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iedzīvotāju ienākuma nodoklis izpildīts  56%  apmērā. Ja ņem vērā, 
ka valdība gada sākumā garantēja tā saņemšanu tikai 92% apmērā, 
var teikt, ka plānotais īstenojas. Arī no pašvaldību finanšu izlīdzinā-
šanas fonda esam saņēmuši 56% plānoto līdzekļu.  Arī nekustamā 
īpašuma nodoklis pildās, pašlaik tas ir nomaksāts 83% apmērā. (Pal-
dies apzinīgajiem!). Pamatbudžeta izdevumi ir veikti 60% apmērā (Ls 
827897). Kultūras  iestādes ir iztērējušas 74% sava budžeta (šeit arī 
lielie remontdarbi par Asares kultūras nama remontu, Aknīstes estrā-
des būvniecību), pirmskolas izglītības iestādes 66% sava budžeta, arī 
vispārējā izglītība 65% sava budžeta (jāņem vērā, ka lielāku summu 
sastāda atvaļinājuma maksas), sociālajiem pabalstiem izmaksāti 62% 
no plānotās naudas (Ls 53225), tai skaitā GMI  pabalsts – Ls 24283. 

Tuvojas jaunais mācību gads, un visas novada izglītības iestādes ir 
gatavas darbam. Šogad lielākie darbi Aknīstes vidusskolā – datorzinību 
kabineta, psihologa kabinetu remonts, kā arī projekta ietvaros ir sagā-
dāts  dabaszinātņu kabinetiem jauns aprīkojums. Gārsenes pamatsko-
lā savukārt veikts gaiteņa remonts un remontētas arī skolas darbnīcas. 
Visas mācību iestādes ir nodrošinātas ar pedagogiem. Diemžēl skolē-
nu skaits samazinās ar katru gadu.

Tuvojas rudens un nav vairs tālu tas brīdis, kad būs jāuzsāk ap-
kure. Gribu aicināt visus iedzīvotājus, kas saņem  centrālās apkures 
pakalpojumu, norēķināties par iepriekšējos gados saņemto siltumu, lai, 
pienākot aukstākam laikam, nebūtu jāizjūt nepatīkams pārsteigums – 
apkures neuzsākšana. 

Aknīstes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja I. Vendele
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2010. gada 18. augustā Aknīstes
novada domes sēdē pieņemtie lēmumi

Dar` man, tēvis, pastaliņas, 
Pērc man staltu cepurīt`, 
Šuj man svārkus, māmuliņa, 
Skolā iet(i) man gribas!

Veiksmīgu jauno mācību gadu visiem 
izglītības iestāžu darbiniekiem un 
skolēniem!

Aknīstes novada dome 

Vasaru aizVadot
Šogad vasara mūs pārsteidza ar īsti vasarīgu laiku. Kaut arī dau-

dziem šajā laikā bija  atvaļinājumi, nevar teikt, ka pašvaldības darbs 
būtu apstājies. Kas tad ir izdarīts, kas ne.

21. augustā bija novada svētki, ļoti cerējām, ka tos varēsim svinēt 
jaunajā estrādē. Diemžēl SIA „Kubs”, kas vinnēja iepirkuma konkursā, 
objektu nenodeva, kaut gan firmas pārstāvji darbu pabeigt laikā solīja 
gan sarunās, gan domes sēdē. Līguma noteikumos paredzēts par soda 
procentu piemērošanu, ja objekts netiek nodots laikā, tos arī pielietosim.

Jūlijā  darbību atsāka arī Asares kultūras nams. Pirmo koncertu 
ieskandināja novada pašdarbnieki. Aizvadīti arī bērnības svētki. Cik ak-
tīva būs Asares pagasta kultūras dzīve, lielā mērā atkarīga no pagasta 
iedzīvotāju vēlmes darboties un piedalīties.

Turpinājās arī darbs pie projektu izstrādes un iesniegšanas, lai pie-
saistītu ES līdzekļus. Ir iesniegts pieteikums par ūdenssaimniecības re-
konstrukciju Ancenē, un ir saņemts arī apliecinājums, ka tas tiks apstip-
rināts pēc atsevišķu jautājumu precizēšanas. Notiek projekta sagatavo-
šana par  energoefektivitātes uzlabošanu Aknīstes vsk. un pirmskolas 
izglītības iestādē „Bitīte”. Iesniegti projekti par gājēju celiņa izbūvi uz 
Gārsenes skolu un  stāvlaukuma ierīkošanu pie Asares kultūras nama. 
Eksperti pārbauda Aknīstes Augšzemes un Skolas ielas rekonstrukci-
jas tehnisko projektu, tas ir nodots saskaņošanai dažādās iestādēs. 
Nākošais etaps būs iepirkuma procedūra, bet reālus būvdarbus Aknīs-
tes ielās varam gaidīt nākošajā gadā. Siltumapgādes rekonstrukcijas 
projekta īstenošanai tiek sagatavota iepirkuma procedūra.

Pašvaldības budžetā janvāra – jūlija mēnesī ir saņemti 65% plā-
noto ieņēmumu (Ls 892037). Lielākā ienākumus veidojošā pozīcija  - 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus:
• Nr.19 „Grozījumi Aknīstes novada domes 2010. gada 27. janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Aknīstes novada pašvaldības budže-
ta plānu 2010. gadam””;

• Nr. 20 „Grozījumi Aknīstes novada domes 2010.gada 17.februāra 
saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par Aknīstes novada pašvaldības spe-
ciālā budžeta plānu 2010. gadam””;

• Nr. 21 „Par sabiedrisko kārtību Aknīstes novadā”;
• Nr. 22 „Par kārtību koku ciršanai ārpus meža zemes Aknīstes 

novadā”.
2. Apstiprināt līgumus ar:
• SIA „K-RDB” par tehnisko projektu „Satiksmes drošības uzlaboju-

mi Aknīstes novada Asares ciemā” un „Satiksmes drošības uzlabojumi 
Aknīstes novada Gārsenes ciemā”. Līguma summa Ls 3388,00;

• SIA „Montāžnieks D” par PVC loga iegādi. Līguma summa Ls 
126,66;

• nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar SO „Aknīstes Senči”, par tel-
pu nomu 30,6 m2 platībā Dzirnavu ielā 5, Aknīstē, Aknīstes novadā. 
Nomas maksa Ls 0,48 mēnesī;

• deleģējuma līgumu ar Valsts zemes dienestu par augstas deta-
lizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes izveidošanu un uzturē-
šanu;

• SIA „Latvijas Tālrunis” par reklāmu izdevumā „Jēkabpils 2010”. 
Līguma summa Ls 95,59;

• SIA „Krāslavas ūdens” par kanalizācijas notekūdeņu un/vai dze-
ramā ūdens analīžu veikšanu;

• SIA „Silupe” par autoceļa caurtekas bojājumu novēršanu uz Ak-
nīstes novada pašvaldības autoceļa Nr.2. Līguma summa Ls 471,97;

• SIA „Silupe” par māju „Spodras” un „Rīti” teritorijas sakārtošanu 
Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā. Līguma summa Ls 533,61;

• vienošanās līgumu ar z/s „Jaunplikši” par naudas ziedojumu Ls 
100,00 apmērā; 

• vienošanās līgumu ar SIA „Indāres” par naudas ziedojumu Ls 
300,00 apmērā; 

• SIA „Kristāla kurpīte” par 12 sieviešu kurpju pāriem un 12 vīriešu 
kurpju pāriem Lietuvas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 
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projekta LLII-69 „Culture un Selonia – Together 
on both Sides of The Border”(CELEBRATE) 
„Kultūra Sēlijā – kopā robežas abās pusēs” 
ietvaros. Līguma summa Ls 1222,00;

• SIA „Aknīstes veselības un sociālās aprū-
pes centrs” par slimnieka stacionēšanu sociālajā 
gultā. Līguma summa Ls 9,00 par katru dienu;

• SIA „Technonet” par informācijas sa-
ņemšanu un pārraidīšanu internetā. Līguma 
summa Ls 5,00 mēnesī;

• vienošanos Nr. 2 pie līguma Nr. 12 
(Nr.03-09.02.2009.) ar SIA „K-RDB”, par teh-
niskā projekta „Augšzemes un Skolas ielu 
(t.sk. pār D-Susēju) rekonstrukcija” sagatavo-
šanu. Starpmaksājums – Ls 2951,08;

• SIA „Aknīstes Pakalpojumi” par autobu-
sa lietošanu pašdarbības kolektīvu nogādā-
šanai uz pasākumu projekta LLII-69 „Culture 
un Selonia – Together on both Sides of The 
Border”(CELEBRATE) „Kultūra Sēlijā – kopā 
robežas abās pusēs” ietvaros. Līguma summa 
Ls 385,00;

• VAS „Latvijas Valsts ceļi” par valsts vie-
tējā autoceļa V709 Aknīste-Gārsene-Ausmas 
daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā;

• SIA „RK MEDIA” par 100 posteru un 2 
banneru izgatavošanu un iespiešanu Aknīstes 
folkloras svētkiem „Sēļi dzied un dejo kopā” 
projekta LLII-69 „Culture un Selonia – Together 
on both Sides of The Border”(CELEBRATE) 
„Kultūra Sēlijā – kopā robežas abās pusēs” 
ietvaros. Līguma summa Ls 529,98;

• Valsts izglītības attīstības aģentūru par 
mūžizglītības programmas Gruntvig apakš-
programmas mācību partnerības projektu 
„Heritage for everybody”. Līguma summa 
EUR 21000,00;

• SIA „Madonas atrakcijas” par sporta at-
rakciju lietošanu. Līguma summa Ls 300,00;

• SIA „LIKRA” par mēbeļu izgatavošanu 
Aknīstes vidusskolai, Skolas ielā 19, Aknīstē. 
Līguma summa Ls 1700,00;

• SIA „Būtība” par Aknīstes vidusskolas 
telpu elektromontāžas papilddarbiem. Līguma 
summa Ls 398,60;

• SIA „BORG” par elektroapgādes un zi-
bens aizsardzības ierīkošanu Aknīstes estrā-
dē. Līguma summa Ls 7665,23;

• Juri Milleru par audiovizuālo pakalpo-
jumu sniegšanu – šova „O kartes Akadēmi-
ja” dalībnieku koncerts. Līguma summa Ls 
378,00;

• SIA „SKA projekts” par tehniskā projek-
ta „Augšzemes un Skolas ielu (t.sk. tilta pār 
D-Susēju) rekonstrukcija” ekspertīzi. Līguma 
summa Ls 484,00;

• Zemgales plānošanas reģionu, ar SIA 
„Kvēle” par biznesa centra – inkubatora Aknīs-
tē, Skolas ielā 7, renovāciju. Līguma summa 
Ls 11619,07.

3. Slēgt līgumus ar: 
• SIA „Vides Konsultantu Aģentūra” par 

projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju sama-
zināšana Aknīstes pirmsskolas izglītības ies-
tādē „Bitīte” un Aknīstes vidusskolā” iesniegu-
ma tehniskās dokumentācijas sagatavošanu. 
Līguma summa Ls 3509,00;

• SIA „Silupe” par Meliorācijas ielas tilta 
pār Dienvidsusēju abu konusu remontu. Līgu-
ma summa Ls 2573,83.

4. Par pašvaldības budžeta līdzekļu pie-
šķiršanu:

• palielināt no pašvaldības budžeta fi-
nansēto Gārsenes pamatskolas pirmsskolas 
pedagoga slodzes daļu no 0,53 uz 1 slodzi, 
līdzekļus ņemot no pašvaldības pamatbu-
džetā Gārsenes pamatskolai paredzētajiem 
līdzekļiem;

• palielināt no pašvaldības budžeta fi-
nansēto Gārsenes pamatskolas pedagoga 
slodzes daļu no 0,8 uz 1,5 slodzi, līdzekļus 
ņemot no pašvaldības pamatbudžetā Gārse-
nes pamatskolai paredzētajiem līdzekļiem;

• piešķirt finansējumu 0,8 pedagoga slo-
dzes apmaksai Asares pamatskolai, līdzekļus 
ņemot no pašvaldības pamatbudžetā Asares 
pamatskolai paredzētajiem līdzekļiem;

• palielināt lietveža slodzi no 0,3 uz 0,4 
Asares pamatskolai, līdzekļus ņemot no paš-
valdības pamatbudžetā Asares pamatskolai 
paredzētajiem līdzekļiem;

• piešķirt finansējumu 0,1 pedagoga slo-
dzes 5-6 gadīgo grupas administrācijai Asares 
pamatskolai, līdzekļus ņemot no pašvaldības 
pamatbudžetā Asares pamatskolai paredzē-
tajiem līdzekļiem;

• palielināt 2 p.i.i. „Bitīte” pedagogu darba 
samaksu par 10% sakarā ar papildus pienā-
kumu veikšanu;

• piešķirt Ls 125,00 Latvijas Pašvaldību 
savienības žurnāla „Logs” komplekta abonē-
šanai 2010. gadam;

• piešķirt finansējumu 2 Asares kultūras 
nama pulciņu vadītāju darba samaksai, nosa-
kot stundas likmi Ls 3,10;

• piešķirt finansējumu programmatūras 
Bentley Power mapV8i Microstation licenču 
iegādei līdz Ls 1700 no plānotā pamatbudžeta 
naudas līdzekļu atlikuma uz gada beigām;

• piešķirt Ls 201,24 S. Medveckai par 
projekta „Angļu valodas apmācības senioriem 
– iesaiste, iekļaušana, iedvesmošana” izstrā-
di no plānotā pamatbudžeta naudas līdzekļu 
atlikuma uz gada beigām;

• piešķirt Ls 141,00 S. Medveckai, Ls 
47,13 O. Vabeļai, Ls 23,52 I. Buiķei par pro-
jekta „Mantojums visiem” izstrādi no plānotā 
pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikuma uz 
gada beigām;

• piešķirt Ls 600,00 Aknīstes novada sa-
koptības konkursa laureātu apbalvošanai no 
plānotā pamatbudžeta naudas līdzekļu atliku-
ma uz gada beigām.

5. Par pašvaldības zemes nomu apmedī-
šanai:

• apstiprināt līgumu ar 1 personu par paš-
valdības zemes 213,4 ha platībā, kad. Nr. 
56620040050, 56620010051, 56620020069, 
56620020132, 56620050056, 56620050037, 
56620050059, 56620030223, 56620020079, 
56620050043, 56620040043, nodošanu ap-
medīšanai; 

• atteikt 1 personai slēgt līgumu par pla-
tību izmantošanu  apmedīšanai par zemes 
gabaliem ar kad. Nr. 5662 005 0037 – 33,5 ha  
platībā, Nr.5662 005 0043 – 51,0 ha platībā, 
5662 005 0056 – 30,5 ha platībā, 5662 005 
0059 – 3,6 ha platībā;

• iznomāt 1 personai zemes gabalus ar 
kadastra Nr.5662 002 0089, Nr.5662 003 
0133, Nr.5662 003 0288, Nr.5662 005 0008, 
Nr.5662 005 0036, Nr.5662 005 0038, Nr.5662 
005 0083, Nr.5662 003 0214 apmedīšanai, 
slēdzot Medību platību savstarpējo līgumu, 
atbrīvojot medību platību lietotāju no zemes 
nomas maksas. Līgumā iekļaut nosacījumu, 
ka, organizējot medības, nedrīkst izdarīt kai-
tējumu platībās esošajām lauksaimniecības 
kultūrām.

6. Par pašvaldības zemes nomu:
• neiznomāt 1 personai (adresāts svītrots) 

pašvaldības zemes gabalu 24,4 ha platībā, 
kadastra Nr.5644 005 0254;

• iznomāt 1 personai (adresāts svītrots) 
zemesgabalu 1 ha platībā, kadastra Nr. 5644 
005 0102, Asares pagastā, un noslēgt zemes 

nomas līgumu uz 10 gadiem.
7. Ieviest Aknīstes novada pašvaldības 

projektu „Energoefektivitātes paaugstināšana 
Aknīstes vidusskolas un pirmskolas izglītības 
iestādē “Bitīte” ēkās”, atbilstoši sagatavotajai 
dokumentācijai – aizpildītu projekta iesnie-
guma veidlapu, saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem par ēku energoefektivitāti sertificēta 
energoauditora veikta energoaudita pārskatu, 
sertificēta arhitekta vai sertificēta būvinženiera 
(ja plānota vienkāršotā renovācija) parakstītu 
paskaidrojuma rakstu ar būvniecības izmaksu 
tāmi. Apstiprināt kopējās projekta izmaksas 
300030,61 Ls, atbilstoši sagatavotajam pro-
jekta iesniegumam. Nodrošināt līdzfinansēju-
mu atbilstoši projekta iesniegumam 45004,59 
Ls apmērā, kas sastāda 15% no kopējām at-
tiecināmām izmaksām.

8. Iegādāties un piešķirt dienesta mobilo 
telefonu Aknīstes novada pašvaldības sekre-
tārei, nosakot sarunu izmaksu limitu Ls 4,00 
mēnesī.

9. Piešķirt ikgadējo atvaļinājumu Guntim 
Ermansonam, SIA „Aknīstes Pakalpojumi” 
valdes loceklim, sākot ar šī gada 23.augustu, 
4 kalendārās nedēļas. G. Ermansonu atvaļi-
nājuma laikā aizvietos SIA „Aknīstes Pakalpo-
jumi” grāmatvede I. Kancāne.

10. Atbrīvot Antru Grigali no Aknīstes no-
vada vēlēšanu komisijas kandidāta pienāku-
miem.

11. Piešķirt 1 personai vietu SIA „Aknīstes 
veselības un sociālās aprūpes centrs”. Izde-
vumus par personas uzturēšanos pansionātā 
segt Aknīstes novada pašvaldībai.

12. Piešķirt 1 personai bērna piedzimšanas 
pabalstu. Kopējā summa Ls 50,00.

13. Piešķirt 4 personām apbedīšanas pa-
balstu. Kopējā summa Ls 200,00.

14. Noteikt telpu grupai Nr.001, Parka 
ielā 1, Aknīstē, īres dzīvokļa statusu.

15. Piešķirt 1 personai pašvaldības īpašu-
mā esošu dzīvokli Nr. 1, Parka ielā 1, Aknīstē, 
Aknīstes novadā, un slēgt dzīvojamo telpu 
īres līgumu.

16. Nodot iznomāšanā pašvaldības ne-
kustamo īpašumu Krasta ielā 11, Aknīstē – 
sabiedrisko pirti .

17. Uzsākt Aknīstes novada pašvaldībai 
piekritīgā nekustamā īpašuma Augšzemes 
ielā 14, Aknīstē, sagatavošanu atsavināšanai.

18. Reģistrēt īpašuma tiesības zemesgrā-
matā uz nekustamo īpašumu „Jaunavieksnā-
ji”, Asares pagastā, Aknīstes novadā, 0,9 ha 
platībā, kadastra Nr.5644 005 0107, uz paš-
valdības vārda.

19. Apstiprināt grozījumus Aknīstes no-
vada domes 26.08.2010. (prot. Nr.7, 5.#) no-
likumā „Kārtība, kādā Aknīstes novada dome 
sadala valsts budžeta mērķdotāciju Aknīstes 
novada vispārējās pamatizglītības un vispārē-
jās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba 
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām un nodrošina skolu 
darbību”.

20. Apstiprināt Aknīstes novada svētku 
tāmi - Ls 2782,40.

21. Sakarā ar 07.04.2000. noslēgto ne-
dzīvojamās telpas nomas - izpirkuma līguma 
termiņa izbeigšanos un to, ka nomnieks līdz 
līguma izbeigšanās datumam nav pilnībā no-
maksājis nomas-izpirkuma maksu, uzskatīt, 
ka nomnieks ir zaudējis tiesības iegūt telpu 
īpašumā. Uzdot personai 2 mēnešu laikā at-
brīvot nedzīvojamo telpu Skolas ielā 1a, Ak-
nīstē, kas bija iznomāta vasaras kafejnīcas 
ierīkošanai un sakārtot telpu un apkārtni ie-
priekšējā stāvoklī.
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INFORMĀCIJA

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2010. gada 2. jūlijā (protokols Nr. 9, 8. #)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 16

„Par topogrāfiskās 
informācijas aprites 

kārtību Aknīstes novadā”
Izdoti saskaņā ar LR likuma

„Par pašvaldībām” 15. panta 1. daļas 13. punktu,
 43. panta 1. daļas 1. punktu un 13. punktu; 
Ģeotelpiskās informācijas likuma 13. panta

sesto un septīto daļu,
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2000. gada

2. maija noteikumu Nr. 168 Būvnormatīva LBN005-99
„Inženierizpētes noteikumi būvniecībā” 27. punktu

I. Noteikumos lietotie termini
1. Topogrāfiskais plāns – lokāla ģeogrāfiskā apga-

bala ģeotelpiskās informācijas attēlojums plaknē ar no-
teikta veida apzīmējumiem vizuāli uztveramā formā.

2. Topogrāfiskās informācijas datu bāze – struk-
turēts, pārbaudītas topogrāfiskās informācijas apko-
pojums, kas nodrošina iespēju izmantot informāciju ar 
programmatūras palīdzību. Datu bāzes pamats ir digitāli 
topogrāfiskie plāni (mērogs 1:500) ar esošām inženier-
komunikācijām. 

3. Datu bāzes uzturēšana – sistemātiska datu re-
ģistrēšana, datu bāzes datorizēta uzglabāšana, regulāra 
kopiju veidošana un uzglabāšana uz cita digitālās infor-
mācijas nesēja, informācijas aktualizēšana un pakalpo-
jumu sniegšana datu bāzes lietotājiem.

II. Vispārīgie jautājumi
4. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Aknīstes 

novada administratīvajā teritorijā notiek augstas deta-
lizācijas topogrāfiskās informācijas un informācijas par 
aizsargjoslām pieņemšana, pārbaude, uzkrāšana, uz-
turēšana un izsniegšana. Šie noteikumi attiecas arī uz 
detālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafiskajām 
daļām.

5. Šie noteikumi saistoši visiem mērniecības dar-
bu izpildītājiem – sertificētām un licencētām personām, 
kas izpilda topogrāfiskās uzmērīšanas darbus Aknīstes 
novada teritorijā, kā arī visām juridiskajām un fiziska-

jām personām, kas Aknīstes novadā veic inženierko-
munikāciju, būvju un ceļu inženierbūvju būvniecību vai 
ekspluatāciju, ģeodēziskos un kadastrālos uzmērīša-
nas darbus, kā arī detālplānojumu vai zemes ierīcības 
projektēšanu. 

6. Aknīstes novada administratīvās teritorijas 
augstas detalizācijas topogrāfiskās datubāzes izvei-
došanu un uzturēšanu atbilstoši Ministru kabineta 
noteiktajai augstas detalizācijas topogrāfiskās infor-
mācijas specifikācijai, iesniegtās informācijas pār-
baudi, datubāzes sadarbspēju ar centrālo datubāzi 
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un mērniecībai 
nepieciešamo datu izsniegšanu Aknīstes novada 
pašvaldība deleģē Valsts zemes dienestam, slēdzot 
deleģējuma līgumu Valsts pārvaldes iekārtas likumā 
noteiktajā kārtībā.

7. Valsts zemes dienestam ir tiesības par sniegta-
jiem pakalpojumiem saņemt samaksu, kas ir noteikta ar 
14.02.2006. LR Ministru kabineta noteikumiem nr. 147 
„Noteikumi par Valsts zemes dienesta sniegto maksas 
pakalpojumu cenrādi”. 

8. Mērniecībā licencētās un sertificētās personas, 
kuras veic topogrāfisko uzmērīšanu Aknīstes novada 
administratīvajā teritorijā, iesniedz VZD reģistrēšanai 
Aknīstes novada topogrāfiskās informācijas datu bāzē 
topogrāfiskās uzmērīšanas un izpildmērījumu rezultātus 
(*dgn, *dwg vai *dxf formātā, LKS 92 koordinātu un Bal-
tijas augstumu sistēmās).

9. Topogrāfiskais uzmērījums nav nepieciešams:
9.1. avārijas darbu gadījumā;
9.2. uzstādot pagaidu būves vai reklāmas stabus 

(līdz 0.3 m dziļumam);

9.3. veicot lokālus darbus laukumā, kura platība 
nepārsniedz 4 m2 vai inženierkomunikācijas garums nav 
lielāks par 4 m;

9.4. darba veikšanai, kuriem nav vajadzīgs būvpro-
jekts;

9.5. zemes ierīcības projektiem, ja darba uzdevums 
to neparedz;

9.6. ja esošais topogrāfiskais materiāls nav vecāks 
par diviem gadiem.

10. Ja, veicot būvdarbus, tiek atrastas topogrāfiska-
jos plānos neuzrādītas vai plānam neatbilstoši izvietotas 
inženierkomunikācijas, tad to novietne dabā jāfiksē un 
tās jāuzmēra un jāparāda izpildtopogrāfijā vai izpildshē-
mā. Izbūvētie inženiertīkli jāuzmēra pirms tranšejas 
(būvbedres) aizbēršanas.

11. Informāciju, kas nepieciešama topogrāfisko dar-
bu veikšanai, izsniedz Valsts zemes dienests atbilstoši 
savā datubāzē uzkrātajam datu apjomam pēc rakstiska 
pieprasījuma saņemšanas.

12. Aknīstes novada dome lēmumu par detālplā-
nojuma vai zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 
pieņem tikai pēc saskaņojuma saņemšanas no Valsts 
zemes dienesta. 

13. Ja starp Valsts zemes dienestu un mērniecības 
darbus veikušo sertificēto vai licencēto personu rodas 
strīds, tad veikto darbu pārbaudei un strīdu atrisināšanai 
tiek pieaicināta cita mērniecībā sertificēta vai licencēta 
persona. Kļūdas gadījumā darbus apmaksā vainīgā 
puse. Par vainīgās puses pārkāpumu tiek informēta 
mērniecības jomu sertificējošā institūcija. 

Aknīstes novada
domes priekšsēdētāja I. Vendele

Informācija par Nākotnes 
pilsētas spēli 

„Viesītes un Aknīstes 
novadu attīstības 

prioritātes”
Nākotnes pilsētas spēle, ko rīko Britu 

padome, Viesītes novada pašvaldība 
sadarbībā ar Aknīstes novada pašvaldību  un 
biedrība “Zināšanu un inovācijas sabiedrība” 
(“ZINIS”), notiks 18. oktobrī Aknīstē un 19. 
oktobrī Viesītē.

Spēles dalībnieki dalībai spēlē saņems 
uzaicinājuma vēstuli, tajā tiks lūgts arī 
apliecināt savu dalību spēlē.

            I. Cālīte, plānošanas speciāliste.

VIESĪTES NOVADA PAŠVALDĪBA
AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

 Informācija presei
        27.08.2010.

AS „Latvenergo” valdes priekšsēdētājs 
Uldis Bariss šodien saņēma Latvijas Repub-
likas Ministru prezidenta V. Dombrovska un 
Ekonomikas ministra A. Kampara atzinību 
par uzņēmuma veiksmīgo eksporta darbī-
bu. Latvenergo pēdējos gados mērķtiecī-
gi gatavojās brīvā elektroenerģijas tirgus 
apstākļiem Baltijā, un elektrības eksporta 
pieaugums apliecina Latvijas enerģētikas 
uzņēmuma izvēlētās taktikas pamatotību.

Latvenergo 2009. gadā ir eksportējis elek-
troenerģiju un veicis pakalpojumus elektrības 
tirgū par 28,4 miljoniem latu, kas ir par 15,0 
miljoniem vairāk nekā gadu iepriekš.

Energokompānijas valdes priekšsēdētājs 
Uldis Bariss prognozē, ka ieņēmumi no eks-
porta darījumiem šogad varētu pārsniegt 50 
miljonus latu. U. Bariss: ”Šogad savus tirgus 
atvērušas Lietuva un Igaunija, un tas mums 
devis iespēju savas zināšanas un Latvijas brī-
vajā tirgū gūto pieredzi likt lietā kaimiņvalstīs. 
Mums ir dažādi elektroenerģijas ražošanas 
avoti – rekonstruētas lielās hidroelektrostaci-

jas un modernizētas termoelektrostacijas – un 
tas mūs padara mobilus un spējīgus ātri pielā-
goties tirgus konjunktūrai.”

Latvenergo atzīst, ka iepretim agrākajiem 
gadiem, kad vienīgā iespēja pārdot elektrību 
ārzemēs bija pavasara palu laikā, – šobrīd ie-
spējams realizēt elektroenerģiju kaimiņvalstīs 
gala patērētājiem visa gada garumā. Tāpat 
Latvenergo nodrošina arī citu specifisku elek-
troenerģijas pakalpojumu eksportu, piemē-
ram, ražošanas jaudu rezervju uzturēšanu.

Šobrīd Lietuvā un Igaunijā Latvenergo 
ir ieguvis aptuveni 5% no kopējā šo valstu 
tirgus, kas ir ļoti pozitīvs rezultāts, jo sa-
sniegts nepilna pusgada laikā. Latvenergo 
ilgtermiņa mērķis ir būt ar būtisku tirgus 
daļu pārstāvētiem gan Latvijā, gan arī Lie-
tuvā un Igaunijā. Latvenergo nākamā gada 
mērķis ir dubultot elektrības realizācijas ap-
jomu kaimiņvalstīs.

Andris Siksnis, AS “Latvenergo”
Ārējās komunikācijas daļas vadītājs

Tālr.: 67728811; 29286350

Latvenergo kāpina eksportu
brīvā elektrības tirgū
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Pagājušajā novada avīzē bija publicēts pašvaldības darbinieku 
algu likmes. Vēršam uzmanību, ka vairāki speciālisti nestrādā pilnu 
slodzi, piemēram, nekustāmā īpašuma speciālisti strādā 0,4 un 0,6 
slodzes, kopā 1 slodze. Kultūras darba organizatoriem ir 0,5 un 1 
slodze, kopā 1,5 slodze.

APSTIPRINĀTS
Aknīstes novada domes sēdē
27.01.2010. (prot. Nr. 1, 13. #)

Pašvaldības amatu saraksts ar amatu algām 

Grozījumi Aknīstes novada domes sēdē 17.03.2010. (prot. Nr. 4, 14.#);
Grozījumi Aknīstes novada domes sēdē 29.04.2010. (prot. Nr. 6, 9.#);
Grozījumi Aknīstes novada domes sēdē 22.07.2010. (prot. Nr. 10, 7.#);

Pārvalde
Struktūrvienību un amatu 

nosaukums
Amata 

vienības
Amata 
alga

Kopā
Ls

Domes priekšsēdētāja 1 660.00 660.00
Izpilddirektore 1 594.00 594.00
Domes pr – tāja vietnieks 1 528.00 528.00
Domes sekretāre 1 416.00 416.00
Dzimtsarakstu nod.vad. 1 356.00 356.00
Plānošanas speciālists 1 416.00 416.00
Darba aizsardzības spec. 1 386.00 386.00
Lietvede 1 386.00 386.00
Apkopēja Aknīstes domē 0.75 180.00 135.00

Grāmatvedība
Struktūrvienību un amatu 

nosaukums
Amata 

vienības
Amata 
alga

Kopā
Ls

Galvenā grāmatvede 1 475.00 475.00
Galvenā grāmatveža vietn. 1 386.00 386.00
Grāmatvedis 2 327.00 654.00
Kasiere 1 297.00 297.00

Bāriņtiesa
Struktūrvienību un amatu 

nosaukums
Amata 

vienības
Amata 
alga

Kopā
Ls

Bāriņtiesas pr-tāja 1 416.00 416.00
Bāriņtiesas priekšsēd. vietn. 0.4 297.00 118.80
Bāriņtiesas sekretāre 0.1 297.00 29.70

Sociālais dienests
Struktūrvienību un amatu 

nosaukums
Amata 

vienības
Amata 
alga

Kopā
Ls

Soc. dienesta vadītājs 1 416.00 416.00
Soc. palīdzības organizators 1 356.00 356.00
Aprūpētājs 2 180.00 360.00
Sociālais aprūpētājs 1 267.00 267.00

Kultūra
Struktūrvienību un amatu 

nosaukums
Amata 

vienības
Amata 
alga

Kopā
Ls

Kultūras darba koordinators 1 386.00 386.00
Kultūras darba organizators 1.5 297.00 445.50
Apkopēja Gārsenes KN 1 180.00 180.00
Apkopēja Asares KN 0.5 180.00 90.00

Bibliotēkas
Struktūrvienību un amatu 

nosaukums
Amata 

vienības
Amata 
alga

Kopā
Ls

Bibliotēkas vad. Aknīste, 
Asare, Gārsene 3 297.00 891.00

Bibliotekāres Aknīstē 2 238.00 476.00
Apkopēja Gārsenes bibliotēkā 0.2 180.00 36.00

Apkopēja Aknīstes bibliotēkā 0.5 180.00 90.00

Tūrisma informācijas centrs
Struktūrvienību un amatu 

nosaukums
Amata 

vienības
Amata 
alga

Kopā
Ls

TIC vadītājs Gārsenē 0.5 297.00 148.50
Veļas mazgātāja TIC Gārsenē 0.5 180.00 90.00
Tūrisma koordinators Asares 
pagastā 0.3 297.00 89.10

Muzejs
Struktūrvienību un amatu 

nosaukums
Amata 

vienības
Amata 
alga

Kopā
Ls

Muzeja vad. Aknīstē no 15.07. – 
15.10. 0.5 267.00 133.50

Strādnieks 0.5 180.00 90.00

Asares pagasta pārvalde
Struktūrvienību un amatu 

nosaukums
Amata 

vienības
Amata 
alga

Kopā
Ls

Pārvaldes vad. 1 327.00 327.00
Lietvede pārvaldē 0.8 267.00 213.00
Apkopēja 1 180.00 180.00
Strādnieks Asarē 1 180.00 180.00
Kapu uzraugs Asarē 0.2 180.00 36.00
Ugunsdzēsēju mašīnas šoferis 0.2 267.00 53.40
Santehniķis 1 180.00 180.00
Apkopēja Asares feldšeru punktā 0.5 180.00 90.00
Kurinātājs 2 180.00 360.00

Gārsenes pagasta pārvalde
Struktūrvienību un amatu 

nosaukums
Amata 

vienības
Amata 
alga

Kopā
Ls

Pārvaldes vad. 1 327.00 327.00
Lietvede pārvaldē 0.6 267.00 160.20
Strādnieks 1 180.00 180.00
Kapu uzraugs 0.2 180.00 36.00
Ugunsdzēsēju mašīnas šoferis 0.2 267.00 53.40
Kurinātājs 5 180.00 900.00

Lauksaimniecība

Struktūrvienību un amatu 
nosaukums

Amata 
vienības

Amata 
alga

Kopā
Ls

Nekustamā īpašuma speciālists 1 356.00 356.00
      
Labiekārtošana

Struktūrvienību un amatu 
nosaukums

Amata 
vienības

Amata 
alga

Kopā
Ls

Apzaļumošanas darbu vad. 
Aknīste 1 238.00 238.00

Tautsaimniecība

Struktūrvienību un amatu 
nosaukums

Amata 
vienības

Amata 
alga

Kopā
Ls

Saimniecības daļas vad. 1 386.00 386.00
Strādnieks Aknīstē 2 180.00 360.00
Kurinātājs domē Aknīstē 2 180.00 360.00
Kapu uzraugs Aknīstē 1 180.00 180.00
Automobiļa vadītājs 3 267.00 801.00
Sagādes aģents 0.25 238.00 59.50
Elektromontieris novadā 0.6 267.00 160.20

Aknīstes vidusskola
Struktūrvienību un amatu 

nosaukums
Amata 

vienības
Amata 
alga

Kopā
Ls

Saimniecības daļas vad. 1 238.00 238.00
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SIA Aknīstes Pakalpojumi darbinieku darba samaksa:
Amats Slodze Darba samaksa Ls
Valdes loceklis 1 403,-
Grāmatvedis 1 358,-
Lietvede - kasiere 1/2 144,-
Santehniķis 1 211,-
Galdnieks 1 1.083 Ls/st.
Autobusa vadītājs 1 1.083 Ls/st.
Pirtnieks 0.3 1.083 Ls/st.
Strādnieks 1 180,-
Strādnieks 1 180,-

SIA Aknīstes Pakalpojumi administratīvo izmaksu pārskats
Katrā uzņēmumā ir ieņēmumi un izdevumi, kā arī administratīvie 

izdevumi. Administratīvos izdevumus sastāda darba samaksa, darba 
devēja sociālais nodoklis, uzņēmējdarbības riska valsts nodeva. Ad-
ministratīvās izmaksās ietilpst   sakaru pakalpojumi, kas vidēji mēnesī 
sastāda 26,- Ls (divi mobilie telefoni un bezvadu interneta pieslēgums). 
Administratīvā transporta izmaksas vidēji mēnesī sastāda 68,- Ls (deg-
viela, rez.daļas). Kancelejas preču un pasta vērtszīmju iegādei vidēji 
mēnesī tiek izlietoti 8,- Ls. Vienu reizi gadā tiek veikta printera kartri-
dža uzpilde, kas vidēji izmaksā 20,- Ls. Bankas komisijas pakalpojumi 
izmaksā vidēji mēnesī 20,-Ls. Kases aparāta apkalpošanas izmaksas 
vidēji mēnesī sastāda 4,-Ls.  Vidējā mēneša izdevumu maksa ir 2010.
gada pirmā pusgada vidējais rādītājs bez PVN. Administratīvās izmak-
sas tiek iekļautas katra pakalpojumu veida izdevumos proporcionāli to 
ieņēmumu lielumam.

Sekretāre 1 238.00 238.00
Apkopēja 5.82 180.00 1047.60
Dežūrapkopēja 1 180.00 180.00
Garderobists 0.5 180.00 90.00
Remontstrādnieks 1 180.00 180.00
Kurinātājs 4 180.00 720.00
Sētnieks 1 180.00 180.00
Medmāsa (uz visām novada 
skolām) 0.7 267.00 186.90

Datorlaborants 0.25 180.00 45.00
Laborants ķīm. 0.25 180.00 45.00
Naktsaukle 1.6 180.00 288.00
Veļas mazgātāja 0.2 180.00 36.00
Psihologs 0.4 250.00 100.00
Logopēds 0.5 250.00 125.00
VIIS administrators 0.5 356.00 178.00

Asares pamatskola
Struktūrvienību un amatu 
nosaukums

Amata 
vienības

Amata 
alga Kopā

Sekretāre 0.3 238.00 71.40
Apkopēja 2 180.00 360.00
Remontstrādnieks 1 180.00 180.00
Kurinātājs 3 180.00 540.00
Bibliotekārs 0.1 238.00 23.80
Pedagogs 0.55 250.00 137.50
Pavārs 1 180.00 180.00

Gārsenes pamatskola
Struktūrvienību un amatu 
nosaukums

Amata 
vienības

Amata 
alga Kopā

Saimniecības daļas vad. 0.75 238.00 178.50
Sekretāre 0.2 238.00 47.60
Apkopēja 2 180.00 360.00
Remontstrādnieks 0.25 180.00 45.00
Kurinātājs 2 180.00 360.00
Pirmsskolas skolotājs 0.55 250.00 137.50
Aukle 0.5 180.00 90.00
Pedagogs 0.8 250.00 200.00

Bērnu un jauniešu centrs
Struktūrvienību un amatu 
nosaukums

Amata 
vienības

Amata 
alga Kopā

Apkopēja 0.75 180.00 135.00
Kurinātājs 2 180.00 360.00
Apkopēja Mākslas skolas 
Aknīstes filiālē 0.2 180.00 36.00

Izglītības iestādes direktora 
vietas izpild. 0.33 457.00 150.81

PII „Bitīte”
Struktūrvienību un amatu 
nosaukums

Amata 
vienības

Amata 
alga Kopā

Vadītāja 1 416.00 416.00
Metodiķe 0.5 250.00 125.00
Saimniecības daļas vad. 1 238.00 238.00
Apkopēja 1.25 180.00 225.00
Remontstrādnieks 1 180.00 180.00
Sētnieks 0.5 180.00 90.00
Pirmsskolas izgl. skolotājs 5.4 250.00 1350.00
Skolotāja palīgs, auklīte 4 180.00 720.00
Veļas mazgātāja 0.8 180.00 144.00
Mūzikas skolotājs 0.5 250.00 125.00
Pavārs 1.75 180.00 315.00

Aknīstes novada pašvaldības priekšsēdētāja I. Vendele

Noslēgti līgumi par  izgāztuves „Kabatas” 
reKultivācijas būvdarbu būvuzraudzību uN 

autoruzraudzību
2010. gada 18. martā Aknīstes novadā  parakstīti  līgumi par sa-

dzīves atkritumu izgāztuves „Kabatas” rekultivācijas būvdarbu autor- 
uzraudzības un būvuzraudzības veikšanu Aknīstes novada Gārsenes 
pagastā.

Pasākums tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfi-
nansētā projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Jēkabpils rajo-
na Gārsenes pagasta izgāztuves “Kabatas” Nr. 56628/5302/PPV rekulti-
vācija” ietvaros. Vienošanās par minētā projekta realizāciju slēgta starp 
Aknīstes novada pašvaldību un Vides ministriju  2009. gada 14. jūlijā.

Līgums par būvdarbu autoruzraudzības veikšanu noslēgts ar SIA 
„Geo Consultants”, uzņēmumu, kas izstrādāja izgāztuves rekultivāci-
jas tehnisko projektu, līgums par būvdarbu būvuzraudzību noslēgts ar 
valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”.

Būvdarbus projektā, saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem,  
veiks SIA „Vidzemes Būvnieks”, ar šo uzņēmumu  līgums  slēgts 2009.
gada decembrī. Darbu uzsākšana plānota, kad nokusīs sniegs, bet pa-
beigšana – līdz 2010. gada 31. maijam.

Projekta mērķis – normatīvo aktu prasībām neatbilstošas atkritumu 
izgāztuves rekultivācija, izgāztuves ietekmes uz vides kvalitātes paslik-
tināšanos novēršana, kā arī  pēcrekultivācijas monitoringa sistēmas 
nodrošināšana izgāztuvē.

 PROJEKTU “NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM NEATBILSTOŠĀS 
JĒKABPILS RAJONA GĀRSENES PAGASTA IZGĀZTUVES “KABA-
TAS” Nr. 56628/5302/PPV REKULTIVĀCIJA”  LĪDZFINANSĒ EIRO-
PAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠO PROJEKTU IETVAROS IR  AK-
NĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VA-
DĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!
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KoNKurss

Noslēdzies Novada sakoptības koNkurss
Aknīstes novada dome laika posmā no 1. jūlija līdz 21. augustam 

rīkoja Aknīstes novada 2010. gada sakoptības konkursu. Konkursa 
mērķis bija veicināt visa novada sakopšanu, skaistu ainavu un kultūr-
vides veidošanu. 

Konkurss noritēja divās kārtās. Pirmajā kārtā pārvaldes vadītāju In-
gas Gusevas, Jāņa Bondara un Normunda Zariņa vadībā žūrija finālam 
izvirzīja katra pagasta un pilsētas mājas, iestādes un uzņēmumus, kuri 
izveidojuši skaistu apkārtni savā dzīves vai darba vietā, vai iekopuši 
skaistu lauku sētu.

Konkursa laikā bija iespēja ielūkoties daudzās novada sētās. Jāteic, 
ka komisija bija patīkami pārsteigta par to lielo darbu, ko pēdējos gados 
novada iedzīvotāji ir ieguldījuši savu māju un sētu sakopšanā un labie-
kārtošanā. Redzējām, ka interese par sakoptas vides veidošanu ir liela 
un daudz paveikts ar pašu saimnieku izdomu un darbu. 

Ir ļoti svarīgi, lai mēs un mūsu bērni dzīvotu harmoniskā, tīrā un 
sakoptā vidē. Nereti cilvēki domā: ja nav naudas, lai izgreznotu savu 
pagalmu ar dažādiem dekoratīviem un krāšņiem priekšmetiem, ko re-
dzam dažādos žurnālos, tad viņu sēta ir sliktāka. Manuprāt, tas, ka 
mājas pagalms ir nogrābts, taciņa noslaucīta un puķudobe izravēta ir 
sakoptas sētas pamatā. Kā senajiem latviešiem — lai sēta ir sakopta 
un iekļaujas apkārtējā ainavā. 

Konkurss ir pozitīvi ietekmējis daudzas ģimenes un licis sasparoties 
māju un uzņēmumu īpašniekiem, lai par sakoptu un ziedošu sētu varē-
tu ikdienā priecāties ne tikai paši mājas saimnieki, bet arī garāmbrau-
cošie novada ciemiņi.

Priecājāmies par skaisti nopļautiem zālieniem, par daudzveidīgām 
augu un puķu kolekcijām. Lai māja un tās apkārtne būtu sakopta, ne-
vajag daudz naudas, jo glīti izskatās pat viena neliela dobe ar samteņu 
ziediem nopļautā zālienā. Runājot ar māju saimniekiem, dzirdējām, cik 
daudz ideju un ieceru tiem padomā, ko realizēt tuvākajos gados.

Braucot pa novadu, pārliecinājāmies, ka mums ir ļoti daudz skaistu 
māju, tīru un uzpostu lauku sētu, interesanti dārza ainavu risinājumi, 
veiksmīgi lauku ainavu veidošanas piemēri, tāpēc nebija viegli noteikt 
labāko. Pēc ilgām debatēm nonācām pie secinājuma, ka vietas izdalīt 
katrā grupā nav iespējams, jo ikkatrā sētā ir kaut kas atšķirīgs, kaut kas 
īpašs, ar ko tā izceļas un piesaista. 

Žūrijas komisija konkursa 2. kārtā apbalvošanai dažādās nominā-
cijās izvirzīja 39 skaistas un sakoptas lauku sētas, individuālās mājas, 
ražošanas uzņēmumus, veikalus, iestādes un daudzdzīvokļu mājas. 
Laureāti saņēma dāvanu kartes un Atzinības rakstus

Laureātiem  PALDIES  teica novada svētku dienā 21. augustā.

Nominācijas:

LAUKU SĒTAS

BITES
Aigars Tamanis Par daiļu lauku sētu un sakoptu vidi

LĪDUMI
Inese Meijere Par daiļu lauku sētu un sakoptu vidi

PASTARĪŠI
Jefrosinija un Artūrs Kuzmas Par daiļu lauku sētu un sakoptu vidi

KĻAVIŅI 
Igors Ignatjevs

Par latviskā mantojuma saglabāšanu 
lauku sētā

ŠELTES
Sandra un Jānis Ģeidāni

Par latviskā mantojuma saglabāšanu 
lauku sētā

UZKALNI 
Ināra un Rimants Luņģi

Par latviskā mantojuma saglabāšanu 
lauku sētā

ELSĪTES
Biruta un Ivars Bīriņi

Par latviskā mantojuma saglabāšanu 
lauku sētā

VĀRKAVIEŠI
Ģertrūde Davidāne

Par latviskā mantojuma saglabāšanu 
lauku sētā

INDIVIDUĀLĀS MĀJAS

Elza un Modris Porieši
Avotu iela 3a

Par ideju daudzveidību, prasmīgu 
saimniekošanu un veiksmīgu dabas 
elementu pielietošanu dārza ainavā

Lāsma un Aigars Prandes  
Liepu iela 2a

Par ideju daudzveidību, prasmīgu 
saimniekošanu un veiksmīgu dabas 
elementu pielietošanu dārza ainavā

Biruta un Pēteris Rāznas
Grantiņi

Par ideju daudzveidību, prasmīgu 
saimniekošanu un veiksmīgu dabas 
elementu pielietošanu dārza ainavā

Dzidra Venediktova
Pīlādži

Par ideju daudzveidību, prasmīgu 
saimniekošanu un veiksmīgu dabas 
elementu pielietošanu dārza ainavā

Antra Grigale
Liepu iela

Par sekmīgu un ģimenei draudzīgu 
mājas apkārtnes veidošanu.

Līga un Ivars Mažeikas
Tīreļi

Par sekmīgu un ģimenei draudzīgu 
mājas apkārtnes veidošanu

Janina un Andrejs Vārnas
Putniņi

Par sekmīgu un ģimenei draudzīgu 
mājas apkārtnes veidošanu.

Zenta Subatiņa un Inese 
Pakalne Kalnu iela 1

Par sekmīgu un ģimenei draudzīgu 
mājas apkārtnes veidošanu.

Ļubova. Jegorova
Norieši

Par sekmīgu un ģimenei draudzīgu 
mājas apkārtnes veidošanu

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS

Parka 6b Par sakoptas, videi draudzīgas, 
daudzdzīvokļu mājas apkārtni

Jaunozoli Par sakoptas, videi draudzīgas, 
daudzdzīvokļu mājas apkārtni

Kraujas - 2 Par sakoptas, videi draudzīgas, 
daudzdzīvokļu mājas apkārtni

Dimanti Par sekmīgu daudzdzīvokļu mājas 
apkārtnes labiekārtošanu

Akācijas Par sekmīgu daudzdzīvokļu mājas 
apkārtnes labiekārtošanu

Kraujas - 4 Par sekmīgu daudzdzīvokļu mājas 
apkārtnes labiekārtošanu

VEIKALI

z/s SIGMA veikals Par sakoptāko veikala teritoriju

z/s DADZIS PLUS veikals Par sakoptāko veikala teritoriju

SIA JTES veikals Nr 112
Par patriotismu savas darbavietas 
apkārtnes sakopšanā daudzu gadu 
garumā

SIA VIADA DUS Nr 17 Par ziedošo un sakopto tirdzniecības 
vietas apkārtni

RAŽOŠANAS UZŅĒMUMI, OBJEKTI

SIA Nordtorf, ražotne Par sekmīgu uzņēmuma apkārtnes 
labiekārtošanu

SIA Grauds 5, Graudu 
novietne

Par sekmīgu uzņēmuma apkārtnes 
labiekārtošanu

SIA Siliņi,
Viesu māja

Par sekmīgu uzņēmuma apkārtnes 
labiekārtošanu

Gaidas Vuškānes  z/s 
GAIDAS

Par daiļas lauku sētas izveidošanu un 
veselīgo sieru ražošanu

IESTĀDES

SIA Aknīstes veselības un 
sociālās aprūpes centrs

Par radošo ieguldījumu iestādes tēla 
veidošanā

Asares pagasta pārvalde Par veiksmīgu apkārtnes veidošanu 
un sakoptu vidi

Gārsenes pagasta pārvalde Par veiksmīgu apkārtnes veidošanu 
un sakoptu vidi

VSIA Aknīstes 
psihoneiroloģiskā slimnīca

Par veiksmīgu apkārtnes veidošanu 
un sakoptu vidi

Aknīstes novadpētniecības 
muzejs ar filiāli ,,Sēļu sēta”

Par veiksmīgu apkārtnes veidošanu 
un sakoptu vidi

ZAET
Aknīstes iecirknis

Par veiksmīgu apkārtnes veidošanu 
un sakoptu vidi

Aknīstes katoļu baznīca Par veiksmīgu apkārtnes veidošanu 
un sakoptu vidi
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NOVADA LEPNUMS – 2010

GĀRSENES PAMATSKOLA

Par harmonisku krāsu un arhitektūras 
saspēli dārzos, 
Par prasmīgu saimniekošanu 
un ilggadīgu dalību sakoptības 
konkursos,
Par sekmīgu skolas ainavas 
veidošanu audzēkņu, vecāku un 
skolotāju vienotības stiprināšanai

Cienījamie aknīstieši, asarieši un gārsenieši!  
2010. gada sakoptības konkurss beidzies. Par to, kādai būtu jābūt 

nākošā gada konkursa norisei, jau tagad vēlamies dzirdēt arī jūsu 
ierosinājumus, pārdomas, atsauksmes.

Bet ir arī kas tāds, pēc kā palika mieles – kauns par tiem māju 
īpašniekiem, kuru pagalmos aiz loga aizvien aug nātres un kuri savus 
atkritumus izmet tuvākajā grāvmalā. Taču tas ir cits stāsts.

Komisijas vārdā Aknīstes novada domes deputāte
Skaidrīte Pudāne

Vasaras nometne – “Dūjas”
Bija saulains 18. augusta rīts, kad es no Aknīstes izbraucu uz 

nometni. Ceļš nebija tik ļoti garš, kā citam varētu likties, jo nometne 
atradās Kalna pagasta “Dūjās”, kur visus laipni sagaidīja dziedātājs – 
Sergejs Jēgers. Katrs rīts sākās ar nelielu rīta rosmi. Tajā bija neliels 
skrējiens. Vēlāk bija nedaudz jāpavingro, kā jau no rīta vajag. Pēc rīta 
rosmes vienmēr bija garšīgas brokastis, kuras speciāli mums pagatavo-
ja šefpavāre. Vēlāk pa dienu bija jautras nodarbes – peldēšana, spēles 
un vel citas interesantas nodarbes. Laiks katru dienu pagāja tik ātri, ka 
likās – nesen esi pamodies, bet jau vakars klāt... Bet tomēr tas viss bija 
ļoti jauki, jo katru vakaru bija nedaudz jāpavingrina balsis.   Visas die-

nas pagāja samēra līdzīgi, un nemanot jau visas bija pagājušas, un bija 
pienācis nometnes noslēguma koncerts, pie kura katru dienu nedaudz 
vajadzēja piestrādāt ģenerālmēģinājumos. Pēc koncerta arī katram 
nometnes dalībniekam tika jaukas balviņas.  Visa nedēļa arī bija jau 
pagājusi. Daudziem, arī man bija ļoti grūti šķirties no nometnes... Jo tur 
bija ļoti jauki un 
varēja iepazīt 
labus draugus. 
Katrā ziņā, 
man šī nomet-
ne ļoti patika, 
un es arī citiem 
noteikti ieteiktu 
uz turieni aiz-
braukt!

6. klases 
skolnieks  – 

Elgars
Murāns
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AKTIVITĀTES

vasaras
aktivitātes

Projekta „Būsim kopā” grupa priecājas par 
veiksmīgi padarīto darbu karstajā vasarā.

15. – 16. jūnija darbojās vasaras dienas 
nometne.

16. jūnijā iedzīvotāji pulcējās uz I. Ielejas 
lekciju un praktisku nodarbību par nūjošanas  
iespējām.

23. jūnijā Līgo dienā projekta komanda 
kopā ar Ancenes  iedzīvotājiem sekmīgi ie-
saistījās tautas tradīciju saglabāšanā, svinē-
šanā, svētkus kopīgi organizējot.

3. jūlijā, sadarbojoties ar biedrību „Ūdens-
zīmes”, piedalījāmies „Siena dienu” pasāku-
ma noslēgumā.

Arī  5. – 8. jūlijam darbojās vasaras dienas 
nometne. Nometnes ietvaros 6. jūlijā bija iz-

Jau kļuvis par tradīciju, ka Aknīstes no-
vadpētniecības muzeja telpās apmeklētāji var 
baudīt mākslas darbus – skaistas gleznas. 
Šeit bija apskatāmas divas Latvijas lietuviešu 
mākslinieka L. Šiurnas personālizstādes, J. 
Puduļa un Z. Bārbala gleznas, kā arī Jēkabpils 
mākslas skolas un tās filiāles Aknīstes māks-
las skolas audzēkņu diplomdarbus. 

braukuma ekskursija uz kaimiņu novadu. Ap-
meklējām Bebrenes dabas parku, muzeju, re-
dzējām savvaļas dzīvniekus un daudz ko citu.

21. – 22. jūlijā vecāko klašu skolēni devās 
pārgājienā uz Rubenes pagasta Dronku kal-
nu, kurš bija bagāts ar dažādām fiziskām un 
sportiskām aktivitātēm. Nakšņojām teltīs pie 
ugunskura.

Visu vasaru aktīvi dar-
bojās interaktīvs informa-
tīvais centrs un Ancenes 
iedzīvotāji varēja apmeklēt 
trenažieru telpu.

Aizraujošs un intere-
sants ir spēļu  videofilmas 
„Meistardetektīvs 2” tap-
šanas process. Tas pilnā 
sparā rit visu vasaru un nu 
tuvojas noslēgumam. Vēl 
dažas epizodes un viss! 
Pasākumā iesaistīta gan 
projekta komanda, gan lieli 
un mazi Ancenes, Asares 
bērni, jaunieši, pieaugušie. 
Filmēšanas laukumā allaž 

ir interesentu pulciņš, kas vēro notiekošo un 
dažreiz pat iesaistās kopējos skatos. Viss no-
tiek! Rezultātā tiek uzkrāts dokumentāls ma-
teriāls gan par vietu, kurā dzīvojam, gan par 
novada cilvēkiem. Katra nofilmētā  epizode 
ir maza vēsturiska liecība šim laikam, kurā 
esam.

Projekta vadītāja Regīna Pudāne

GlEzNu IzSTĀDE MuzEJĀ
21. augustā, Aknīstes novada svētku die-

nā, notika mūsu novadnieces, Jēkabpils māks-
las skolas Aknīstes filiāles skolotājas Evas 
Jočas personālizstādes atklāšana. Jaunā 
māksliniece iepriecināja gan aknīstiešus, gan 
svētku viesus ar savām skaistajām gleznām- 
brīnišķīgiem ziediem, izteiksmīgām ainavām, 
smalki izpildītiem zīmējumiem un portretiem, 

kā arī klūsās dabas gleznām. 
Prieks, ka Aknīstē ir tāds ap-

dāvināts cilvēks, kurš sava talan-
ta augļus ļauj baudīt arī citiem. 
Svētku dalībnieki apsveica Evu 
Joču ar šo notikumu un novēlēja 
viņai radošu dzirksti, enerģiju un 
veiksmi turpmākajā darbā. Lai 
viņas vārds nākotnē skan blakus 
tādiem pasaules mēroga talan-
tīgiem māksliniekiem, kā Jozas 
Mīķēnas, Oskars Skušķis un citi. 

Evas Jočas darbus var ap-
skatīt visu septembri un, ja kāds 
darbs iekārojas, to var arī iegā-
dāties. 

Laipni lūdzam uz izstādi! 
Olga Vabeļa
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SVĒTKI

21. augusts Aknīstes novadā aizritēja 
svētku gaisotnē. Turpinot iepriekšējo gadu tra-
dīcijas, ka vasarā tiek svinēti pilsētas svētki, 
šogad tie bija pirmie novada svētki un folkloras 
festivāls „Sēļi dzied un dejo kopā” noslēguma 
koncerts, ko realizēja projekta LLII-69 „Culture 
in Selonia – Together on both Sides of The Bor-
der” (CELEBRATE) „Kultūra Sēlijā – kopā abās 
robežu pusēs” ietvaros. 

Svētki iesākās ar Aknīstes novada domes 
priekšsēdētājas Ingrīdas Vendeles uzrunu. Šajā 
rīta pasākumā tika godināti sakoptības konkur-
sa laureāti, jo novada tēls veidojas no tā, kā ir 
sakoptas sētas, lauki, uzņēmumi un iestādes. 
Novada ļaudīm tika pasniegtas balvas gan par 
daiļām sētām, gan par latviskā mantojuma sa-
glabāšanu, gan par dabas elementu veiksmī-
gu pielietošanu dārza ainavā. Pēc tam sekoja 
Aknīstes Bērnu un jauniešu centra kolektīvu un 
Gārsenes pamatskolas dejotāju koncerts.

Šajā rītā notika arī IAC projekta „Skolas 
kā satelīti attīstības izglītībā” aktivitāte. Aknīs-
tes vidusskolas projekta komandas organizēja 
akciju „Izmēri savu ekoloģisko pēdu!”. Katram 
svētku dalībniekam vajadzēja uz brīdi pado-
māt par to, cik ūdens nevajadzīgi aiztek, cik 
elektrības patērē, kādu pārtiku lieto. Ikviens 
krāsainu papīra pēdiņu ar aprēķinātiem lielu-
miem piestiprināja pie stilizētas zemeslodes 
un varēja secināt, cik zemeslodes mēs ikdie-
nā patērējam, kādas ir mūsu vajadzības un kā 
ietaupīt un saudzēt. 

Visas dienas garumā mazie aknīstieši varē-
ja baudīt piepūšamo atrakciju priekus, bet Sēļu 
parkā savu produkciju piedāvāja amatnieki un 
mājražotāji. Tur varēja iegādāties gan mājās 
sietu sieru, gan kūpinātu speķīti, gan medu, 
zāļu tējas un garšaugus.

Liels notikums aknīstiešiem bija mūsu jau-
nās mākslinieces Evas Jočas pirmās personāl-
izstādes atklāšana. Aknīstes novadpētniecības 
muzejā skatāmas viņas gleznas, kurās attēlota 
Aknīstes daba, ziedi, pārdomas un emocijas.

Daudzus gadus Aknīstei sadraudzības pil-
sētas ir Bialogarda (Polija) un Dedoviči (Krievi-
ja). Kā katru gadu, arī šogad uz svētkiem bija 
ieradušās delegācijas no šīm pilsētām. Dedo-
viču ansamblis „ Молодушки” novadā sniedza 
vairākus koncertus. Tā kā tie bija novada svētki, 
tad centāmies gan Gārsenē, gan arī Asarē radīt 
šo svētku sajūtu. Aknīstes amatierteātris izspē-
lēja M. Zīles lugu „Sunītis un viņa kauliņš” Asa-
res kultūras namā. 

Lai arī šajā dienā laika apstākļi aknīstiešus 
nelutināja, pelēcīgo pēcpusdienu krāšņu darī-
ja folkloras festivāla dalībnieki no Rokiškiem, 
Viesītes un, protams, paši aknīstieši. Koncerta 
dalībnieki košajos krekliņos zilā, dzeltenā un 

sarkanā krāsā ar vienojošo logo „CELEBRATE” 
piepildīja mēģinājumu laukumu. 

Folkloras festivāls „Sēļi dzied un dejo kopā” 
sākās ar gājienu no Aknīstes novada domes uz 
estrādi vidusskolas stadionā. Festivāla atklāša-
nā visus klātesošos uzrunāja Aknīstes novada 
domes priekšsēdētāja Ingrīda Vendele, Viesītes 
novada domes priekšsēdētājs Juris Līcis un Ro-
kišķu rajona administrācijas direktora vietnieks 
Aloizas Jočys, kā arī Projekta LLII-69 „Culture 
in Selonia – Together on both Sides of The Bor-
der” (CELEBRATE) „Kultūra Sēlijā – kopā abās 
robežu pusēs” menedžere Inese Vītola. Viņa at-
zīmēja, ka ir nedaudz skumīgi, jo šis ir projekta 
ietvaros noslēdzošais koncerts, bet, lai sāktos 
kas jauns, kaut kam ir jānoslēdzas. Tas viesa 
cerības, ka sadarbība turpināsies, iespējams,  
kādā citā projektā. Taču galvenais ir tas, ka ie-
gūti jauni draugi, iepazītas sēļu tradīcijas Latvijā 
un Lietuvā, saskatīts tik daudz kopīgā un tomēr, 
nedaudz atšķirīgā. 

Izaugsmi, pilnveidošanos un savstarpēju 
sapratni svētku apmeklētājiem vēlēja Bialogar-
das un Dedoviču delegāciju vadītāji. 

Svētku koncertā piedalījās Rokišķu, Viesī-
tes un Aknīstes mākslinieciskās pašdarbības 
kolektīvi, tāpēc tas izskanēja kā vietējie dzies-
mu svētki. Vērienīga bija koncerta noslēdzošā 
daļa, kur visi festivāla dalībnieki izdejoja latviešu 
un lietuviešu deju soļus un izdziedāja abu tautu 
dziesmas. Tas parādīja sēļu tautu vienotību un 
spēku. 

Aknīstes novada domes priekšsēdētāja 
Ingrīda Vendele par svētkiem: „Pirmo Aknīs-
tes novada svētku programma tik plaša bija 
iespējama tāpēc, ka realizējām Latvijas – Lie-
tuvas pārrobežu projektu „Kultūra Sēlijā – kopā 
abās robežu pusēs” un tā līdzekļi ļāva svētku 
koncertā skatīt ne tikai novada pašdarbnieku 
priekšnesumus, bet arī Rokišķu un Viesītes 
kolektīvu sniegumu. Tas svētkus radīja krāšņus 
un neatkārtojamus. Ļoti ceru, ka arī 
nākotnē izdosies piesaistīt ES nau-
das kultūras pasākumiem. Paldies 
mūsu sponsoriem SIA „Nordtorf”, 
SIA „Indāres” un z/s „Jaunplikši”, 
kas svētkus padarīja bagātākus un 
košākus. 

Manuprāt, novada iedzīvotā-
jiem patika Dedoviču ansambļa uz-
stāšanās. Centāmies, lai pasākumi 
būtu ne tikai Aknīstē, bet arī Asarē 
un Gārsenē. 

Protams, ka var  visā meklēt 
kļūdas un neizdošanos, un tās ak-
centēt, bet var arī censties saskatīt 
labo un priecāties par citu varēšanu 
un uzdrīkstēšanos. Domāju, ka no-

PROJEKTS “SKOLAS KĀ SATELĪTI 
ATTĪSTĪBAS IZGLĪTĪBĀ”
 (NR. DCI-NSA ED/2009/202-219)

Novada svētki uN folkloras festivāls akNīstē

vada svētkos visiem, kas ir pozitīvi noskaņoti, 
bija iespēja atrast kaut ko jauku un gaišu.”

Lai mums visiem izdodas!
                               L. Prande
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NOVADĀ

16. augusta rīts bija silts un saulains. Arī 
diena solījās būt karsta un svelmaina, kā jau 
šovasar pierasts. Bet tomēr, neliela komanda 
deviņu cilvēku sastāvā mēroja ceļu uz Jelga-
vas novada Vilces muižu, lai piedalītos Piļu un 
Muižu asociācijas rīkotajā ikgadējā „Muižnie-
ku turnīrā”. Vilces muižas māja būvēta 18. gs 
trešajā ceturksnī, bet pārbūvēta 19. gs vidū. 
Galveno ieeju rotā viens no retajiem baroka 
stila akmens portāliem Latvijā ar Medēmu un 

Keizerlingu alianses ģērboni. Kungu mājā ierī-
kota skola ar vēstures ekspozīciju.

Piebraucot pie muižas bija jūtama svēt-
ku noskaņa. Ap muižu, kā arī galvenajā zālē 
un verandā lepni gozējās vietējo mākslinieku 
Ingas un Druvja gaumīgie, mūsdienīgie un 
smalkie darbi. Fonā skanēja mūzika, mui-
žas zālē atbraukušie viesi varēja cienāties ar 
smalkmaizītēm, tēju un kafiju.

„Muižnieku turnīru” atklāja Vilces muižas 

No seniem laikiem mums visiem zināms, 
ka latviešu tautai patīk daudz un garšīgi paēst. 
Lai ēdiens iegūtu vajadzīgo garšu un aromātu, 
tam jāpievieno dažnedažādas garšvielas. Šajā 
tehnoloģiju un ķīmisko vielu laikmetā cilvēki 
daudz ko ir izvērtējuši un labprātāk lieto dabī-
gus, mūsu pašu dārzos audzētus produktus. 
Tāpēc viesojos Asares pagastā z/s „Āmuri”, 
kur Ilona Lapiņa nodarbojas ar netradicionālu 
lauksaimniecību – garšaugu audzēšanu. 

Tas viss aizsācies dažus gadus atpakaļ, 
kad Ilona kādā izstādē ieraudzījusi garšaugu 
sēklas, uzzinājusi, ka pie mums Latvijā tos var 
izaudzēt un iegūt ražu. Tā kā pavārmāksla Ilo-
nai arī ir tuva – apgūts ēdināšanas  servisa 
speciālistes amats, tad garšaugu audzēšana 
ir pašsaprotama lieta. Veikalā nopērkamie 
garšaugu maisījumi Ilonai nav pa prātam, jo 
vienam ēdienam vajag vairāk baziliku, citam 
majorānu. Pašlaik dārzā aug apmēram 20 
šķirņu garšaugu. Ilona lepni stāsta, ka audzē 
arī ekskluzīvus augus, kurus Latvijā grūti sa-
stapt, kā, piemēram, zemeņu mētras, banānu 
mētras, apelsīnu mētras u.c.

Sējas darbi sākas aprīlī. Pēc tam stādus 
izstāda dobēs. Augi ir zemi, tāpēc, lai gar-
šaugu lapiņas būtu tīras, dārzu izklāj ar plē-
vi un speciālos atvērumos iestāda stādiņus. 
Produkcija tiek ievākta regulāri visas vasaras 
garumā un Ilona teic, ka tā ir īpaša, jo ievāk-
tas ir tikai lapiņas. Tālāk seko augu apstrāde. 
Šim nolūkam iegādātas kaltes. Sākumā bija 
nelielas jaudas vienkāršas žāvētavas. Tagad 
īstenojot biedrības „Landu” projektu iegādā-
ta moderna kalte. Jāatzīmē, ka visos darbos 
palīgs un padomdevējs ir Ilonas mamma Gita 
Liepa. Gan Ilona, gan Gita ir „Landu” biedres. 

Jaunās žāvētavas pakalpojumus piedāvā arī 
pagasta ļaudīm.

Kaltē tiek žāvēti ne tikai garšaugi, bet arī 
ogas un sēnes. Visus svarīgākos darbus Ilona 
dara pati, jo neesot apkārtnē tādu strādnieku, 
uz kuriem varētu paļauties.   Uz galda sarindo-
jas skaisti noformētas paciņas ar garšaugiem, 
tējām, kaltētām mellenēm un gailenēm. Katru 
paciņu rotā uzlīme un logo „Sanija”, kas izvei-
dots par godu Ilonas meitiņai Sanijai. 

Runājot par realizāciju, Ilona atzīmē, ka 
vislabāk patīk tirgot viņai pašai, jo cilvēkiem 
var paskaidrot, parādīt, nepieciešams tiešais 
kontakts. Ievietojot preci veikala plauktā, tā 
kļūst par līdzīgu pārējām, bet neskatoties uz 
to, Ilonas audzētie garšaugi realizēti vairākos 
veikalos Rīgā. Septembrī plānots piedalīties 
Starptautiskajā izstāžu kompleksā Ķīpsalā 
izstādē  „Riga food 2010” un rudens izstādē 
Rāmavā. 

Taču Ilonai bez garšaugu audzēšanas ir 
vēl kāda aizraušanās no bērnības. Būdama 
maza meitene, kad ganīja govis, no auklām iz-
veidoja dažādas skaistas lietas. Tā pamazām 
radās veidojumi no klūgām, sūnām un citiem 
dabas materiāliem. Ilona atzīmē, ka nekādus 
kursus nav apmeklējusi. Viss, ko veido ir kaut 
kur noskatīts žurnālā vai internetā un tālāk brī-
va fantāzija. Dažas idejas radušās no meiti-
ņas Sanijas. Ieejot pagalmā, 
kokā ierāpies viesus sagaida 
no sūnām veidots lācis. Tālāk 
pagalmā ganās stirniņa un 
nebēdnīgs surikats. Tie visi 
izgatavoti no dabas materiā-
liem. Par tiem floriste varētu 
stāstīt gari un plaši. Viņa zin, 
kādas sūnas nepieciešamas, 
kur tās meklēt, kā apstrādāt.   
Daudzi darbiņi priecē arī kai-
miņu sētas. Asares pagastā 
iebraucot, ceļa malā visus 
sveicina Ilonas izgatavotā 
gotiņa. Tā izskatās tik dabis-
ka, ka ieraugot to pa gabalu, 
vietējie satraucās, ka pašu 
lopiņš norāvies un devies pa-
staigā. Arī Aknīstes novada 
svētkos pilsētu rotāja Ilonas 

mūsu noVaDā

gatavotie tautu meita un tautu dēls. Skulptūru 
izveidē Ilonai palīgos nāk viņas vīrs Rodrigo. 

Kolekcijā ir veidoti zaķi, skudras, eži un citi 
zvēriņi. Ilona veiksmīgi apvieno dāvanās gar-
šaugus un floristikas izstrādājumus, kas viens 
otru papildina. 

Arī pagalma ainavas veidošanā Ilona ie-
likusi savu izdomu un darbu. Skolas gados 
izrakts dīķītis un pavisam nesen izveidota pa-
kāpienveida strūklaka. 

Runājot par nākotnes plāniem, Ilonai to ir 
daudz – paplašināt garšaugu platības, mēģi-
nāt veikt reklāmas kampaņu, lai brends ”Sani-
ja” būtu labi atpazīstams. Floristikas jomā vi-
ņai ir ideja šajos Ziemassvētkos padarīt Asari 
krāšņāku, nākotnē sarīkot kādu izstādi. Jā 
kāds vēlas, tad Ilonas izgatavotos floristikas 
izstrādājumus iespējams arī iegādāties. Lai 
piepildās iecerētais! 

  L. Prande

Muižnieku turnīrā Vilcē (skolas) direktore. Ikkatra komanda bija parū-
pējusies par savu prezentāciju. Gārsenes ko-
mandas devīze – Nekad nepadodies!!!

Gārseniešu komanda startēja šādā sastā-
vā: Ilva Vārna, Andris Punculis, Haralds Pun-
culis, Maruta Caunīte, Dāvis Caunītis, Sandra 
Pakalne, Regīna Puncule, Normunds Kalnietis 
un Kristiana Kalniete. Komandām tika piedāvāti 
netradicionāli izklaides un sporta veidi, kā pie-
mēram: „Acu mešana”, „Bagātību meklēšana”, 
„Alus ātrdzeršana ar vistas uzkodu”, „Slēpoša-
na ar cepuri” u. c. Kā nopietnākais sacensību 
elements bija „Meža kaķis”. Jāsaka, ka tur nu 
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INFORMĀCIJA

1.   Astes
2.   Avene
3.   Brīvā Daugava
4.   Dari Pats
5.   Ezis
6.   Ieva
7.   Ievas Stāsti
8.   Ievas Veselība
9.   Ilustrētā Junioriem
10. Ilustrētā Pasaules Vēsture
11. Ilustrētā Zinātne
12. Jaunais Vēstnesis
13. Klubs
14. Lata Romāns
15. Latvijas Avīze

Gārsenes pagasta 
bibliotēkā darbu sākusi 

„Bērnu žūrija”
Kā jau ierasts, arī šogad, ar Nacionālās 

bibliotēkas bērnu literatūras centra, Valsts 
Kultūrkapitāla fonda un vietējās pašvaldības 
atbalstu Gārsenes pagasta bibliotēkā darbu 
uzsākusi „Bērnu žūrija”. Tajā var piedalīties 
1. - 9. klašu skolēni. Lai piedalītos žūrijas 
darbā, ir jānoslēdz līgums ar bibliotēku par 
apņemšanos lasīt un vērtēt katrai vecuma 
grupai piedāvātās grāmatas. Pēc šo grāmatu 
izlasīšanas, tās būs jānovērtē, aizpildot 
anketu.

Esiet aicināti piedalīties šajā fantastiskajā 
piedzīvojumā, kas jūs ievedīs interesantajā un 
krāsainajā grāmatu pasaulē.

Šogad būs jāvērtē šādas grāmatas:

1. - 2. klase

Cielēna Māra. Divas pastaigas.
Zandere Inese. Karalis ezis.
Zvirgzdiņš Juris. Pele, punkts un 
Gūtenbergs.
Leduslācēns Ille.
Kozlovs Sergejs. Ezītis miglā.
Neibarts Aivars. Ola uz sola.
Rezervē:
Žanis Grīva. Pasaka par Diegabiksi.

3. - 4. klase

Frīnss Žaks. Skolotājs Jāps var visu.
Geimens Nīls. Koralīna.
Zvirgzdiņš Juris. Lāča Bruņa medības.
Zandere Inese. Latviešu zvēri.
Samauska Ieva. Pilsēta no A līdz Z.
Cielēna, Māra. Ērmiņu ceļojums.
Rezervē:
Beļakova Lilija. Nezināmais zvērs.

5. - 7. klase

Rungulis Māris. Kaķu ģenerālis.
Kivirehks Andruss. Sirli, Sīms un 
noslēpumi.
Lindgrēne Astrida. Saulespļava.
Ende M. Momo.
Brūveris Pēters. Raibajā pasaulē.
Edmunds Ņizjurskis. Mareka 
Vasarraibumiņa neticamās dēkas.
Rezervē:
Lū Erlens. Kurts.

8. - 9. klase

Kolinsa Sūzena. Bada spēles.
Dreiže Laura. Pūķa dziesma.
Plūme Ieva. Tauriņpasaule.
Strautniece Anna. Severīna.
Hartneta Soņa. Rēgu bērns.
Stīvotera Megija. Lamento.
Rezervē:
Konans A. Doils. Bāskervilu suns.

                                                                                   
Bibl. vad. I. Lejiņa

gan bija ko pasvīst! Individuāli 
varēja izmēģināt spēkus šaut-
riņu mešanā, šaušanā ar loku, 
kāpšanu stabā. Liels prieks 
bija par to, ka šis „Muižnieku 
turnīrs” vēl vairāk satuvināja 
Piļu un Muižu apsaimniekotā-
jus un sacensību laikā virmoja 
veselīga konkurence. Turnī-
rā kopumā piedalījās 12 ko-
mandas no dažādām pilīm un 
muižām. Gārsenes komanda 
kopvērtējumā ieguva 1. vietu. 
Tas nozīmē, ka nākamā „Muiž-
nieku turnīra” vieta ir Gārsene. 
Balvā tika iegūts stikla kauss ar 
gravējumu.

Noslēgumā „Muižnieku 
turnīra” dalībniekus uzrunāja 
un tiem pateicās pati Vilces 
baronese, kuru kučieris lep-
ni atvizināja karietē. Piļu un 
muižu apsaimniekotāji dažu 
minūšu laikā iestudēja un 
demonstrēja Vilces muižas 
teikas notikumus. Koncertiņā 
uzstājās Vilces skolas dejo-
tājas. Pēc svētku noslēguma 
sekoja vakariņas un balle 
Muižas pagalmā.

Nedaudz noguruši, bet pilni 
ar jaukiem iespaidiem, emoci-
jām atgriezāmies mājās.

Paldies par pacietību 
mūsu jaukajam šoferītim 
Ādolfam, paldies Andrim P., 
par jauku iespēju nedaudz pa-
sportot un reizē arī atpūsties.

Kristiana Kalniete

16. Lauku Avīzes Tematiskā Avīze
17. Mājas Viesis
18. Mūsmājas
19. Praktiskais Latvietis
20. Privātā Dzīve
21. Sīrups+
22. Spicā 
23. Zīlīte
24. Zintnieks
25. Ievas Māja
26. Marta
27. Santa
28. Shape
29. W.I.T.C.H.

2010. gada augustā – decembrī 
abonētie preses izdevumi Gārsenes bibliotēkā
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Klusa pieliek dzimtā sēta,
Klusa paliek istabiņa.
Nav vairs tēva mīļo soļu,
Nav vairs tēva padomiņa.

Skumju brīdī esam kopā ar Gunti 
Ermansonu, tēvu smiltājā aizvadot.

SIA Aknīstes pakalpojumu kolektīvs

4. septembrī  plkst. 12.00
Jēkabpils mūzikas skolas Aknīstes filiāle 

uzsāk jauno mācību gadu.

Par gadiem nav jāskumst,
Lai jau tie vīst
Kā magones ziedlapas vējā.
Ja pats esi labs,
Ja pats esi īsts
Ja pelēko ikdienu pratīsi nīst,
Tad mūžīgi jauna būs dvēsele, 
Tad nieks ir tās grumbas sejā.
Pie draugiem tad nestundā pieturies
Šai dzīves ērkšķainā lejā,
Tie vienmēr palīgā steigsies,
Lai smaids tev atplauktu sejā.

Sirsnīgi sveicam augusta jubilārus

ANNU ŽINDIGU,
LIGITU VECVAGARI,

SANDRU PLIKŠU,
SARMĪTI BUHOLCI.

Biedrība „Manai mazpilsētai Aknīstei”

Dzīve ir skaistums, apbrīno to.
Dzīve ir svētlaime, baudi to.
Dzīve ir sapnis, vērs to par īstenību.
Dzīve ir izaicinājums, stājies tam 
                                              pretī.
Dzīve ir pienākums, pildi to.
Dzīve ir spēle, spēlē to.
Dzīve ir vērtība, saudzē to.
Dzīve ir bagātība, taupi to.
Dzīve ir mīlestība, baudi to. 
                           /Māte Terēze/

Sveicam augusta jubilārus!

Aknīstē
SARMĪTE GASūNE – 50
IMANTS JAKUNDOVIčS – 50
RAJA TREINE – 50
ZENONS IVANOVSKIS – 55
INTA JAKOVĻEVA – 55
LEONĪDS SERGIJENKOVS – 55
DAINA MIEZĀNE – 60
IRENA PODSKOčIJA – 60
VALDIS SMIRNOVS – 60
INĀRA TUBELE – 60
ZITA GEIDĀNE – 60
MILDA BRUŅINIECE – 70
ONA SPRINDŽUKA – 70
ANNA ŽINDIGA – 75
VELTA BĻODĀNE – 80
ALEKSEJS JEGOROVS – 80
EGONS OZOLIŅŠ – 80
VALENTĪNA ĶIPLOKA – 85

Gārsenē
VIKTORS POPOVIčS – 50

Asarē
EMĪLIJA KAZANOVIčUTE – 55
PĒTERIS SIDORENKOVS – 60

Aknīstes bērnu un 
jauniešu centrs aicina 
pieteikties bērnus un 

jauniešus 
2010./2011. m. g. 

sekojošos pulciņos:

-  Bērnu deju pulciņš – vadītāja Inta  
   Mežaraupe
-  Mūsdienu deju pulciņš – vadītāja 
   Inta Mežaraupe
-  Jauno solistu pulciņš „Nāc, 
   nebaidies dziedāt!” – vadītāja 
   Brigita Rutkovska
-  Popgrupa „Dadži” – vadītāja Aija 
   Kurkliete
-  Floristikas studija – vadītāja Elza 
   Poriete
-  Zīda apgleznošanas pulciņš – 
   vadītāja Eva Joča
-  Lietuviešu valodas un etnokultūras 
   pulciņš – vadītāja Janina Krasovska
-  Novadpētniecības pulciņš – 
   vadītāja Olga Vabeļa
-  Videoamatieru pulciņš – vadītājs 
   Valērijs Venediktovs

Nāc, un pavadi lietderīgi savu brīvo 
laiku! Visi minētie pulciņi ir bezmaksas!

Tālr. 6 52 66339; 29109864 (Eva Joča)

Ir zaudējumi, pie kuriem nekad nepierod, 
Kurus nekad neaizmirst, 
Lai gudrais prāts saka, ko sacīdams. 
Sirdij ir savi iemesli, 
Kas prātam nepieejami… 
                                   (Z. Mauriņa)

Izsakām dziļu līdzjūtību Ādolfam 
Kravalim, no māmuļas atvadoties.

Aknīstes novada dome 

Auklē mani, māmulīte, 
Vieglajām rociņām. 
Gan es tevi aptecēšu 
Vieglajām kājiņām!

Priecājamies kopā ar vecākiem par 
IEVAS MUTULES nākšanu pasaulē. 

Tā aiziet mūsu mīļie, 
Aiziet no ikdienas rūpēm 
Mierā un klusumā prom. 
Paliek vien dvēseles gaisma…

Pieminēsim Mūžībā aizgājušos

EDGARS ERMANSONS
08.09.29. – 30.07.2010.

ANTOŅINA KRAVALE
07.05.29. – 31.08.2010.

Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa.

Mīlestība nav dārgums, kas iegūts, bet
gan abpusējs pienākums.
                    Antuāns de Sent-Ekziperī 

Laulību noslēdza 
SKAIDRĪTE MIKUĻINA un AGRIS PRIEDE
VIJA VOITIŠĶE un JĀZEPS VALAINIS

9. oktobrī svecīšu vakari 
Vilkupes kapos plkst.16.00
Tuņķeļu kapos plkst. 17.00
Aknīstes kapos plkst. 18.00

Vēlos īrēt vienistabas labiekārtotu 
dzīvokli Aknīstē. T. 26360226

16. septembrī  Aknīstes novadā savāks 
lielgabarīta atkritumus. Iepriekš saska-
ņot ar izpilddirektori Ligitu Vārnu pa t. 
28685224.

17. septembrī plkst.15.00 Gārsenes kul-
tūras namā iedzīvotāju tikšanās ar nova-
da deputātiem un darbiniekiem.


