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novada vestis
Aknīstes 2010. gada novembris

Nr. 16

2. lpp.

2010. gada 3. novembrī Aknīstes
novada domes sēdē pieņemtie lēmumi

1. Sadalīt ceļu un ielu fonda līdzekļus pa pagastu pārvaldēm ap-
saimniekošanai proporcionāli 2008. un 2009. gada 1. pusgada vidējam 
procentuālajam sadalījumam, sākot ar 2011. gada 1. janvāri.

2. Uzsākt topogrāfisko uzmērīšanu projekta „Ūdenssaimniecības 
attīstība Aknīstes pilsētā” vajadzībām.

3. Piešķirt līdzekļus Ls 3025,00 apmērā SIA „Aknīstes Pakalpoju-
mi” TEP izstrādei projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes pil-
sētā”, palielinot SIA „Aknīstes Pakalpojumi” pamatkapitālu. Apstiprināt 
SIA „Aknīstes Pakalpojumi” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.

4. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Rīti”, dz.17, dz.16, dz.9, dz.18, 
Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā, pārdošanas par brīvu cenu 
noteikumus. 

5. Iznomāt 1 personai Biznesa dārza biroja telpas 1 darba vietu 11 
m2 platībā Skolas ielā 7, Aknīstē, uz 2 gadiem.

6. Apstiprināt nomas līgumu ar 1 personu  par pašvaldības ne-
kustamā īpašuma – sabiedriskās pirts, Krasta ielā 11, Aknīstē, nomu. 
Samazināt nomas maksu 75% apmērā līdz 2011. gada 3. novembrim, 
nosakot nomas maksu – 7,34 Ls mēnesī.

7. Iznomāt SIA „Hills”, reģ. Nr. 45404007600, 7 zemes gabalus 
Asares pagastā, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem.

8. Apstiprināt SIA „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” 
valdi sekojošā sastāvā: Ivars Eiduks, Lidija Balule, Vaida Beļavska.

9. Komandēt Skaidrīti Pudāni un Lidiju Deksni uz projekta „Senioru 
iekļaušana brīvprātīgajā darbā” pieredzes apmaiņas semināru Varesē, 

Itālijā, no šī gada 22. – 29. novembrim. Segt dienas naudu 30% apmērā 
saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr. 969.

10. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr. 
27 „Par Sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu un izīrēšanas kārtību Ak-
nīstes novadā”.

11. Nodot sociālo dzīvokli Nr. 18 „Spodrās”, Asares pagastā, Ak-
nīstes novadā, pārvaldīšanai un apsaimniekošanai Asares pagasta 
pārvaldei. Sociālais dzīvoklis Nr. 18 „Spodrās”, Asares pagastā, kurā 
tiek izīrētas atsevišķas istabas ar koplietošanas telpām, elektroener-
ģijas patēriņu Asares pagasta pārvalde uzskaita pēc viena skaitītāja 
un patēriņu par pakalpojumu sadala proporcionāli dzīvoklī dzīvojošo 
personu skaitam.

12. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā:
• reģistrēt 1 personu palīdzības saņemšanas reģistrā Nr. 1 „Pašval-

dībai piederošu dzīvojamo telpu izīrēšana”;
• reģistrēt 1 personu Sociālo dzīvokļu izīrēšanas reģistrā ar kārtas 

Nr. 1;
• izīrēt 1 personai sociālo dzīvokli Nr. 18 „Spodrās”, Asares pagas-

tā, Aknīstes novadā, un noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu;
• piešķirt 1 personai dzīvokli Augšzemes ielā 19, Aknīstē, un slēgt 

dzīvojamās telpas īres līgumu un līgumu par atkritumu apsaimnieko-
šanu.

13. Izveidot darba grupu projekta „Skolas un Augšzemes ielu (t. sk. 
pār D-Susēju) rekonstrukcija” ieviešanai un slēgt uzņēmuma līgumus ar:

Arturu Ivbuli – projekta vadītājs (līguma summa – Ls 2900),
Ilgu Cālīti (līguma summa – Ls 2320), Valdemāru Juri Tarbunu – 

projekta asistenti (līguma summa – Ls 2088),
Silviju Jaujenieci – projekta grāmatvede (līguma summa – Ls 

1160).

2010. gada 17. novembrī Aknīstes
novada domes sēdē pieņemtie lēmumi

1. Apstiprināt saistošos noteikumus:
• Nr. 28 „Grozījumi Aknīstes novada domes 2010. gada 27. janvāra 

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

• Nr. 29 „Grozījumi Aknīstes novada domes 2010. gada 17. feb-
ruāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par Aknīstes novada pašvaldības 
speciālā budžeta plānu 2010. gadam””.

2. Organizēt publisko apspriešanu līdz šī gada 30. decembrim par 
SIA „Servo Energy” nodomu būvēt biomasas koģenerācijas staciju Ak-
nīstē, Saltupes ielā 9.

3. Apstiprināt līgumus ar:
• SIA „ZZ Dats” par pašvaldību programmatūras uzturēšanas 

un datu izmitināšanas pakalpojumu sniegšanu. Līguma summa Ls 
450,00;

• biedrību „Latvijas Kinematogrāfistu savienība” par filmas 
„Bermontiāda” vienreizēju demonstrēšanu Aknīstes Bērnu un jauniešu 
centrā;

• SIA „Domenikss” par servisa pakalpojumiem skolēnu autobu-
sam Mercedes-Benz garantijas laikā;

• SIA „Siltumkomforts” par ūdensvada cauruļu nomaiņu Gārse-
nes pamatskolā, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā. Līguma summa 
Ls 349,31;

• „Daugavietis M” par deju mūziku Gārsenes kultūras namā 2010.
gada 22. oktobrī. Līguma summa Ls 150,04;

• SIA „Aknīstes aptieka” par telpu iznomāšanu „Dārzsaimniecī-
ba”, Asares pagastā, „Dimanti”, dz.16, Gārsenes pagastā, uz 1 gadu. 
Nomas maksa Ls 0,20/m2.

4. Apstiprināt vienošanos ar:
• SIA „SPERO-SK” par uzņēmuma līguma Nr. 1183/3-22/165 (Nr. 

39) no 05.10.2010. papildināšanu par bīstamo koku nozāģēšanu Ak-

Šīs dienas pirms Ziemassvētkiem 
Ved mūs pretim kādam baltam klusumam,  
Aiz kura ir kaut kas mīļš, sen aizmirsts un pazaudēts,  
Kas mums atkal no jauna jāatrod.
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NOVADA DOMĒ
no 1. lpp.
nīstes novada pašvaldības teritorijā. Summa 
Ls 106,48;

• VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā 
slimnīca” par komunālo pakalpojumu maksu 
pašvaldības dzīvoklim „Kraujas -1”- 9, Gārse-
nes pag., Aknīstes nov.;

• Valsts reģionālās attīstības aģentūru 
par Eiropas Savienības fonda darbības prog-
rammas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” pa-
pildinājuma 1.5. prioritātes „Administratīvās 
kapacitātes stiprināšana” 1.5.3. pasākuma 
„Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību ad-
ministratīvās un attīstības plānošanas kapaci-
tātes stiprināšana” 1.5.3.1. aktivitātes „Speciā-
listu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām 
un novadiem” projekta Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/
IPIA/VRAA/079 „Speciālistu piesaiste Aknīs-
tes novada pašvaldībai” īstenošanu. Līguma 
summa Ls 18500,00.

5. Slēgt telpu nomas līgumu ar z/s „Rātes” 
telpu iznomāšanu: 

- Gārsenes pamatskolā „Labiešos”, Gār-
senes pagastā, 

- Aknīstes vidusskolā, Skolas ielā 19, Ak-
nīstē, uz laiku līdz 2012. gada 31. maijam. 

Nomas maksa Ls 0,10/m2 mēnesī + 30% 
no izlietotās elektroenerģijas izmaksām.

6. Par pašvaldības budžeta līdzekļu pie-
šķiršanu:

• Ls 180 apmērā Ziemassvētku pasāku-
ma organizēšanai pensionāriem no Asares 
pagasta pārvaldes, Gārsenes pagasta pār-
valdes, Aknīstes tautsaimniecības līdzek-
ļiem;

• Ziemassvētku paciņu (līdz Ls 2,00) ie-
gādei:

- pirmsskolas vecuma bērniem;
- 1. – 4. klašu skolēniem – no skolu budže-

ta līdzekļiem;
- 5. – 12.klašu skolēniem (viena paciņa uz 

4 skolēniem) – no skolu budžeta līdzekļiem;
- personām, kas atrodas bērnu namos, 

speciālajās skolās un pansionātos – no admi-
nistrācijas budžeta līdzekļiem.

• segt ceļa izdevumus 2010./2011.māc. 
g. specializētās vidējās izglītības iestādes 
„Saules skola” sekmīgajiem audzēkņiem 
50% apmērā, iesniedzot braukšanas biļetes 
pašvaldības grāmatvedei līdz nākošā mē-
neša 10. datumam, kā arī izziņu no mācību 
iestādes 1 reizi 3 mēnešos, sākot ar šī gada 
1. novembri.

7. Palielināt slodzi no 0,6 uz 1,0 novada 
elektromontierim, sākot ar šī gada 1. decembri.

8. Apstiprināt Izglītības, kultūras un spor-
ta jautājumu komitejas 10.11.2010. lēmumu 
(prot. Nr. 11) par Aivara Ieleja atbrīvošanu no 
komitejas priekšsēdētāja pienākumu veikša-
nas un Vijas Dzenes apstiprināšanu par komi-
tejas priekšsēdētāju.

9. Iesniegt Aknīstes novada pašvaldības 
projekta pieteikumu „Jaunieši! Sanāksim!” Iz-
glītības un zinātnes ministrijas atklātā projektu 
konkursā „Atbalsts Jauniešu centru darbības 
nodrošināšanai pašvaldībā” par kopējo sum-
mu Ls 1580,00. Paredzēt 2011. gada pašval-
dības budžetā Ls 200,00 projekta līdzfinansē-
jumam.

10. Par pašvaldības materiālajiem pabal-
stiem:

• piešķirt 1 personai bērna piedzimšanas 
pabalstu. Kopējā summa Ls 50,00;

• piešķirt 4 personām apbedīšanas pabal-

stu. Kopējā summa Ls 200,00.
11. Par pašvaldības zemes nomu:
• izbeigt ar 1 personu noslēgto zemes no-

mas līgumu par pašvaldības zemes nomu 3,3 
ha platībā;

• iznomāt 1 personai zemes gabalu 1,7 
ha platībā, un zemes gabalu 0,5 ha platībā, 
Aknīstes pagastā, un noslēgt zemes nomas 
līgumu uz 10 gadiem;

• iznomāt 1 personai zemes gabalu 2 ha 
platībā, Aknīstes pagastā, lauksaimniecības 
vajadzībām, un noslēgt zemes nomas līgumu 
uz 10 gadiem;

• iznomāt 1 personai zemes gabalu 3 ha 
platībā, un daļu no zemes gabala 0,5 ha platī-
bā, Gārsenes pagastā, un noslēgt zemes no-
mas līgumu uz 10 gadiem.

12. Par pašvaldības zemes nomu apme-
dīšanai:

• iznomāt biedrībai „Gārsenes vilks”, Gār-
senes pagastā, Aknīstes novadā, 43 zemes 
gabalus apmedīšanai, slēdzot Medību platību 
savstarpējo līgumu, atbrīvojot medību platību 
lietotāju no zemes nomas maksas. Līgumā 
iekļaut nosacījumu, ka, organizējot medības, 
nedrīkst izdarīt kaitējumu platībās esošajām 
lauksaimniecības kultūrām.

13. Mainīt saimniecības ēkai adresi – Zaļā 
iela 3 uz adresi – Zaļā iela 3B. Ēka atrodas uz 
zemes gabala ar nosaukumu – Zaļā iela 3B, 
Aknīste, Aknīstes novads.

14. Satiksmes drošības sabiedriskās kār-
tības uzlabošanas nolūkā Aknīstes pilsētā 
ierobežot transporta līdzekļu apstāšanos un 
stāvēšanu, uzstādot ceļa zīmes Dzirnavu ielā 
posmā no krustojuma ar Augšzemes ielu līdz 
krustojumam ar Fizkultūras ielu:

- ielas labajā pusē (virzienā no Augšzemes 
ielas) ceļa zīmes Nr. 326 „Apstāties aizliegts” 
abos posma galos;

- ielas labajā pusē (virzienā no Fizkultūras 
ielas) ceļa zīmi Nr. 326 „Apstāties aizliegts” ar 
papildzīmi Nr. 813 „Transporta līdzekļa veids” 
abos posma galos.

15. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu:
• atdalīt no nekustamā īpašuma „Sar-

mas”, Asares pagastā, zemes gabalu 13,05 
ha platībā un piešķirt tam jaunu nosaukumu 
„Sarmiņas”;

• atdalīt no nekustamā īpašuma „Pīlādži”, 
Asares pagastā, zemes gabalu 5,0 ha platībā 
un zemes gabalu 2,7 ha platībā, kuri tiks pie-
vienoti nekustamajam īpašumam „Aizpurvi”.

16. Noteikt notekūdeņu dūņu izvešanas 
vietu – „Mežaraupi”, Aknīstes pagasts, Aknīs-
tes novads.

17. Noteikt skolēnu autobusa Mercedes-
Benz Sprinter 516, reģ. Nr. HN 4606, stāvvietu 
„Tīreļi”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā. 
Noteikt autobusa degvielas patēriņa normu – 
13 litri/100 km vasaras periodā, 15 litri/100 km 
ziemas periodā.

18. Apstiprināt 1 personai piederošā ze-
mes īpašuma „Airītes”, Gārsenes pagastā, 
Aknīstes novadā, 28,6 ha platībā, izstrādāto 
zemes ierīcības projektu. Atdalītajam zemes 
gabalam ar platību 0,6776 ha piešķirt jaunu 
nosaukumu – „Kabatiņas”.

19. Apstiprināt Aknīstes novada bāriņtie-
sas locekļu apliecības paraugu.

20. Apstiprināt Aknīstes novada Admi-
nistratīvās komisijas locekļu apliecības pa-
raugu.

Darbā gāju, darbā nācu,
Darbā dienu pavadīju,
Kad atnāca vakariņš
Atpūtās man rociņas,
Atpūtās man rociņas
Līdz citam rītiņam.
Sagaidot Latvijas Valsts 92. gadadienu, 

Aknīstes novadā pateicības vārdus teica un 
sveica labākos darba darītājus, ko apbalvoša-
nai izvirzījuši darba devēji un darba kolektīvi:

Juris Brakovskis
Zemnieks, sabiedrības dvēsele – savu 

ideju īstenojis Sāra kalnos. Apkārtnes jaunieši 
un ne tikai, gaida ziemu, gaida  slēpošanu. Un 
tas pateicoties Jurim Brakovskim.

Artūrs Betkers
Artūrs Betkers lopkopībā strādā visu savu 

darba mūžu; z/s „Dadzīši” – kopš 1999. gada. 
Strādā centīgi, ar atbildības sajūtu, bez darba 
disciplīnas pārkāpumiem. Pēdējos 5 gados no 
z/s Dadzīši ganāmpulka izslaucis 824 tonnas 
piena, palīdzējis izaudzēt lopus un pārdot gaļu 
22,5 tonnas.

Ražojot pievienoto vērtību un palīdzot gūt 
peļņu z/s Dadzīši, Artūrs Betkers ir veicinājis 
to, ka pēdējos 5 gados vien valsts kasē tika 
iemaksāti nodokļi 13,8 tūkstoši latu, no kuriem 
zināms procents ir ienācis arī pagasta un no-
vada budžetā, līdz ar to Artūrs Betkers ar savu 
darbu ir devis ieguldījumu Aknīstes novada 
attīstībā.

Ainis Čāmāns
Zemnieks apsaimnieko 200 ha zemes. No 

Eiropas Savienības realizēti projekti savai saim-
niecībai 160000 Ls. Mednieks.  Otrās vietas ie-
guvējs ES kravas vilcēju sacensībās. Pakalpoju-
mu sniedzējs ar lauksaimniecības tehniku.

Mairis Kaminskis
Traktorists. Labi veic mehanizatora darbu 

ar dažādu augsnes apstrādes un lopbarības 
sagatavošanas tehniku.

Ilona Lapiņa
Ilona Lapiņa ar ģimeni dzīvo Asarē un strā-

dā zemnieku saimniecībā „Āmuri”. Zemnieku 
saimniecības bioloģiski sertificētās produkci-
jas klāsts pēdējo trīs gadu laikā ir paplašinā-
jies ar garšaugu stādu audzēšanu, kaltēšanu, 
fasēšanu paciņās un realizēšanu. Tas ir Ilonas 
nopelns. Viņa ir biedrības „LANDU” biedre un 
palīdz realizēt divus tās projektus LEADER 
programmas ietvaros, izveidojot un pilnveido-
jot pakalpojumu punktu, kurā biedrības „Lauku 
partnerības Sēlijā”  teritorijā dzīvojošie sabied-
risko grupu iedzīvotāji var izkaltēt garšaugus, 
ārstniecības augus vai sēnes, kā arī izspiest 
augļu vai dārzeņu sulu. Brīvajā laikā Ilona 
gatavo floristikas darbus un dažādas figūras 
no dabas materiāliem, ar ko ir labiekārtojusi 
saimniecības teritoriju un svētkos pagasta 
centru. Ilonas darbi rotā arī citu apkārtējo pa-
gastu ļaužu pagalmus. Aknīstes novada svēt-
kos pilsētas iedzīvotājus un viesus sagaidīja 
viņas gatavotie tautu meita un tautu dēls. Ar 
savu radošo pieeju darbam Ilona palīdz veidot 
saimniecības tēlu un popularizēt to ne tikai no-
vadā, bet arī plašākā mērogā. Viņa palīdzēja 
organizēt z/s “Āmuri” Sētas dienu un ar savu 
produkciju piedalījās Aknīstes novada svētku 
tirdziņā, izstādē „Riga FOOD 2010”starptau-
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tiskajā izstāžu kompleksā Ķīpsalā un rudens 
izstādē Rāmavā.

Ilmārs Rimša
Viņa pārziņā graudkopība, cūkkopība. Kā 

arī sniedz pakalpojumus ar lauksaimniecības 
tehniku lielam skaitam novada lauksaimnieku. 
Lielākais pakalpojumu sniedzējs.

Elita Arbidāne
Aknīstes psihoneiroloģiskās slimnīcas 3. 

nodaļā par medicīnas māsas palīgu strādā Eli-
ta Arbidāne – cilvēks, kurš nešķiro darbus un 
paveic vairāk nekā to prasa amata pienāku-
mi. Viņai apkārt vienmēr ļoti gaiša un pozitīva 
atmosfēra. Elitas misija ir palīdzēt cilvēkiem 
dzīvot dzīvāku dzīvi. Labi, ka pasaulē ir tādi 
cilvēki kā Elita, kas aizrautīgi sirsnīgi, ar prieku 
dāvā savas sajūtas, emocijas, zināšanas un 
visu labo slimiem cilvēkiem un kolēģiem. 

Lai mīlestības un panākumu liecības pie-
pilda dzīves telpu! Lai izdodas dzīvot patiesi 
laimīgu dzīvi visās jomās!

Viktors Deinis
Savā amatā strādā ar atbildības sajūtu, 

profesionāli veic uzdevumus un pienākumus 
pacientu aprūpē. Ir sirsnīgs attiecībā pret pa-
cientiem. Aktīvi iesaistās nodaļas darbinieku 
rīkotajos pasākumos. Viņa mājās ir atraduši 
pajumti divi nelaimīgi četrkājaini draugi un tas 
taču arī pieder pie  cilvēka labajiem darbiem.

Ilona Pavlovska
Ilona SIA „Aknīstes VSAC” strādā par 

medicīnas māsu. Savā darbā akurāta, izpalī-
dzīga, saprotoša un savus pienākumus veic 
apzinīgi.

Jurate Pecikonīte
Jurate SIA „Aknīstes VSAC” strādā par 

aprūpētāju. Savā darbā akurāta, izpalīdzīga 
un savus pienākumus veic apzinīgi.

Evita Pole
Evita ir medmāsa SIA „Aknīstes VSAC”. 

Savā darbā akurāta, izpalīdzīga, iejūtīga un 
savus pienākumus veic apzinīgi.

Janīna Šinkeviča
Ir cilvēki, kuri palīdz citiem tikai ar to, ka at-

rodas uz šīs planētas. Un ir cilvēki, kuri vienmēr 
cenšas palīdzēt citiem. Vai tā ir nejauša likum-
sakarība, vai tas ir pats par sevi saprotams, ka 
kāds ir izvēlējies tādu profesiju, kuras misija ir 
iedrošināt, motivēt, palīdzēt, noticēt… Sociālais 
darbinieks bez jau minētajām īpašībām nemaz 
nevarētu strādāt. Janīna Šinkeviča tiek izvirzī-

ta apbalvošanai par 
ieguldījumu sociālā 
darba organizēša-
nā, pilnveidošanā, 
par savas pieredzes 
sniegšanu, kā arī 
nesavtīgu darbu no-
vada pašvaldības 
iedzīvotāju labā. 
Janīna savu darbu 
veic pēc labākās 
sirdsapziņas, korek-
ti ar lielu atbildības 
sajūtu. Ir principiāla, 
prasīga pret sevi un 
citiem. Attiecībās ar 
kolēģiem iejūtīga, 
sirsnīga.

Dace Geida
Jau daudzus ga-

dus Gārsenes pilī līdz ar Zilo dāmu saimnieko 
vēl kāds pils gariņš, kuru ikdienā atpazīstam 
kā Daci. Viņu pazīstam kā mazo trīsgadī-
go un četrgadīgo Rūķīšu mammu, 9. klases 
audzinātāju, sociālo zinību skolotāju, skolas 
bibliotekāri un skolotāju arodbiedrības priekš-
sēdētāju. Savukārt vasarās šos daudzos ti-
tulus viņa nomaina pret viesmīlīgu, sirsnīgu 
Gārsenes tūrisma informācijas centra gidi. 
Kaut arī gides tiešajos pienākumos neietilpst 
parka taku sakopšana, Dace bieži redzama 
ar grābekli, uzkopjot un piekārtojot pastaigu 
takas, nekad nepaiet garām zemē nomestiem 
papīriem vai izmētātām pudelēm. Viņas uz-
manības lokā ir arī mūsu baznīca, kur vienmēr 
vāzēs ir svaigi ziedi. Neskatoties uz to, vai ir 
agrs rīts vai vēla vakara stunda, Dace nekad 
neatsakās sagaidīt vai pavadīt Gārsenes cie-
miņus, tādējādi popularizējot Gārsenes vārdu 
gan Latvijā, gan tuvākās vai tālākās ārzemēs. 
Arī skolā Dace ar savu vērīgo aci prot uzlikt 
punktu uz i gan pasākumos, gan ikdienā. Lai 
Daces enerģija un darboties gribēšana neap-
sīkst arī turpmāk.

Santa Grode
Tiek izvirzīta apbalvošanai par darba pie-

nākumu profesionālu pārzināšanu un veikša-
nu, atsaucību un izpalīdzību.

Aija Kurkliete
Strādā Aknīstes pašvaldības pirmskolas iz-

glītības iestādē „Bitīte” par muzikālo pedagogu 
un Aknīstes bērnu un jauniešu centrā par inte-
rešu izglītības pulciņa skolotāju. Šogad vada 
popgrupu „Lai skan!”. Ar pulciņiem vienmēr uz-
stājusies, savu audzēkņu varējumu rādījusi ci-
tiem. Guvuši atzinību un labu novērtējumu. No 
konkursiem veduši pateicības rakstus un god-
algotas vietas. Uzstājušies Aknīstē, Gārsenē, 
Asarē, Jēkabpilī, Rubeņos, Zasā, Ludzā u.c. 
Ar kopu „Pādīte” uzstājusies Folkloras festivā-
lā ārzemēs. Vadījusi Evanģēliski lut. Baznīcā 
Svētdienas skoliņu, bijusi bērnu vasaras no-
metnes „Es un Tu” pedagogs. Daudzus gadus 
dziedājusi sieviešu vokālajos ansambļos.

Līga Mažeika
Katru pirmdienas rītu Gārsenes pamat-

skolas skolotāju un skolēnu vidū ļoti gaidīts 
cilvēks ir Līga – informācijas skolotāja un 
mūsu pašu datorspeciāliste un informācijas 
sistēmas uzturētāja. Līga māca darboties ar 
jaunām informācijas tehnoloģijām gan bērnus, 
gan Sorosa fonda projekta „Pārmaiņu skola” 
ietvaros, vadot nodarbības dažāda vecuma 
gārseniešiem.  Lai arī kādas vajadzības un 

problēmas mums būtu informātikas un datoru 
jomā, Līga nekad neatteiksies palīdzēt ar pa-
domu vai praktiski. Vienmēr smaidoša, laipna, 
izpalīdzīga un sirsnīga kolēģe, kura vienmēr 
lietas kursā par visu jauno, interesanto un va-
jadzīgo. Neskatoties uz lielo aizņemtību, Līga 
atrod laiku darboties pašdarbībā, dziedot sie-
viešu vokālajā ansamblī „Gāršas”. Lai Līgas 
iecietība, uzmanība, optimisms un darba spē-
jas ir kā stimuls katram no mums.

Valentīna Petrokiene
Būt par skolotāju iemācīties nevar – ir jābūt 

dotībām un stingram raksturam, kuru jābūt ga-
tavam pakļaut ne vienam vien lūzumam. Liela 
atbildības sajūta pret savu darbu. Pašaizliedzī-
gi atdod visas savas zināšanas, prasmi un mī-
lestību saviem audzēkņiem. Vienmēr cenšas 
no kolēģiem iegūto pieredzi pielietot savā dar-
bā. Enerģiska, radoša, komunikabla. Profesio-
nāls pedagogs un vienkārši labs cilvēks.

Regīna Pudāne
Regīna Pudāne godprātīgi veic 5 - 6 gadīgo 

bērnu grupas apmācību, kā arī klases audzinā-
tājas pienākumus. Radoši strādā sākumskolas 
klasēs. Pamatskolas posmā māca mūziku. Vada 
interešu izglītības pulciņu nodarbības. Apzinīgi 
veic SFL projekta „Būsim kopā” direktores pie-
nākumus. Ir Aknīstes novada bāriņtiesas locekle 
un skolas arodbiedrības priekšsēdētāja. Dejo Ru-
benes pagasta deju kolektīvā „Rasa”. Veiksmīgi 
vada nodarbības pirmsskolas grupiņā, stundas 
sākumskolas un pamatskolas apvienotajās kla-
sēs. Mācību procesā īsteno individuālu pieeju, 
ir prasīga, bet vienmēr cenšas saprast bērna 
problēmas un palīdzēt  gūt sasniegumus. Katru 
skolēnu uztver kā personību. Mācību stundām 
gatavojas apzinīgi. Tās ir pārdomātas un izplā-
notas, bērni nodarbināti. Prot ieinteresēt. Rosina 
bērnu radošai darbībai Labprāt dalās pieredzē ar 
kolēģiem par efektīvākām mācīšanas metodēm 
un paņēmieniem. Skolotāja Regīna Pudāne vien-
mēr ir atklāta, tieša, taisnīga un toleranta. Pret ko-
lēģiem līdzcietīga, saprotoša, izpalīdzīga. Darbā 
radoša, izdomas bagāta, uzņēmīga un neatlaidī-
ga. Skolotāja aizrauj citus ar savu entuziasmu.

Zinovija Ribāka
Apbalvošanai tiek izvirzīta par godprātīgu 

un ilggadēju darbu, kolēģu cieņu un klases au-
dzināšanu un koleģiāti.

Kristīne Rubiķe
Ar lielu atbildības sajūtu veic dabaszinību 

un mājturības skolotājas, kā arī klases audzi-
nātājas pienākumus. Radoši un aktīvi darbo-
jas kā SFL projekta „Būsim kopā” prakses un 
pieredzes klubiņa  vadītāja. Ir Aknīstes nova-
da interešu izglītības komisijas locekle. Dejo 
Rubenes pagasta deju kolektīvā „Rasa”. Mā-
cību stundām gatavojas apzinīgi. Rūpīgi plāno 
darbu apvienotajās klasēs, lai bērni būtu mak-
simāli nodarbināti. Attieksmē pret skolēniem 
prasīga, ieinteresēta mācību sasniegumu 
paaugstināšanā. Veicot savus pienākumus, 
vienmēr precīza, kārtīga un mudina arī bērnus 
rūpīgam darbam. Prot ieinteresēt, rosina do-
māt un pašiem nonākt pie secinājumiem. Da-
baszinību, bioloģijas un mājturības olimpiādēs 
skolēni ir guvuši godalgotas vietas. Attieksmē 
pret kolēģiem atsaucīga, izpalīdzīga un līdz-
cietīga.

Olita Treine
Apbalvošanai tiek izvirzīta par skolēnu 

labu sagatavošanu sporta spēlēm, sasniegu-
miem sportā, klases audzināšanu.



4

APBALVOTIE
no 3. lpp.

Modris Grāvelis
Tiek ieteikts apbalvošanai par aktīvu, 

apzinīgi, ar lielu atbildības sajūtu veiktu tie-
šo darbu un aktivitāti sabiedrisko objektu sa-
kārtošanā, labiekārtošanā. Nenovērtējams ir 
viņa ieguldītais darbs dažādu Asares pagasta 
objektu, pamatskolas, gan pagasta pārvaldes 
ēkas, medpunkta, gan kultūras nama sakārto-
šanā un ikdienas uzturēšanā. Modris Grāvelis 
nežēloja savu brīvo laiku – vakara stundas, lai 
laicīgi izremontētu pārvaldes īpašumā esošos 
dzīvokļus, atjaunotu malkas šķūnīšus, samū-
rētu krāsns. Modris ir cilvēks ar zelta rokām.

Zita Iesalniece
Liela pienākuma apziņa pret savu darbu. 

Bērni, kuri jau sen ir pieauguši cilvēki, vēl ar-
vien atceras ēdienus, ko Zita gatavoja bērnu-
dārzā. Galvenais, ka Zitai patīk viņas darbs, 
jo tikai ar mīlestību un prieku gatavots ēdiens 
ir garšīgs. Ar kolēģiem ieturēta, pieklājīga, 
nebaidās izteikt arī savu viedokli. Atrod labus 
vārdus runājot ar bērniem. Īpašs paldies par 
garšīgiem pīrāgiem ar kuriem kolēģi tiek pa-
cienāti katros svētkos.

Valija Ivanova
Pārdevēja. Ilggadīga, apzinīga darbiniece.

Anita Okmane
Godprātīgi veic skolas pavāres, virtuves 

strādnieces pienākumus. Disciplinēta, ar aug-
stu atbildības sajūtu. Darbā vienmēr ierodas 
laicīgi, dažreiz kājām, dažreiz ar velosipēdu. 
Arī nelabvēlīgos darba apstākļos. Ievēro dar-
ba aizsardzības un ugunsdrošības noteiku-
mus, sanitāras un higiēnas prasības. Būtiski 
aizrādījumi no kontrolējošām institūcijām nav. 
Čakla, atsaucīga, labi ieredzēta kolektīvā. 
Ēdieni dažādi un garšīgi. Prot nodrošināt dis-
ciplīnu un kārtību ēdamzālē un virtuvē. Pras-
nīgi apvieno pavāres un virtuves strādnieces 
darbus. Strādā ātri, profesionāli. Pavāre Anita 
Okmane ir centīga, dalās pieredzē ar citiem, 
pamāca, tieši izsaka savu viedokli. Kolektīvā 
draudzīga, izdomas bagāta un uzņēmīga, no 
grūtībām nebaidās.

Aija Sala
Aija  darbā vienmēr ir izpalīdzīga, atsaucī-

ga, zinoša, ar labu humora izjūtu. Aija ir discip-
linēta, godīga, savu darbu veic apzinīgi.

Ilmārs Svikša
Daudzus pienākumus, kas viņam ir uzti-

cēti, jāizpilda radoši domājot, meklējot ceļu un 
variantus kā to izdarīt. Smaidīgs, pieklājīgs, 
kas mūsu iestādē nav mazsvarīgi. Iestādē 
rīkotajos pasākumos viņam uztic attēlot dažā-
das lomas – Ilmārs nekad neatsaka. Labs ak-
tieris. Kolēģi raksturo – atsaucīgs, izpalīdzīgs, 
gatavs iespēju robežās izpildīt jebkuru darbu.

Ņina Zaiceva
Ik rītu, kad acis vaļā ver, 
Nobrīnies - pasaule jauka! 
Un tā arī izej no mājām! 
Lai saule pa ceļam šķiet silta un maiga, 
Lai vējš nekad nav par stipru, 
Lai cilvēku vārdi nedara pāri, 
Lai ceļš ir tīkams un gribas to iet!
Ņina Zaiceva strādā par apkopēju Aknīs-

tes novadpētniecības muzejā, godprātīgi pildot 
savus pienākumus Gribētos piebilst, ka Aknīs-
tē Ņina ir kā rūķītis, kurš neveic tikai amata 
aprakstā minētos pienākumus, bet rūpējas par 
sakoptu vidi mums apkārt ikdienā. Jau agrā 
rīta stundā Ņinu var redzēt, vācot nomestās 
pudeles un papīrus, viņa nepaies garām nevie-
nam atkritumam. Lai Ņinai pietiek pacietības, 

enerģijas veicot šos darbiņus! Lai mums pie-
tiek godaprāta nepiemēslot savu pilsētu!

Skaidrīte Bērzkalne
Skaidrīti apbalvošanai izvirza biedrība 

„Manai mazpilsētai Aknīstei”. Viņa ir biedrības 
valdes locekle un aktīvi piedalās biedrības 
darba plānošanā un organizēšanā – viņas 
saimnieciskums un izdarīgums ir neaizstā-
jams. Pirms Ziemassvētkiem viņa ir viena no 
rosīgākajiem biedrības rūķīšiem, gatavojot dā-
vaniņas Aknīstes cienījama vecuma cilvēkiem. 
Skaidrītes pārziņā ir rūpes par vācu draugu 
izmitināšanu no sadarbības biedrības Mellē, 
kad viņi viesojas Aknīstē. Darbojoties biedrībā, 
Skaidrīte ir ieguvusi starptautiskas sadarbības 
veidošanas pieredzi, kā arī apguva sev no-
derīgas jaunas prasmes visos trijos biedrības 
īstenotajos Eiropas Savienības Mūžizglītības 
programmas projektos. Tagad Skaidrīte cītīgi 
turpina ielocīt mēli angļu valodā, lai nākošgad 
septembrī varētu pilnvērtīgi sazināties ar vi-
siem projekta partneriem no piecām Eiropas 
valstīm, kad viņus uzņemsim Aknīstē. Īsi sakot 
– priekš citiem darbodamies, attīsti pats sevi!

Osvalds Katens
Ar dziesmu cauri dzīvei ir gājis mūsu an-

sambļa dalībnieks Osvalds Katens. Laikam 
grūti būs pateikt, cik daudz viņam nozīmē 
dziesma un dziedāšana. Droši vien tā viņā ir 
ienākusi ar nākšanu pasaulē un pirmo skaļo 
brēcienu. Dziedāts ir gan skolas laikā, gan vē-
lāk ejot ikdienas gaitās. Tā ar dziedāšanu ir 
iesoļots jau devītajā gadu desmitā. Nākot uz 
mēģinājumiem, viņam vienmēr ir līdzi labs ga-
rastāvoklis un netrūkst arī sava deva humora. 
Ja dažreiz gadās mēģinājumu nokavēt un ar 
nemierīgu prātu zvanam uz mājām, tad viņa 
kundzes atbilde ir – „lai kur viņš neierastos, 
bet uz dziedāšanu būs noteikti!”

Osvalds ir ne tikai liels dziedātājs, bet vi-
ņam patīk arī uzgriezt kādu valceri. Nav nevie-
na pasākuma, kurā viņš nebūtu izdancinājis 
visas ansambļa dalībnieces. Ansambļa” Dzī-
votprieks” dalībnieki būtu priecīgi, ja Osvalds 
par savu dziesmoto mūžu saņemtu kādu atzi-
nību, jo retais tādā vecumā nāk katru nedēļu 
uz mēģinājumiem, atstājot aiz durvīm visas 
nedienas. Osvalda ansambļa dalībnieki velta 
šādas dzejas rindas:

Laiks atritina šodien gadu jostas,
Vien pats Tu zini, darbs cik bijis sūrs,
Lai dziesma nav kā puķes salnā kostās,
Bet, lai tās skan kā saktām piebērts pūrs!

Silvija Koniševska
I.k. „Kosmeja” apbalvošanai izvirza par 

aktīvu līdzdalību rokdarbu izstādēs un tautisko 
tradīciju turpināšanu.

Daina Mažeika
Katra cilvēka dzīvei ir kāda īpaša smarža 

un krāsa. Tā līdzinās krūkai, kurā salijis daudz 
gludu un grumbuļainu dzintara lāšu. Un no šīs 
skaistās, zeltaini mirdzošās krūkas pa malkam 
vien tiek smelts laukā, bet iekšā vēl palicis tik 
daudz sudraba un zelta, ko dot tiem, kas uz-
ticas un mīl.

Daina Mažeika – viena no interešu ko-
pas „Gārsenieši” dibinātājām, kas 2005. gadā 
nāca ar savu ieceri un ideju, kuras arī īstenoja 
dzīvē. Kopā saturētāja, saucēja, aktīva kultū-
ras dzīves  uzturētāja. Sava pagasta patriote. 
Vienmēr ideju un radošu domu pilna, aktīva, 
nerimstoša. Prot sacerēt skečiņus jebkuras 
dzīves gadījumam, ar bagātu izdomu. Inte-
rešu kopā darbojas gan kā ideju ģenerators, 
gan palīdz sagatavot tērpus dalībniekiem. Ak-

tīvi darbojas Pensionāru apvienībā. Gārsenē 
jau otro gadu darbojās „Labo darbiņu klubiņš”, 
kura iniciators arī ir Daina. Negaida palīdzību 
no malas, bet darbojas pati un cenšas iesais-
tīt arī parējos gārseniešus. Nekad nečīkst un 
nesūdzas, bet idejas pieņem ar prieku, nezin 
vārdiņus: „nevaru, negribu!” Gārsenes seniori, 
un ne tikai seniori, ir tikai ieguvēji. Jo pateico-
ties Dainas atraktivitātei, neizsīkstošai enerģi-
jai Gārsenē ir notikuši daudzi jauki pasākumi 
kopā ar mūsu un kaimiņu novada ļaudīm.

Solomeja Meišena
Ir cilvēki, kas līdzinās akmeņiem, – lēni ie-

silst, bet pēc tam pie viņiem ilgi, ilgi var sildīties. 
Solomeja kopš 2005. gada darbojas intere-
šu kopā „Gārsenieši”. Ir apzinīga, atsaucīga, 
cilvēks, uz kuru var paļauties. Aktīvi iesaistās 
Gārsenes kultūras dzīvē. Darbojas „Labo darbi-
ņu” klubiņā. Kopā ar citām čaklajām Gārsenes 
sievām piedalās visās rīkotajās sakopšanas 
talkās un ne tikai. Pati pēc savas iniciatīvas re-
gulāri apkopj veco, aizmirsto gārseniešu kapu 
kopiņas, aktīvi iesaistās katoļu draudzes dzīvē. 
Ir rūpīga, gādīga vecmāmiņa saviem mazbēr-
niem. Māca un radina tos pie darba. Un, kā 
saka kāda jauna Gārsenes māmiņa „Mēs esam 
ieguvuši vēl vienu vecmāmiņu – Solomeju”, kas 
palīdz gan ar padomu, gan ar savu dzīves pie-
redzi. Cik vien spēj atbalsta un palīdz likteņa 
pamestajiem, vecāka gada gājuma cilvēkiem. 
Pie Saļas var nākt izkratīt sirdi, lūgt padomu, 
palīdzību. Palīdzēs, cik vien spēs.

Paspēt līdz vējam kā prātam
Un rītausmu nenokavēt
Palikt ikdienas nenomāktam
Un ūdens straumē spēt nostāvēt…

Vija Runcīte
I.k. „Kosmeja” apbalvošanai izvirza par 

seno rokdarbu tehnikas atjaunošanu un to prak-
tisku pielietojumu mūsdienīgos risinājumos.

Olga Voitišķe
Apbalvošanai izvirza biedrība „Senči”. 

Olga biedrībā darbojas kopš tās pastāvēša-
nas. Ir šīs biedrības valdes locekle. Vienmēr 
jūt atbildību par tās saimnieciskajiem jautāju-
miem.

Ausma Vuškāne
Meklēsim mieru sevī, jo pasaulē to meklēt 

ir velts darbs. Meklēsim ticību sevī, jo citos to 
neatrast. Meklēsim gaišumu sevī, jo dod var 
tikai to, kas ir mūsos…

Ausma Vuškāne, tāpat kā citas aktīvās 
gārsenietes no 2005. gada darbojas interešu 
kopā „Gārsenieši”. Ir šīs kopas naudasmaka 
turētāja. Allaž smaidīga, dzīvespriecīga, kārtī-
bas mīlētāja. Visur un vienmēr ir jābūt kārtībai. 
Viņas vārdos ieklausās interešu kopas dalīb-
nieki, respektē Ausmas viedokli. Aktīvi pieda-
lās Gārsenes kultūras dzīvē. Nekad nesūdzas 
un nečīkst. Vienmēr ir padomdevēja un palīgs 
nelaimē vai bēdās nonākušajiem cilvēkiem. 
Ļoti daudzus gadus darbojas kā sabiedriskais 
izvadītājs bērēs. Ausmu var sastapt gan kopī-
gi rīkotajās sakopšanas talkās, gan viena no 
pirmajām uzkops savas daudzdzīvokļu mājas 
pagalmu, sagrābs lapas, lasīs vējā nolauztos 
zarus Gārsenes kapsētā. Kaimiņi teic, ka Aus-
mu var saukt par „agro putniņu”. Ceļas un ro-
sās jau agri no rīta. Strādā, palīdz un negaida 
samaksu par padarīto. Vienmēr priecājas līdzi 
citu veiksmēm un skumst līdzi citu bēdām.

Piederēt putnam kā dziesma
Un bitei derēt kā zieds,
Sildīt, kā prot tikai liesma
Un būt lāsei, kas veldzi sniedz.
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Biomasas koģenerācijas 
stacijas būvniecības ieceres 
publiskās apspriešanas 
ierosinājums

SIA „Servo Zemgale” plāno Aknīstes pil-
sētā realizēt biomasas koģenerācijas stacijas 
projektu. Vispiemērotākā teritorija projekta 
realizācijai ir Saltupes ielā 9. Objekta celtniecī-
bai paredzētais zemes gabals, ar platību 1500 
m2, atrodas blakus esošai pilsētas katlu mājai. 
Projektā ir paredzēts izbūvēt pirolīzes bioma-
sas koģenerācijas staciju ar elektrisko jaudu 
1,0 MW un siltumenerģijas jaudu 2,2 MW. Kā 
kurināmo veidu plānots izmantot salmu un 
kokskaidu granulas. Saražoto elektroenerģiju 
plānots realizēt A/S „LATVENERGO” obligāta 
iepirkuma ietvaros, kā no atjaunojamiem ener-
goresursiem (AER) saražotu elektroenerģiju. 
Siltumenerģiju uzņēmums plāno realizēt Ak-
nīstes pilsētai, kā centralizētas siltumapgādes 
sistēmas enerģijas avotu. 

Koģenerācijas stacijas ekspluatācija nera-
dīs kaitējumu pilsētas iedzīvotājiem un videi, 
jo ražošanas procesā faktiski nav gāzu emi-
siju, ir tikai pelni, kuri tiks uzkrāti speciālajos 
konteineros. Tehnoloģisko iekārtu trokšņu 
līmenis nepārsniegs LR spēkā esošos norma-
tīvus un ierobežojumus.     

Orientējoties pēc šī brīža situācijas pasau-
les enerģētikas tirgū, iespējamā siltumenerģi-
jas cena pašvaldībai var svārsties 15,00-20,00 
LVL/MWh robežas, neieskaitot PVN.

Projekta realizācijā uzņēmums investēs 
savus līdzekļus, piesaistīs bankas finansējumu 
un daļu no investīcijām plāno atgūt caur Eiro-
pas Savienības struktūrfondiem. Projekta ko-
pējas izmaksas var sasniegt EUR 2000000,00. 
Projektu plānots realizēt 2011. - 2012. gadā.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!                                                                                                                       

Aknīstes novada pašvaldība projekta 
„Speciālistu piesaiste Aknīstes novada  
pašvaldībai” (ID Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/
VRAA/079/032) īstenošanai aicina darbā:

1) JURISKONSULTU.
Darba pamatpienākumi:
- dalība lēmumu projektu sagatavošanā;
- dalība novada saistošo noteikumu saga-

tavošanā;
- dalība pašvaldības iepirkuma dokumen-

tu izstrādē;
- līgumu projektu sagatavošana, pārska-

tīšana;
- pašvaldības juridisko jautājumu risinā-

šana;
- juridiskās konsultācijas domei, tās dar-

biniekiem, speciālistiem, iestāžu, uzņēmumu 
vadītājiem;

- lietotāja rokasgrāmatas „Pašvaldības 
dokumentu sagatavošanas rokasgrāmata” 
pašvaldības darbiniekiem izstrāde.

Prasības pretendentam:
- pabeigta augstākā izglītība tiesību zināt-

nēs;

PUBLISKĀ APSPRIEŠANA
Aknīstes novada pašvaldība konsultatīvos 

nolūkos, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldī-
bām” 61.1, 61.2 pantu un domes 17.11.2010. 
lēmumu nr. 4 (protokols nr.16, publicēts šajā 
izdevumā), izsludina publisko apspriešanu par 
SIA „Servo Zemgale” ieceri būvēt biomasas ko-
ģenerācijas staciju Aknīstē, Saltupes ielā 9.

Apspriešanai tiek nodots dokuments 
„Biomasas koģenerācijas stacijas būvniecī-
bas ieceres publiskās apspriešanas ierosinā-
jums”. Ar šo dokumentu saistītais pašvaldības 
lēmums – 17.11.2010. domes lēmums nr.4. 
(protokols nr.16). Domes lēmumā minētais 
sākotnējais būvniecības ieceres iesniedzē-
ja nosaukums  tagad mainīts uz SIA „Servo 
Zemgale”, jo SIA „Servo Energy” īstenos šādu 
projektu Varakļānos.

Publiskās apspriešanas laiks – no 
06.12.2010. līdz 30.12.2010.

Katram iedzīvotājam ir tiesības mut-
vārdos un rakstveidā paust savu viedokli 
publiskās apspriešanas jautājumā. Viedokli 
var iesniegt domē 10. kabinetā Skolas ielā 
7, Aknīstē, plānošanas speciālistei I. Cālītei 
darba dienās laikā no plkst. 8.00-12.00 un no 
plkst.13.00-17.00.

Pašvaldība apkopos paustos viedokļus 
un publicēs informatīvu ziņojumu (kopsavil-
kumu) par apspriešanas rezultātiem, kā arī 
domes pieņemto lēmumu, kurā izmantoti pub-
liskās apspriešanas rezultāti, mājaslapā www.
akniste.lv un informatīvajā izdevumā „Aknīs-
tes novada vēstis”.
 
 

- prasme sagatavot, organizēt un veikt ju-
ridisko problēmu atrisināšanai 

   nepieciešamās tiesiskās darbības;
- zināšanas publiskajās, administratīvajās, 

civiltiesībās un tiesību aktu izstrādē;
- profesionāla attieksme pret darba pienā-

kumiem;
- labas saskarsmes un komunikāciju pras-

mes;
- spēja analītiski domāt, būt precīzam dar-

bu izpildē;
- teicamas prasmes darbā ar datoru;
- teicamas latviešu valodas zināšanas, vē-

lamas svešvalodu zināšanas;
- vēlama profesionālā pieredze pašvaldī-

bu darbā vai valsts pārvaldē.

2) TERITORIJAS PLĀNOTĀJU.
Darba pamatpienākumi:
- vadīt Aknīstes novada pašvaldības attīs-

tības programmas izstrādi;
- organizēt attīstības programmas sabied-

riskās apspriešanas pasākumus;
- izstrādāt 2 attīstības programmas sada-

ļas – „Jaunatnes politikas programma”;
„Uzņēmējdarbības attīstības programma”;
- vadīt novada teritorijas plānojuma izstrā-

di (pēc attīstības programmas 
  apstiprināšanas);
- informēt un sadarboties ar novada iedzī-

votājiem attīstības programmas un 
  teritorijas plānojuma izstrādes jautāju-

mos.

Prasības pretendentam:
- pabeigta augstākā izglītība teritorijas 

plānošanā vai saistītās nozarēs;
-  profesionāla attieksme pret darba pie-

nākumiem;
- labas saskarsmes un komunikāciju pras-

mes;
- spēja analītiski domāt, būt precīzam dar-

bu izpildē;
- vēlamas vismaz 1 grafiskās datorprog-

rammas prasmes;
- teicamas latviešu valodas zināšanas, vē-

lamas svešvalodu zināšanas;
- vēlama pieredze attīstības programmu 

izstrādē.

Amatu apraksti mājas lapā www.akniste.
lv/Pašvaldības iepirkumi. Pretendenti 2010.
gadā nedrīkst būt bijuši darba attiecībās ar 
Aknīstes novada pašvaldību. Priekšrocība 
vērtējumā visiem pretendentiem prioritārā se-
cībā: vismaz 3 gadu darba pieredze speciali-
tātē; vismaz 1 gada darba pieredze specialitā-
tē; speciālists ar augstāko izglītību bez darba 
pieredzes specialitātē.

CV un pieteikuma vēstuli līdz 10.12.2010.
plkst.17.00  lūdzam iesniegt Aknīstes no-
vada pašvaldībā, Skolas iela 7., Aknīste, 
Aknīstes novads, LV-5208, personīgi vai pa 
pastu, ar norādi „Pieteikums speciālista 
darba vietai”. Papildus informācija pa tālruni: 
65237750.

REIDS
18. novembrī valsts svētkos administra-

tīvās komisijas locekļi veica reidu Aknīstes 
novada pašvaldības teritorijā, ar mērķi no-
skaidrot, kā tiek ievēroti MK noteikumi  Nr. 405 
„Latvijas Valsts karoga likuma piemērošanas 
noteikumi”. Aknīstes novada teritorijā tika kon-
statēts, ka: 

• Asares pagasta teritorijā pie daudzdzī-
vokļu mājām un dažām privātmājām bija iz-
kārti valsts karogi, bet Ancenes centrā tikai pie 
daudzdzīvokļu mājas „Jaunozoli”. Pie Asares 
pamatskolas izkārtais karogs neatbilda karo-
ga noformējuma prasībām. Ancenes centrā 
pie individuālajām mājām nebija izkārti valsts 
karogi.

• Gārsenes pagasta pārvaldes teritorijā- 
Gārsenē pie visām daudzdzīvokļu mājām bija 
izkārti valsts karogi, centra  privātmājās apmē-
ram 50% apmērā. 

• Aknīstes pilsētas teritorijā valsts  karoga 
likuma piemērošanas noteikumus iedzīvotāji 
ievēro. Taču ir arī daži izņēmumi. 

Šoreiz administratīvās komisijas mērķis 
nebija sodīt likuma pārkāpējus, bet apzināt si-
tuāciju un brīdināt tos, kas neievēro likumu. Ar 
nožēlu konstatējām, ka novada amatpersonas 
un pašvaldības darbinieki nerāda priekšzīmi 
likuma ievērošanā. 

Ceru, ka nākošajos svētkos, kad jāizkar 
valsts karogi, situācija būs mainījusies. Atgā-
dinām, ka par MK noteikumu Nr. 405 neievē-
rošanu var uzlikt naudas sodu līdz 50 Ls. 

Aknīstes novada administratīvās 
komisijas loceklis J. Bondars 

 

Koģenerācijas stacijas projekta realizācija 
ievērojami samazinās Aknīstes iedzīvotāju iz-
maksas par siltumenerģiju.   

SIA „Servo Zemgale”
Valdes loceklis Edgars Štrauss Ņevoļskis, 

26410614, nevolskis@rbsskals.lv
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No 21. līdz 27. oktobrim Beļģijā, Bouvinā, 
projekta „Grundtvig‘‘ ietvaros notika seminārs, 
kurā piedalījās partneri no 8 valstīm: Beļģijas, 
Francijas, Polijas, Igaunijas, Rumānijas, Por-
tugales, Itālijas un Latvijas. Latviju pārstāvēja 
starptautisko sadarbības projektu konsultante 
Skaidrīte Medvecka un Aknīstes novadpētniecī-
bas muzeja vadītāja Olga Vabeļa. Projekta tēma 
„Kulturvēsturiskais mantojums visiem.“ Šīs tik-
šanās galvenais mērķis ir partneru iepazīšanās, 
darba plāna izstrādāšana, pienākumu sadale, kā 
arī informācijas izplatīšana katrā valstī.

Bouvinas pilsēta atrodas 65 km no Brise-
les pasakainā vietā upes krastā, otrpus upes  
–  otra pilsēta Dinana. Abās pilsētas ļoti labi 
saglabājies viduslaiku arhitektūras stils – mā-
jām, ielās.

Iepazīstoties, katras valsts dalībnieks pre-
zentēja savu muzeju, iestādi  vai  organizā-
ciju. Semināra dalībniekiem tika piedāvātas 
interesantas aktivitātes, kuras ļāva iepazīties 
ar dažādu valstu kultūru, ēdieniem, tradīcijām. 
Piemēram, Dinanas birģermeistars R. Furno 
un deputāti organizēja multikultūru vakaru un 
ēdienu prezentāciju, kā arī dalībnieki paši ga-
tavoja viduslaiku ēdienus, kurus visi kopā pus-
dienās nogaršoja.

Ļoti interesantas bija arī teātra un deju ra-

došās darb-
nīcas, kurās 
p r o j e k t a 
d a l ī b n i e k i 
a i z r a u t ī g i 
piedalījās.

V i e n a 
diena se-
minārā bija 
atvēlēta, lai 
iepazītos ar 
Briseli. Ne-
atkārtojams 
i z r ā d ī j ā s 
c e ļ o j u m s 
pa Kouden-
bergas pils 
pazemi, kas 
atklāja vienu 
no skaistā-
kajām Eiro-
pas pilīm un 
galvenajām 
Čarlza 5. 

rezidencēm 12. gs. Margritte muzejs piedāvā-
ja apskatīt bagātu un daudzveidīgu mākslas 
darbu kolekciju.

L i e l s 
pārsteigums 
bija Patafo-
nijas mājas 
a p m e k l ē -
jums Dina-
nā. Tā ir vie-
na no senā-
kajām pilsē-
tas mājām, 
kur atrodas 
parasti me-
tāla un koka 
priekšmieti, 
kuri mūsdie-
nās kļuvusi 
par mūzikas 
instrumen-
tiem. Eks-
kursantiem 
bija iespē-
ja uz tiem 
i z m ē ģ i n ā t 
savas mūzi-

kālās dotības un pārliecināties, cik patīkamas 
mūzikas skaņas rada ļoti vienkārši priekšmeti.

Projekta dalībnieki piedalījās interesan-
tā pasākumā  „Eiropa Namūras sirdī”, iz-
veidojot tam kopīgu plakātu par HEFORAS 
projektu ar katras partnerorganizācijas logo 
un simboliem. Semināra dalībnieki pārru-
nāja arī kopīgās problēmas: kā padarīt mu-
zeju pievilcīgāku, lai to apmeklētu ne tikai 
intelektuāļi, bet arī citi iedzīvotāji – skolēni, 
jaunieši, bezdarbnieki utt. Kā apmeklētājus 
izglītot, izklaidējot? Kā rīkoties, lai muzeji 
būtu pieejami arī cilvēkiem ar īpašām va-
jadzībām?

Izdomas bagāts un radošs bija arī seminā-
ra noslēgums, tā novērtējums. Projekta dalīb-
niekiem piedāvāja izteikties un vērtēt rotaļīgā 
veidā, izveidojot no mala dažādas konstrukci-
jas. Tajās tika atspoguļotas dalībnieku intere-
santās domas, jaunas idejas un pārdzīvotās 
emocijas.

Pirmā partneru tikšanās Beļģijā bija ļoti 
ražīga.

Uzsākam gatavošanos projekta partneru 
otrai tikšanās reizei, kas notiks 2011. gada 
janvārī Polijas pilsētā Lignicā.

Olga Vabeļa

Katrai pilsētai, novadam ir sava pazī-
šanās zīme. Sakarā ar jaunu teritoriju sa-
dalījuma izveidošanos, arī Aknīstes novadā 
radās nepieciešamība pēc sava ģerboņa. 
Laiku atpakaļ tika izsludināts ģerboņa ideju 
konkurss, kurā piedalījās Aknīstes novada 
skolēni, iedzīvotāji, kā arī daži interesenti 
no citiem Latvijas novadiem. Zīmējumi bija 
dažādi – gan ar esošā Aknīstes pilsētas 
ģerboņa simboliku, gan atpazīstamiem Gār-
senes, Asares objektiem, gan pilnīgi jaunām 
idejām. Taču par galīgo lēmumu grūti bija 
izlemt, jo heraldikā ir savi noteikumi un sim-
bolika. Piemēram, ģerboņos drīkst izmantot 
tikai šādas krāsas – sarkans, purpursar-
kans, zils, zaļš, melns, sudrabs un zelts. 

Tāpēc uzaicinājām ģerboņa izstrādē māks-
linieku Vladimiru Ladusānu. Viņš ir Māksli-
nieku savienības un Dizaineru savienības 
biedrs, daudzu reģistrētu ģerboņu un preču 
zīmju autors. Ladusāna kungs iepazinās ar 
ideju konkursa darbiem, esošo Aknīstes pil-
sētas ģerboni, novada vēsturi, dabas piemi-
nekļiem. Tā rezultātā tapa vairākas skices 
ar dažādiem variantiem. 

Ģerboņa paraugus izvērtēja Aknīstes 
novada deputāti domes sēdē. Balsošanas 
rezultātā tika izvēlēti divi ģerboņu paraugi, 
kurus prezentēju Rīgā prezidenta pils kance-
lejā Heraldikas komisijas sēdē. Tika izvērtē-
tas skices un uzklausīts pamatojums. Tālākai 
apstiprināšanai tika ieteikts ģerbonis, kurā 

attēlota zelta brieža galva uz purpursarkana 
fona. Augšējā daļā savīti trīs zaļi apļi. Skaid-
rojums šiem simboliem būtu šāds:

• brieža galva ņemta no esošā Aknīstes 
pilsētas ģerboņa, jo mākslinieks ieteica pār-
ņemt uz jauno ģerboni elementus no esošā, 
lai Aknīste būtu atpazīstama arī jaunajā vei-
dojumā;

• apļu motīvs aizgūts no Gārsenes pils ba-
rona Budberga dzimtas ģerboņa, kurā attēloti 
vairāki savīti riņķi. Trīs riņķi simbolizē Aknīsti, 
Gārseni un Asari;

• ģerbonis ir purpursarkanā, zelta (aizvie-
to balto) un zaļā krāsā, kas ir arī Sēlijas karo-
ga krāsas.

Pašlaik heraldikas komisija gatavo ģerbo-
ņa aprakstu un jācer, ka drīzumā tiks apstipri-
nāts Aknīstes novada ģerbonis.

                           L. Prande

TOP AKNĪSTES NOVADA ģERBONIS

PROJektA “GRuNDtVIG” DAlībNIeku PIRMĀ tIkšANĀs beļģIJĀ
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Komplekti uzņēmumiem A/S “Latvijas 
Krājbankā”

STARTA KOMPLEKTS
Komplektā esam apvienojuši jaunam uz-

ņēmumam nepieciešamus produktus. Ar Star-
ta komplektu Jūs varēsiet ērti norēķināties ar 
partneriem, nemaksājot komisijas maksu pat 
tad, ja pārskaitījums jāveic uz citu Latvijas 
banku kontiem. Saņemt pārskaitījumus no 
klientiem vai sadarbības partneriem. Apmak-
sāt rēķinus, veikt algas pārskaitījumus saviem 
darbiniekiem, kā arī ērtāk vadīt grāmatvedī-
bas uzskaiti.

Starta komplekts paredzēts uzņēmu-
miem, kas reģistrēti LR Uzņēmuma reģistrā 
pēdējo sešu mēnešu laikā vai uzņēmumiem 
ar vidējo mēneša apgrozījumu 10 000 Ls ap-
mērā.

Komplektā ietilpst: norēķinu konts LVL 
vai EUR, norēķinu kontam piesaistīta Klasiskā 
karte VISA Business, Online banka ar Kodu 
karti vai Kodu kalkulatoru, klienta paraksta pa-
raugs un čeku grāmatiņa (pēc izvēles). 

Īpašās priekšrocības: 
 Pirmos sešus mēnešus viena norēķinu 

konta apkalpošana bez maksas.
 Bez maksas pārskaitījumi uz citu banku 

kontiem Latvijā, ja tos veic Online bankā vai 
Mobilajā bankā (piedāvājums spēkā pirmos 
sešus mēnešus).

BIZNESA KOMPLEKTS
Mums ir ko piedāvāt pieredzējušam uzņē-

mumam. Biznesa komplektā ir apvienots pro-
duktu klāsts, kas tapis, raugoties uz Latvijas 
uzņēmēju reālo ikdienu.

Lietojot Biznesa komplektu, Jums ir ie-
spēja ātri un ērti veikt pārskaitījumus, ieskaitīt 
algas visiem uzņēmumā strādājošajiem. No-
rēķināties par pirkumiem un pakalpojumiem, 
rezervēt viesnīcas un automašīnas. Savukārt 
Latvijas Krājbankā Jūs varēsiet veikt kādu no 
nepieciešamajām finanšu darbībām jebkurā 
no mūsu klientu apkalpošanas centriem, kas ir 
Latvijā plašākais apkalpošanas tīkls komerc-
banku vidū.

Komplektā ietilpst: norēķinu konts LVL 
vai EUR, norēķinu kontam piesaistīta Klasiskā 
karte VISA Business, Online banka ar Kodu 
karti vai Kodu kalkulatoru, klienta paraksta pa-
raugs un čeku grāmatiņa (pēc izvēles). 

Atbalsts lauku attīstībai
Kredītu fonda līdzekļi Krājbankā

Kredītu fonda mērķis ir veicināt kredītre-
sursu pieejamību lauksaimniecības, lauku un 
zivsaimniecības attīstības investīciju projek-
tiem. Šī mērķa īstenošanai lauksaimnieki var 
saņemt aizdevumu Eiropas Savienības fondu 
projektu īstenošanai.

Atbalstāmās programmas: kredītu fonda 
atbalsts paredzēts pretendentiem, kas īsteno 
investīciju projektus Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda attīstībai un Eiropas Zivsaimniecī-

bas fonda pasākumos (atbalsts uzņēmumu 
radīšanai un attīstībai, lauku saimniecības 
modernizācija, lauksaimniecības produktu 
pievienotās vērtības radīšana, tūrisma aktivi-
tāšu veicināšana, investīcijas akvakultūras uz-
ņēmumos un zvejas un akvakultūras produktu 
apstrāde).

Finansējuma izlietojuma mērķis: projek-
ta attiecināmo izmaksu segšanai būvniecībai 
(tostarp būvprojektā paredzēto ražošanas 
pamatlīdzekļu – stacionāro iekārtu un to ap-
rīkojuma – iegādei), būvmateriālu iegādei un 
tehniskā projekta izstrādei.

Aizdevumu saņemšanas priekšnosacī-
jums: Lauku atbalsta dienesta lēmums par 
projekta iesnieguma atbilstību administratīva-
jiem vērtēšanas kritērijiem un publiskā finan-
sējuma saņemšanas nosacījumiem.

Aizdevuma izsniegšanas nosacījumi:
 Garantēti zemas un fiksētas procentu 

likmes uz visu aizdevuma atmaksas termiņu.
 Aizdevums latos vai eiro.
 Aizdevuma atmaksas termiņš līdz 15 

gadiem.
 Bezmaksas kredīta pieteikuma un pro-

jekta izvērtēšana.
 Minimālas noformēšanas izmaksas – 

0.2% no aizdevuma summas, bet ne vairāk 
par 300 latiem.

Vairāk informācijas: Jēkabpils klientu ap-
kalpošanas centrā – Draudzības alejā 2, Jē-
kabpilī vai jebkurā A/S “Latvijas Krājbanka” 
klientu apkalpošanas centrā.

Tālr.: 65234703; 65231282 vai informatī-
vais tālrunis 67092020 

Š. g. 26. novembrī  plkst. 14.00 Apserdē uz tilta  oficiāli tika 
atklāts noasfaltētais ceļa posms Vecumnieki – Subate. Uz atklā-
šanu bija ieradušies satiksmes ministrs Uldis Augulis, valdības 
pārstāji, ceļa būves pārstāvji, kā arī Aknīstes un Viesītes novadu 
vadītāji. Klātesošos uzrunāja ministrs un vēlēja ceļam ilgu iztu-
rību un Aknīstes  novadam attīstību, sakarā ar infrastruktūras 
pilnveidošanu. Izskanēja arī doma, ka pēc laiciņa asfalta ceļa 
atklāšanas pasākumu mēs varēsim rīkot arī uz ceļa Siliņi – Ak-
nīste. Atklāšanas pasākumā piedalījās arī Aknīstes novada deju 
kolektīvs „Ieleja”, kas ar saviem jestrajiem dančiem paspilgtināja 
pirmo ziemīgo dienu. 

Pēc svinīgas lentas pārgriešanas, „Ielejas” dejotāji  iesaistīja 
klātesošos bezgalīgā dejā uz Aknīsti.

AtklĀJ NOAsFAltĒtO CeļA POsMu VeCuMNIekI – subAte
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„Kā tu prati, kā tu spēji,
Mani savā mīlā sasiet!
Tu ar mani saziedēji,
Kā ar druvu druva sazied.”

Šī gada 20. novembris Aknīstes novadā 
bija īpaša diena. Zelta kāzas svinēja un at-
kārtoti laulību reģistrēja Genovefa un Jānis 
Utināni. Skanot Mendelsona kāzu maršam, 
bērnu, mazbērnu un radu pavadīti uz cere-
moniju Aknīstes novada domes zālē ienā-
ca zelta pāris. Piecdesmit gadi nav mazs 
laika sprīdis, kas nostaigāts kopā. Ir bijuši 
gan prieka, gan skumju brīži, bet viņi pratu-
ši nostaigāt blakus līdz sirmam vecumam. 
Uzrunājot gaviļniekus,  tika izstaigāts viņu 
dzīves ceļš, kurš caurstrāvoja ar mīlestību, 
labestību, darbu un dzīves gudrību. Par to 
liecina arī tas, ka viesu vidū ir abas meitas, 
pieci mazbērni un nu jau priecē arī viens 
mazmazdēls Daniels. Genovefu un Jāni 
sveica, vēlot labu veselību un daudzus ga-
dus kopā būšanu, Aknīstes novada domes 

priekšsēdētāja Ingrīda Vendele. 
Viņa atzīmēja, ka ar šo zelta pāri 
aizsākās jauna novada tradīcija. 
Gaviļnieki parakstījās goda grā-
matā un saņēma atkārtotu laulī-
bas apliecību. 

Pēc apsveikumiem aicināju 
Genovefu un Jāni pakavēties at-
miņās par aizvadītajiem gadiem. 
Jānis nāk no Dunavas puses, 
bet Genovefa bija meitene no 
Preiļiem. Bērnībā abi no kalna 
vizinājušies ar ragaviņām, neno-
jaušot par nākotni. Taču pagājis 
laiks, Jānim armija un pēc tam 
liktenis atkal abus savedis kopā. 
Vakaros pastaigājoties, dancojot 

zaļumballēs, sāka 
vīties kopīgais 
ceļš. Vispirms 
1960. gada 18. 
oktobrī laulības 
baznīcā, bet pēc 
mēneša notika 
kāzas. Genovefa 
ar smaidu atce-
ras, ka no laulību 
reģistrācijas uz 
kāzu mājām tika 
braukts ar sma-
go mašīnu vaļējā 
kravas kastē. 

Desmit pirmie 
gadi pagāja Prei-
ļu pusē Jānim 
strādājot par trak-
toristu, bet Geno-
vefai par grāmat-
vedi, siltumnīcas 

strādnieci, pārdevēju u.c. Preiļu pusē arī 
dzima abas meitas Aija un Inta. Mainoties 
situācijai kolhozā, Utinānu ģimene pārcēlās 
uz Aknīsti, kur dzīvoja plašs radu loks. Jā-
nis turpināja strādāt par traktoristu, bet Ge-
novefa – govju kompleksā, vēlāk rezerves 
daļu noliktavā. 

Nu abi jau daudzus gadus bauda mierīgas 
un gaišas vecumdienas. 

Zelta pāris piebilst, ka mūžs pagājis kopā 
esot gan priekos, gan arī skumjākā brīdī. Ge-
novefas un Jāņa dzīves gudrība slēpjas sav-
starpējā sapratnē, cieņā un mīlestībā vienam 
pret otru.

    Vēlot vēl daudzus gadus kopā būt –
L. Prande

ZeltA kĀZAs

Šī klusā laika simboli ir adventes vai-
nags un četras svecītes, kas tiek iedegtas 
katru svētdienu, arvien tuvāk nākot Ziemas-
svētkiem. Lai katrā mājā ienāktu svecīšu 
liesmas gaišums, skuju smarža un prieks, 
divas dienas Aknīstes novada domes zālē 
notika adventes vainagu, kompozīciju, at-
klātnīšu un citu pašdarinātu  lietiņu izstāde 
– pārdošana. 

Kā katru gadu, arī šogad  ar radošām 
idejām,  gaumīgām kompozīcijām un ad-
ventes vainagiem izstādē piedalījās floriste 
Elza Poriete. Savus  darbus izstādīja arī vi-

ņas vadītā bērnu un jauniešu centra floristu 
pulciņa dalībnieki. 

Ar milzīgu rūpību un pacietību Silvija Ko-
niševska bija sagatavojusi veselu kolekciju 
adītu kaktusu. Vērojot no attāluma, liekas, 
ka esam kādā tuksneša oāzē, kur pēc raže-
na lietus saziedējuši kaktusi, bet patiesībā to 
stumbru klāj spuraini dzīpariņi. Un vēl mazās 
rūķu cepurītes!

Lai arī dzīvojam inovāciju un tehnoloģiju 
laikmetā, tomēr patīkami saņemt Ziemassvēt-
kos apsveikuma kartīti. Un ja tajā ielikts sirds 
siltums un labestība... Plašu Ziemassvētku 

atklātnīšu  klāstu piedāvāja mūsu jaunā māks-
liniece Eva Joča un viņas vadītās Jēkabpils 
mākslas skolas Aknīstes filiāles audzēkņi. 

Katri svētki ir īpaši. Arī katrai sievietei gri-
bas izskatīties īpaši. Par to izstādē bija parū-
pējušās pērlīšu rotu darinātājas – Benita Pav-
lovska un Vineta Jaujeniece. Viņu darinātās 
kaklarotas, auskari un rokassprādzes greznos 
ne vienu vien aknīstieti. 

Šogad modes tendencēs aktuāla ir žabo. 
Par šo tērpa aksesuāru bija padomājusi Sand-
ra  Pontāga. Viņa piedāvāja dažādu krāsu 
žabo, kuras svētku reizē tērpu padarīs greznu 
un neatkārtojamu.  

Paldies dalībniekiem un apmeklētājiem!
                     L. Prande

Sākas Ziemassvētku gaidīšanas laiks

Aknīstes novAdā reģistrētAs pirmās zeltA kāzAs
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Aknīstes bērnu un jauniešu centrā pop-
grupa dibināta 2004. gadā ar nosaukumu 
„Dadži”, kas šogad ieguvusi jaunu vārdu „Lai 
skan!”. Jau septiņus gadus to vada Aija Kur-
kliete. Skolotāja, organizējot nodarbības un 
pasākumus, ir radošu ideju ģenerators. Visās 
lietās meklē atraktīvu pieeju un optimistisku 
izpaušanos. Aijai ir kalorīts, neremdināms 
raksturs, kas vienmēr pauž atklātu redzējumu, 
kas atrodas visa jaunā meklējumos, kas ap-
tver vispusīgas intereses. Par to liecina arī iz-
cilais guvums izglītībā –  iegūti trīs augstākās 
pedagoģiskās izglītības diplomi, apgūta kla-
vierspēle un muzikālā izglītība. Raksturam ir 
enerģijas lādiņa spēks, Aijas klātbūtnē iespēja 
gūt pozitīva strāvojuma dzirksti.

Šogad Aknīstes bērnu un jauniešu centra 
skolotāja Aija Kurkliete tika izvirzīta apbal-
vošanai Latvijas Republikas proklamēšanas 
gadadienai veltītajā pasākumā par ieguldīto 
darbu interešu izglītībā, jo vairāk kā 10 gadus 
darbojusies šajā jomā: jau kopš 1997. gada 4 
gadus vadījusi folkloras kopu „Pādīte”, 5 ga-
dus – blokflautistu pulciņu un 7 gadus – pop-
grupu „Dadži”, šogad – „Lai skan!”.

Popgrupā „Lai skan!” piedalās 5 bērni – 2 
zēni un 3meitenes. Pulciņa dalībnieki ne tikai ap-
gūst jaunas dziesmas, bet arī  mācās izmantot 
dažādas mūzikas palīgierīces – dziedāt fono-
grammas pavadībā pie mikrofoniem, spēlēt da-
žādus sitamos instrumentus un viena pulciņa da-
lībniece apgūst iemaņas muzicēt ar metalafonu.

Neskatoties uz to, ka pulciņam atvēlētas 3 
mācību stundas, kas ir daudz par maz, lai kopā 
trenētos dziedāt un apgūt dažādus ritma ins-
trumentus, skolotāja Aija cītīgi nāk katru pirm-
dienu un sagaida savus pulciņa dalībniekus.

Patlaban pulciņš gatavojas trešās Adven-
tes pasākumam, kur atkal pārsteigs ar savu 
uzstāšanos, jo popgrupas „Lai skan!” vadītāja 
Aija būs sagatavojusi savus dalībniekus inte-
resanti, jautri un pārdomāti.

Tikai tas, kurš ir gatavojis bērnus uzstā-
ties publikas priekšā, zina, cik milzīgs darbs, 
pacietība, enerģija ir jāiegulda. Aija to zina un 
tas viņu neattur, par simbolisku samaksu, spa-
rīgi un nesavtīgi mācīt bērniem dziedātpras-
mi. Popgrupā tiek pieņemts katrs bērns vai 
jaunietis, kam ir vēlme to darīt, neskatoties uz 
varēšanu, jo interešu izglītībā drīkst piedalīties 
visi interesenti.

       Aknīstes BJC direktore Evija Ķiķēna 

AkNīstes bJC

Savādāk nekā citus gadus, Aknīstes BJC 
pulciņu dalībnieki un skolotāji Lāčplēša dienā 
godināja varoņus, kas cīnījās par brīvu Latviju, 
rādot savu cieņas apliecinājumu noformējumā 
ar nosaukumu „Mana plauksta karogā”.

Šogad visi pulciņu bērni, jaunieši un sko-
lotāji savas plaukstas apzīmēja uz baltām un 
sarkanām papīra lapām, kas tika izgrieztas, 
izvietotas uz karogam atveidota fona, norādot 
katra plaukstas īpašnieka vārdu.

11. novembrī Lāčplēša dienā un 17. novem-
brī, par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 
92. gadadienai, pie Aknīstes BJC tika iedegtas 
svecītes, izgaismojot ēkas galvenās kāpnes. 

Aknīstes BJC direktore Evija Ķiķēna 

Popgrupa „Lai skan!” un tās vadītāja Aija Kurkliete

Mana plauksta karogā! 
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klubIŅš

Dzīve nav domāta nepārtrauktam dar-
bam. Ir tik svarīgi laiku pa laikam apstāties 
un pārdomāt. Dzīve prasa pēc līdzsvara. 
Mums jāatvēl laiks sev un saviem vaļas-
priekiem, kaut kam skaistam un praktiskam. 
Pēc karstās vasaras Sorosa fonda projekta 
“Būsim kopā” prakses un pieredzes apmai-
ņas klubiņš Asares pamatskolā rudenī bija 
pulcējis dalībniekus uz dažādām nodarbībām. 
22. septembrī bija iespēja izrauties no ikdie-
nas darbiem un doties pieredzes braucienā. 
Viesojāmies “Bitēs” Ancenē, kur savas puķu 
dobes, sakopto mājas apkārtni izrādīja Anita 
un Velta Tamanes. Asarē z/s “Āmuri” iepazi-
nāmies ar Gitas Liepas saimniecību un Ilonas 
Lapiņas garšaugu dobēm, jaukajiem sūnu vei-
dojumiem pagalmā. Atkārtoti šī gada laikā ap-
ciemojām sēļu sētu “Gulbji” Rubenes pagastā, 
kur Rita Skrējāne izrādīja un stāstīja par se-
najiem darbarīkiem. Priecājāmies par skaisto, 
sakopto apkārtni, kā arī par iespēju iegādāties 
jaunus krāšņumaugus savām puķu dobēm. 
29. septembrī kopā pulcējās dāmas uz ku-
linārijas nodarbību. Savu tortes cepšanas, 
vārītā krēma gatavošanas recepti mums ie-
rādīja Ilona Pūdāne. Miķeļdienas torte tika 
nodegustēta. Mārtiņa  Rītiņa vārdus citējot: 
“Kas var būt labāks par šo?” Degustējām va-
sarā un rudens pusē gatavotos konservus, 
dalījāmies pieredzē ar konservu receptēm. 
12. oktobra vakarā Sandas Kukles vadībā 
gatavojām cepures no kļavu lapām. Citēju 
Sandas vērtējumu: “Mani iepriecināja  cepuru 
veidotāju nopietnā attieksme pret šo nodarbi. 
Jauki, ka cilvēki prot novērtēt to, kas ir mums 
apkārt, ka patiesi priecājas par paveikto darbu 
un iesaistās tajā ar lielu interesi.” Nodarbībā 
pagatavotās cepures – vienkārši fantastiskas. 
15. novembra praktiskajā nodarbībā gatavo-
jām dekoratīvas aploksnes, Ziemassvētku 
apsveikumus, dāvanu kastītes, mācījāmies 
iesaiņot dāvanas. 26. novembrī notika pirmā 
zīda apgleznošanas nodarbība, ko vadīja Ive-
ta Bučeniece. Mums ir vēlme iemācīties kaut 
ko jaunu, un mēs to izmantojam. Apbrīnas 
vērti ir cilvēki, kas spēj radīt prieku apkārtē-
jiem. Viņi ir tie, pie kuriem esam viesojušies, 
kuri vadījuši nodarbības, kuri čakli darbojušies 
līdzi. Paldies par jūsu uzņēmību un lielo darba 
prieku. Esmu par jums sajūsmā!

Prakses un pieredzes apmaiņas klubiņa 
vadītāja Kristīne Rubiķe
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INFORMĀCIJA

Savu darbību ir uzsācis uzņēmums – 
SIA “Optimus G.A.L.”, kurš sniedz juridis-
kos pakalpojumus fiziskām un juridiskām 
personām, kā arī vienkāršās grāmatvedī-
bas pakalpojumus.

Pakalpojumi var tikt sniegti, kā 
vienreizējs pakalpojums vai noslēdzot 
pastāvīgas sadarbības līgumu par juri-
disko pakalpojumu sniegšanu.

 SIA “Optimus G.A.L.” saviem klien-
tiem piedāvā juridiska rakstura konsultā-
cijas, kas ietver sevī konkrētas situācijas 
izvērtēšanu un ieteikumu sniegšanu par 
iespējamām darbībām vai bezdarbību un 
iespējamo seku prognozēšanu, kā arī da-
žādu līgumu  un citu dokumentu (pietei-
kumi, atsauksmes, paskaidrojumi, sūdzī-
bas, pretenzijas, brīdinājumi, iesniegumi, 
vienošanās u.c.) izstrādi, noformēšanu, 
analīzi un koriģēšanu. Tiek sniegta palī-
dzība uzturlīdzekļu (alimentu) piedziņā, 
valsts iestāžu lēmumu pārsūdzēšanā, 
darba strīdu risināšanā, komersantu (IK, 
SIA, AS) reģistrācijā un izmaiņu veikšanā 
Uzņēmumu reģistrā (Komercreģistrā u.c.) 
un konkrētu darbību veikšana, uz pilnvaras 
pamata, klienta vietā un vārdā attiecībās ar 
privātpersonām, valsts un pašvaldību ietā-
dēm un tiesvedības procesos vispārējās 
jurisdikcijas tiesās vai šķīrējtiesās.  

Klienti tiek gaidīti:
Skolas ielā 7, Aknīstē (Aknīstes no-

vada domes 2. stāvā)
Pirmdienās 9:00-18:00
Otrdienās 17:00-18:00
Trešdienās 9:00-18:00
Ceturtdienās 17:00-18:00

Tālrunis, fakss 65237765, mob. tālr. 
29378452, e-pasts: optimusgal@inbox.lv

Iepriekš sazinoties ir iespēja vienoties 
par citu pieņemšanas laiku (arī piektdienās 
un sestdienās).                                                      

Gita Loča

Gribu pastāstīt par vienu notikumu, 
kurš varbūt nav sevišķi svarīgs, bet mani 
tas apbēdināja līdz sirds dziļumiem. 

17. novembrī, nākot mājās no Latvi-
jas proklamēšanas 92. gadadienas svi-
nīgā pasākuma, manā kāpņu telpā no 
kaimiņu dzīvokļa „jautrā prātā” izskrēja 
daži jaunieši. Bet šiem „varoņiem” ceļā 
pagadījās šķērslis – kaķītis. Tie jau nebū-
tu varoņi, ja neizdarītu kādu varoņdarbu. 
Nu šis kaķītis tika nomests no trešā stā-
va. Kaķi vienmēr krīt uz kājām un šoreiz 
nekas slikts nenotika, bet sāpīgi ir pats 
fakts par šo jauniešu cietsirdību. Pēdējos 
gados ir pieņemts likums par cietsirdīgu 
attieksmi pret dzīvniekiem. Likums pa-
redz kriminālatbildību, un likums ir diez-
gan bargs. Katram no šiem jauniešiem 
mājās droši vien ir kāda dzīva radība un 
diez vai pret saviem mīluļiem izturēsies 
tik nežēlīgi, bet tas jau nebija viņu, un 
svešam jau nesāp. 

Gārsenes 
pAGAstA pārvAldē

Novembra mēnesī pagasta pārvaldē strā-
dāja desmit 100 Ls stipendiāti, viens Eiropas 
sociālā fonda projekta ietvaros, kā arī nāca 
sakopšanas talkās GMI pabalsta saņēmēji. 

Lielākais darbs notika kapsētās, baznīcas, 
represēto piemiņas vietās un pārējās centra 
teritorijas sakopšanā. Kapsētā tika izzāģēti 
bīstamie koki, izvesta malka, sakopti zari. Līdz 
salam tikām galā ar šiem darbiem. 

Pabeigta ūdenssaimniecības infrastruk-
tūras attīstības Gārsenes pagasta Gārsenes 
ciema 1. un 2. kārta. Pašlaik tiek sagatavota 
dokumentācija projekta nodošanai. Pēdējās 
ūdens analīzes ir pozitīvas un ūdens kvalitāte 
atbilst noteiktām normām. 

Novembra mēnesī svinējām divus valsts 
svētkus, bet diemžēl daudzi privāto māju īpaš-
nieki neievēroja Latvijas valsts karoga likuma 
piemērošanas noteikumus. Par šo noteikumu 
neievērošanu administratīvais sods ir līdz 50 
Ls. Aicinu nākošajos valsts svētkos un piemi-
ņas dienās, kad Latvijas likumdošana nosaka 
valsts simbolikas lietošanu, to ievērot. 

          Gārsenes pagasta pārvaldes
vadītājs J. Bondars. 

siA „Gārsenes 
komunālie 

pAkAlpojumi” 
informē

Iedzīvotāju parāds par ūdens, notekūde-
ņu un atkritumu savākšanas pakalpojumiem ir 
1500 Ls. Lielākie parādi ir 231 Ls, 171 Ls, 148 
Ls, 123 Ls, 103 Ls. Uzņēmumam pēc rēķi-
niem konkrētā datumā jāsamaksā ieņēmuma, 
sociālais nodoklis, elektroenerģijas patēriņš, 
dabas resursu nodoklis, ūdens, notekūdens 
analīžu rēķini. Ja mēs šos rēķinus laikus ne-
nomaksājam, tad var atslēgt elektroenerģiju, 
noslēgt bankas kontu un līdz ar to cietēji būs 
visi – arī tie, kuri godīgi un laicīgi maksā komu-
nālo pakalpojumu maksu. 

Daudzdzīvokļu māju kūtiņu īpašniekiem 
jāsakārto ūdens uzskaite un krāni, jo dzera-
mais ūdens noplūst mašīnu  mazgāšanai, pie-
na dzesēšanai, par kuru netiek samaksāts. 

Tāpat privātmājās jāsakārto ūdens uz-
skaite. 

Lūdzu līdz jaunajam gadam nomaksāt vi-
sus parādus, kaut gan esam vairākas reizes 
sūtījuši brīdinājumus, uz ko vairāki parādnieki 
nereaģē. Būsim spiesti griezties tiesā par pa-
rādu piedziņu.

Gārsenes pagasta pārvaldes vadītājs
J. Bondars. 

SPORTS
18. novembrī Aknīstes vidusskolā sporta 

zālē norisinājās tradicionālais kauss volejbolā. 
Piedalījās gan sieviešu 7 komandas, gan 7 vī-
riešu komandas. Dāmām uzvarēja  Jēkabpils 
volejbolistes, otrās Neretas dāmas un trešās 
Aknīstes dāmas. Mūsu Aknīstes komandā 
spēlēja Lolita Sala, Antra Grigale, Velga Bui-
ķe, Ināra Freimane, Ināra Lunģe, Olita Treine. 
Kungu konkurencē  spēcīgākie bija Zalves 
volejbolisti.

Paldies Aknīstes novada domei, par finan-
siālo palīdzību.

20. novembrī Aknīstes dāmu komanda 
piedalījās Valmieras kausa sacensībās vo-
lejbolā. Šajās sacensībās piedalījās Lietuvas 
un Igaunijas komandas. Dāmu komanda iz-
cīnīja 4. vietu. Paldies Aknīstes domei par 
atbalstu.

Aknīstes novada kultūras pasākumu plāns 2010. gada decembris
N.p.k. Datums, laiks Pasākums Vieta

1. 3.12. plkst.14.00 Literāri-muzikāla pēcpusdiena”...es ieklausos sevī” Aknīstes BJC
2. 3.12. plkst.16.00 Vecā gludekļa stāsts Aknīstes Sēļu 

nams
3. 11.12. plkst.14.00 Kaspara Antesa koncerts Gārsenes k. n.
4. 12.12. plkst.12.00 Aknīstes BJC pulciņu Ziemassvētku koncerts Aknīstes BJC
5. 17.12. plkst.14.00 Aknīstes novada pensionāru invalīdu un represēto 

Ziemassvētku pasākums.
Gārsenes k. n.

6. 17.12. plkst. 16.00 Svinīga egles iedegšana pie Aknīstes novada domes. Aknīstes dome
7. 19.12. plkst.16.00 „Ziemas miers”. Grupa „Sliekšņi un griesti” Aknīstes BJC
8. 28.12. plkst.11.00 Aknīstes novada bērnu Ziemassvētku eglīte Aknīstes BJC.
9. 22.12. plkst.12.00 Aknīstes vidusskolas 1.-7.kl. Ziemassvētku eglītes 

pasākums
Aknīstes 
vidusskola

10. 22.12. plkst.18.00 Gārsenes pamatskolas Ziemassvētku eglītes 
pasākums.

Gārsenes 
pamatskola

11. 23.12. plkst.18.00 Aknīstes vidusskolas 8.-12.kl. Ziemassvētku 
eglītes pasākums

Aknīstes
vidusskola

12. 23.12. plkst. 11.00 Asares pamatskolas Ziemassvētku eglītes 
pasākums

Asares 
pamatskola

13. 25.12. plkst. 21.00 Ziemassvētku balle. Asares k.n.
14. 26.12. plkst.15.00 Ansambļa „Gārsas” Ziemassvētku koncerts Gārsenes k.n.
15. 30.12. plkst. 21.00 Vecgada balle. Muzicē grupa „Bruģis” Gārsenesk.n.
16. 1.01. 2011.

plkst.1.00
Jaungada nakts diskotēka Aknīstes BJC
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Ir divi rožaini ciļņi:
Sākums un noslēgums.
Šūpo tos pasaules viļņi – 
Mūžīgais noslēpums.

Pieminēsim Mūžībā aizgājušos:

DZIDRA ĒRIKA ŠENKEVICA
26.05.1928. – 11.10.2010.

HILDA MELGALVE
12.10.1936. – 20.10.2010.

RASMA VĒVERE
24.01.1944. – 20.10.2010.

JĀNIS DEKSNIS
05.02.1932. – 30.10.2010.

GAļINA USTINOVA
26.11.1960. – 01.11.2010.

MAŅEfA ŅIKITINA
20.11.1938. – 11.11.2010.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa

Izdevējs: Aknīstes novada dome. Redakcijas adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Jēkabpils raj., LV 5208, tālr. 65237751.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild rakstu autori.

Iespiests: SIA “Erante”, www.erante.lv. Tirāža 500.

sluDINĀJuMI, INFORMĀCIJA, APsVeIkuMI, līDZJŪtībAs

Dzīve ir strauja un skaļa –
Daudz jāuzceļ sevī, jāārda arī.
Bet durvīs lai spraudziņa vaļā
Siltam un draudzīgam vārdam.
                             /A. Čaks/

Sveicam BAIBU KAUŠELI
skaistajā jubilejā!

“Senči”

Kā tu prati, kā tu spēji
Mani savā mīlā saistīt!
Tu ar mani saziedēji,
Kā ar druvu druva sazied.

Laulību noslēdza:
ŅINA SEMJONOVA un ALEKSANDRS 

BODROVS.
Sirsnīgi sveicam kopējo dzīves ceļu 

uzsākot!

Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa

Lai Laimas rokas ceļas svētījot, 
Pār bērniņu, kas sācis savu ceļu, 
Lai darba tikumu un gudrību tam dod, 
Lai viņa bērnība kā pilna ziedu pļava!

Priecājamies kopā ar vecākiem 
par LUDA MIĶELĀNA, ARVJA 

EIHMAŅA-KAMKINA un RALfA 
PUĶĀNA nākšanu pasaulē!

Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa

Lūdzam pieteikties pretendentus uz 
Asares un Gārsenes pagastu ceļu tīrīša-
nu ziemas periodā. Pieteikumus iesniegt 
Aknīstes novada domē.

Laime ir sirdi pret sirdi dot,
Sev prieku citu priekā iemantot,
Sajust, ka pasaulē šajā Esi vajadzīgs.
                                           R. Bārda

Paldies par interesantiem 
eksponātiem un dāvanām Aknīstes 
novadpētniecības muzejam EVAI 

JOČAI, SANTAI ISODAI, GUNTARAM 
GRIGALIM, LIGITAI VECVAGAREI, 

ELISEI STENDEREI (Vācija).

Aknīstes novada pašvaldība,
muzeja vadītāja.

17. decembrī plkst.14.00
Gārsenes kultūras namā

Aknīstes novada pensionāru,
represēto un invalīdu

Ziemassvētku balle
Pieteikties pagastu pārvaldēs:

Gārsenē
telef. 65229616,

Asarē telef. 65229503 vai
Aknīstes novada domes sociālajā

dienestā telef. 65237758
Pasākums bezmaksas.
Transports garantēts.

Noplūc kā puķes tās dienas,
Laiks ko dāvina tev,
Skaistākās ziedlapiņas
Paņem vienīgi sev.
Noplūc kā puķi ik dienu,
Apkārt lai starotu prieks,
Plauksti tam vidū kā roze,
Pirms Tavas jaunības krāsas
Balina salnas un sniegs.
                             /K. Apšukrūma/

Sveicam novembra  jubilāri  
OLITU PūPOLU!

Biedrība „Manai mazpilsētai Aknīstei”

Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt 
kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst, 
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt 
kā melodijai, kura sirdī šalc. 
Ļauj kādam sapnim šodien zvaigznēs 
                                               mirdzēt, 
Lai dienu skrejā tie pie tevis trauc! 
                                       /A. Āre/

Sveicam novembra jubilārus!

Aknīstē
ANDRIS JAUDZEMS – 50
OLGA IVANOVA – 55
JĀNIS ĶIPĀNS – 65
ZINOVIJA  RIBĀKA – 65
RASMA KVEDERE – 70
VILMA JANBERGA – 80
ELENA DEŅISOVA – 85

Gārsenē
IRĒNA TIHOMIROVA – 55
DZIDRA RUžEVICA – 80 
JĀNIS TREINIS – 85

Asarē
IVARS VOITIŠĶIS – 65

Asares pagasta Ancenes iedzīvotāju vārdā 
izsaku pateicību biedrības “Manai maz-
pilsētai Aknīstei” biedriem un valdes 
priekšsēdētājai Skaidrītei Medveckai par 
humānās palīdzības sūtījumu.

Ija Meļnova

Izsaku pateicību Līgai Mažeikai par palī-
dzību Aknīstes novada trūcīgajiem iedzī-
votājiem.

Aknīstes novada sociālā dienesta
vadītāja L. Deksne


