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena ir
3215,74 EUR. 

ã Atļaut 1 personai atsavināt Aknīstes novada pa-
švaldībai piederošu nekustamo īpašumu (dzīvokli)
Radžupes iela 5-3, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra
Nr.56059000046, ar kopējo platību 72,1 m2,  646/12917 ko-
pīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un ze-
mes. Atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena ir
3915,74 EUR. 

ã Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības projektu
konkursa nolikumu. 

ã Izdarīt Aknīstes novada pašvaldības institūciju amat-
personu un darbinieku atlīdzības nolikumā šādus grozī-
jumus:

l Izteikt nolikuma 21.punktu šādā redakcijā:
l “21. Deputātiem  samaksa par darbu domes, komite-

ju un komisiju sēdēs noteikta, ņemot vērā Centrālās sta-
tistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publi-
cēto valstī strādājošo mēneša vidējās darba samaksas ap-
mēru divus gadus pirms tekošā budžeta gada, kuram pie-
mēro koeficientu 1,2, t.i. 6.95 euro/h. Deputātu maksimālais
darba stundu skaits mēnesī - 50 stundas.” 

l Izteikt nolikuma 29.punktu šādā redakcijā:
l “29. Atlīdzība par darbu komisijās noteikta, ņemot vērā

Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas pa-
ziņojumā publicēto valstī strādājošo mēneša vidējās dar-
ba samaksas apmēru divus gadus pirms tekošā budžeta
gada, kuram piemēro koeficientu 1,05, t.i. 6.08 euro/h”.

l Izteikt nolikuma 30.punktu šādā redakcijā:
l “30. Par komisiju sēžu protokolēšanu un sēdes mate-

riālu noformēšanu noteikta Atlīdzības nolikuma 29.pun-
ktā minētā, t.i.6.08 euro/h, kas ir vienlīdzīga darba samaksai
par darbu komisijās”. 

ã Noteikt pašvaldības Domes priekšsēdētāja mēnešal-
gas noteikšanai piemērojamo koeficientu 2019.gadā – 1,73.

ã Slēgt dzīvojamo māju pārvaldības pilnvarojuma līgumu
ar SIA “Aknīstes Pakalpojumi”, reģ.Nr.45403000709,  par
dzīvojamo māju “Kraujas 1”, “Kraujas 2” un “Kraujas 3”,
Kraujas, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, pārņemša-
nu apsaimniekošanā no biedrības “Kraujieši” no 01.02.2019.

ã Iznomāt 1 personai pašvaldībai piekrītošo zemes ga-
balu 3,5 ha platībā,  kadastra Nr.56250040149, un noslēgt
zemes nomas līgumu uz 5 gadiem.

ã Pagarināt zemes nomas līgumu 1 personai par pa-
švaldībai piekrītošā zemes gabala 3,7 ha platībā,
kadastra Nr.56620050060, nomu.

ã Pagarināt zemes nomas līgumu 1 personai par pa-
švaldībai piekrītošā zemes gabala 2,0 ha platībā,  kadas-
tra apzīmējums 56620020090, nomu.

ã Pagarināt zemes nomas līgumu 1 personai par pa-
švaldībai piekrītošā zemes gabala 0,74 ha platībā,  kadastra
apzīmējums 56620030348, nomu.

ã Pagarināt zemes nomas līgumu 1 personai par pa-
švaldībai piekrītošā zemes gabala 0,8 ha platībā,  kadas-
tra apzīmējums 56620020102, nomu.

ã Izbeigt zemes nomas līgumu 1 personai par pašval-
dībai piekrītošā zemes gabala 1/22 domājamo daļu,  kadastra
apzīmējums 56440040263, nomu.

ã Atļaut sadalīt pašvaldības nekustamo īpašumu  Lauku
ielā 2C, kadastra Nr.56050010023, Aknīstē, Aknīstes no-
vadā, un izstrādāt  zemes ierīcības projektu  nekustamā
īpašuma Lauku ielā 2C, īpašuma  kadastra Nr.
56050010023, Aknīstē, Aknīstes novadā, zemes vienības

ar kadastra apzīmējumu 56050010021  - 1.95 ha platībā,
sadalīšanai.

ã Izslēgt 1 personu no reģistra Nr.1 “Pašvaldībai pie-
derošu dzīvojamo telpu izīrēšana”.

ã Piešķirt 1 personai dzīvojamo platību “Rītos”-13, Asares
pagastā, Aknīstes novadā, dzīvojamo telpu īres līgumu
slēdzot uz 3 mēnešiem.

ã Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu 6 personām.
ã Sakarā ar logu nomaiņu, noteikt īres maksu pašval-

dībai piederošajā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvoklī
– Augšzemes ielā 28-5, Aknīstē, kuru apsaimnieko pa-
švaldības kapitālsabiedrība SIA “Aknīstes Pakalpojumi”
– 0,86 euro/m², no kuriem 0,41 euro/m² ir apsaimniekošanas
maksa, uz 5 gadiem.

ã Anulēt ziņas par 1 personas deklarēto dzīves vietu.

Aknīstes novada domes
sēdes 19.12.2018. lēmumi

ã Palielināt iestādes “Aknīstes vidusskola” amatu sa-
rakstā amata vienības “internāta aukle” no  2 uz 2,5 slo-
dzēm no 01.12.2018.

Ievēlēt Iepirkumu komisijas sastāvā Santu Šmiti no
01.01.2019.

ã Ņemt aizņēmumu 38700 EUR  Valsts kasē uz 8 ga-
diem vieglā pasažieru transportlīdzekļa iegādei skolēnu pār-
vadājumu nodrošināšanai, paredzot aizņēmumu izņemt
2019.gadā un atmaksu sākt no 2020.gada janvāra.
Aizņēmuma atmaksu nodrošināt ar pašvaldības budžetu.

ã Apstiprināt nolikumu “Par Aknīstes vidusskolas sko-
lēnu un pedagogu, Bērnu un jauniešu centra izglītojamo
un pedagogu apbalvošanu”.

ã Atļaut 1 personai atsavināt Aknīstes novada pa-
švaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Kraujas” 1, dz.10,
Kraujas, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, kadastra
Nr.56629007915, ar kopējo platību 47,4 m2, 474/5337 ko-
pīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un ze-
mes. Atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena ir
2080,00 EUR.

ã Iznomāt 1 personai pašvaldības zemes gabalu 0,4 ha
platībā,  kadastra Nr.56440040200, un zemes gabalu 0,5
ha platībā, kadastra Nr.56440040199. Zemes  lietošanas
mērķis 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
lauksaimniecība.

ã Iznomāt 1 personai pašvaldības zemes gabalu 0,4 ha
platībā,  kadastra Nr.56440040250. Zemes  lietošanas mēr-
ķis 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
lauksaimniecība.

ã Iznomāt 1 personai pašvaldībai piekrītošā zemes ga-
bala ar kadastra apzīmējumu 56250020061 daļu 1,5 ha  pla-
tībā un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes
lietošanas mērķis 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir lauksaimniecība.

ã Atzīt 3 personas par tiesīgām saņemt palīdzību dzī-
vokļa jautājuma risināšanā un reģistrēt reģistrā Nr.1
“Pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu izīrēšana”.

ã Piešķirt 1 personai dzīvokli “Spodras”- 16, Ancenē,
Asares pagastā, Aknīstes novadā, slēdzot īres līgumu uz
3 mēnešiem.

ã Anulēt ziņas par 2 personu deklarēto dzīves vietu.

Domes sēžu lēmumi un audioieraksti 
publicēti mājaslapā www.akniste.lv
sadaļā Dome – Domes sēžu lēmumi

Kancelejas vad.I.Buiķe
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APSTIPRINĀTS
Aknīstes novada domes sēdē

2018.gada 19.decembrī (prot. Nr.15, 6.#)

NOLIKUMS
Par Aknīstes vidusskolas skolēnu un pedagogu,

Bērnu un jauniešu centra izglītojamo 
un pedagogu apbalvošanu

Izdots saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta

ceturtās daļas 5.punktu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 27.punktu,

likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.pantu

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā piešķiramas naudas
balvas - Aknīstes vidusskolas pedagogiem un skolēniem par
sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, atklātajās
olimpiādēs un Zinātniski pētnieciskajos darbos un balvas
- pašvaldības organizētus godināšanas pasākumus -  Bērnu
un jauniešu centra un Aknīstes vidusskolas pedagogiem
un izglītojamiem par sasniegumiem mākslinieciskajā pa-
šdarbībā, un par piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs,
atklātajās olimpiādēs un Zinātniski pētnieciskajos darbos.

2. Sēlijas Sporta skolas, Jēkabpils mākslas un mūzikas
skolas filiāļu audzēkņu un pedagogu  sasniegumus novērtē
attiecīgās izglītības iestādes vadītājs. 

3. Naudas balvas Aknīstes vidusskolas skolēniem un pe-
dagogiem piešķir šim nolūkam pašvaldības pamatbudže-
tā paredzētā finansējuma apjomā - EUR 2000,00 (iekļau-
ti Aknīstes vidusskolas budžetā) un EUR 500,00 godinā-
šanas pasākumu organizēšanai (iekļauti Aknīstes novada
pašvaldības kultūras budžetā).

4. Aknīstes vidusskolas skolēniem naudas balvas piešķir
par sasniegumiem valsts, reģiona un starpnovadu mācī-
bu priekšmetu olimpiādēs, starptautiska mēroga mācību
priekšmetu olimpiādēs, un skolēnu zinātniski pētnieciskajos
darbos (turpmāk – SZPD):

4.1.

4.2.  naudas balvas apmēru par sasniegumiem mācību
priekšmetu olimpiādēs, atklātajās olimpiādēs, SZPD un
starptautiska mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs ap-
rēķina novada domes grāmatvedības nodaļā, saskaņā ar
Aknīstes vidusskolas vadības iesniegto sarakstu. Piešķirto
naudas balvu izmaksā novada domes kasieris.

5. Kultūras darba vadītāja organizē godināšanas pasā-
kumus gan mācību priekšmetu olimpiāžu un SZPD lau-
reātiem un pedagogiem, gan interešu izglītības iestādes iz-
glītojamiem un pedagogiem par sasniegumiem māksli-
nieciskajā pašdarbībā:

5.1. pasākums 1-12.klases skolēniem;
5.2. pasākums pirmsskolas vecuma bērniem līdz 7 ga-

diem. 
6. Par vairākiem sasniegumiem naudas balvas tiek sum-

mētas (katram dalībniekam atsevišķi), bet tās kopējais ap-
mērs nedrīkst pārsniegt valstī noteikto minimālās algas
apmēru.

7. Naudas balvas pedagogiem par skolēnu sasniegumiem:

8. Ja pedagogs ir sagatavojis vairākus skolēnus, kuri ie-
guvuši godalgotas vietas, naudas balvas tiek summētas,
bet tās kopējais apmērs nedrīkst pārsniegt valstī noteik-
to minimālās algas apmēru.

9. Apbalvošanas kārtība ar naudas balvām:
9.1. katra mācību gada beigās līdz 10.maijam

Aknīstes vidusskolas direktore un Bērnu un Jauniešu cen-
tra direktore iesniedz iesniegumu par apbalvojamiem sko-
lēniem un pedagogiem, iesniegumā norādot katra sko-
lēna sasniegumu un pedagogu, kurš skolēnu (us) saga-
tavojis.

10. Iesniegumus par skolēnu un pedagogu apbalvoša-
nu izskata Sociālā, izglītības, kultūras un sporta komite-
ja un apstiprina priekšlikumus apbalvošanai.

11. Nolikums stājas spēkā ar 19.12.2018.
12. Atzīt par spēku zaudējušu 2011.gada 23.novembra

Nolikumu “Par naudas balvu piešķiršanu Aknīstes nova-
da iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem, vispārizglī-
tojošo skolu skolēniem un pedagogiem”.

Domes priekšsēdētāja V.Dzene

Naudas balvas apm rs par sasniegumiem m c bu 
priekšmetu olimpi d s, atkl taj s olimpi d s, SZPD, 

(punkti): Sasniegtais 
rezult ts Starpnovadu 

m rog  
Re ion l  

m rog  
Valsts 

m rog  
Starptautiskaj  

m rog  
1.vieta 4 8 12 16 
2.vieta 3 7 11 15 
3.vieta 2 6 10 14 
Atzin ba 1 5 9 13 

7. N ud s b v s ped gog e p s o u s s egu e :
Naudas balvas apm rs par sasniegumiem m c bu priekšmetu olimpi d s, 

atkl taj s olimpi d s SZPD, (punkti): Sasniegtais 
rezult ts Starpnovadu 

m rog  
Re ion l  

m rog  
Valsts 

m rog  
Starptautiskaj  m rog  

1.vieta 4 8 12 16 
2.vieta 3 7 11 15 
3.vieta 2 6 10 14 
Atzin ba 1 5 9 13 
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APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2018.gada 28.novembrī (prot.Nr.14, 21.#)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.17/2018
„Grozījums Aknīstes novada domes 27.09.2017.

saistošajos noteikumos Nr.21/2017 “Par specializē-
tā autotransporta pakalpojumu Aknīstes novadā””

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

Izdarīt Aknīstes novada domes 27.09.2017. saistošajos
noteikumos Nr.21/2017 “Par specializētā autotransporta
pakalpojumu Aknīstes novadā” šādu grozījumu:

papildināt noteikumu 7.punktu ar 7.3.apakšpunktu šādā
redakcijā:

“7.3. kuras saņem ilgstošas sociālās aprūpes, sociālās re-
habilitācijas un ārstniecības pakalpojumu, kura ietvaros
tiek nodrošinātas personas pamatvajadzības.”

Domes priekšsēdētāja V.Dzene

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2017.gada 27.septembrī (prot.Nr.16, 12.#)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.21/2017
“Par specializētā autotransporta pakalpojumu

Aknīstes novadā”
Izdoti saskaņā ar 

likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

Grozījums 28.11.2018. (prot.Nr.14, 21.#) ar pieņemto
Saistošo noteikumu Nr.17/2018 tekstu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi nosaka personu loku, kuriem

ir tiesības saņemt specializētā autotransporta pakalpojumu,
pakalpojuma saņemšanas kārtību un  nodrošinātā pa-
kalpojuma apjomu.

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini: funkcionālais
traucējums – slimības, traumas vai iedzimta defekta iz-



4

raisīts fiziska vai garīga rakstura traucējums, kas ierobežo
personas spējas strādāt, aprūpēt sevi un apgrūtina personas
iekļaušanos sabiedrībā.

3. Specializētā autotransporta pakalpojuma mērķis no-
drošināt personas ar funkcionāliem traucējumiem, kurām
ir apgrūtināta pārvietošanās un kuri patstāvīgi nespēj iz-
mantot sabiedrisko transportu nokļūšanai uz medicīnis-
ko vai sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādi Aknīstes
novadā vai citā Latvijas pilsētā.

II. Specializētā autotransporta  pakalpojuma
pieprasīšanas, saņemšanas kārtība

4. Specializētā  autotransporta pakalpojumu ir tiesīgi sa-
ņemt Aknīstes novadā deklarētie iedzīvotāji:

4.1. 1., 2., 3. grupas  personas ar invaliditāti.
4.2. bērni līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti.
5. Specializētā autotransporta pakalpojums tiek piešķirts

bez maksas.
6. Specializētā autotransporta pakalpojumu  vienai per-

sonai piešķir ne vairāk kā  3 reizes gadā.
7. Specializētā autotransporta pakalpojumu nepiešķir

personām:
7.1. kuras ir transportējamas guļus stāvoklī;
7.2. kuru pārvadāšanai ir nepieciešams specializēts me-

dicīniski aprīkots transportlīdzeklis;
7.3. kuras saņem ilgstošas sociālās aprūpes, sociālās re-

habilitācijas un ārstniecības pakalpojumu, kura ietvaros

tiek nodrošinātas personas pamatvajadzības. (Grozījums
28.11.2018.)

8. Personai, kura izmanto specializētā autotransporta
pakalpojumu, personīgi jānodrošina pavadonis, kas
sniedz palīdzību iekļūt un izkļūt no dzīvesvietas un ārs-
tniecības vai sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādes. 

9. Pieprasot specializētā autotransporta pakalpojumu,
persona Aknīstes novada pašvaldības Sociālajā dienestā
iesniedz:

9.1. iesniegumu, kurā norāda brauciena mērķi, datumu,
laiku, iespējamo izmantošanas ilgumu;

9.2. ģimenes ārsta vai ārsta speciālista izsniegtu izziņu
(veidlapa 027/u), kurā tiek norādīta nepieciešamība per-
sonai izmantot specializēto autotransportu.

III. Lēmuma izpildes kārtība
10. Lēmumu par specializētā  autotransporta pakalpo-

juma piešķiršanu pieņem Aknīstes novada pašvaldības
Sociālais dienests 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pie-
prasīto dokumentu saņemšanas, izvērtējot personas at-
bilstību pakalpojuma saņemšanai un informējot personu
par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu. 

11. Klients ar Sociālā dienesta lēmumu par pakalpoju-
ma piešķiršanu vēršas pie pašvaldības pakalpojuma  no-
drošinātāja - izpilddirektora.

Domes priekšsēdētāja V.Dzene

APSTIPRINĀTI

Aknīstes novada domes sēdē                                                                
2019.gada 23.janvārī (prot. Nr.1, 8.#)

Aknīstes novada domes 
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 1/2019

„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā
dzīvokļa Miera ielā 1, dzīvoklis Nr.16, Aknīstē,

Aknīstes novadā, atsavināšanu”

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

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

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

7, Aknīste, Aknīstes novads.
3. Izsoles laiks: 2019.gada 12.martā plkst. 10:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas

atsavināšanas komisija.
5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošais ne-

kustamais īpašums (dzīvoklis): Miera ielā 1, dzīvoklis Nr.16,
Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra Nr. 56059009247, ar
kopējo platību 52,9 m2, kā arī pie dzīvokļa īpašuma pie-
derošā kopīpašuma 529/14564 domājamās daļas no daudz-
dzīvokļu mājas un zemes. 

6. Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir
EUR 3116,00 (trīs tūkstoši viens simts sešpadsmit euro
00 centi).

7. Nekustamā īpašuma objekta izsoli sāk ar nekustamā
īpašuma Miera iela 1, dzīvoklis Nr.16, Aknīstē, Aknīstes
novadā, izsoles objekta noteikto nosacīto cenu.

8. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apska-
tīt izsoles objektu dabā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00,
piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš sazinoties ar kon-
taktpersonu pa tālruni 28685224.

9. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00
(piecdesmit euro 00 centi).

10. Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā.

11. Izsoles dalībniekiem jāreģistrējas Aknīstes novada
pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, laik-
rakstā „Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada pašvaldī-
bas interneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā ter-
miņā, iepriekš samaksājot drošības naudu 10 % apmērā
no izsolāmā nekustamā īpašuma objekta nosacītās cenas
un reģistrācijas nodevu EUR 14,23 (četrpadsmit euro 23
centi). Drošības nauda un reģistrācijas nodeva uzskatāma
par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iz-
soles noteikumos norādītajā bankas kontā.

12. Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies viens
pretendents, nekustamais īpašums tiks pārdots vienīgajam
pretendentam, ja viņš pārsolīs izsoles objekta nosacīto cenu.

13. Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bez-
skaidras naudas pārskaitījumu Aknīstes novada pašval-
dības, reģistrācijas Nr.90000026441, A/S „SEB banka” ban-
kas kontā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas kods
UNLALV2X vai arī Aknīstes novada pašvaldības kasē skaid-
ras naudas norēķinu veidā.

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

15. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta ne-
kustamā īpašuma pirkuma maksā. 

16. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalī-
ties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada pašvaldībā līdz
2019.gada 8.martam darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un no
12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30. 

17. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai pie-
dalītos izsolē, nekustamā īpašuma pirkšanai jāiesniedz
Aknīstes novada pašvaldībā šādi dokumenti: 

17.1. Fiziskām personām: 
- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par

vēlēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu sa-
skaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

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

vēlēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu sa-
skaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 
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- dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks)
vai attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par nekusta-
mā īpašuma iegādi; 

- apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) kopiju vai iz-
raksts par pārvaldes institūciju amatpersonu) kompeten-
ces apjomu; 

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

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

atsavināšanas komisija var pieprasīt zvērināta revidenta
vai licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās perso-
nas gada pārskatu. 

19. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībnie-
kam atpakaļ netiek atdoti. 

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

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

reģistrācijas termiņš; 
- nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie do-

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

šuma atsavināšanas izsoles noteikumiem.
22. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu

eksemplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms iz-
soles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles notei-
kumiem. 

23. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrā-
cijas numuru. 

24. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo
īpašumu. Uzziņas pa tālr. 28685224. 

25. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sāku-
mam izpaust jebkādas ziņas par reģistrētajiem izsoles da-
lībniekiem. 

26. 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. 

27. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ie-
rodas ne mazāk kā divi dalībnieki, kuri reģistrēti noteik-
tajā kārtībā. 

28. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vai-
rākiem reģistrētajiem dalībniekiem, izsoles vadītājs izso-
li atliek uz 15 minūtēm, bet pēc tam objektu piedāvā pirkt
vienīgajam izsoles dalībniekam, ja tas pārsola izsoles no-
sacīto cenu. 

29. 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 50.00. Ja neviens
no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepārsola, izsoles
vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto augstāko cenu
un fiksē to ar āmura piesitienu. 

30. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena
objekts ir pārdots personai, kas nosolījusi pēdējo augstā-
ko cenu. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši vienu
un to pašu cenu, priekšroka pirkt objektu ir dalībniekam,
kurš pirmais no viņiem saņēmis izsoles dalībnieka reģis-
trācijas apliecību.

31. 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. 

33. Pircējs, kas, konkrētam objektam nosolījis pēdējo aug-
stāko cenu, izsoles vietā nekavējoties ar savu parakstu ap-
liecina, ka protokolā norādītā cena atbilst tai, ko viņš ir no-
solījis. 

34. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet nepa-
rakstās 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-
tājam 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. 

35. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekusta-
mā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu iz-
soles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. 

36. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas da-
lībnieks, kurš nosolījis nekustamā īpašuma objektu, saņem
rēķinu samaksas veikšanai. 

37. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēg-
šanai. 

38. Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles
nosacīto cenu vai arī izsoles dalībnieks, kas nosolījis aug-
stāko cenu, 7 dienu laikā pēc izsoles nav iesniedzis Mantas
atsavināšanas komisijai bankas dokumentus par to, ka at-
tiecīgie norēķini ir nokārtoti, viņš zaudē tiesības uz atsa-
vināmo nekustamā īpašuma objektu. Reģistrācijas node-
va un drošības nauda attiecīgajam 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. 

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

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

41. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu par
konkrētu objektu, 7 dienu laikā kopš izsoles jāpārskaita
starpība starp nosolīto cenu un iemaksāto drošības nau-
du Aknīstes novada pašvaldības norēķinu kontā. 

42. Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles
apstiprina Mantas atsavināšanas        komisija. 

43. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome
nākamajā domes sēdē pēc tam, kad saņemts bankas do-
kuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto ne-
kustamo īpašumu. 

44. 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. 

45. Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods,
atkāpšanās no līguma u.tml.) par tā nepildīšanu.
Pirkuma līgums nekustamā objekta nosolītājam jāparak-
sta 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstipri-
nāšanas.



46. 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. 

47. 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 2019.gada 28.janvā-
ra līdz 2019.gada 8.martam 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: 28685224. 
48. Izsole notiks 2019.gada 12.martā plkst. 10:00, 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)        
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Aktualitātes no VSAA - Izmaiņas 2019.gadā
2019.gadā pensijas vecums būs 63

gadi un 6 mēneši, pensijas vecums
priekšlaicīgas pensionēšanās gadījumā
61 gads un 6 mēneši.

Piešķirot vecuma pensiju 2019.gadā,
apdrošināšanas iemaksu algas indekss
– 1,1064.

2019.gadā ar iedzīvotāju ienākuma
nodokli (IIN) neapliekamais minimums
pensijām būs 270 eiro mēnesī, bet IIN
likme pensijām līdz 1667 eiro mēnesī
būs 20%, savukārt par to daļu, kas ir
virs 1667 eiro, – 23%

No 2019. gada 1. janvāra:
l Ja   pensijas saņēmēja nāve ie-

stājusies pēc 2019.gada 1.janvāra, tad
pārdzīvojušajam laulātajam, kurš ir
Latvijas Republikas vecuma, invalidi-
tātes, izdienas vai speciālās valsts pen-
sijas saņēmējs, piešķirs pabalstu 50
procentu apmērā no mirušajam lau-
lātajam piešķirtās pensijas, ie-
skaitot piemaksu par apdrošinā-
šanas stāžu, kas uzkrāts līdz
1995.gada 31.decembrim, ja šāda pie-
maksa bija piešķirta mirušajam pensijas
saņēmējam. Pārdzīvojušajam laulātā-
jam jāvēršas Valsts sociālās apdroši-
nāšanas aģentūrā (VSAA) ar iesniegu-
mu. Tiesības uz pabalsta izmaksu ir 12
mēnešus no pensijas saņēmēja nāves
dienas, ja pieprasījums iesniegts sešu
mēnešu laikā no pensijas saņēmēja nā-
ves dienas. Ja tas iesniegts vēlāk, tad
ne vairāk kā 6 mēnešus atpakaļ 12 mē-
nešu periodā pēc miršanas.

l Ja   pensijas saņēmēja nāve ie-
stājusies pēc 2019.gada 1.janvāra, tad
pensijas saņēmēja ģimenei vai perso-

nai, kas uzņēmusies apbedīšanu, ap-
bedīšanas pabalsta apmērā iekļaus
arī piemaksu pie pensijas par ap-
drošināšanas stāžu, kas uzkrāts
līdz 1995. gada 31. decembrim, ja
šāda piemaksa bija piešķirta miruša-
jam pensijas saņēmējam.

l Latvijas pilsoņiem (vīriešiem un
sievietēm) jebkura veida dienesta pe-
riods PSRS Bruņotajos spēkos   līdz
1990.gada 31.decembrim, kā arī die-
nests Latvijas teritorijā no 1991.gada
1.janvāra, veido apdrošināšanas stāžu.
Personām, kurām pensija jau piešķirta,
jāvēršas VSAA ar iesniegumu un pen-
sija tiks pārrēķināta.

No 2019.gada 1.oktobra:
l Vecuma pensiju indeksācija tāpat

kā 2018.gadā būs atkarīga no kopējā
apdrošināšanas stāža. Jaunums no
2019.gada 1.oktobra – ja apdrošinā-
šanas stāžs būs 45 gadi un vairāk, tad
pensiju indeksēs, ņemot vērā 80% no
apdrošināšanas iemaksu algu summas
reālā pieauguma procentiem.

l Pensiju, kura piešķirta par darbu
kaitīgos un smagos vai sevišķi kaitīgos
un smagos darba apstākļos tiem, kuru
stāžs būs 45 gadi un vairāk, indeksēs,
ņemot vērā 80% no apdrošināšanas ie-
maksu algu summas reālā pieauguma
procentiem.

l Piemaksas apmēru par vienu ap-
drošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts
līdz 1995. gada 31. decembrim (šobrīd
1,50 eiro pensijām, kas piešķirtas līdz
1996. gadam un viens eiro – pensijām,
kas piešķirtas no 1997. gada), oktob-
rī pārskatīs, ņemot vērā faktisko pa-

tēriņa cenu indeksu un 50 procentus
no apdrošināšanas iemaksu algu
summas reālā pieauguma procentiem.

Valsts sociālās apdrošināšanas ie-
maksu objekta maksimālais apmērs lai-
kā no 2019. gada līdz 2021. gadam ir
62800 eiro gadā.

No 2019.gada 1.janvāra
Solidaritātes nodokļa likme  ir
25,50%. (Solidaritātes nodokļa objekts
ir ienākumi, kas saskaņā ar likumu
„Par valsts sociālo apdrošināšanu” pār-
sniedz attiecīgajam kalendāra gadam
noteikto VSAOI objekta maksimālo ap-
mēru.) Solidaritātes nodoklis 2019. tak-
sācijas gadā ir jāmaksā, piemērojot
tādu pašu obligāto iemaksu likmi, kāda
tiek piemērota personas ienākumiem
līdz 62800 eiro (obligāto iemaksu ob-
jekta maksimālais apmērs). Starpība
starp faktiski samaksāto solidaritātes
nodokli un  solidaritātes nodokli, kas
aprēķināts 25,50% apmērā, tiks uz-
skaitīta kā pārmaksātais solidaritātes
nodoklis un starpība tiks atmaksāta.

Par taksācijas periodu, sākot
no 2019.gada 1.janvāra, samaksātais
solidaritātes nodoklis tiek sadalīts un
ieskaitīts sekojoši :

1% – veselības apdrošināšanai,
14% valsts pensiju speciālajā bu-

džetā, reģistrējot to nodokļa maksātāja
personīgajā kontā,

10,5% – iedzīvotāju ienākuma no-
dokļa kontā Valsts kasē.

VSAA sagatavotie informatīvie ma-
teriāli - atrodami  - sadaļā - Noderīgi
- https://www.vsaa.gov.lv/noderigi/in-
formativie-materiali/

Informatīvais materiāls
Jauna 2018.gada ienākumu deklarācijas forma

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka 2018.gada 30.no-
vembrī ir izdoti Ministru kabineta noteikumi Nr.662
“Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarāci-
jām un to aizpildīšanas kārtību”, kas 2018.gada 2.novembrī
publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”
Nr.217 (6303).

Minētie Ministru kabineta noteikumi nosaka:
- gada ienākumu deklarācijas un tās pielikumu veidla-

pu, kas jāizmanto, aizpildot gada ienākumu deklarāciju par
2018.gadu un turpmāk;

- iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu ap-
rēķina veidlapu;

- deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma veid-
lapas;

- kā arī minēto iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarā-
ciju aizpildīšanas kārtību.

Būtiskākās izmaiņas gada ienākumu deklarācijas veid-
lapā un tās pielikumos:

- deklarācija papildināta ar progresīvās iedzīvotāju ie-
nākuma nodokļa likmes piemērošanai nepieciešamajām dek-
larēšanas ailēm;

- pielikums “Ienākumi no saimnieciskās darbības” D3
un “Ienākumi no saimnieciskās darbības, ja nodokļa mak-



Noslēdzies jaunatnes iniciatīvu projektu
konkurss mācību motivācijas palielināšanai

Pagājušajā gadā tika uzsākts projekts “PuMPuRS”*, kura
ietvaros skolēni, kuriem ir risks priekšlaicīgi pamest mā-
cības, skolā saņem individuālu atbalstu (konsultācijas mā-
cību priekšmetos, psihologa un citu speciālistu atbalstu,
naktsmītņu, ēdināšanas vai transporta izdevumu kom-
pensāciju u.c.). 

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem mācības pa-
met vidēji katrs desmitais skolēns dažādu faktoru dēļ, tur-
klāt daudzos gadījumos noteicoši ir vairāki faktori, kas sav-
starpēji mijiedarbojas un papildina cits citu.

Viena no “PuMPuRS” projekta aktivitātēm ir neformā-
lās izglītības jaunatnes organizāciju projekti. Projekta gai-
tā ir paredzēts iesaistīt vismaz 80% pašvaldību, aptverot
614 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes.
Aknīstes novada pašvaldība jau šobrīd ir ieguvusi finan-
sējumu realizēt šo projektu. Tādēļ  2018. gada rudenī pa-
švaldība aicināja jauniešu organizācijas iesniegt projektu
pieteikumus jauniešu iniciatīvas projektu konkursā. Projektu
fokuss – skolēni ar risku nepabeigt skolu, viņu mācību mo-
tivācijas palielināšana un aktīvas līdzdalības veicināšana
ikdienas dzīvē. 

Konkurss ir noslēdzies. Tā uzvarētājs ir biedrība
„Piedzīvojuma gars” no Rīgas ar projektu „Klases spēks -
Aknīste”. Projekta ilgums būs četri mēneši: 1.augusts - 1.de-
cembris 2019.g. Konkursa ietvaros uzvarētājs ir ieguvis 4600
eiro no projektam paredzētā finansējuma savas idejas īs-
tenošanai.

Projekta laikā tiks strādāts ar 13-19 gadus veciem jau-
niešiem, lai pilnveidotu skolēnu spēju sadarboties koman-
dā un iegūtu iemaņas, zināšanas par vērtībās balstītu līderību.
Projekta laikā katrai grupai individuāli tiks izveidoti četri
saliedēšanas pasākumi. Katram pasākumam būs sava te-
matika. Pasākumu galvenais mērķis ir palīdzēt jauniešiem
apzināties savu lomu kolektīvā, savas vērtības, savas stip-
rās puses, kā arī raisīt pašiniciatīvu klases kolektīvā.

Šo saliedēšanās pasākumu laikā jauniešiem būs iespē-
ja apgūt: mani komunikācijas stili, mana loma grupā, ko-

mandā, klasē, nevardarbīga komunikā-
cija; līderības stili un kāda veida līderis
esmu es pats/pati, sadarbības un ie-
kļaušanas veidi; radošās domāšanas teh-
nikas u.c.

Mērķis šiem pasākumiem ir panākt saliedētu, iekļau-
jošu un atbalstošu klasi, jo šāds kolektīvs var palīdzēt mā-
cībās, kā arī dot motivāciju nākt uz skolu. Tādējādi riska
grupas jauniešiem skolas apmeklējums var kļūt par atbalsta
punktu, nevis papildus slogu.

Biedrība „Piedzīvojuma gars” aktīvi darbojas jau 7 ga-
dus, kuru laikā uzkrāta pieredze darbā ar dažādu sociālo
grupu jauniešiem, popularizējot un pilnveidojot pieredzes
piedzīvojumu izglītību kā metodi. Izstrādāti apmācību ma-
teriāli, radīti jauni uzdevumi, attīstīta tehniskā nodroši-
nājuma bāze, lai varētu iesaistīt arvien vairāk jauniešus.
Biedrība ir organizējusi dažādus pasākumus:  pārgājienus,
klašu saliedēšanas programmas, jauniešu ar īpašām va-
jadzībām nometnes, laivu braucienus, spēles un turnīrus,
līderības apmācības LEC (Love Every Challenge) un jau-
nizveidoto programmu ROC (Results of Curiosity), āra dzī-
ves instruktoru apmācības, Tree House nometnes, stāstu
vakarus, izaicinājumu dienas, starptautiskus projektus.
Vairāk informācijas: www.piedzivojumagars.lv. 

*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazi-
nāšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. de-
cembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu
skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības
iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4.  kursam. Projektu īsteno
Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un
novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības ie-
stādēm.

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.

Informāciju sagatavoja: 
projekta pašvaldības koordinatore
Aknīstes novada pašvaldības
Telpiskās attīstības plānotāja
Santa Šmite
Mob. tel.: +37128612924
E-pasts: santa.smite@akniste.lv
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sātājs kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā” D31
ir izstrādāts, ņemot vērā likumā “Par iedzīvotāju ienāku-
ma nodokli” noteiktos ierobežojumus saimnieciskās darbības
izdevumu atskaitīšanā;

-  pielikums “Attaisnotie izdevumi par izglītību, ārs-
tnieciskajiem pakalpojumiem, ziedojumiem un dāvināju-
miem” D4 ir izstrādāts, ņemot vērā likumā “Par iedzīvo-
tāju ienākuma nodokli” attaisnoto izdevumu atskaitīšanas
ierobežojumus, kas nosaka gan procentuālu (50 % no mak-
sātāja gada apliekamā ienākuma), gan summāru (600 euro
gadā par nodokļa maksātāju un katru nodokļa maksātā-
ja ģimenes locekli) ierobežojumu – kopējiem attaisnotajiem
izdevumiem par ārstniecības un izglītības pakalpojumiem,
ziedojumiem, kā arī ziedojumiem politiskajām partijām un
bērnu interešu izglītībai.

Gada ienākumu deklarāciju par 2018.gadu var iesniegt
ne ātrāk kā no 2019.gada 1.marta vai no 2019.gada 1.ap-
rīļa, ja nodokļa maksātāja gada ienākumi pārsniedz
55 000 euro.

Aicinām visus nodokļa maksātājus gada ienākumu dek-
larācijas iesniegšanai izmantot Elektroniskās deklarēša-

nas sistēmu (EDS), kurā ir būtiski atvieglots gada ienā-
kumu deklarācijas aizpildīšanas process, kā arī deklarā-
cijas sagatavē jau savietota visa Valsts ieņēmumu dienesta
rīcībā esošā informācija.

Vēršam uzmanību, ka arī turpmāk tiek saglabāta vien-
kāršota gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanas kārtī-
ba tiem nodokļa maksātājiem, kuri iesniedz to, lai dekla-
rētu:

- attaisnotos izdevumus par izglītību, ārstnieciskajiem
pakalpojumiem;

- attaisnotos izdevumus par ziedojumiem un dāvināju-
miem; 

- privātajos pensiju fondos izdarītās iemaksas un ap-
drošināšanas prēmiju maksājumus;

- ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamos ienā-
kumus, kuru kopējā summa pārsniedz 4000 euro.

2018.gada 6.novembrī
Informāciju sagatavoja
Valsts ieņēmumu dienesta
Nodokļu pārvalde



Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazi-
nāšanai ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001

Projekta  “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai ESF projekts

Nr.8.3.4.0/16/I/001”ieviešanas gaita
Aknīstes vidusskolā.

Eiropas Savienības struktūrfondu projekts SAM 8.3.4.
„ Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku sa-
mazināšanai” sniedz daudzveidīgu atbalstu izglītojamajiem.
Katram no mums var neveikties kādā jomā dažādu iemeslu
dēļ. Dažkārt mācību grūtības var rasties ģimenes apstākļu
dēļ, dažkārt kāds mācību priekšmets nepadodas tik labi,
cik tas būtu nepieciešams. Ar projekta atbalstu tiek snieg-
ta palīdzība gan pamatizglītības ieguvē, gan vidējās izglītības
ieguvē. Šī mācību gada pirmajā semestrī atbalstu saņēmuši
8 skolēni. Aicinām būt atsaucīgiem, labprāt iesaistīties pro-
jektā. Vecāki raksta iesniegumu par atbalsta nepiecieša-
mību bērnam. Izglītības iestāde izvērtē riskus, nosaka ne-
pieciešamos atbalsta pasākumus, sastāda atbalsta plānu
bērnam. 2.semestrī atbalstu saņems 18 audzēkņi, no ku-
riem 4 bērniem būs atbalsts ēdināšanā, pārējiem konsul-
tācijas vai konsultatīvais atbalsts. PAR PROJEKTU SĪ-
KĀKU INFORMĀCIJU VAR IEGŪT PROJEKTA MĀJAS
LAPĀ

http://www.pumpurs.lv/lv/par-projektu vai pie Aknīstes
vidusskolas direktores A.Voitiškes, kas vienlaicīgi ir pro-
jekta koordinatore Aknīstes novadā. 

2018./2019.m.g. 1.semestrī Aija Gasparoviča sagatavo-
ja un uzraudzīja 2 individuālos plānus, kas sniedza atbalstu
izglītojamajiem šādos mācību priekšmetos – ķīmijā, fizi-
kā, latviešu valodā, bioloģijā un krievu valodā. Veicot ana-
līzi, secināts, ka ieguldītais darbs ir devis pozitīvus re-
zultātus. Kā apliecina izglītojamie, tas ļauj apgūt tieši vi-
ņam nezināmo, nesaprasto, padziļina interesi par mācību
priekšmetu, rada motivāciju un paaugstina savu pašvēr-

tējumu. Jaunieši atzīst, ka ir ieguvēji, piedaloties šajā pro-
jektā.

IAP sagatavotāja A.Gasparoviča
2018./2019.m.g. 1. semestrī ESF projekta ”Atbalsts priekš-

laicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros sa-
stādīti individuālie priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
riska mazināšanas plāni diviem 9.klases skolēniem. Papildus
kārtējām mācību stundām un konsultācijām, šie skolēni
varēja saņemt individuālas konsultācijas angļu valodā, krie-
vu valodā, latviešu valodā un fizikā, lai iegūtu zināšanas
un mazinātu risku priekšlaicīgi pārtraukt mācības. Viens
no izglītojamajiem šīs nodarbības apmeklēja, taču otrs ne-
izmantoja piedāvātās iespējas. 

IAP sagatavotāja Ināra Lunģe
Darbojoties ESF projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”
(PuMPuRS), veikts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
risku izvērtējums diviem skolēniem; izstrādāti individuā-
lo atbalsta plāni priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas ris-
ku novēršanai šiem diviem skolēniem un veikta izstrādā-
to individuālo plānu izpildes uzraudzība; sniegts konsul-
tatīvais atbalsts( papildu konsultācijas bioloģijā un ķīmi-
jā) trīs skolēniem pēc iepriekš izveidota  konsultāciju plā-
na, kas tika izstrādāts atbilstoši tematiskajam plānam.
Skolēni, kuri saņēma papildus konsultācijas bioloģijā un
ķīmijā, ieguva pietiekošus vērtējumus semestrī.

IAP sagatavotāja Elga Miķēna
2018./2019. m.g. I semestrī S.Buholce veica sagatavošanu

un uzraudzību 2 individuālajiem plāniem, kas sniedza at-
balstu izglītojamajiem sekojošajos mācību priekšmetos: 2
klasēs matemātikā, dabaszinībās, krievu valodā, angļu va-
lodā, bioloģijā.

Veicot analīzi, secināts, ka šis atbalsts ir devis po-
zitīvus rezultātus: iegūti sekmīgi vērtējumi, mazināti ris-
ki priekšlaicīgai mācību pārtraukšanai, abiem izglītoja-
majiem papildinājušās un nostiprinājušās zināšanas ma-
temātikā, bioloģijā, dabaszinībās, angļu valodā, krievu va-
lodā. Šis atbalsts izglītojamajiem palīdz apgūt nesapras-
to, pilnveidot, nostiprināt savu mācīšanās algoritmu, mo-
tivē uzņemties atbildību par saviem mācību sasniegumiem.

IAP sagatavotāja S.Buholce

Pirms 2019.gads ir ieskrējies…
Pirms esam sākuši pierast pie jaunā gadu skaitļa

“2019” pieraksta, vēlos veikt īsu kopsavilkumu par nu-
pat aizvadīto “veco” gadu Aknīstes Novadpētniecības mu-
zeja darbībā.

Pirmkārt – vislielākā pateicība tiem mūsu novada bi-
jušajiem, esošajiem vai nejaušības pēc ar Aknīstes nova-
du saistītajiem cilvēkiem, kuri muzejam 2018.gadā dāvi-
nājuši visdažādākos priekšmetus – fotogrāfijas, dokumentus,
gramofona adatu kārbiņu… Muzejam dāvināto priekšmetu
kopējais skaits 2018.gadā ir 533 vienības. Par šo sirsnīgs
paldies -  Normundam Mežaraupam, Annai Pudānei, Zigrīdai
Jasinevičai, Helēnai Deņisovai, Ingrīdai Vendelei, Ilzei
Līdumai, Anastasijai Curikovai, Ritai Rubiķei, Ziedonim
Mežaraupam,  Jeļenai Multiņai,  Inai Sēlei,  Silvijai
Jaujeniecei, Līgai Miglānei, Inārai Raupei, Aļģim
Paškonim, Vinetai Jaujeniecei, Andrim Zībergam, Ernai
Kakstānei, Mētrai Arntei, Darjai Strazdiņai, Viktoram
Ļahtiņinam, Dacei Jaujeniecei, Aigaram Plūmem, Aknīstes
vidusskolai, Ārijai Mačulānei, Līgai Ivanovai, Antrai
Minkevičai, Ģirtam Ozoliņam, Andrejam Spolem, Aknīstes
novada pašvaldības Sociālajam dienestam,  Agrim
Miglānam, Valijai Kancānei,  Monikai Ģilei un Vitai
Dortānei.

Pagājušā gada pavasaris bija pirmais gads muzeja vēs-
turē, kad tika veikta profesionāla restaurācija atsevišķiem
muzeja krājumā iegūtajiem priekšmetiem – šoreiz tie bija
2 koka krēsli, kas iegūti ekspedīcijā Gārsenes pagastā. Īss
paskaidrojums -  2017.gada vasarā devos ekspedīcijā uz
Gārsenes pagastu, kur kādā no viensētu šķūnīšiem man
tika dota izvēle “ņemt muzejam to, kas tur ir”. Dotā iespēja
bija tik labvēlīga, jo “tur nekā nebija…”. Tomēr acīs iekrita
divi savu laiku pilnībā nokalpojuši krēsli – ķirmju bojāti,
salauztām sēdvirsmām, izkustinātām savienojumu vietām
un notrunējušiem kāju galiem. Kaut mēbeļu bojājumi šķi-
ta lieli, tomēr nepameta sajūta, ka krēsliem ir lielāka no-
zīme nekā ātrumā varētu šķist. Rezultātā krēsli nonāca mu-
zejā. Pēc saziņas ar restauratoriem secinājām, ka krēsli ir
glābjami un tika sākta restaurācija. Interesants fakts at-
klājās, kad restaurācijas procesā tika veikta netīrumu no-
ņemšana no viena krēsla atzveltnes daļas – te ar zīmuli
bija veikta atzīme, ka krēsls darināts Ilūkstes apriņķa
Gārsenes pagastā (šādas atzīmes tika veiktas mēbelēm, ku-
ras tika izstādītas Etnogrāfijas izstādēs Vispārējo
Dziesmu svētku laikā); savukārt otrs krēsls pēc attīrīša-
nas no netīrumiem liecināja par faktu, ka amatnieks ir bi-
jis vai nu taupīgs, vai trūcīgs, bet katrā ziņā talantīgs –
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jo krēsls ar pieticīgu darbarīku klāstu izgatavots profesionāli,
izmantojot 3 koku sugu koksni: bērzu, ozolu un egli. Šeit
jāpiebilst, ka 20.gs.30tie gadi bija tas laiks, kad Gārsenes
pagasts varēja lepoties ar saviem amatniekiem tik ļoti, ka
3 sējumos izdotajos “Latvju rakstos” kā kokamatniecības
paraugs Latvijā ir rādīti tieši Gārsenes pagastā tapušie dar-
bi. Un tagad ir pamats domāt, ka mazu daļu no savulaik
slavenās Gārsenes kokamatniecības ir izdevies izglābt.
Krēslu restaurāciju  un restaurācijas pasu sagatavošanu
veica būvgaldniecības un mēbeļu izstrādājumu restaura-
tori – Ieva Zilberte un Jānis Tolpežņikovs (SIA “Koka dar-
bnīca”).

Nezināma Gārsenes amatnieka izgatavotais krēsls
(20.gs.30-tie gadi)

pirms un pēc restaurācijas (foto J.Tolpežņikovs)

2018.gads bija laiks, kurā mērķtiecīgi tika uzsākta mu-
zeja bibliotēkas krājuma izveide – kas nozīmē, ka muzejs
sadarbībā ar V.Ancīša Aknīstes bibliotēku veic kopīgu jau-
no grāmatu atlasi un izvēli iegādei – muzejā nonākot tām
grāmatām, kurās ir specifiska informācija par Aknīstes no-
vada teritorijai raksturīgajiem faktiem, norisēm, amat-
niecības tradīcijām utt. Visas šīs grāmatas tiek iekļautas
digitālajā bibliotēku katalogā ALISE. Katalogs ir pieejams
ikvienam interneta lietotājam. Jāpiebilst gan, ka neviena
no muzeja bibliotēkā esošajām grāmatām netiek izdota la-
sīšanai uz mājām; ar grāmatu saturu var iepazīties mu-
zejā uz vietas.

Par jaunāko grāmatu klāstu informēšu arī ar novada avī-
zes un mājas lapas starpniecību.

2018.gads muzejam ir bijis nozīmīgs arī ar Kultūras mi-
nistrijas doto atļauju izmantot akreditētu muzeju privi-
lēģiju – veikt muzeju priekšmetu digitalizāciju Nacionālajā
muzeju kopkatalogā – www.nmkk.lv . Šī dotā iespēja no-
zīmē, pirmkārt, uzticību Aknīstes Novadpētniecības mu-
zejam, otrkārt – tā aiztaupīs laiku nākotnē, jo ikviens
priekšmets, kas muzejam būs dāvināts, jau šogad tiks ie-
kļauts digitālā kataloga darba vidē, bet tiklīdz muzejs tiks
akreditēts, tā visi katalogā iekļautie priekšmeti un to ap-
raksti būs aplūkojami  publiskajā kataloga www.nmkk.lv
vidē.  

Lai nesaskumst tie, kas internetu nelieto – muzejs vei-
do un veidos arī ar roku pāršķiramo katalogu un uzskai-
tes sistēmu, jo tikai šāda veida – manuālie katalogi, ir pie-
rādījuši, ka tie var pastāvēt pat gadsimtiem ilgi. 

Vēlreiz pateicība visiem dāvinātājiem un lai Jums ve-
selība, lai dzīvesprieks un iespējas darīt labus darbus!

Līga Jaujeniece,
Aknīstes Novadpētniecības muzeja vadītāja

Anna Antens    “Aušana” /Atkārtots izdevums -
Lauksaimniecības pārvaldes pirmizdevums 1931. gadā/, 2017.

Ausma Bērziņa, Edīte Pulere, Alberts
Kreņevskis  “Gārsene un gārsenieši” , Latgales Druka  2016 

Aija Demberga “Sēlija” , Nacionālais apgāds, 2008
Dagmāra Prīberga “Mežģīņu mantojums Latvijā”,

Latviešu tautas mākslas savienība, 2016 
Irita Žeiere “Arheoloģiskais tērps: tā darināšana, val-

kāšana un komplektēšana mūsdienu Latvijā”,
Latvijas Nacionālais kultūras centrs, 2017 

Luāna Loinerte “Filadelfija. Imants Mežaraups - dzī-
vē un mūzikā” , Jumava, 2017. 

Mirdza Lazdiņa “Tēva skola”, Vides un tūrisma at-
tīstības klubs „Sēlija“, 2017. 

“No Sēlijas pūra...” / sast. Ieva Jātniece/, Jumava, 2017. 
Ilmārs Mežs “Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos:

Latgale”, Latviešu valodas aģentūra, 2017. 
Daina Kraukle “Gadatirgi Latvijā  /Zemgale/”, Jumava,

2014 
Andrejs Johansons “Latvijas kultūras vēsture”,

Jumava, 2011
Mārīte Putniņa ”Sakrālās arhitektūras un mākslas

mantojums vēsturiskajos Aizkraukles un Jēkabpils
rajonos”, Neputns, 2018. 

Valdis Muktupāvels “Tautas mūzikas instrumenti
Latvijā”, Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2017.

Pēteris Apinis “Latvijai 100” /Latvijas valsts simtga-
du vēstures brīvs pārstāsts un vizualizācija fotogrāfijās un
mākslas darbos /, Medicīnas apgāds, 2018. 

Edmunds Krastiņš “Latvijas rūpniecība XIX-XXI gad-

simtā” , Jumava, 2018.
Ieva Pīgozne-Brinkmane “Latviešu apģērbs” ,

Zvaigzne ABC, 2018.
Modris Esserts “Bruņutehnika Baltijā (1915-1941)”,

Zvaigzne ABC, 2018.
NB! Grāmatas netiek izsniegtas uz mājām. 
Ieteicams savu apmeklējumu saskaņot pa tālruni:

26436978 vai e-pastu: muzejs@akniste.lv
Pārējo muzeja bibliotēkā esošo grāmatu klāsts skatāms

digitālajā bibliotēku katalogā ALISE. 
Var meklēt, izmantojot -
https://jekabpils.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx

9

Aknīstes Novadpētniecības muzeja bibliotēkas 
jaunākās grāmatas:
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2019.gada 10. – 13.janvārī Latvijā,
Daugavpilī, jau 13.reizi norisinājās
Starptautiskais garīgās mūzikas
festivāls „Sudraba zvani”, kas
kopā pulcēja vairāk kā 2000 dalībnie-
kus, kuri sacentās ar dziesmu spēku so-
listu, ansambļu un koru kategorijās.

Mūsu novadu pārstāvēja Aknīstes
Bērnu un jauniešu centra popgrupas
dalībniece Inguna Žigure, kas solistu
grupā ieguva II pakāpi. Šajā gadā so-
listu kategorijā kopā piedalījās 86 da-
lībnieki no Latvijas, Lietuvas,

Igaunijas, Polijas, Krievijas un
Baltkrievijas. Dalībnieku sniegumu
vērtēja starptautiska žūrija! 

Paldies Ingunai Žigurei par augsto
godalgoto vietu! 

Paldies vokālajam pedagogam –
Madarai Ozoliņai par jaunietes saga-
tavošanu šim konkursam!

Paldies koncertmeistarei Violai
Jasmanei par Ingunas izpildīto dzies-
mu pavadīšanu festivālā!

Evija Ķiķēna

Ingunai Žigurei iegūts II pakāpes
DIPLOMS

Iedzīvotāju projektu konkurss 2018 noslēdzies
Nu jau vairākus gadus pēc kārtas Aknīstes novada pa-

švaldība izsludina Iedzīvotāju projektu konkursu, kura ie-
tvaros varēja saņemt pašvaldības atbalstu dažādu aktivi-
tāšu veikšanai. Projektu idejas varēja iesniegt biedrības,
nodibinājumi, reliģiskas organizācijas un fizisku personu
neformālas grupas, kuras savu darbību veic Aknīstes no-
vada teritorijā. Arī 2018.gads nebija izņēmums - kopumā
tika iesniegti 9 projektu pieteikumi, no kuriem komisija
apstiprināja 5 projektu pieteikumus un iesniegtie projek-
ti ir īstenoti. Kopumā projektu konkursam pašvaldība pie-
šķira EUR 2500.00, vienam projektam sniedzot atbalstu
EUR 500.00. 

Projektu idejas galvenokārt mērķētas uz to, lai uzlabo-
tu vietējo iedzīvotāju dzīves un vides kvalitāti. 

Neformālās iedzīvotāju grupas „Ancenes iedzīvo-
tāji” īstenotais projekts „Bērnu rotaļu laukums
Ancenē”, uzlaboja atpūtas iespējas bērniem, ierīkojot tiem
rotaļu laukumu. 

Neformālās iedzīvotāju grupas Santas Šmites,
Lindas Buholces un Ilmāra Svikšas īstenotais pro-
jekts „Dienvidsusējas tīrīšana Aknīstes novada te-
ritorijā”, uzlabo un dod iespēju laivošanas aktīvistiem iz-
mantot upi. Projekta īstenošanas gaitā tika rīkotas sa-
kopšanas talkas, pieaicinot visus interesentus, kas vēlē-
jās dot savu artavu laivošanas iespēju uzlabošanai Aknīstes
novada teritorijā. Par savām aktivitātēm grupa aktīvi in-
formēja sociālajā vietnē Facebook un Aknīstes novada paš -
valdības mājas lapā www.akniste.lv. 
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Neformālās iedzīvotāju grupas „Ekopadome” īs-
tenotais projekts „Zaļā klase”, dod iespēju izmantot ie-
kārtotu vidi vides izglītības aktivitātēm, lai uzlabotu „Zaļās
klases” darbību. Šī mērķa īstenošanai tika uzstādīta plat-
forma no koka dēļiem, izvietotas sēdvietas un uzstādīti vi-
des objekti. Par projekta gaitu un rezultātu ir iespēja ie-
pazīties sociālajā vietnē Facebook.

Neformālās iedzīvotāju grupas „Asarietes” īste-
notais projekts „Asariešu salidojums”, dod ieguldīju-
mu kultūras jomas aktivitātēs. Galvenais projekta mērķis
bija iegādāties nojumi Asariešu salidojuma veiksmīgai rī-

košanai. Salidojuma norise tika atspoguļota pašvaldības
mājas lapā www.akniste.lv. 

Reliģiskās organizācijas „Asares evaņģēliski luteriskā
draudze” projekts „BALTAIS DIEVNAMS – eļļas krāsojuma
noņemšana baznīcas lūgšanu telpas iekšsienām” īstenošanai
radās problēmas, kas saistītas ar atbilstošu speciālistu pie-
saisti šo darbu veikšanai (to noslodzi citos objektos), tādēļ
projekta īstenošanas termiņš tiek pagarināts līdz
2019.gada decembrim.

Aknīstes novada pašvaldības projektu koordinatore Līga
Līduma, tālr.nr.65237760, liga.liduma@akniste.lv 

Ziņas no PII “Bitīte”
Mīļi, sirsnīgi, čakli, zinot griboši, darbīgi, aktīvi, kustī-

gi, reizēm astprātīgi, brīžiem spītīgi, vērīgi- tie esam mēs,
„Zīļuki”. Šo mācību gadu uzsākām ar ļoti kuplu bērnu skai-
tu, 26 bērrniem, vecumā no 3- 5 gadiem. Ar domes atbal-
stu oktobra beigās bij atvērta jauna grupiņa, „Kastanīši”
un mūsu grupiņa tika sadalīta. Patreiz esam grupiņā 16
bērni, vecumā no 3- 4 gadiem.

Jau no paša mācību gada sākuma cītīgi darbojamies,
pētam, vērojam un eksperimentējam. Cenšamies mudi-
nāt bērnus domāt, darboties, nebaidīties kļūdīties. Tikai
tā bērni gūst pieredzi, kura tik ļoti viņiem nepiecieša-
ma. Ir patīkami vērot, ka ik dienu cītīgi strādājot mūsu
„Zīļuki” ir iemācījušies tik daudz gudrības un apguvuši
dažādas prasmes.

Bērni spēlējas, mācās, piedalās pasākumos, sporto, skai-
ta dzejoļus, dejo, dzied, spēlē teātri, palīdz viens otram, ap-
meklē dažādu mākslinieku uzstāšanos. Pasaule ir mainī-
jusies un arī bērni ir citādi, tāpēc arī mums ir nemitīgi jā-
mainās un jāpilnveidojās. Tāpēc savā darbā ļoti daudz iz-
mantojam pašgatavotus materiālus ar kuru palīdzību bēr-
ni apgūst dažādas prasmes un iemaņas. Mūsu grupiņā iz-
veidots sajūtu un gaismas galds pie kura a prieku darbo-
jās bērni. 

Vecāki mūsu grupiņā palīdzēja papildināt materiālo bāzi
ar- adītām un tamborētām lentām, āmurīšiem. Pēdējais ko-
pīgais projekts- „Piena produkti”. Esam ļoti priecīgi, ka mums
palīdz ļoti daudz vecāki. Kopīgi esam izveidojuši uzskates
materiālu pie kura bērni darbojās. Ir gandarījums, ka mēs
darbojamies kā vienota komanda. Tikai tā var sasniegt la-
bus rezultātus bērna attīstībā.

Liels paldies vecākiem, kuri atbalsta mūs un novērtē.
Ļoti vēlamies, lai arī turpmāk, „Zīļuki” ar prieku vērtu bēr-
nudārza durvis.

“Zīļuku grupa”

a

2018.gada oktobrī  pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte”
darbu uzsāka Kastanīšu grupa. Šajā grupiņā ir 17 bērni,
viņu skolotājas ir Regīna un Guna, bet skolotāju palīgs –
Aiga. 

Bērni ir aktīvi, zinātkāri un atraktīvi. Aktīvi darbojas
šādās nodarbībās: iepazīstināšana ar apkārtni un sabied-
riskās dzīves norisēm, literatūra, runa, matemātika, zī-
mēšana, veidošana, aplicēšana, rokdarbi, mūzika un sports.

Katru dienu bērni pēta, vēro un izzina. Ar patiku dar-
bojas, mācās loģiski un radoši domāt, vienlaikus attīstot
arī iztēli un fantāziju.

Nenovērtējams ir vecāku atbalsts ikdienas dzīvē. Paldies
vecākiem par sadarbību, pretīmnākšanu un ikdienā snieg-
tajiem smaidiem.

Novēlam Jaunajā gadā nepazaudēt dzīvesprieku un lai
ikdienas steigā spējam apkārtnotiekošajā  saskatīt labo,
skaisto un pozitīvo!

“Kastanīšu” grupa
a

Ar baltas sarmas spelgoni rītos, ar gurkstošu sniegu zem
kājām vakaros un saules apspīdētu sniega vizēšanu pus-
dienās, janvāris ir atvēris durvis jaunajam gadam. Šie da-
bas brīnumi dod vielu pārdomām, kādus brīnumus mēs re-
dzam arī ikdienas steigā un ritumā.

Mēs “Mārīšu” grupiņas zinātkārie pasaules pētnieki šajā
mācību gadā esam pievērsušies pētījumiem, meklējumiem
un izzināšanai visam, kas mums apkārt.

Rudenī izzinājām ko nes šis gadalaiks ar savu krāšņo
rotu un bagātību, tās ir rudens veltes gan dārzā, gan mežā.

Novembris pagāja Latvijas zīmē, lai varam atpazīt mūsu
dzimteni gan simbolos, gan attēlos.

Decembris bez šaubām lielās dāvanas meklējumos, kad
gaidām tās no citiem un vēlamies arī sevi redzēt labāku
un dāsnāku.

Janvārī esam devušies mūsu zemeslodes izpētē – tie ir
ziemeļi un dienvidi, debess plašums un jūras dzīles – viss
kas ir tik tāls, interesants un nezināms.

Šie sevis un pasaules pētījumi turpināsies arī nākoša-
jos mēnešos, tie mums bagātinās un pilnveidos.

Vēlamies pateikt paldies vecākiem, kas pavada mums
šajos ceļojumos un palīdz tos izzināt arī mājās. Lūdzam arī
turpmāk piedāvāt savas idejas, vietas, lietas, objektus, kas
Jums liekas pētīšanas, izzināšanas vērtas.

Visiem vēlam iedegt sevī to mazo liesmiņu, kas Jūs urda
un skubina darboties, izzināt un kļūt labākiem, gaišākiem
un draudzīgākiem.

“Mārīšu” grupiņa
a

Klāt jaunais 2019. gads. Mēs, skolotājas Sandra un Ināra,
esam pavadījušas pirmo pusgadu ‘’Cālēnu’’ grupiņā. Esam
priecīgas katru rītu sagaidīt mazos, darbīgos, zinātkāros
‘’cālēnus’’. 

Lai bērni grupiņā justos tikpat labi kā mājās un mazāk
skumtu pēc mīļajām māmiņām un tētiem, mēs viņu dzīvi
cenšamies padarīt interesantu un krāsainu. Gribam teikt
ļoti lielu paldies vecākiem, kas atrod laiku un palīdz mums.
Paldies vecākiem par palīdzību, par rotaļlietām un idejām
grupiņas noformēšanā ikdienā un svētkos. 

Novēlam jums pacietību, izturību, veselību. Būsim prie-
cīgas par sadarbību arī turpmāk. 

“Cālēnu” grupiņas vārdā  
Sandra, Ināra 
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Pirmsskolas izglītī-
bas iestāžu mērķis ir
sagatavot bērnus sko-
las gaitām, sniegt vi-
ņiem pamatzināšanas
un attīstīt dažādas
prasmes, kas ir būtis-
kas viņu turpmākajām
dzīves gaitām. Pamatā
tas tiek darīts jau no
pirmajām bērnu gai-
tām pirmskolas izglītī-
bas iestādēs. Līdz ar
„Noteikumiem par
valsts pirmskolas iz-
glītības vadlīnijām”
īpašs uzsvars likts uz
noteiktu prasmju un ie-
maņu apgūšanu tieši
vecumā pirms skolas
gaitu uzsākšanas, t.i.,
piecgadīgajiem, sešga-

dīgajiem un septiņgadīgajiem bērniem. Šogad „Rūķīšu” gru-
piņā ir 21 bērns, kurus skar šie noteikumi.

Runājot par zināšanām un prasmēm, kas ir iekļautas
šajās vadlīnijās un kuras bērniem vajadzētu apgūt (tas arī
veiksmīgi tiek darīts), pirmkārt, ir jāprot saklausīt un pa-
reizi izrunāt skaņas vārdos (arī vārdu skaņošana), otrkārt,
jāpazīst iespiestie un rakstītie burti, treškārt, jāprot tos
rakstīt gan atsevišķi, gan vārdos, gan teikumos. Vēl jāprot
lasīt un saprast izlasīto, atbildēt uz jautājumiem, kā arī

klausīties, uztvert un pastāstīt, skandēt dzejoļus un tau-
tasdziesmas. Tas vēl nav viss - zināt un uzrakstīt ciparus
no 1-10. Bērni apgūst arī rēķināt prasmi apjomā līdz 10
(pieskaitot un atņemot). Viņi atpazīst ģeometriskās figū-
ras un zina, kā tās sauc.

Bet arī tas vēl nav viss, kas tiek sagaidīts no mazajiem.
Šī gada laikā „Rūķīši” ir čakli-, iemācījušies mērīt un zī-
mēt ar lineālu, rēķināt vienkāršus teksta uzdevumus, no-
saukt nedēļas dienas, mēnešus, gadalaikus. Viņi prot rū-
pīgi griezt, līmēt, zīmēt, veidot, jo tas attīsta sīko pirkstu
muskulatūru. Daudz vingro, skrien, lec, spēlē spēles. Vēl
var nosaukt savu vārdu, uzvārdu, dzimšanas dienu, dzī-
vesvietas adresi, valsti, kurā dzīvo.

Prieks par tiem bērniem un vecākiem, kuri izprot mā-
cīšanās nopietnību un regulāri apmeklē bērnudārzu. Gribētos
uzsvērt, ka no bērniem tiek prasīts diezgan daudz – salī-
dzinoši īsā laika periodā ir jāapgūst plašs un dažāds zināšanu
loks. 

No bērnudārza sākas ceļš uz nezināmām tālēm
Un sākas domātājs, kas dzīvi veidos rīt.
Kaut gan nav pieņemts teikt par mīlestību paldies,
Mēs lepojamies un sakām jums paldies!

Paldies vecākiem par atbalstu, sapratni, iesaistīšanos
“Rūķīšu” grupiņas aktivitātēs. Paldies par neizmēroja-
mo mīlestību, ko sniedzat bērniem un mums!

Skolotājas Sandra un Inta   
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Svētki atnāk un aiziet, 
bet paliek prieks
Par svecēm, egli un 
dāvanām,
par sirdi, ko cilvēks
neaizliedz,
dvēselei mācot būt baltai.
Un tad nav svarīgi:                       
Ir vai nav sniegs,
Jo ceļš atvērts gaišākām
domām...                   

Ar gaišām domām par
sevi un mūsu līdzcilvē-
kiem arī aizgājušā gada

nogalē biedrība „Manai mazpilsētai Aknīstei” turēja rūpi
par Ziemassvētku labdarības akcijas norisi. Tā ir vie-
na no biedrības stabilākajām tradīcijām kopš tās dibi-
nāšanas 2003.gadā. Tās pamatā ir savstarpēja uzticē-
šanās un vēlme darīt labu, iepriecināt. Mūsu sveicamie
ir cienījama vecuma aknīstieši, arī cilvēki ar īpašām va-
jadzībām, kuri pirms Ziemassvētkiem sagaida kādu no
20 biedrības biedriem, saņem biedrības sarūpēto dāvanu,
kopīgās sarunās pavada kādu laiku un, šķiroties – no-
solās noteikti sagaidīt arī nākošos Ziemassvētkus un jau-
nu tikšanos. 

Sveicamo loks šo 16 gadu laikā ļoti palielinājies. Ja pir-
majā gadā tie bija tikai 25, tad šoreiz 65. Šīs ikgadējās tik-
šanās ir ļoti dažādas – tās ir tieši tik dažādas, cik dažādi
esam mēs paši. Kāda cienījama
aknīstiete rīta stundā savu svei-
cēju sagaidīja ar adīkli rokās.
Aknīstes Veco ļaužu nama 8 ie-
mītnieces dāvanas saņēma pie sa-
vas oriģinālās eglītes, cenšoties ie-
priecināt sevi un atnākušos tra-
dīciju kopas “Čukurs” budēļus ne
tikai ar našķiem, bet arī kopīgās
dziesmās un izdarībās. Īpašs pal-
dies jaunajai nama saimniecei
Regīnai Kokinai par pārsteidzo-
ši skaisto dziesmu!

Ar šī raksta un laikraksta starp-
niecību vēlamies nodot apciemo-
to senioru pateicības vārdus visiem
mūsu Aknīstes ziedotājiem –
zemniekiem, tirdzniecības un pa-

kalpojumu sniegšanas iestāžu va-
dītājiem, arī individuālajiem zie-
dotājiem, kas paši izteica vēlmi būt
kopā. Arī par labajām domām, kas
nāk līdzi katrai ziedotajai naudas
summai. 

Svētki atnāk un aiziet, bet paliek
prieks
Par svecēm, egli un dāvanām,
par sirdi, ko cilvēks neaizliedz,
dvēselei mācot būt baltai.

Teksts Sk. Medvecka
Foto L. Prande

Ziedotāju saraksts 2018 

N Uz mums V rds, uzv rds 

1.  SIA “Ind res” Modris un Nauris Porieši 
2.  SIA “Astarte” Oj rs Kar evskis, Ligita Dzene, 

J nis Anspoks 
3.  SIA „Juniks” Juris Zlobins 
4.  Z/s “Jaunplikši” Gunta un Aivars Medvecki 
5.  Kafejn ca „Kalni ” Inese un Juris Sorokini 
6.  SIA Woodmaster Sandris Geitus 
7.   Inguna Jo e 
8.  A Aptieka” 67 Agita Lo a 
9.  Veikals „Vesko” (SIA 

”JTES”, veikals nr.102 
Gita Zavadska 

10.  SIA “Assi” Viktors Lahti ins 
11.  z/s „Lapegles” Lilita un J nis Zelti i 
12.   Aija un Andris Voitiški  
13.  z/s „Aizupes” Ilze un Laimonis Ieleji 
14.  IK “AGAO” Gints Treinis 
15.   Aija un Alberts Kurklieši 
16.   In ra Br vere 
17.   Rita Maslova 
18.   Ilga C l te 
19.   J lija Tarvide 
20.   Inese Romnovska 
21.   Zelti š J nis 
22.   Brunova Laima 
23.  SIA “JK Plus” Aleta un Juris Kuz ecovi 
24.  z/s „Liepas” Curikovu imene 
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Turpinājums no 1. lpp.

26.janvārī Gārsenes pilī tika atklāta novadnieces Irmas
Deksnes radošo darbu izstāde „Siltums manai dvēselei“ un
Ilgas Ģīles konfekšu-ziedu pušķi. Katram interesentam ir
iespēja iepazīties, skatīt un baudīt vairāk nekā 20 darbus,
kas tapuši pēdējo piecu gadu laikā. Bet visiem, kas bija uz
atklāšanu, bija iespēja ieklausīties stāstījumā un jautāt.
Dvēselē ielīst siltuma stari gan no dabas skatiem, dzīv-
niekiem, cilvēkiem, ziediem. Izstāde ir apskatāma līdz 26.02.
Gārsenes pilī darba dienās no plkst.9.00 līdz 16.00. Pēcāk
ikvienam bija iespēja darboties radošajā darbnīcā kopā ar
Ilgu -“Konfekšu pušķis sev un tev“. Priecājos par jauko va-
dītāju -viņas hobiju un dāsno vēlēšanos padalīties ar citiem
ar savām zināšanām, prasmēm un iemaņām. Katra dar-
bnīcas dalībnieka rokās „izplauka“ skaisti rožu ziedi un ide-
jas tika paņemtas līdzi. Gribas vēlēt, lai top jauni skais-
tumi – gan gleznas, gan konfekšu -ziedu pušķi! Lai nova-
da ļaudīm ir interese un vēlēšanās iepazīties ar ko jaunu

un darboties. Paldies jums visiem!
Uz tikšanos Gārsenes pilī! 
Dace no pils. 

Foto L. Prande

Šā gada 1.janvārī stājās spēkā Ugunsdrošības noteiku-
mu prasība, kas aizliedz daudzdzīvokļu objektā dabīgās ven-
tilācijas kanālam pievienot mehāniskās ventilācijas iekārtu,
ja telpā izvietots gāzes aparāts un nav ventilācijas, kas no-
drošina pastāvīgu gaisa apmaiņu telpā un noplūdušās gā-
zes novadīšanu ārpus būves.

Kāpēc šāda prasība iekļauta Ugunsdrošības no-
teikumos?

Minētā prasība Ugunsdrošības noteikumos iekļauta pēc
gāzes ekspertu un skursteņslaucītāju atzinuma, jo, pie-
mēram, pievienojot tvaika nosūcēju vienīgajam dabīgās ven-
tilācijas kanālam, tiek traucēta paredzētā gaisa apmaiņa
virtuvē, kas objektos, kuros tiek izmantota dabasgāze, var
radīt spādzienbīstamu gāzes koncentrāciju.

Kādēļ prasība attiecināma uz namiem, kur izmanto
dabasgāzi?

Dabasgāze ir vieglāka par gaisu un tā koncentrējas tel-
pas augšējā daļā, tādēļ arī  dabīgās ventilācijas sistēma ie-
rīkota, lai dabasgāzes noplūdes gadījumā telpa tiktu iz-
vedināta caur dabīgās ventilācijas kanālu, kura ievads at-
rodas telpas augšējā daļā pie griestiem. Tas nereti ir vie-
nīgais ventilācijas kanāls, līdz ar to nosprostot ventilāci-
ju ar tvaika nosūcēju nedrīkst.

Kā tiks pārbaudīts, vai prasība tiek ievērota?
Ugunsdrošības prasību mērķis nav iedzīvotāju sodīša-

na, bet gan drošas vides veidošana un uzturēšana. Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienests nepārbaudīs katru
mājokli un pārbaudes, galvenokārt, tiks veiktas tajos mā-

jokļos, par kuriem tiks saņemti iesniegumi vai sūdzības vai
būs notikuši ugunsgrēki. Iespēju robežās notiks dzīvoja-
mā sektora apsekošana par ugunsdrošības prasību ievē-
rošanu mājokļos un koplietošanas telpās. Dzīvojamā sek-
tora pārbaudes nebūs nekas jauns, jo tās notiek katru gadu
un notiks arī turpmāk.

Ko darīt, ja tvaika nosūcējs noslēdz vienīgo dabī-
gās ventilācijas kanālu?

Obligāti veicamā darbība – atvienot tvaika nosūcēju no
dabiskās ventilācijas kanāla. Atgādinām, ka dabīgā ven-
tilācija ir būves pamatkonstrukcija un jebkura iejaukša-
nās, piemēram, bez saskaņojuma pārbūvējot dabīgo ven-
tilāciju un pievienojot tvaiku nosūcēju, nekad nav bijusi
pieļaujama un uzskatāma par patvaļīgu būvniecību.

Kādi ir iespējamie problēmas risinājumi?
1. Noskaidrot, kāds ir tvaika nosūcēju modelis, pro-

ti, vai tajā var ielikt speciālos filtrus (piemēram, ogles filtrs
smaržu noņemšanai un dūmu filtrs dažādu citu izgaroju-
mu attīrīšanai) kas nodrošina tvaiku attīrīšanu recirku-
lācijas režīmā, vai nomainīt esošo tvaika nosūcēju ar tādu,
kas var strādāt recirkulācijas režīmā. Vienlaicīgi norādām,
kā šādi filtri ir regulāri jākopj un nepieciešamības gadījumā
jāmaina, mainīšanas biežums ir atkarīgs no ēdiena gata-
vošanas biežuma un tvaiku (taukvielu) intensitātes dau-
dzuma (kontrole reizi pusgadā).

2. Jaunā ventilācijas kanāla izbūve visai dzīvojamai
mājai. Šajā gadījumā jāņem vērā, ka: 

Daudzdzīvokļu namos, kur izmanto dabasgāzi,
jābūt nodrošinātai dabīgai ventilācijai
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būvdarbiem ir jāsaņem kopīpašnieku piekrišana, 
jāiesaista sertificēts ventilācijas sistēmu speciālists, ser-

tificēts būvkonstruktors un sertificēts arhitekts, 
jāveic ēkas tehniskā apsekošana,
ja ēka ir kvalificējama kā būves trešā grupa (piemēram,

ēka, kurai ir vairāk nekā pieci virszemes stāvi, vai, kurai
ir vairāk nekā viens apakšzemes stāvs), tad būvprojektam
būs jāveic būvekspertīze.

3. Individuālais risinājums dabīgās ventilācijas izbūvei
konkrētajā dzīvoklī. Šajā gadījumā jāņem vērā, ka:

visas izmaksas gulstas uz konkrētā dzīvokļa īpašnieku,
būvdarbiem ir jāsaņem kopīpašnieku piekrišana, 
jāiesaista sertificēts ventilācijas sistēmu speciālists, ser-

tificēts būvkonstruktors un sertificēts arhitekts, 
jāveic ēkas tehniskā apsekošana, 
ja ēka ir kvalificējama kā būves trešā grupa (piemēram,

ēka, kurai ir vairāk nekā pieci virszemes stāvi, vai, kurai
ir vairāk nekā viens apakšzemes stāvs), tad būvprojektam
būs jāveic būvekspertīze.

Atgādinām, ka atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu
80.punkta prasībām dabīgās ventilācijas kanālu pārbau-
da un tīra ne retāk kā reizi 5 gados, savukārt, ja objektā
ir gāzes aparāts, – ne retāk kā reizi 3 gados. Dabīgās ven-
tilācijas kanālu pārbauda un tīra speciālists, kurš var ap-
liecināt, ka ir tiesīgs to darīt.

VUGD aicina neatlikt rūpes par savu un tuvinie-
ku drošību, bet gādāt, lai mājoklis būtu drošs! Ja jums
ir radušies jautājumi par ugunsdrošību mājoklī, vai-
cājiet VUGD amatpersonām – rakstiet, zvaniet vai
nāciet uz jums tuvāko daļu vai posteni!

Plašākai informācijai:
Inta Palkavniece
VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas no-

daļa
Tel. 67075871, 27098250 
inta.palkavniece@vugd.gov.lv

VISC un ESF projekts “
Atbalsts izglītojamo individuālo

kompetenču attīstībai” 
2018./2019.m.g. I semestrī

Jau otro mācību gadu Aknīstes vidusskolā tiek realizēts
projekts, kurā skolēniem ir iespēja pilnveidot un attīstīt
savas individuālās kompetences STEM mācību priekšmetos
– matemātikā, fizikā, ķīmijā, bioloģijā, dabaszinībās un ro-
botikā.

Šogad, līdzīgi kā iepriekšējā mācību gadā, 2 stundas ne-
dēļā notiek  Lego robotikas pulciņa nodarbības izglītoja-
majiem ar vispārējiem sasniegumiem 1.-7.klasēm, kurās
piedalās 16 skolēni ar pietiekamiem un optimāliem mācī-
bu sasniegumiem. I semestrī novadītas 30 kontaktstundas
skolēniem un 4 stundas veikts metodiskais darbs (skolē-
nu brīvlaikos), lai sagatavotu un pielāgotu materiālus ro-
botikas nodarbībām. 

2018.augustā Daugavpilī  apmeklēju 12 stundu VISC or-
ganizētos kursus “Pedagogu profesionālās kompetences piln-
veides programma robotikas jomā (1.-6.klase)” . Dalība šajā
projektā, kursu apmeklēšana un skolas apņemšanās tur-
pināt robotikas pulciņa darbību arī pēc projekta, dos iespēju
papildināt  skolas materiālo bāzi ar 10 robotikas “Makeblock”
komplektiem. Tas ir lieliski! Paldies projekta koordinato-
rei un skolas direktorei A.Voitiškei.

Lego robotikas pulciņa dalībniekiem šogad ir izvirzīti am-
biciozi plāni – piedalīties FLL 2018/2019 sezonas sacensībās
“IntoOrbit”, kas 2019.gada martā norisināsies Valkā.

Skolotājiem jau rudenī, Rīgas starptautiskajā skolā, no-
tika  šīs sezonas ievadnodarbība, kurā guvām priekšsta-
tu par sacensību noteikumiem, veicamajiem sagatavoša-
nās darbiem, tēmas saistību ar kosmosu. 

Skolā iegādāts “IntoOrbit” robotu spēles laukums, kurā
pulciņa dalībnieki aktīvi trenējas dažādu misiju veikšanā
programmējot robotus, testējot  un uzlabojot savas pro-
grammas. Vēl jāpilnveidojas prezentācijas gatavošanā un
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uzstāšanās prasmēs, kā arī komandas
saliedētā darbībā. 

Ļoti aktīvi un atbildīgi robotikas pul-
ciņā darbojas 5.klases skolēni
R.Radionovs, A.Andžāns, K.Trušele un
A.Minkeviča, 7.klases skolēni S.Bašķis,
R.Čāmāns , R.Gasparovičs un
P.E.Grauziņa. Tulkošanas darbos (mi-
siju apraksti pieejami tikai angliski) ie-
saistījās M.A.Mažeika (7.klase) un
K.Pore (9.klase).

Paldies skolas vadībai , Aknīstes no-
vada pašvaldībai un skolēnu vecākiem
par atbalstu mūsu robotikas aktivi-
tātēs.

Aknīstes vidusskolas robotikas
pulciņa vadītāja L.Mažeika

Ar īpašu filmas seansu 28. februārī atklās
ceļojošās izstādes “Izgaismot Latviju”

pieturvietu Aknīstē
28. februārī Aknīstes novada bibliotēkā (Skolas iela

16, Aknīste) ar īpašu filmas seansu un tās veidotā-
ju dalību tiks atklāta ceļojošā izstāde “Izgaismot
Latviju”, kurā apskatāmas fotogrāfijas no fonda “1836”
organizētajiem un Imanta Ziedoņa muzeja atbalstī-
tajiem ekspedīciju gājieniem apkārt Latvijai vairāk
nekā trīs gadu garumā. Izstāde “Izgaismot Latviju”
Aknīstē būs apskatāma no 28.februāra līdz 13.mar-
tam darba dienās no plkst. 10.00 līdz 17.00. Kultūras
notikums “Izgaismot Latviju” īstenots ar AS
„Attīstības finanšu institūcija Altum“, Eiropas
Sociālā fonda un BlueOrange bankas atbalstu.

Ar kuratores Velgas Vītolas palīdzību tapušās tematiskās
izstādes “Izgaismot Latviju” ietvaros ikvienam tās ap-
meklētājam būs iespēja noskatīties arī režisora Jāņa Rēdliha
un Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas “RISEBA”
studentu un mācībspēku kopīgi veidoto filmu – cilvēcīga
sirsnīguma pilnu atskatu par ekspedīciju gājieniem apkārt
Latvijai, kas, piedaloties tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju,
norisinājās 43 pašvaldību teritorijās Latvijas pierobežā un
kulmināciju piedzīvoja Latvijas simtgades akcijas
“Izgaismot Latviju” laikā pagājušā gada 21. jūnijā. 

Akcijas laikā ikviens bija aicināts noiet vienu sev īpa-
šu kilometru paša izvēlētā vietā par godu valsts simtga-
dei. Ekspedīciju gājienu rezultātā tika iezīmēts “1836 ceļš”
– maršruts, kas ved apkārt mūsu valstij un ļauj iepazīt
Latvijas krāšņo pierobežu un tās stāstus gluži kā Imanta
Ziedoņa grāmatā “Leišmalīte”.

““Filma un izstāde “Izgaismot Latviju” ir Imanta
Ziedoņa muzeja un bankas BlueOrange dāvana
Latvijai tās simtgadē. Trīs gadu laikā tika savākts
milzīgs daudzums foto un video materiāla par Latviju
un tās cilvēkiem. Tā ir milzīga kultūrvēsturiska vērtī-
ba, kas nedrīkstēja iet zudībā. ”Izgaismot Latviju” ir vel-
tījums Latvijai un tās iedzīvotājiem un stāsta par “1836
ceļa” izzināšanas gājieniem un cilvēkiem, kas šai idejai vel-
tīja savu laiku un degsmi. Par to, kāda ir Latvija, kādu to
ceļā ieraudzīja daudzie gājienu dalībnieki. Šī filma ir uni-
kāls mantojums nākamajām paaudzēm, kas apkopo to, kāda
šo trīs gadu laikā bija Latvijas pierobeža, un stāsta, kādi
esam bijuši mēs paši – Latvijas iedzīvotāji. Filma ir uni-
kāla arī ar Imanta Ziedoņa muzeja iesaisti tās veidošanā.

Lepojos, ka varam sevi dēvēt par pirmo muzeju Latvijā, kura
aizgādnībā tapusi pilnmetrāžas dokumentāla filma un iz-
stāde,” prieku par izstādes un filmas tapšanu pauž Imanta
Ziedoņa muzeja Uzticības padomes pārstāve Žanete
Grende. 

Pēc pieturvietas Daugavpilī, izstāde “Izgaismo Latviju”
kopā ar režisora Jāņa Rēdliha veidoto tāda paša nosaukuma
filmu ceļos uz kādu citu pierobežas novadu, turpmāko gadu
laikā apceļojot visu Latviju. Informāciju par turpmākiem
filmas seansu laikiem, kā arī izstādes ceļojuma maršrutu
apkārt Latvijai iespējams atrast Imanta Ziedoņa muzeja
mājas lapā www.ziedonamuzejs.lv un muzeja Facebook lapā.

„Kultūras notikums „Izgaismot Latviju“ ir daļa no mu-
zeja projekta „Imanta Ziedoņa muzejs ir ceļš“ paredzēta-
jām aktivitātēm, kas realizēts ar AS „Attīstības finanšu in-
stitūcija Altum“ un Eiropas Sociālā fonda projekta
NR 9.1.1.3/15/I/001 „Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai“
atbalstu. Granta līguma NR 234287/SU0000072.“

Vairāk informācijas: 
Marta Lagzdiņa
E: marta.lagzdina@deepwhite.lv
M: 29989769
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7 miljardi gadu
pirms pasaules gala 

spēlfilma, režisors Jānis Ābele, 78 mi-
nūtes, 2018, Latvija, Francija

Anotācija un īss apraksts 
Filma būs ļoti piemērota Valentīna

dienas noskaņai, jo šis godīgais mīlas
stāsts atspoguļo gan jaunības mīlestī-
bas aizrautību un trauslumu, gan ie-
mīlējušos jauniešu   pretrunas un at-
tiecībās līdz galam nepateikto. Filma ir
režisora paša mīlestības apliecinājums
kinovēsturē zināmajam franču kino vir-
zienam  „jaunais vilnis“, kam raksturīgs
nesamākslots patiesums, dabiskums un
trauksme.

Divi latviešu jaunieši sastopas
Francijas dienvidos. Viņš studē res-
taurāciju, viņa – jau sen kā apmetusies
uz dzīvi Marseļā, strādā frizētavā un…
ir pārsteidzoši līdzīga tēlam, ko puisis
atsedz kādas baznīcas altārgleznas
apakšslānī. Pēc īsā romāna Francijā Leo
atgriežas Latvijā, kur jau atkal pēc brī-
ža satiks Annu. Viņa ir atgriezusies, par

spīti sarežģītām attiecībām ar Rīgu.
Viņu mīlestība uzplaukst, tomēr - jo tu-
vāk viņi viens otru pielaiž, jo Anna šķiet
neaizsniedzamāka. 
Jāņa Ābeles pirmā pilnmetrāžas
spēlfilma pārstāv Latvijas kinematog-
rāfā ne pārāk bieži sastopamo melod-
rāmas – jeb kā to dēvē pats režisors –
mīlas drāmas žanru, kurš arvien ir vi-
linošs daudziem kino skatītājiem.

Filma turpina starptautisku atzinī-
bu guvušajā īsfilmā “Augstāk par zemi”
aizsāktās pārdomas par jaunību un mī-
lestību, risinot mūžseno tēmu par cil-
vēka vēlmi mīlēt un būt mīlētam. Ar
mistikas noskaņu apvītā un jutekliskā
mīlas stāsta galvenie iedvesmas avoti
ir franču Jaunais vilnis un Francijas
kino kopumā.

Šis kino mīlas stāsts sola jauneklīgas
un pavasarīgas dvesmas kino reper-
tuārā. To apliecina arī filmas koman-
da, kurā sastrādājušies gan jaunie kino
veidotāji - režisors un scenārists Jānis
Ābele, operators Toms Šķēle, producente
Inga Jerzjukova, gan pieredzes bagātie
kā filmas producents Guntis Trekteris,
skaņu režisors Ernests Ansons, filmas
mākslinieks Jānis Bijubens. 

Mūsdienīgu noskaņu filmai piešķir
Grupas Baložu pilni pagalmi skaņdarbi.

Galvenajās lomās ir divi jaunie
Latvijas aktieri Raimonds Celms
(Latvijas Nacionālais teātris) un Jana
Herbsta (Mihaila Čehova Rīgas Krievu
teātris), kuri abi jau uz teātra skatuvēm
iemantojuši lielu popularitāti un skatī-
tāju mīlestību. 

Filmas galveno varoni noslēpumai-
no Annu teicami atveido Jana Herbsta,
kura  2014. gadā absolvējusi Latvijas
Kultūras akadēmijas Rīgas Krievu teāt-
ra kursu. un  pašā gadā kļuvusi par
Rīgas Krievu teātra aktrisi. Filmējusies
seriālos „Uguns Grēks“ un „Ēnu spēles“,
kā arī vairākās studentu filmās.

Latvijas Nacionālā teātra mājas lapā
par Raimondu Celmu teikts:
“Jūtīgums, intelekts un skatuviskais ša-
rms Raimondam ir, vēlme būt uz ska-
tuves un pierādīt sevi, apņēmība ne-
nobīties no pirmajām grūtībām arī.

Turklāt viņu, gluži kā vecos laikos, pa-
vada meiteņu mīlestība, kas liecina, ka
pēc varoņiem un mīlētājiem uz skatuves
pieprasījums ir joprojām”. Raimonda
Celma debija kino jomā bija režisora Jāņa
Norda filmā “Ar putām uz lūpām”, pašlaik
aktieris filmējas “Dvēseļu putenī”. „

„Tas būtībā ir jauna cilvēka skatījums
uz viņa paša dzīvi, uz to, kur viņš at-
rodas un kā vēlas sevi redzēt. Galvenā
varoņa dzīve dramatiski mainās, jo
stāsts ir par visinteresantāko tēmu dzī-
vē – mīlestību, un tur, kā paši zinām,
mierīgi nekas nevar notikt...Iekšējās pa-
saules notikumi filmā gan parādās diez-
gan savdabīgi – tie nav ārēji plaši un eks-
presīvi. Režisora vēlme bija iekšējo pa-
sauli rādīt jūtīgiem mākslinieciskās iz-
teiksmes līdzekļiem, kurus viņš aizgu-
vis, iedvesmojoties no franču jaunā viļ-
ņa metodēm un filozofijas. Bija ļoti in-
teresanti strādāt! Skaistākais, kas man
saistās ar šo filmu – tas ir neprātīgs jau-
neklīgas degsmes projekts, kur mēs, jau-
ni cilvēki, esam satikušies, vēloties iz-
stāstīt daļu no jaunības sajūtas, kas mū-
sos mīt. Ņemot vērā, ka mums bija su-
permikrobudžets, toties lielas ambīci-
jas, kā tas kopumā varētu izskatīties;
visu savu labāko gribu ieguldījām šajā
darbā. Esmu ļoti priecīgs par to,” stās-
ta Raimonds Celms.

Aktrise Jana Herbsta par darbu pie
filmas saka: „Tobrīd latviešu kinema-
togrāfijā tādas filmas par divu jaunu cil-
vēku attiecībām nemaz nebija. Tur ir
tālu no miera, tālu no skaistā, bet… tas
viss ir skaisti.”

Filmā interesantu tēlu veidojis teāt-
ra pazinējiem labi zināmais Liepājas
Teātra aktieris Leons Leščinskis.
Līdzās viņiem filmā redzams Francijā
slavenais režisors Emanuels Murē
(Emmanuel Mouret), kura jaunākā fil-
ma Žonkjēras jaunkundze (Mademoiselle
de Joncquières) viņa dzimtenē jau sa-
vākusi vairāk nekā pusmiljonu skatī-
tāju un vēl aizvien tiek izrādīta.
Jāpiemin, ka atzītais režisors līdz šim
gandrīz nemaz nav spēlējis citās filmās
izņemot sevis paša režisētajās. Šis ir vēl
viens unikāls aspekts šai Latvijas filmai

No Tevis tik daudz bija ko gūt.
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt …

Pieminēsim Aknīstes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos Mūžībā aizgājušos:

Broža Osvalds      02.01.1939    01.12.2018
Dronka Juris      13.02.1957    09.12.2018
Duncis Pēteris      06.04.1940    27.12.2018
Glavāne Simona      13.04.1986    07.12.2018
Ģeidāns Jānis      10.03.1974    07.01.2019
Kliģe Inta Astrīda     20.07.1952    16.01.2019
Kronis Andris      18.03.1959    25.12.2018
Markovskis Sergejs     23.04.1946    25.01.2019

Roga Velta      13.03.1930    11.12.2018
Strēlniece Silvija      16.06.1944    23.01.2019
Šīmane Zenta      22.12.1931    09.01.2019
Treinis Jānis      19.11.1925    31.12.2018
Trofimovs Trofimovičs 
Pēteris 09.12.1938    23.01.2019
Valpētere Helēna      30.01.1939    25.01.2019

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa



Aknîstes novada domes iz de vums
Re dak ci ja: Lâsma Pran de telef. 65237762, mob. 26386407, e-pasts las ma. pran de@akniste.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”. 

Pateicība.
Mēs, veco ļaužu namā dzīvojošās,
vissirsnīgāko paldies sakām
Tradīciju kopai ”Čukurs” par dzies-
mām, dančiem, novada labvēļu sa-
rūpētajiem saldumiem Ziemas -
svētkos, par garšīgajiem pīrādzi-
ņiem. Atcerējāmies jau dzirdētas un
nedzirdētas dziesmiņas, dzejolīšus,
labā, priecīgā noskaņojumā aizva-
dījām Ziemassvētkus un sagaidījām
2019. gadu. 

Veco ļaužu nama iedzīvotājas.

Izsakām pateicību dakterei Edītei
Eleksei par mūsu tēva, vectēva un
vecvectēva Jāņa Treiņa ārstēšanu,
visam Aknīstes veselības un sociālās
aprūpes centra kolektīvam par laip-
nību, rūpīgu kopšanu un aprūpē-
šanu. Lai veksme Jums visiem! 

Tuvinieki.

Ai, vējiņi, kam nolauzi
Taisnāko ozoliņu;
Ai, nāvīte, kam paņēmi
Vienīgo bāleliņu?

Skumjās esam kopā ar pāragri
mūžībā aizgājušā,

īstena Radžupes patriota,
Jāņa Ģeidāna tuvajiem.
Klases biedri un audzinātāja

Daudz darbiņi padarīti,
Daudz solīši iztecēti:
Lai nu mīļā Zemes māte
Pārklāj savu seģenīti.

Izsakām līdzjūtību Birutai un
Aigai māmuļu u vecmāmiņu

zemes klēpī guldot.
PII “Bitīte” kolektīvs

Kas smagāks vēl var būt,
pa dzīves taku ejot,
Kā atdot zemei to,
kas sirdij tuvs un dārgs…

Izskām visdziļāko līdzjūtību
Olgai Ivanovai no dzīves biedra

Jāņa Puķēna atvadoties.
Dzirnavu ielas 9 iedzīvotājas.

Mūžs bērzu sulu krūze,
Un dārgumiem pilns 

kauss,-
To šodien dzīves vēji
Tev līksmi dzied pie 

auss.
Tev nolemts pavasarī
Ar sirdi būt arvien,
Jo tās ir palu straumes,
Ko laiks Tev apkārt sien.

Sveicam Zentu
Ozoliņu skaistajā 

85. gadu
jubilejā!

Avotu ielas 24
iedzīvotāji.


