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Aknīstes novada domes sēdes 25.09.2019. lēmumi
ã Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamat-

budžeta 2019.gada janvāra - augusta ieņēmumus –
2398596,14 EUR un izdevumus – 2334407,11 EUR; spe-
ciālā budžeta ieņēmumus – 93639,50 EUR un izdevumus
– 73106,55 EUR; ziedojumu un dāvinājumu izdevumus –
792,66 EUR.
ã Piešķirt līdzekļus 250 EUR apmērā PII “Bitīte” iek-

šējo ūdensvadu nomaiņai no līdzekļiem neparedzētiem
izdevumiem. 
ã Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības izglītības

iestāžu izmaksas uz vienu audzēkni no 01.09.2019.:
ã Aknīstes vidusskola – 78,71 EUR;
ã Pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” – 198,00 EUR
ã Apstiprināt 2019.gada 10.septembra izsoles rezultātus

par nekustamā īpašuma (zemes gabala) Fizkultūras iela
7B, Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra Nr.5605 001 0151
– 1,7274 ha platībā atsavināšanu, nosakot izsoles uzvarētāju,
kurš ir nosolījis augstāko cenu EUR 5719,00.
ã Apstiprināt 2019.gada 10.septembra izsoles rezultātus

par nekustamā īpašuma (zemes gabala) Fizkultūras iela
7C, Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra Nr.5605 001 0085
– 2,1391 ha platībā atsavināšanu, nosakot izsoles uzvarētāju,
kurš ir nosolījis augstāko cenu EUR 6519,00.
ã Atsavināt nekustamo īpašumu - zemes gabalu Lauku

iela 2D, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr.
56050010088, kopējā platība 0,9568 ha. Noteikt, ka atsa-
vināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena  ir EUR 3082,00.
Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana iz-
solē ar augšupejošu soli. Apstiprināt Aknīstes novada do-
mes izsoles noteikumus Nr.9/2019 „Par Aknīstes novada
pašvaldības īpašuma - zemes gabala Lauku iela 2D, Aknīstē,
Aknīstes novadā, atsavināšanu”.
ã Atļaut 1 personai atsavināt Aknīstes novada pa-

švaldībai piederošu nekustamo īpašumu – zemes gabalu
“Jaunbirznieki”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads, kadastra
Nr.56250040149, ar kopējo platību 3,51 ha platībā. Uz ze-
mes gabala atrodas personai piederošas ēkas. Atsavināmā
nekustamā īpašuma nosacītā cena ir 5820,00 EUR.
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APSTIPRINĀTI

Aknīstes novada domes sēdē                                                                
2019.gada 25.septembrī (prot. Nr.11, 5.#)

Aknīstes novada domes 
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 9/2019

„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašuma -
zemes gabala Lauku iela 2D, 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 5.novembrī plkst. 10:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas

atsavināšanas komisija.
5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošais zemes

gabals: 
Lauku iela 2D, Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra Nr.

56050010088, ar kopējo platību 0,9568 ha. 
6. Nekustamā īpašuma (zemes gabala) nosacītā cena ir

EUR 3082,00 (trīs tūkstoši astoņdesmit divi euro 00 centi).
7. Nekustamā īpašuma objekta izsoli sāk ar nekustamā

īpašuma Lauku iela 2D, Aknīstē, Aknīstes novadā, izsoles
objekta noteikto nosacīto cenu.

8. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles
apskatīt izsoles objektu dabā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz
17.00, piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš sazinoties ar
kontaktpersonu pa tālruni 28685224.

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

Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana par
brīvu cenu.
ã Ievēlēt par Aknīstes novada bāriņtiesas priekšsē-

dētāju Aiju Dronku no 01.10.2019. līdz 30.09.2024.
ã Ievēlēt par Aknīstes novada bāriņtiesas locekli Līgu

Āboliņu no 01.10.2019. līdz 30.09.2024.
ãApstiprināt Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aiz-

sardzības komisijas nolikumu un komisijas sastāvu.
ã Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Susējas Kalniņi”,

īpašuma kadastra Nr.56250070069, Aknīstes pagastā,
Aknīstes novadā, kas sastāv no divām zemes vienībām ar
kopējo platību – 5.5 ha:

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56250070069
– 3.7 ha platībā saglabājas adrese: “Susējas Kalniņi”,
Aknīstes pagasts, Aknīstes novads;

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56250070070
– 1.8 ha platībā piešķirt adresi: “Pīlādži”, Aknīstes pagasts,
Aknīstes novads.
ã Iznomāt 1 personai daļu no pašvaldībai piekrītošā ze-

mes gabala 1.2 ha platībā Aknīstes pilsētā,  kadastra
Nr.56050010442, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 6 ga-
diem. Zemes lietošanas mērķis – 0502 – pagaidu atļautā
zemes izmantošana sakņu dārziem.
ã Iznomāt 1 personai daļu no pašvaldībai piekrītošā ze-

mes gabala 0.1100 ha platībā,  kadastra Nr.56050010381,
un noslēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem. Zemes lie-
tošanas mērķis – 0502 – pagaidu atļautā zemes
izmantošana sakņu dārziem.
ã Pagarināt zemes nomas līgumu ar 1 personu par daļu

no pašvaldības zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
56250070176 – 0.9 ha platībā; daļu no zemes gabala ar ka-
dastra apzīmējumu 56250070175 – 1.1 ha platībā; zemes
gabalu ar kadastra apzīmējumu 56250070174 – 0.5 ha pla-
tībā, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem. Zemes
lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība.
ã Izbeigt noslēgto zemes nomas līgumu ar 1 personu par

pašvaldības zemes gabala 1.0 ha platībā nomu,  kadastra
apzīmējums 56620030152, ar 31.12.2019.
ã Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Mētras”, īpa-

šuma Kadastra Nr.56620040064, Gārsenes pagastā, Aknīstes
novadā, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kopējo pla-
tību – 29.3 ha, vienu zemes vienību ar kadastra apzīmē-
jumu 56620020140 7.0 ha platībā.
ã Apstiprināt Aknīstes novada Gārsenes pagasta ne-

kustamā īpašuma “Druviņas” (kad. apz. 5662 001 0008) un
“Sprīdīši” (kad. apz. 5662 001 0028 un 5662 001 0030) ze-
mes ierīcības projektu un piekrist zemesgabala sadalīša-
nai un pārkārtošanai, saskaņā ar SIA „LL Projekti” projektu.

ã Izbeigt 10.02.2015. dzīvojamās telpas īres pārjau-
nojuma līgumu Nr.3-9/2 par dzīvokļa “Kraujas 3” – 16,
Kraujas, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, īri, kas no-
slēgts starp Aknīstes novada pašvaldību un VSIA “Aknīstes
psihoneiroloģiskā slimnīca”,  ar 31.10.2019., noslēdzot rak-
stisku vienošanos par līguma laušanu.
ã Piešķirt 1 personai dzīvojamo telpu “Kraujas 3”- 16,

Kraujas, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, īres līgu-
mu slēdzot no 01.11.2019. līdz 31.10.2020.
ã Piešķirt līdzekļus 1095,86 EUR apmērā Sēlijas die-

nas konferences organizēšanai Latvijas Nacionālajā bib-
liotēkā 28.09.2019. no pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem
izdevumiem.
ã Noteikt Aknīstes vidusskolas direktorei mēneša dar-

ba algas likmi no 01.09.2019. līdz 31.12.2019. – 1365,00 EUR.

Aknīstes novada ārkārtas
domes sēdes 

09.09.2019. lēmumi
ã Izvirzīt apbalvošanai Zemgales plānošanas reģiona

uzņēmēju godināšanas pasākumā “Gada uzņēmējs
Zemgalē 2019” Aknīstes novada Asares pagasta uzņēmēju
Aini Čāmānu.
ã Atsaukt Aknīstes novada pašvaldības priekšsēdētā-

ju V.Dzeni no ikgadējā atvaļinājuma no 11.09.  līdz
14.09.2019. sakarā ar komandējumu uz Bialogardu Polijā.
Piešķirt V.Dzenei neizmantotā atvaļinājuma dienas no 30.09.
līdz 03.10.2019.
ã Deleģēt no 11.09.2019. līdz 14.09.2019. pieredzes ap-

maiņas braucienā uz sadraudzības pilsētu Bialogardu Polijā
Aknīstes novada pašvaldības delegāciju šādā sastāvā:

Vija Dzene – pašvaldības domes priekšsēdētāja,
Lāsma Prande – sabiedrisko attiecību speciāliste,
Lidija Deksne – Sociālā dienesta vadītāja,
Iveta Kancāne – finansiste,
Mārtiņš Elksnis – šoferis.
ãApmaksāt delegācijas dalībniekiem komandējuma die-

nas naudu 30% apmērā no līdzekļiem neparedzētiem
izdevumiem.
ã Piešķirt jaunu nosaukumu  “Jaunie Navicki”, Aknīstes

pagasts, Aknīstes novads,  Aknīstes novada pašvaldībai pie-
krītošajam nekustamajam īpašumam kadastra
Nr.56250040167, kurš sastāv no vienas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 56250040076 - 2.61 ha platībā, un
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
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10. Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā.
11. Izsoles dalībniekiem jāreģistrējas Aknīstes novada

pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā,
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada
pašvaldības interneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā
termiņā, 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 izsoles
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
bezskaidras naudas pārskaitījumu Aknīstes novada
pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000026441 A/S „SEB banka”
bankas kontā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas
kods UNLALV2X, vai arī Aknīstes novada pašvaldības kasē
skaidras 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
nekustamā īpašuma pirkuma maksā. 

16. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas
piedalīties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada
pašvaldībā līdz 2019.gada 1.novembrim 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
piedalītos izsolē, nekustamā īpašuma pirkšanai jāiesniedz
Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi
dokumenti: 

17.1. Fiziskām personām: 
 Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par

vēlēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu
saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

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

vēlēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu
saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

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

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

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

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

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

19. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam
atpakaļ netiek atdoti. 

20. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku
sarakstā. Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts
sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles
priekšnoteikumi. 

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

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

menti; 

- rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpašuma
atsavināšanas izsoles noteikumiem.

22. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu
eksemplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms izsoles
sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem. 

23. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas
numuru. 

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

25. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam
izpaust jebkādas ziņas par reģistrētajiem izsoles
dalībniekiem. 

26. Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles
sekretāram (protokolistam) reģistrācijas apliecību, uz kuras
pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka reģistrācijas
kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā
ierakstītajam kārtas numuram. 

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

28. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no
vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem, izsoles vadītājs izsoli
atliek uz 15 minūtēm, bet pēc tam objektu piedāvā pirkt
vienīgajam izsoles dalībniekam, ja tas pārsola izsoles nosacīto
cenu. 

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

30. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu
reģistrācijas kartīti ar numuru. Katrs šāds solījums ir
dalībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā objekta
cenu par noteikto cenas 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. 

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

32. 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
nosolītā cena. 

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

34. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet
neparakstās protokolā, uzskatāms par atteikušos no nosolītā
objekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija ir
tiesīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta
un viņam netiek atmaksāta dalības maksa un drošības
nauda. Tad Mantas atsavināšanas komisija pēdējam
pārsolītājam pircējam piedāvā atsavināmo nekustamo
īpašumu par viņa nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par
atsavināmo nekustamo īpašumu pirmspēdējo augstāko cenu
solījuši vairāki dalībnieki, izsoli nekavējoties atkārto no
pirmspēdējās augstākās cenas. 

35. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā
īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles
dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. 

36. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas
dalībnieks, kurš nosolījis nekustamā īpašuma objektu, saņem
rēķinu samaksas veikšanai. 
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37. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma
slēgšanai. 

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

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

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

41. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu par
konkrētu objektu, 7 dienu laikā kopš izsoles jāpārskaita
starpība starp nosolīto cenu un iemaksāto drošības naudu
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 doku-
ments, kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto
nekustamo 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 nodeva
un drošības nauda šādam dalībniekam netiek atmaksāta.
Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu
piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolīto
cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko
cenu.

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

46. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem
Aknīstes novada pašvaldības Mantas atsavināšanas
komisija. Sūdzības par Mantas atsavināšanas komisijas
darbību iesniedzamas Aknīstes novada domē 3 darba dienu
laikā no izsoles dienas Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes
novadā, LV-5208. 

47. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles
noteikumiem un saņemt sīkāku informāciju par atsavināmo
nekustamo īpašumu Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas
ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2019.gada 30.septembra
līdz 2019.gada 1.novembrim 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 5.novembrī plkst. 10:00,
Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste,
Aknīstes novadā, LV-5208.

Pašvaldības apbalvojums –
Atzinības raksts Latvijas
Republikas proklamēšanas dienā
var tikt piešķirts jebkurai fiziskai
personai un juridiskai personai,
kura šī Nolikuma noteiktajā kār-
tībā ieteikta apbalvojuma saņem-
šanai un par kuras apbalvošanu
pieņemts lēmums.

Atzinības rakstu pasniedz, lai iz-
teiktu atzinību fiziskām un juri-

diskām personām par personīgu, nesavtīgu ieguldījumu un
nozīmīgiem sasniegumiem novada attīstībā, kas ietver:

2.1. pilsonisko aktivitāti;
2.2. novada tradīciju radīšanu un kopšanu;
2.3. ieguldījumu novada izpētē un apzināšanā;
2.4. novada kultūrvides kopšanu;
2.5. jaunu darbavietu radīšanu;
2.6. ieguldījumu novada attīstībā;
2.7. novada tēla veidošanu;
2.8. profesionālo meistarību;
2.9.  ilggadīgu un panākumiem vainagotu darbu

Aknīstes novadā;
2.10. sabiedrisko, kultūras, izglītības, medicīnas un citu

nozaru darbinieku, sportistu un treneru ieguldījumu
Aknīstes novada popularizēšanā Latvijā un ārvalstīs;

2.11. mūža ieguldījumu un īpašus nopelnus novadā;
2.12. varonību ekstremālās situācijās.
3. Kopā ar Atzinības rakstu pasniedz balvu.
4. Kandidātus apbalvošanai var ieteikt Domes deputā-

ti, valsts un pašvaldības iestāžu vadītāji, reģistrētas ne-

valstiskās organizācijas, profesionālas asociācijas, pri-
vātpersonu grupa (vismaz 10 cilvēki), par ieguldījumu
Aknīstes novada attīstībā.

5. Lēmumu par personu apbalvošanu ar Atzinības rak-
stu pieņem Aknīstes novada dome.

6. Atzinības rakstu paraksta Domes priekšsēdētājs/-a,
viņa vietnieks/-ce vai Pašvaldības izpilddirektors/-e.

7. Atzinības rakstu pasniedz Domes priekšsēdētājs/-a,
viņa vietnieks/-ce, Pašvaldības izpilddirektors/-e vai cita
Domes priekšsēdētāja/-as pilnvarota persona.

8. Ierosinājumi apbalvošanai iesniedzami pašvaldības
kancelejā 1.kabinetā, Skolas ielā 7, Aknīstē, līdz  2019. gada
22.oktobrim.

9. Ierosinājumā jānorāda:
9.1. apbalvošanai pieteiktās personas vārds, uzvārds, dar-

bavieta un ieņemamais amats (ja ir);
9.2. motivēts pamatojums par sasniegumiem nova-

da attīstībā personas apbalvošanai;
9.3.  iesniedzēja vārds, uzvārds vai organizācijas no-

saukums.
10. Kandidātus apbalvošanai var ieteikt:
10.1. Domes deputāti – 1 kandidātu,
10.2. reģistrētas nevalstiskās organizācijas – 1 kandi-

dātu,
10.3. Valsts un pašvaldību iestādes, kurās
nodarbināti līdz 20 darbinieki – 1 kandidātu;
nodarbināti no 21 līdz 50 darbinieki – 2 kandidātus,
nodarbināti ir virs 50 darbinieki – 3 kandidātus.

AICINĀJUMS IZVIRZĪT KANDIDĀTUS
APBALVOŠANAI 
18. NOVEMBRĪ 
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Turpinājums no 1.lpp.

No 11.-14. septembrim Aknīstes novada pašvaldības de-
legācija četru cilvēku sastāvā viesojās Bialogardas pa-
švaldībā, ar kuru sadraudzība ilgst jau 20 gadus. Vizītes
laikā tika apmeklēta Bialogardas pilsētas dome, kur Aknīstes
delegāciju sagaidīja mēre Emilia Bury,mēres vietniece
Karolina Siwek un Bjalogardas pilsētas Uzņēmējdarbības
un ārējo fondu departamenta vadītāja Agnieszka
Madziewicz.

Tikšanās laikā Aknīstes novada pašvaldība tika uzai-
cināta piedalīties kopējā ERASMUS+ projektā , kurā da-
lības valstis būs Polija, Bulgārija, Itālija un Latvija. Projekta
mērķis – jauniešu apmaiņas programmas valodu prasmju
apguvē un mākslas jomā.

Vizītes laikā tika apmeklēts kultūras centrs. Tajā de-
monstrēja 3D filmu par Polijas vēsturi, kā arī iepazīstināja

ar leļļu teātra aizkulisēm. Vakarā Bialogardas baznīcā uz-
stājās koris “Belcanto”, kurš pirms diviem gadiem vieso-
jās Aknīstē, sniedzot koncertu Aknīstes novada svētkos.
Pirms koncerta kora diriģents uzrunāja Aknīstes delegā-
ciju un ar ziediem sveica domes priekšsēdētāju Viju Dzeni.

Bialogardieši lepojas ar peldbaseinu, kurš nu jau nodots
ekspluatācijā un darbojas. To viņi cēla par pašvaldības lī-
dzekļiem vairāku gadu garumā.

Viens no apskates objektiem bija arī dzīvnieku patver-
sme. Pilsētas nomalē plašā teritorijā izvietoti voljēri, kā arī
atsevišķā ēkā dzīvnieku hospitālis.

Vizītes noslēgumā uz tikšanos bija ieradušās visas tās
personas, kuras viesojās Aknīstes novada svētkos.
Sarunas noritējā draudzīgā atmosfērā, vērstas uz tālāku
sadarbību.

L. Prande

Pašvaldības ir realizējusi   projektu Nr. 17-05-AL24-
A019.2201-000001 “Drošības uzlabošana Aknīstē, izman-
tojot ekotehnoloģijas”, kurš 2017.gadā tika iesniegts Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma
„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vie-
tējās attīstības stratēģiju” ietvaros.  

Projekta pamatmērķis – paaugstināt iedzīvotāju drošī-
bas līmeni Aknīstē, ierīkojot ielu apgaismojumu publiski
pieejamā teritorijā pie pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte”
Aknīstē, Skolas ielā 16A. Teritorijā tiks izveidots ielu ap-
gaismojums, uzstādot 10 hibdrīdgaismas laternas ar saules
paneļiem un vēja ģeneratoriem. Elektrība apgaismojumam
tiks ražota, izmantojot tikai atjaunojamos energoresursus
– saules un vēja enerģiju.  Apgaismojums darbojas pēc prin-
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cipa, pie saulainiem un vējainiem apstākļiem enerģija tiek
uzkrāta akumulatorā, kas attiecīgi mākoņainos un lēna vēja
apstākļos dod uzkrāto enerģiju un nodrošina apgaismoju-
mu. Apgaismojuma ierīkošana rada drošu  un labvēlīgu vidi
bērnudārza un  pārējā sabiedriskā centra apmeklētājiem;
uzlabo satiksmes drošību Skolas ielas iebrauktuvē un pa-
lielina pakalpojumu pieejamību. Vienlaikus tas ir eko-
tehnoloģiju izmantošanas demonstrējuma projekts gan
Aknīstes novadā, gan lauku partnerības „Sēlija” darbības
teritorijā, jo  līdz šim šāda veida apgaismojums partnerī-
bas darbības teritorijā nav uzstādīts.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 41 091.97, no tām at-
tiecināmās izmaksas ir EUR 30 000 00, no kurām Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums ir EUR
27 000 00, pārējās izmaksas segtas no pašvaldības budžeta. 

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

Krusta pie Aknīstes katoļu baznīcas
iesvētīšana

Septembris katoļu baznīcā ir mēnesis, kurā tiek svinē-
ti Svētā Krusta pagodināšanas svētki. Aknīstes katoļu baz-
nīcai šī gada septembrī ir papildus svētki – baznīcas dār-
zā ir uzstādīta vecā krusta jaunā kopija.

Iepriekšējais krusts pie Aknīstes katoļu baznīcas tika
uzstādīts 1980-to gadu beigās, tā autors bija tagadējais jē-
kabpilietis Andrejs Kozaks. A.Kozaks ir dzimis 1945.gadā
Polijā, uz kurieni no Ukrainas bija emigrējusi viņa ģime-
ne, tomēr pavisam drīz Andreja ģimenei bija jāpiedzīvo pie-
spiedu pārsūtīšana atpakaļ uz Ukrainu. Pārsūtīšanas lai-
kā Andrejs bijis 2 mēnešu vecumā, viņš ceļā saslimis un
jau ticis uzskatīts par mirušu. Laimīgā kārtā izdzīvojis, taču
savu bērnību bijis spiests pavadīt trūkumā. Uzsācis un pa-
beidzis mācības pamatskolā Ukrainas sādžā Višņa, turpinājis
skoloties aroda apguvē Ņiženkovičas pilsētā, kas atrodas
Ukrainā, bet vēsturiski bijusi Polijas sastāvā. Šeit –
Ņiženkovičā, Andrejs iemācījās izgatavot savus pirmos gal-

dniecības darbus – taburetes,  te arī radās interese par zī-
mēšanu un mākslu.

1975.gadā Andrejs Kozaks kopā ar līdzīgi domājošajiem
ukraiņu puišiem pametis Ukrainu, jo viņi savā dzimtenē
neesot varējuši nopelnīt un devušies uz Latviju. Pirmā vie-
ta Latvijā, kas pieņēma darbā Andreju bija Mēmeles pan-
sionāts, kur viņš strādāja celtniecības un galdniecības dar-
bus, vēlāk Neretā viņš piedalījās ēdnīcas un kolhoznieku
daudzdzīvokļu namu celtniecībā, Oškalnā palīdzējis uzcelt
lielu lopu fermu.

1970to gadu beigās Andrejs pārcēlies dzīvot uz Aknīsti
un bijis celtnieks, kad tika paplašināta Aknīstes
Psihoneiroloģiskajā slimnīca. Kad slimnīcas celtniecība tika
pabeigta, Andrejs Kozaks palika uzticīgs savai būvei un tur-
pināja te strādāt par sanitāru. Sanitāram gan tikuši uz-
ticēta arī soliņu izgatavošana, dažādi remontdarbi, dolo-Pie krusta tā darinātājs Arijus Stočkus (Lietuva)

Jelgavas diecēzes bīskaps Eduards Pavlovskis 
iesvēta krustu
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mīta žoga ierīkošana, strūklakas ierīkošana utt. Paralēli
darbam slimnīcā, Andrejs uzcēlis savu māju Aknīstē, Smilšu
ielā. Šajā laikā, kad Andrejs rosījies pa Aknīsti, viņu uz-
runājis katoļu baznīcas prāvests Vincents Bārzda (1927 –
1998), kurš aicinājis izgatavot koka krustu, ko uzstādīt
Aknīstes katoļu baznīcas dārzā. 

Lai gūtu iedvesmu jaunā krusta dizainam, Andrejs Kozaks
kopā ar prāvestu Vincentu Bārzdu devies braucienos pa
Lietuvu, kur pētījuši krustu darināšanas tradīcijas. Un tā
– 1980to gadu beigās, Andreja darinātais ozolkoka krusts
tika uzstādīts pie Aknīstes katoļu baznīcas.

Pēc vairāk kā 30 gadu kalpošanas, krusts bija nolieto-
jies un radās nepieciešamība darināt jaunu. Jauno krus-
tu – kas ir identiska vecā krusta kopija, Roķišķos darinājs
lietuvietis Arijus Stočkus. A.Stočkus ar galdniecības dar-
biem nodarbojas pavisam nesen, taču pieredze krustu iz-
gatavošanā viņam ir jau gana liela – ir izgatavoti un uz-
stādīti 7 krusti pie baznīcām Utenu apkaimē, apmēram 15
krustiem veikta to restaurācija, izgatavotas apmēram 6 pie-
miņas vietas zudušajiem ciemiem, pēdējam Lietuvas na-

cionālajam partizānam viņa miršanas vietā utt. Līdz šim
pēdējais krusts, kas uzstādīts Lietuvas teritorijā ir 9km pirms
Utenas pilsētas, vecas kapsētas ceļa malā – te tas slejas
8 metru augstumā.

Krusts pie Aknīstes katoļu baznīcas ir Arijus Stočkus
pirmais krusts, kas ir ārpus Lietuvas. Šī krusta svars ir
aptuveni 200 kg, garums 5,60 metri un, tāpat kā iepriek-
šējais krusts, arī šis ir no ozolkoka.

Arijus ir katolis un, kad iespējams, viņš savā draudzē
piekalpo prāvestam Sv.Mises laikā, tamdēļ krusta izga-
tavošana ir ne tikai galdniecības darbs…

Krusta izgatavošanu finansiāli atbalstījis Alberts
Kreņevskis, kuru prāvests Jānis Silevičs savulaik  kristī-
jis vecajā Aknīstes katoļu baznīcā.

2019.gada 29.septembrī notika jaunā krusta iesvētīša-
nas ceremonija, ko vadīja Jelgavas diecēzes bīskaps Eduards
Pavlovskis. Klātesošs bija arī krusta darinātājs Arijus
Stočkus no Lietuvas.

Līga Jaujeniece

28. septembrī visas dienas
garumā Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā ar daudzveidīgu

programmu norisinājās Sēlijas
novadu apvienības rīkotais

pasākums “Sēlijai Būt” 
Caur Sēlijas patriota, akadēmiķa Jāņa Stradiņa deg-

smi mēs, sēļi, esam atraduši savu identitāti, savu esību un
sapratuši savu nozīmi visas valsts vēsturē, un saprotam,
ka mums pieder sava zeme – Sēlija.

„Trīs zvaigznes Latvijas Republikas ģerbonī un Brīvības
pieminekļa vainagojumā simbolizē trīs vēsturiskās admi-
nistratīvās sastāvdaļas, no kurām izveidojās Latvijas
Republika. Šis skaitlis nesaskan ar Latvijas Republikas
Satversmē minētajiem apgabaliem – Vidzemi, Kurzemi,
Zemgali, Latgali. Šis dalījums vēsturiski un kultūrģeog-
rāfiski lielā mērā ir ne gluži precīzi nosacīts, un tajā nefi-
gurē piektā, prāvākā, senā cilts – sēļi. Nav Sēlijas. Sēlija
var tikt definēta dažādi: gan kā senās sēļu cilts areāls, gan
kā etnogrāfisks novads ar mīkstajām, sēliskajām izloksnēm,
gan kā kultūrvēsturisks novads ar īpatnēju mentalitāti, ar
savām kultūrvēsturiskajām īpatnībām, taču tas ir arī po-
tenciāls administratīvi teritoriāls veidojums, apgabals, ap-
riņķis, novads. 1989. gadā, kad tika dibināts Rīgas Sēļu
klubs, pateicoties Sēlijas pilsētu un pagastu iedzīvotāju ie-
rosmēm, sāka veidoties vietējo latviešu pašapziņa, no-
vadnieciskās piederības izjūta. 1995. gadā Ilūkstē tika di-
bināta Sēļu asociācija.

Novada kultūrvēsturiskā dzimšana nav šķirama no no-
vada ekonomiskās attīstības. Nav šaubu, ka administra-
tīvi teritoriālais iedalījums jāsaista ne tikai ar saimniecī-
bu pašreizējām realitātēm un nākotnes vīzijām, bet arī ar
vēsturisko ģeogrāfiju un kultūrvēsturiskajām tradīcijām.
Šajā ziņā apstrīdams ir nodoms Sēliju iekļaut Latgales ap-
gabala sastāvā, tas šo novadu darītu tikai atpalikušāku un
trūcīgāku. „No kultūrvēsturiskā un zinātniskā viedokļa,
pievienot vēsturisko Sēliju citas vēsturiskas mentalitātes
un attīstības novadam – Latgalei – šķiet nepamatoti.
Reformai jāveidojas dialogā starp varas orgāniem un tau-
tu. Un tai jānotiek harmoniskas Latvijas nākotnes vārdā,
– tas ir rakstīts pirms 20 gadiem (autors – akadēmiķis Jānis
Stradiņš), bet izklausās kā šodien,” uzrunā teic LNB di-
rektors Andris Vilks, atzīmējot, ka tieši tādēļ Sēlijai vel-

tītajai dienai Gaismas pilī ir svarīgs akcents visas Latvijas
kontekstā. „Šodien esam satikušies, lai runātu par aktuālām
problēmām un jautājumiem, kas skar arī administratīvi
teritoriālo reformu. Runāsim par tēmām, kas iedalītas di-
vos būtiskos virzienos: saknes un identitāte, un otrs – mo-
bilitāte un nākotne. Atgriezīs savējie savējos! – Tādēļ ir sva-
rīgi runāt par šim tēmām,” uzsvēra A. Vilks, „ja mēs no-
liedzam šodien novadus, ja noliedzam novada patību, tad
mēs sāksim noliegt arī izloksnes, dialektus, noliegt valo-
du, beigu beigās noliegt arī visu valsti, un tas nedrīkst no-
tikt! Sēlijai būt!”

Sēlijas novadu apvienības priekšsēdētāja vietnieks,
Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna savā
uzrunā atsaucās gan uz Sēlijā dzimušo Jāni Raini, gan aka-
dēmiķa Jāņa Stradiņa ieguldījumu Sēlijas vārda nešanā. „Mēs
lūgsim mūsu māti Latviju, lai viņa saņem drosmi un atzīst
savu pameitu Sēliju, kas reiz bija zudusi, bet nu viņa ir at-
nākusi un ir dzīva, uzņemties rūpes un nolikt blakus un dot
mīlestību tāpat kā savām citām meitām – Zemgalei, Kurzemei,
Vidzemei, Latgalei. Mīļie sēļi, neticēsim meliem, maldugu-
nīm, kas tiek liktas uz mūsu ceļa, uz šī reformu ceļa, kas mūs
sola vest pa platu, līdzenu, taisnu ceļu laimīgā nākotnē. Iesim
pa savu ceļu, lai tas ir šaurs, līkumains, grumbuļains, bet
iesim, sēļi, stipri pie sava mērķa. Un lai mēs skaļā un uz-
stājīgā balsī varētu teikt „Sēlijai būt!” –  tā S. Rāzna.

Pasākuma turpmāko gaitu vadīja Sēlijas  novadnieki –
Jānis Pleps (jurists, Latvijas Universitātes Juridiskās fa-
kultātes docents un Tiesību teorijas un vēstures katedras
vadītājs, kā arī bijušā  Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa
konstitucionālo tiesību padomnieks) un Latvijas Nacionālā
teātra aktieris Jēkabs Reinis.
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Par reģionu attīstībai būtiskiem jautājumiem diskutē-
ja Zbigņevs Stankevičs, Alberts Sarkanis, Rūta Muktupāvela,
Laura Dimitrijeva, Ineta Timšāne, Ineta Zībārte, Kaspars
Ādams, Juris Vectirāns un Raita Karnīte. Sarunas vadī-
ja Jānis Pleps. Sarunu tēmas: „Sēļu saknes un identitāte”
(Sēlija un sēļi, sēliskā izloksne, kultūrvēsturiskā piederī-
ba); „Jauni uzņēmēji savā novadā” (uzņēmējdarbība Sēlijā,
valsts un pašvaldību atbalsts, attīstības iespējas); „Sēlijas
nākotnes perspektīvas” (Sēlijas nākotne, administratīvi te-
ritoriālā reforma, Sēlijas stiprās un vājās puses). Sarunas
noslēdza Velta Čebotarenoka.

Iepazīt Latvijas piekto novadu bija iespējams arī caur
daudzveidīgo kultūras programmu. Sarīkojumā uzstājās
Latvijas Kultūras akadēmijas tradicionālās dziedāšanas
grupa „Saucējas”, folkloras kopas „Ritam”, „Kāre”,
„Dignojīši” un „Lauce”, kapela „Digna”, VPDK „Augšzeme”,
VPDK „Deldze”, VPDK „Solis” un JDK „Landi”, VPDK
„Ieleja”, VPDK „Atvars”, VPDK „Sēļi” un JDK „Ance”, kā
arī mākslinieki ar sēļu saknēm – Elīna Šimkus, Armands
Siliņš un Ieva Akuratere. Visas dienas garumā skanēja sēļu
valoda un dziesmas, darbojās mājražotāju un amatnieku
tirdziņš. Jāatzīmē, ka Ilūkstes novada rokdarbnieču darināta

bija lielā Sēlijas karoga krāsu šalle, kas pasākuma dienā
rotāja Raiņa pieminekli pie LNB. Pasākuma laikā jebku-
ram interesentam bija iespēja doties arī  virtuālajā ceļo-
jumā pa Sēliju un apmeklēt LNB oranžērijā izvietoto Sēlijas
novadu apvienības veidoto izstādi „Sēlijai būt!”. Sajust Sēliju
tika aicināti arī mazākie bibliotēkas apmeklētāji un viņu
vecāki – LNB Bērnu literatūras centrā bija piedāvāta īpa-
ša programma bērniem.

Savās pārdomās par Sēlijā piedzīvoto un sajusto un as-
prātīgās piezīmēs par sēļiem dalījās arī mūziķis Kārlis
Kazāks, kurš vairākkārt ir ceļojis pa Sēliju un iepazinis sē-
lisko izloksni. Pasākuma apmeklētāji saņēma arī video svei-
cienu no režisora Sandija Semjonova, kurš šovasar uzņē-
ma dokumentālo filmu „Neatklātā Sēlija”, kas četrās sē-
rijās nonāks uz televīzijas skatītāju ekrāniem šī gada no-
galē. Sandijs uzsvēra: „ Ja tagad tiktu būvēts Brīvības pie-
mineklis, tad būtu nevis trīs zvaigznes, bet piecas. Un piek-
tā pilnvērtīgā zvaigzne būtu Sēlija! Filma „Neatklātā Sēlija”
arī, zināmā mērā, simbolizē to, ka ir daudz neatklāta, un
mēs to vēlamies parādīt no jauna, jaunā gaismā, pacelt to
citos augstumos. Lai mums izdodas!”

Pieskāriens dzejā
Pēc pamatīgas lietusgāzes ar varavīksni debesīs mūs sa-

gaidīja 13.septemba vakars, kad Asares kultūras namā pul-
cējāmies, lai pieskartos katrs savai un viens otra dvēselei
dzejā. Atnāca tie, kuri paši raksta dzeju, un tie, kuri tajā
rod sirdsmieru vai vērtīgas atziņas. Sākumā visus uzru-
nāja bibliotēkas vadītāja Antoņina Dzenuška. Tad iepazinām
bijušo asarieti dzejnieci Dzintru Krievāni (skat. laikrak-
stu „Brīvā Daugava” 01.10.2019.), uz ekrāna skatoties fo-
togrāfijas un ieklausoties viņas dzīves stāstā. Klausījāmies
viņas dzejoļus, pašas autores ierunātus, un kultūras nama

vadītājas Madaras Ozoliņas lasījumā. Diemžēl Dzintra ve-
selības stāvokļa dēļ nevarēja būt kopā ar mums.

Dace Dadeika, Irēna Maculeviča un Valija Kviļūne pastās-
tīja par to, kad un kāpēc viņas sāka rakstīt dzejas vārsmas. Kad
emocijas plūst pāri malām, gribas tās ātrāk „norakstīt nost”.
Ieklausījāmies dzejoļos par dabas skaistumu, par nepiepildītiem
sapņiem un ilgām, par mīlestību un nāvi, par spēju pārvarēt vi-
sas grūtības un tālāk iet. Laima Čāmāne nolasīja Aivara Kalnieša
dzejoli par Romzas dižakmeni un Egila Dambja dzejoli par sie-
vieti dejā. Tie lika aizdomāties par dabu un sievietes būtību.

Atcerējāmies bibliotēkas projektu, kad 2005.gadā ar pa-
gasta un rajona padomes atbalstu tika izdota dzejas izla-
se „Asares atbalsis”, kurā lasāmi sešu autoru dzejoļi.



9

Asares pagastā dzīvo vai dzīvojuši
daudzi radoši cilvēki, arī tādi, kuri sa-
vas pārdomas, izjūtas un pārdzīvoju-
mus izsaka dzejā gan nopietni, gan arī
nenopietni, rakstot gan par garīgām,
gan sadzīviskām tēmām. Tie ir:

Dzintra Krievāne (dz. krājums „Ceļā
uz dvēseles Mājām”, viņas dzejoļi pub-
licēti divos kopkrājumos un periodikā),
Aivars Kalnietis (dzejoļi publicēti laik-
rakstos, grāmatā par Jēkabpili, ir sa-
krāti dzejoļi vairākām bērnu dzejoļu
grāmatiņām), Anna Valpētere, Jānis
Taube, Jānis Vuškāns, Dace Dadeika,
Irēna Ašaka, Valija Kviļūne, Irēna
Maculeviča, Velda Šīrone un Rolands
Radzobs. Mūžības ceļos devušies
Ēriks Vēveris un Alise Jeruševiča (viņa
vairāk rakstījusi prozu, bibliotēkā ir pie-
ejama teika par Brūveru pilskalnu, kā

Anna Tīruma 2005.gadā ar stāstu „Vēl
reizi uzziedēt…” piedalījusies žurnā-
la „Mājas Viesis” stāstu konkursā un
saņēmusi Rakstnieku savienības
Atzinības rakstu).

Vakara nobeigumā raisījās sirsnīgas
sarunas pie tējas tases par dzeju, ga-
rīgām un sadzīviskām lietām. Dzintras
Krievānes vārdiem sakot, lai šī tikša-
nās ir kā pieskāriens, kas neļauj stā-
vēt, liek tālāk pretī gaismai iet.

Edīte Pulere

Dzintra Krievāne savā dzīvoklī
Ilūkstē 2000-šo gadu sākumā

(foto no Dz. Krievānes personīgā
arhīva)

Dace Dadeika (M. Ozoliņas foto) Irēna Maculeviča 
(M. Ozoliņas foto)

Valija Kviļūne 
(M. Ozoliņas foto)

Pasākuma dalībnieki (E. Puleres foto)

Dzejas dienas
Asarē

Dzejas dienās
Tev pretī

Rainis nāk
No Tadenavas.
Nāk pie tevis ciemos
Kā mazs zēns
Gaišiem saules matiem,
Zilām acīm dvēselē.

Viņš saules dienas 
Atver vaļā
Un tev visu 
Sauli dāvā.
Ko tu pretī dosi?
(Dzintra Krievāne)
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Vai jūs zināt, ka hercogs Jēkabs 1667. gadā iesāka pro-
jektu - jauna tirdzniecības kanāla izveidi, kas savienotu
Daugavas un Lielupes baseinus, ļaujot pārvadāt preces no
mūsdienu Baltkrievijas uz Kurzemes piekrastes ostām? Šo
un vēl citu informāciju 2019. gada 21. septembrī Aknīstes no-
vada Asarē varēja uzzināt visi klātesošie, jo tad norisinājās
projekta “Sēlijas Salas” ietvaros izstrādātā tūrisma piedāvājuma
prezentācijas pasākums. Asare šajā sestdienā kļuva par kāzu
ambrāžu salu. Kāzu rīts bija apmācies, lietains, nemīlīgs, to-
mēr rudens ir kāzu laiks. Lietus un vējš nevar būt par šķēr-
sli tādam brīnišķīgam notikumam, kur tiek iesaistīts pats her-
cogs Jēkabs, viņa kundze, kalpones, jaunais pāris, īsts kāzu
muzikants, čigānietes un kāzu viesi.

Par spīti laika apstākļiem jau īsi pirms plkst. 11.00 pie
Asares baznīcas pulcējas prāvs ļaužu pulciņš, lai sagaidī-
tu jauno pāri un piedalītos dažādās ambrāžās, ko piedāvāja
Asares amatierteātra dalībnieki režisores Lauras Čāmānes
vadībā. Pēc mirkļa kāzu viesi - pasākuma dalībnieki ieņē-
ma labākās vietas baznīcas solos. Skanot brīnišķīgai ērģeļu
mūzikai, baznīcā nāca jaunais pāris hercoga Jēkaba un viņa
svītas vadībā. Mirklis bija burvīgs, sajūtas kā īstās kāzās…

Pēc neliela ievada un iepazīšanās ar hercogu Jēkabu un
viņa saimi vārds tika dots Asares luterāņu baznīcas drau-
dzes loceklei Gitai Liepai, kura klātesošos iepazīstināja ar
baznīcas vēsturi, pieminot arī citus interesantus faktus.
Kāzās, kā jau kāzās- kopbilde, apsveikuma vārdi, pēc ku-
riem hercogs aicināja doties nelielā ceļojumā uz viņa mūža
lielāko sapni – kanālu, pa kuru kuģot no Austrumeiropas
līdz pašai Baltijas jūrai (sapni hercogs tā arī nepiepildīja,
bet šobrīd Asares pagastā tūristiem ir apskatāms hercoga
kanāla fragments).

Pie hercoga Jēkaba kanāla jaunā sieva un vīrs tika ie-
sēdināti laivā, kuru piedāvāja biedrība “Sēlijas laivas”. Notika
jaunā pāra simboliska izvizināšana, laimes atslēgas atra-
šana un citas kāzu izdarības. Te arī katrs no pasākuma da-
lībniekiem ieguva sīkāku informāciju par hercoga Jēkaba
nodomiem, sākot būvēt šo kanālu. Visi interesenti varēja
nofotografēties pie kuģa, papildinot savu tēlu ar hercoga

ūsām, cepuri un hercogienes saulessargu. Valdīja īsta kāzu
atmosfēra, skanot akordeona mūzikai, līņājot smalkam lie-
tutiņam - dažs pamanījās uzdejot, cits -uzdziedāt.
Tālāk ceļš veda atpakaļ uz Asares parku, kur visus pasākuma
dalībniekus sagaidīja rudenīgi izrotāti kāzu goda vārti. Un
atkal….pa parka aleju raitā, svinīgā solī nāca jaunais pāris,
hercogs Jēkabs ar kundzi un pavadošā svīta. Goda vārtos,
kā jau goda vārtos, īstas čigānietes, kuras izzīlēja nākot-
ni jaunajam pārim, lika atrādīt deju soļus, mēģināja apvārdot
sanākušos viesus. Īsta kāzu ambrāža. Kā jau īstās kāzās
visi tika lūgti uz kopīgu cienastu muižas parkā.

Par cienastu parūpējusies godu saimniece - Darja
Strazdiņa. Viņa bija izvārījusi karstu, kūpošu zupu un iz-
cepusi lielu, baltu lauku torti, kuras virsmu rotāja divi ba-
lodīši. Gardi un skaisti bezgala! Pēcāk sekoja teatrāli rituāli
un ieteikumi jaunajam pārim, veiksmīgai kopā dzīvošanai.
Foto sesija Asares muižas parkā hercoga Jēkaba stilā, ģi-
menes koka stādīšana, jaunā pāra pirmais valsis, tika iz-
spēlēta līgavas zagšana un izpirkšana, mičošana un dejas
visiem pasākuma dalībniekiem muzikanta Andra Jaudzema
vadībā.

Paldies pasākuma galvenajai virsdiriģentei Santai Šmi-
tei, Asares amatierteātrim un viņu režisorei Laurai Čāmānei,
Gitai Liepai par izzinošo stāstījumu, paldies goda saimniecei
Darijai Strazdiņai un viņas palīgiem. Liels paldies kāzu mu-
zikantam Andrim, kurš lietainos laika apstākļos prata iz-
iet no situācijas, Madarai Ozoliņai par brīnišķīgo ērģeļu mū-
ziku. Pateicamies Lāsmai Prandei par kāzu bildēšanu! Un
protams vislielākais paldies visiem pasākuma apmeklētājiem,
kuru bija prāvs pulks. Ceru, ka šis “Sēlijas Salu” pasākums
padarīja drūmo, lietaino dienu saulaināku. Zinu, ka katrs
no mums ieguva, uzzināja ko jaunu. Uz tikšanos citreiz, 

Asares kāzu ambrāžu salā!
Asares salas vārdā Kristiana Kalniete.

Kāzas Asarē iekš hercoga Jēkaba

Nozaru literatūra
Suvorovs. Specnazs.

Daiļliteratūra
Bredforda. Kavendonas noslēpumi.
Brīdaka. Mūža noslēpums.
Bula. Upes laiks.
Dimante. Komjaunietes pūra nauda.
Judina. Devītais.
Katra. Vietējā stacija.

Nesbē. Nazis.
Paegle. Istabas biotops.
Šulce. Suņu kalns.

Bērnu literatūra
Peppa Pig: Krāsas.
Tilaks. Piedzīvojumu meistari.
Zebris. Māra.
Zēriete. Notikums mežā.
Zēriete. Pūkainītes draugs.

Lasītāju dāvinājumi
Apškrūma. Skaistākās mājas.
Heide. Veselība garam un mie-
sai…par katru cenu?
Janovska. Martas un Gustava at-
klājumu pasaule.
Kargins. Nauda un cilvēki.
Karmela. Manam mazulim:
Pavārgrāmata.
Lapsa. Mūsu vēsture, 1985.-2005.
Mīklas mazajiem.
Ozola. Knipelēšanas ābece.
Pelnrušķīte.
Viktors laukos.
Volless. Pie 3 ozoliem.

Gārsenes pagasta bibliotēkas
jaunieguvumi 2019. gada 3. ceturksnī
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Krustpils novada Marinzejas muižā 17. augustā nori-
sinājās 5. Sēlijas jauniešu dienas, kurās piedalījās arī jau-
nieši no Aknīstes novada. Dienas garumā bija iespēja pie-
dalīties dažādās aktivitātēs un radošajās darbnīcās. Paldies
par intrigējošo lekciju- Latvijas Radio 5 personībai Inesei
Pučekai. Pasākuma laikā ik viens varēja apskatīt divas foto
izstādes ‘’Šī puse’’ un ‘’Mana pašvaldība-mana sapņu pils’’.
Dienas noslēgumā tika apbalvotas komandas, kā arī foto

izstādes uzvarētāji. Otro vietu ieguva no Aknīstes nova-
da jauniete- Sintija Zaičenkova. Bija iespēja visiem kopā
baudīt grupas ‘’Rollmans Band’’ sniegto koncertu un DJ
Mareka Liepiņa vadībā varēja aktīvi izdejoties. Paldies
Aknīstes novada pašvaldībai par sniegto atbalstu. Paldies
Līgai Katei Trukšānei, Evijai Ķiķēnai un jauniešiem, kā
arī šoferītim.

Sintija Zaičenkova

10.novembrī plkst.15  Asarē
Lāčplēša dienai un Augškurzemes partizānu pulka

100-gadei veltīts pasākums

l gājiens no kultūras nama un piemiņas brīdis pie pieminekļa kri-
tušajiem Augškurzemes partizānu pulka karavīriem

Kultūras namā
l svinīgais brīdis par godu Augškurzemes partizānu pulka 100.dzim-

šanas dienai
l ieskats Augškurzemes partizānu pulka vēsturē un karavīru dzies-

mu dziedāšana kopā ar tradīciju kopu „Čukurs”
l konkursa „Vēstule Latvijas brīvības cīnītājam pirms 100 gadiem”

labāko vēstuļu fragmentu lasīšana un uzvarētāju apbalvošana kopā
ar Jēkabpils Galveno bibliotēku

Informējam, ka pasākumā var tikt filmēts vai fotografēts
un materiāli izmantoti publicitātei medijos.

Ēna  laba,  ēna  laba,
Kas  ēnā  maizi  dos?
Māte  laba, māte  laba,
Kas mūžam māti dos?

Pieminēsim Aknīstes novada
Dzimtsarakstu nodaļā reģis-
trētos Mūžībā aizgājušos:

Strika Ārija 
26.01.1940. - 02.09.2019. 

Izsakām visdziļāko
līdzjūtību tuviniekiem!

Aknīstes novada 
dzimtsarakstu nodaļa

11.novembrī piemiņas vietās un namu logos 
iedegsim svecītes, 

godinot Augškurzemes partizānu pulka, vēlāk Latvijas nacionālās
armijas 3.Jelgavas kājnieku pulka karavīrus, kuri cīnījās par

Sēlijas un visas Latvijas atbrīvošanu, piemiņu.
Lai gaišās liesmiņas sasilda brīvības cīnītāju dvēseles un mūsu 

sirdis pateicībā par to, ka mums ir sava valsts Latvija!

17. novembrī, Gārsenes k .n. Latvijas
Republikas proklamēšanas dienai vel-
tīts pasākums:

Plkst. 17.30 Lāpu gājiens
Plkst. 19.00 svinīgs pasākums, koncerts
Plkst. 22.00 Groziņballe. Muzicē grupa

“Miggla”

Septembrī:
- dzimuši:

Emīls, 
Raivo.

Aknīstes novada dzimtsarakstu
nodaļas darba laiks:

Pirmdiena 9.00 - 17.00
Trešdiena  9.00 - 17.00
Piektdiena  9.00 - 14.30
ar pusdienu pārtraukumu 

12.00 - 12.30
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