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Mazo vokālistu konkurss  „Cālis – 2019” 
Turpinājums 7. lpp.



ã Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Aknīstes Pakalpojumi”, reģistrācijas Nr.45403000709, Gada
pārskatu par 2018.gadu.

ã Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs”, reģistrā-
cijas Nr.40003331306, Gada pārskatu par 2018.gadu.

ã Ņemt aizņēmumu 138303 EUR Valsts kasē uz 20 ga-
diem Radžupes ielas iekšpagalmu un ceļa atjaunošanai
Aknīstes pilsētā. Kopējās būvniecības izmaksas: 184403,76
EUR; pašvaldības līdzfinansējums 25% - 46100,94 EUR.

ã Izdarīt Aknīstes novada pašvaldības institūciju amat-
personu un darbinieku atlīdzības nolikumā 40.punkta
40.1.apakšpunktā šādu grozījumu:

“40.1. autobusa vadītājs – 4.65 euro/h”
ã Atļaut SIA “Aknīstes Pakalpojumi” dzēst 1 personas

(miris) parādu 28,89 EUR par dzīvokļa Augšzemes ielā 7
– 3, Aknīstē, īri un parādu  301,67 EUR par dzīvokļa
Augšzemes ielā 36 – 5, Aknīstē, īri.

ã Piešķirt līdz 700 EUR 3 (trīs) videonovērošanas ka-
meru iegādei un uzstādīšanai Aknīstes estrādē no taut-
saimniecības budžeta līdzekļiem.

ã Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos notei-
kumus Nr.5/2019 „Grozījumi Aknīstes novada domes
25.07.2018. saistošajos noteikumos Nr.11/2018 “Par paš -
valdības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, neiz-
vērtējot to materiālo stāvokli””.

ã Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos notei-
kumus Nr.6/2019 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu snieg-
šanas kārtība Aknīstes novadā”. 

ã Slēgt deleģēšanas līgumu ar Jēkabpils pilsētas paš -
valdību par pedagoģiski medicīniskās komisijas darbības
nodrošināšanu.

ã Slēgt deleģēšanas līgumu ar Jēkabpils novada paš -
valdību par Izglītības pārvaldes darbības nodrošināšanu.

ã Slēgt deleģēšanas līgumu ar Jēkabpils novada paš -
valdību par Kultūras pārvaldes darbības nodrošināšanu.

ã Apstiprināt 2019.gada 12.marta izsoles rezultātus, no-
sakot 1 personu par nekustamā īpašuma (dzīvokļa) Miera
ielā 1 - 16, Aknīstē, Aknīstes novadā, izsoles uzvarētāju,
kurš ir nosolījis augstāko cenu, kas sastāda EUR 3166,00.

ã Atļaut atdalīt no nekustamā  īpašuma “Ancāni”, īpa-
šuma Kadastra Nr.56440050126, Asares pagastā, Aknīstes
novadā, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kopējo pla-
tību – 30.3 ha, vienu zemes gabalu ar kadastra apzīmēju-
mu 56440050127 20.2 ha platībā.

ã Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Jaunupītes”,
īpašuma Kadastra Nr.56620010009, Gārsenes pagastā,
Aknīstes novadā, kas sastāv no sešām zemes vienībām ar
kopējo platību – 18.41 ha, vienu zemes gabalu ar kadas-
tra apzīmējumu 56620010106 7.1 ha platībā.

ã Apstiprināt zemes nomas pakalpojuma cenrādi:

Minimālā nomas maksa par lauksaimniecībā izmanto-
jamu zemes gabalu gadā nedrīkst būt mazāka par EUR 28
bez PVN.

Cenrādis stājas spēkā ar 2019.gada 1.aprīli.

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpa-
šumam Lauku  iela 2C, Aknīste, Aknīstes nov. (z.v. kadastra
apzīmējums 56050010021).

ã Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam Indras, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads (z.v.
kadastra apzīmējums 56250080065).

ã Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma sadalīšanai, kadastra Nr.56440050248,
“Ūdenssaimniecība”, Asares pagastā, Aknīstes novadā, ze-
mes vienības kadastra apzīmējums Nr.56440050262. 

ã Iznomāt  1 personai pašvaldībai piekrītošo zemes ga-
balu 1.0 ha  platībā, kadastra apzīmējums 56250050126.

ã Iznomāt 1 personai pašvaldības zemes gabalu 3,3691
ha platībā,  kadastra Nr.56620050018.

ã Pagarināt zemes nomas līgumu 1 personai par paš -
valdības zemes gabala 0,06 ha platībā,  kadastra apzīmējums
56620030182, nomu.

ã Pagarināt zemes nomas līgumu 1 personai par paš -
valdības zemes gabala 0,8 ha platībā,  kadastra apzīmē-
jums 56620030284, zemes gabala 0,40 ha platībā, kadas-
tra apzīmējums 56620030088, zemes gabala 0,22 ha pla-
tībā, kadastra apzīmējums 56620030183, nomu. 

ã Pārtraukt siltā ūdens piegādi daudzdzīvokļu mājām
“Rīti” un “Spodras”, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes
novadā, pēc apkures sezonas.

ã Piešķirt 1 personai dzīvojamo platību Augšzemes ielā
7 – 3, Aknīstē, Aknīstes novadā, īres līgumu slēdzot uz 3
mēnešiem.

ã Atzīt 1 personu par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvok-
ļa jautājuma risināšanā un reģistrēt reģistrā Nr.1
“Pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu izīrēšana” ar kārtas
Nr.138.

ã Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvok-
li Augšzemes ielā 55-5, Aknīstē, kas  noslēgts ar 1 perso-
nu, uz 3 (trim) mēnešiem ar nosacījumu par parāda nomaksu.

ã Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvok-
li Augšzemes ielā 55-1, Aknīstē, kas  noslēgts ar 1 perso-
nu, uz 3 (trim) mēnešiem ar nosacījumu par parāda nomaksu.

ã Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvok-
li Augšzemes ielā 4-5, Aknīstē, kas  noslēgts ar 1 personu,
uz 6 (sešiem) mēnešiem.

ã Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvok-
li “Kraujas 1” – 8, Kraujas, Gārsenes pagastā, kas  noslēgts
ar 1 personu, uz laiku līdz 01.10.2019. 

ã Sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu „Pašvaldības
ceļa Nr.3-1 Aknīste-Krāces (0.000 km - 0.148 km), Melioratoru
(0.070 km - 0.728 km), Avotu (0.000 km - 1.003 km), Lauku
(0.000 km - 0.931 km), Girenieku (0.017 km - 0.360 km) ielu,
to posmu pārbūve, Aknīstē, Gārsenes pagastā, Aknīstes no-
vadā”. Apstiprināt projektu finanšu plānu:

Projekta īstenošanai nepieciešamos finanšu līdzekļus ņemt
kā aizņēmumu no Valsts kases.

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

Kancelejas vad.I.Buiķe

Aknīstes novada domes sēdes 27.03.2019. lēmumi
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Nr. 
p.k. 

Administrat v  vien ba M rvien ba 
l dz 10 ha 

Cena 
(euro) par 
ha  

1. G rsenes pagasts ha 60 
2. Akn stes pagasts ha 60 
3. Asares pagasts ha 50 

R d t ji EUR 
Finans jums kop  1 116 769.2 (ar PVN) 
Attiecin m s izmaksas  
          Publiskais finans jums (12%) 135 351.56  
          Pašvald bas finans jums (88%) 981 417.64 

tai skait  neattiecin m s izmaksas 136 192.17 
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Aknīstes
novada

pašvaldība
uzsāk

teritorijas
plānojuma
2019.–2030.

gadam izstrādi
2019. gada 27. februāra domes

sēdē (lēmums Nr. 51, protokols Nr.
2, 9. §.) pieņemts lēmums,
ka Aknīstes novada pašvaldība uz-
sāk teritorijas plānojuma
2019.–2030. gadam izstrādi.

Teritorijas plānojums ir vietē-
jās pašvaldības teritorijas attīs-
tības plānošanas dokuments,
kurā definēti nosacījumi turp -
mākai teritorijas izmantošanai un
apbūves veidošanai, maģistrālo in-
ženiertīklu un publisko transporta
objektu infrastruktūras attīstībai,
apmežošanai, derīgo izrakteņu ie-
guvei un citi būtiski nosacījumi at-
tiecībā uz pašvaldības teritorijas
izmantošanu. Lai teritorijas plā-
nojums tiktu izstrādāts pēc ie-
spējas kvalitatīvāk, tajā tiks ie-
tverti ne tikai kompetento insti-
tūciju nosacījumi un atzinumi,bet
arī iedzīvotāju priekšlikumi (at-
bilstoši teritorijas plānojuma
darba uzdevumam, vietējās pa-
švaldības plānošanas dokumenta
kompetencei, izstrādes darba
grupu un pašvaldības lēmu-
miem). Tādēļ, aicinu ikvienu ak-
tīvi piedalīties savas dzīves telpas
attīstības plānošanā.

Uz tikšanos sabiedriskajās
apspriešanās!

——-
Aknīstes novada pašvaldības
Telpiskās attīstības plānotāja
Santa Šmite
Mob. tel.: +37128612924
E-pasts: 
santa.smite@akniste.lv 

Ziedoņa „Leišmalīte”
atdzimst tūrisma ceļā

Veidojam jaunu pastāvīgu pārgājiena tūrisma ceļu.
Iedvesmojoties no fonda “1836” un Imanta Ziedoņa muzeja veidotā Latvijas ap-

ceļošanas gājiena, Leišmales pašvaldības ir uzsākušas darbu pie jauna pastāvīga
pārgājiena tūrisma ceļa izveides.

2014. gadā Imanta Ziedoņa muzejs un fonds “1836” aizsāka projektu “Izgaismot
Latviju”, kura mērķis bija 1836 km garo Latvijas robežu atdzīvināt tūrisma ceļā.
Ceļš tika sadalīts četros pārgājienu posmos, gar Latvijas–Lietuvas robežu izvei-
dojot “Leišmalītes” ceļu. Pēc Imanta Ziedoņa muzeja ierosmes, pierobežas pašvaldības
ir apņēmušās iepriekšējos gados veikto ceļu iedzīvināt par pastāvīgu tūrisma ceļu.
Šobrīd darba grupā ir iesaistījušies Daugavpils, Ilūkstes, Aknīstes, Viesītes, Neretas
un Vecumnieku novadu pašvaldību speciālisti.

Pirmajā darba grupas tikšanās reizē Aknīstē Imanta Ziedoņa muzeja pārstāves
Maija Jaunzeme un Žanete Grende iepazīstināja ar savu personīgo pieredzi starp-
tautiski pazīstamajā Svētā Jēkaba ceļā (spāniski Camino de Santiago) Spānijā, kas
katru gadu pulcē simtiem tūkstošu ceļotāju. Šis stāsts bija lielisks piemērs tam, kā
var attīstīties nomales un cik daudz iespēju paveras vietējiem iedzīvotājiem kā pa-
kalpojumu sniedzējiem. Veiksmīgi attīstot ieceri, nākotnē radīsies nepieciešamība
pēc naktsmītnēm un ēdināšanas pakalpojumiem, kas veicinātu pierobežas iedzīvotāju
ekonomisko aktivitāti.

Šobrīd ir uzsākts darbs
pie tūrisma ceļa iezīmēša-
nas kartē. Sēlijas pierobe-
žas pašvaldības aicina visus
interesentus uz kopīgām
talkām, lai iedzīvinātu ide-
ju dabā. Aprīlī un maijā no-
tiks piecas talkas. Viena no
tām – Aknīstes novadā. 3.
maijā, plkst. 10.00 pulcē-
jamies pie Dūņu tilta.
Sakopsim upes krastu līdz
Aknīstei. Pēc talkas būs ko-
pīgs ugunskurs ar muzi-
kāliem priekšnesumiem.

Uz tikšanos!
Sīkāka informācija pie

novada talku koordinatores
Santa Šmite
(+37128616357)
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Par kaķiem... 
Ne tikai citos

Latvijas novados, bet
arī Aknīstes novadā
ir aktuāla klaiņojošo
bezsaimnieka kaķu
problēma. Lai risinātu šo problēmu,
marta mēnesī Aknīstes novada pa-
švaldība sadarbībā ar veterinārsti Valiju
Kancāni rīkoja bezmaksas runču ste-
rilizācijas akciju ar mērķi nevairot klai-
ņojošo kaķu skaitu. Akcijas ietvaros tika
sterilizēti:

1.Gārsenes pagastā – 5 ,
2. “Kraujās” – 5,
3. Ancenes pagastā – 3,
4. Asares pagastā – 9,
5. Aknīstes pilsētā – 19 runči.
Paldies visiem novada iedzīvotājiem,

kuri izmantoja šo iespēju!

Aknīstes novada pašvaldības 
policijas inspektore Ija Ašaka

Latvijas Universitātes
deju folkloras kopas
“Dandari” otrā diska at-
klāšanas koncerts
“Kadriļu balle”, kas no-
tiks Gārsenes kultūras
namā, 27.aprīlī plkst.
19.00 dos iespēju vietējiem iedzīvotājiem iztēloties, kādas
četrpāru un daudzpāru dejas agrāk tika dejotas viņiem ne-
tālu esošajā Gārsenes pilī. Kopā ar mums koncertā darbosies
Aknīstes tradīciju kopa “Čukurs”.

Strādājot ar folkloras pierakstiem 39. pastāvēšanas ga-
dus, Dandaros ir izveidotas pāru, rotaļdeju un daudzpā-
ru (kadriļu) deju rekonstrukcijas un interpretācijas. Taču
kā lielāko vērtību šobrīd Dandari izceļ savu kadriļu dejo-
šanas praksi un zināšanas. Vēsturiski kadriļas dejoja čet-
ras dāmas ar četriem kungiem, taču Latvijā sastopamas
un paši Dandari dejo sešu un vairāk pāru kadriļas.  Šāda
veida kadriļas tika dejotas Latvijas teritorijā, sākot no 19.
gadsimta beigām līdz pat II Pasaules karam. 

Koncertā  Gārsenē dejosim tautastērpos, kuru katrs da-
lībnieks ir veidojis, domājot par savu lokālo piederību, sa-
knēm, kā arī kadriļu tērpos, kurus daudzi gatavo īpaši šim
koncertam. Dandaros darbojas entuziasti no visas
Latvijas, kas satikušies Rīgā, tādēļ kadriļu tērps veidots,
lai atbilstu pilsētnieka  tēlam ap 1900.gadu.

Pēc koncerta būs vakarēšana, kura sevī ietver gan jau-
kas sarunas pie kopīgi sarūpētā cienastu galda, gan arī jaut-
rus dančus, kuri tiks viegli apgūti turpat uz vietas.
Iepriekšēja pieredze un sagatavošanās nav nepieciešama
- vien vēlme apgūt ko jaunu un aizraujošu.!

LU folkloras kopas vadītāja
Inga Holsta

Latvijas Universitātes deju folkloras kopa
„Dandari” Gārsenē atklāj disku 

ar kadriļu mūziku
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Aknīstē aizvadīts
prāta spēļu

noslēguma posms
30.marta vakarā piecas mērķtiecīgas, erudītas koman-

das satikās viesmīlīgajās kafejnīca „Liepas“ telpās, lai prā-
ta spēļu 3.kārtā noskaidrotu veiksmīgāko un erudītāko no-
vada komandu. Cīņa bija sīva, jautājumi, kā visās ie-
priekšējās kārtās, pārbaudīja loģiku, kritisko domāšanu un
arī veiksmi. Paldies lieliskajai jautājumu veidotāju un at-
bilžu skaitītāju komandai – Līgai un Lolitai Jaujeniecēm!
Paldies viesu nama „Liepas“ komandai, paldies Aknīstes
novada pašvaldībai par atbalstu pasākumu rīkošanā! Uz
tikšanos citos pasākumos!

Erudītu komandu vārdā Santa Šmite
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Mūsdienu deju sadancis 
Lones Tautas namā

Pirms mūsdienu deju skates, Jēkabpils apriņķa kolektīvi
tikās sadraudzības sadancī “Mūsdienu deju virpulī” Lones
Tautas namā, š.g., 21.martā. Pagājušajā gadā šāda veida
pasākums notika Zasas kultūras namā.Kolektīvi no Zasas,
Lones, Biržiem un Aknīstes uzstājās ar divām origināldejām.
Tāpat bija sagatavotas kolektīvu pieteikšanas vizītkartes.
Paldies Lones kultūras nama vadītājai Intai Malceniecei
par viesmīlību, Sarmītei Veigurei par atraktīvu pasāku-
ma vadīšanu!  Paldies Aknīstes Bērnu un jauniešu centra
mūsdienu deju grupai “Rainbow” un skolotājai Intai
Mežaraupei par Aknīstes novada pārstāvēšanu! 

Sagatavoja Evija Ķiķēna.

Aknīstes BJC līdz aprīļa
beigām skatāma floristikas
pulciņa dalībnieku izstāde 

Radoši skolēni floristikas pulciņa skolotājas Elzas
Porietes vadībā izdzīvo grāmatu otro dzīvi.

V. Ancīša Aknīstes bibliotēkā
aplūkojamas trīs izstādes 
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Mazo vokālistu
konkurss „Cālis –

2019”
Turpinājums no 1. lpp.

Šogad, 29.martā, Jēkabpils Tautas namā, no-
tika mazo vokālistu konkurss „Cālis – 2019”.
Jēkabpilī konkurss tiek organizēts jau 28 reizi.

Aknīstes novadu pārstāvēja divas Aknīstes BJC
popgrupas dalībnieces – Keita Bērziņa (4 gadi),
Viktorija Mežaraupe (4 gadi). Konkursa dalīb-
niekiem tika dalīti tituli: Keita ieguva VASARĪ-
GĀKĀ CĀĻA TITULU, bet Viktorija mazo vokā-
listu konkursā ieguva galveno TUTULU – CĀLIS
2019.

Paldies skolotājai Madarai Ozoliņai par da-
lībnieču sagatavošanu mazo vokālistu konkursam!
Paldies Keitas un Viktorijas vecākiem par atbalstu
un iesaistīšanos konkursa gatavošanās procesā!

Popgrupas vadītāja Madara Ozoliņa meitenēm
mācīja divas dažāda rakstura dziesmas, kuras ap-
guva dziedāt pie mikrofona, klavieru pavadījumā.

Konkursa žūriju pārstāvēja Jēkabpils Tautas
nama direktors, mūziķis Aigars Godiņš, vokālā
pedagoģe un dziedātāja Kristīne Studāne-
Indriksone un vokālā pedagoģe Ginta Gudjāne.

Mazo vokālistu konkursa pieteikumā bija jā-
norāda dalībnieka raksturojums. Šādi bija vecā-
ku un skolotājas izveidotie apraksti par katru kon-
kursa dalībnieci, kurus nolasīja pirms katras da-
lībnieces uzstāšanās…

Keita ir atraktīva, atbildīga un draudzīga mei-
tenīte. Viņas autoritāte ir tētis. Ļoti patīk dzie-
dāt, dejot, aizraujas ar lego un pužļu likšanu un
brāļu komandēšanu. 

Vēl ļoti patīk pastaigas svaigā gaisā!
Aknīstes Bērnu un jauniešu centra popgrupā

dzied jau otro gadu.
Viktorija ir enerģiska un dzīvespriecīga mei-

tene no Aknīstes!
Ļoti patīk spēlēties ar lellēm, mīļākā multfil-

ma ir cūciņa Pepa, aizraujošākās pasakas
“Sniegbaltīte un septiņi rūķīši” un “Pelnrušķīte”.

Viņai patīk būt uzmanības centrā, tāpēc
Viktorija citus priecēs ar savām dziesmām!

Sagatavoja E.Ķiķēna.

„Viss sākas šorīt”
13.aprīlī, plkst14.00 Gārsenes pils  ielūdz literāri muzikālu tikša-

nos ar dzejnieci un prozaiķi Andu Līci, kas norisināsies pils zālē.  
Pasākumā skanēs lasījumi no viņas jaunās grāmatas “Viss sākas

šorīt”, kā arī pavisam nesen tapuši darbi. 
Noskaņu , spēlējot dažādus mūzikas instrumentus, bagātinās vi-

ņas meita, dzejniece un mūziķe Elīna Līce.
Anda Līce ir vairāk nekā 20 dzejas un prozas grāmatu autore, vien-

laikus labi pazīstama arī kā aktīva publiciste.
Ilgu laiku viņas darbība bija saistīta ar Okupācijas muzeju un rep-

resēto atmiņām, kā rezultātā tapuši Latvijai nozīmīgie „Via doloro-
sa” u.c. atmiņu krājumi.

Dzejniece par ieguldīto mūža darbu un izcilu devumu Latvijas kul-
tūrā, veicinot okupācijas seku pārvarēšanu un Latvijas vēsturiskās
atmiņas saglabāšanu saņēmusi Ministru kabineta balvu un Triju
Zvaigžņu ordeni.

Jaunajā grāmatā publicētie liriskie monologi, dzeja, esejas un pub-
licistiskas pārdomas atspoguļo ikdienas un metafizisko pieredzi mūs-
dienu Latvijā.

Visi laipni aicināti!
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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@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”. 

Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums ko izstaro sirds,
Tas nezūd, tas paliek un mirdz.

(V. Egle)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Jolantai, māmuļu pavadot uz
mūžības mājām.

Sieviešu vokālais ansamblis
"Gārsas"

Pierimst soļi, klusē domas,
Neskan mīļā mātes balss,
Tikai klusa sāpe sirdī
Ilgi vēl pēc Tevis sauks.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Brigitai un piederīgajiem no
māmuļas atvadoties. 

102. veikala kolektīvs.

24.04.2019. plkst. 10.00 
LPKS “Aknīste” kopsapulce

notiks 
Kopsapulces vieta Aknīstes Bērnu un jauniešu

centrs.

Darba kārtība
1. Pilnsapulces atklāšana
a. Sapulces vadītāja vēlēšanas;
b. Protokolista ievēlēšana;
c. Balsu skaitīšanas komisijas vēlēšanas.
2. Valdes priekšsēdētāj atskaite.
3. Revīzijas komisijas atskaite.
4. Debates par 2.un 3. jautājumu.
5. Gada pārskata apstiprināšana.
6. Par NĪ pārdošanu.
7. Valdes locekļu vēlēšanas.
8. Par peļņas sadali.
9. Debates.


