
Aknīstes nnoovvaaddaa
vvççssttiiss

Nr. 3/14 2014. gada marts

Novada logo autore māksliniece Eva Joča
Sauklis-”Aknīste-novads sapņiem un izaugsmei” 

autore Irēna Butkus
Aknīstes novada pašvaldībā paralēli oficiālajai simbolikai - novada ģerbonim un karogam novada māksliniece Eva Joča izstrādāju-

si novadu raksturojošu grafisku logo, bet Irēna Butkus - saukli, kam būs svarīga loma pašvaldības atpazīstamības veidošanā. Aknīstes
novadam izraudzīta atbilstoša vizuālās identitātes simbolika, kurā grafiski atveidots novada kultūrvēsturiskais mantojums- Asares pils-
drupas, Gārsenes pils un Aknīstes baznīcas vārti. Logo vienojošā josla simbolizē pauguraino reljefu un ūdeņus, jo novadu šķērso vai-
rākas upes.

Ar saukli tiek akcentēta galvenā doma -Aknīstes novads balstīts uz attīstību un izaugsmi, lai īstenotu nākotnes vīzijas.

2014.gada 26.martā
Aknīstes novada domes sēdē

pieņemtie lēmumi
Par pašvaldības budžeta izpildi
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Voitiške, S.Pudāne,

A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, J.Vanags); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta 2014.gada
janvāra-februāra ieņēmumus – EUR 331633,27 un izdevumus – EUR
285940,20; speciālā budžeta ieņēmumus – EUR 33408,13 un iz-
devumus – EUR 2261,40.

Par saistošo noteikumu Nr.8/2014 „Grozījumi Aknīstes no-
vada domes 2014.gada 12.februāra saistošajos noteikumos

Nr.3/2014 „Par Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plā-
nu 2014.gadam”” apstiprināšanu

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Voitiške, S.Pudāne,
A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, J.Vanags); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8/2014 „Grozījumi Aknīstes
novada domes 2014.gada 12.februāra saistošajos noteikumos
Nr.3/2014 „Par Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plānu
2014.gadam””.

Par saistošo noteikumu Nr.9/2014 „Grozījumi Aknīstes no-
vada domes 2014.gada 12.februāra saistošajos noteikumos
Nr.4/2014 „Par Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta
plānu 2014.gadam”” apstiprināšanu

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Voitiške, S.Pudāne,
A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, J.Vanags); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
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Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.9/2014 „Grozījumi Aknīstes
novada domes 2014.gada 12.februāra saistošajos noteikumos
Nr.4/2014 „Par Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plā-
nu 2014.gadam””.

Par SIA „Aknīstes Pakalpojumi” gada pārskata apstiprinā-
šanu

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Voitiške, S.Pudāne,
A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, J.Vanags); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt SIA „Aknīstes pakalpojumi” 2013.gada pārskatu.
Noteikt atalgojumu SIA „Aknīstes Pakalpojumi” valdes locek-

lim – EUR 751,28.

Par SIA „Gārsenes komunālie pakalpojumi” gada pārska-
ta apstiprināšanu

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Voitiške, S.Pudāne,
A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, J.Vanags); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt SIA „Gārsenes komunālie pakalpojumi” 2013.gada
pārskatu.

Noteikt atalgojumu SIA „Gārsenes komunālie pakalpojumi” val-
des loceklim – EUR 256,12 (0,5 likme).

Par SIA „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” gada
pārskata apstiprināšanu

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Voitiške, S.Pudāne,
A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, J.Vanags); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt SIA „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs”
2013.gada pārskatu.

Noteikt atalgojumu SIA „Aknīstes un sociālās aprūpes centrs”
valdes loceklim – EUR 751,28.

Par zemes gabala Fizkultūras ielā 7A pirkšanu
Atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, A.Voitiške, A.Ielejs,

V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – 2
(J.Vanags, S.Pudāne), Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Atsavināt zemes gabalu Fizkultūras ielā 7A, Aknīstē, 6,09 ha pla-
tībā par summu EUR 11000 no dabas resursu nodokļa.

Par līgumu slēgšanu un noslēgto līgumu apstiprināšanu
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Voitiške, S.Pudāne,

A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, J.Vanags); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt līgumu ar A.J. par aparatūras nomu. 
Apstiprināt līgumu ar I.Š. par žetonu vakara muzikālo noformējumu

Aknīstes vidusskolā 08.02.2014.. Līguma summa EUR 300,00.
Apstiprināt līgumu ar SIA „MV Music” par perkusiju komplekta

iepirkumu. Līguma summa EUR 71,14 (Ls 50,00).
Apstiprināt līgumu ar SIA „Babystore” par vingrošanas (fitne-

sa) bumbu iepirkumu. Līguma summa EUR 17,05 (Ls 11,98).
Apstiprināt līgumu ar D.V. par neatkarīga speciālista – psiholo-

ga atzinuma sagatavošanu pēc sociālā dienesta un bāriņtiesas pie-
prasījuma. Līguma summa EUR 28,46 par katra atzinuma sniegšanu
un EUR 14,23 par vienas 45 minūšu garas konsultācijas sniegšanu
vienai personai. Maksimālā līgumsumma – līdz EUR 2845,74.

Apstiprināt līgumu ar z/s „Sprīdīši” par muzikālo pakalpojumu
Gārsenes kultūras namā 15.02.2014. Līguma summa EUR 430,00
(Ls 302,20).

Apstiprināt līgumu ar I.B. par muzikālo noformējumu - koncertu
Gārsenes kultūras namā 15.02.2014. Līguma summa EUR 600,00
(Ls 421,68).

Apstiprināt līgumu ar Zemgales plānošanas reģionu par pa-
švaldības dotācijas piešķiršanu Plānošanas reģionam. Līguma sum-
ma EUR 2500,00.

Apstiprināt vienošanos Nr.4 par 2011.gada 1.marta līguma Nr.SP
74/2011 darbības termiņa pagarināšanu ar A/S „Latgales piens”.

Apstiprināt līgumu ar IK „ALENS S” par logu maiņu Dzirnavu
ielā 5, Aknīstē, Aknīstes novadā. Līguma summa EUR 875,61.

Apstiprināt līgumu ar SIA „Latvijas Mobilais Telefons” par in-
terneta pieslēgumu Gārsenes pagasta pārvaldei. Līguma summa EUR
149,40.

Apstiprināt līgumu ar SIA „Latvijas Mobilais Telefons” par in-
terneta pieslēgumu Gārsenes pamatskolai. Līguma summa EUR
149,40.

Apstiprināt līgumu ar SIA „MAZURS” par četru hidroforu ska-
lošanu un dezinfekciju Asares pagastā, Aknīstes novadā. Līguma
summa EUR 131,48.

Apstiprināt līgumu ar SIA „CityCredit” par Mobilly konta at-
vēršanu un izmantošanu. 

Apstiprināt 27.02.2014. līgumu Nr.39 ar Artūru Grandānu par
muzikālo pakalpojumu Aknīstes novada Zemnieku un uzņēmēju bal-
lē Gārsenes kultūras namā 28.02.2014. Līguma summa EUR 250,00.

Apstiprināt līgumu ar SIA „Vides Konsultantu Aģentūra” par
projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Gārsenes kul-
tūras namā” iesnieguma dokumentācijas sagatavošanu un iesnieg-
šanu. Līguma summa EUR 4779,50.

Apstiprināt līgumu ar D.N. par transporta pakalpojumu sniegša-
nu Asares pagasta pārvaldē. Līguma summa EUR 30,00 par 1 darba
stundu.

Apstiprināt līgumu ar SIA „Astarte - Nafta” par degvielas ie-
gādi Aknīstes novada pašvaldības vajadzībām.

Apstiprināt dāvinājuma līgumu ar D.G. par klavieru dāvinājumu.
Slēgt līgumu ar SIA „Ekolatgale” par atkritumu apsaimnieko-

šanu Aknīstes novadā. Pakalpojuma cena EUR 14,00/m3 bez PVN. 
Slēgt līgumu ar Ņ.P. par telpu nomu Dzirnavu ielā 5, Aknīstē,

7,8 m2 platībā masāžas kabineta ierīkošanai Senioru dienas centrā.
Nomas maksa EUR 0,28/m2 mēnesī. 

Slēgt līgumu ar I.Š. par nekustamā īpašuma Fizkultūras ielā 7A,
Aknīstē, novērtēšanu. Līguma summa EUR 200,00.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības Lauku partnerī-
ba „Sēlija” projektam „Aiz apvāršņa”

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Voitiške, S.Pudāne,
A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, J.Vanags); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Atbalstīt līdzfinansējuma piešķiršanu EUR 900,00 apmērā bied-
rības Lauku partnerība „Sēlija” projektam „Aiz apvāršņa” no ne-
sadalītajiem budžeta līdzekļiem. 

Par slodzes palielināšanu Aknīstes kultūras darba organizatorei
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Voitiške, S.Pudāne,

A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, J.Vanags); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Noteikt Aknīstes kultūras darba organizatoram 1 likmi ar
01.04.2014.

Par mājas „Dimanti”, Gārsenē, apsaimniekošanu
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Voitiške, S.Pudāne,

A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, J.Vanags); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Uzdot Revīzijas komisijai salīdzināt un analizēt daudzdzīvokļu
mājas „Dimanti”, Gārsenē, pašvaldības daļas un iedzīvotāju daļas
ieņēmumus un izdevumus katlu mājas uzturēšanā un apkures no-
drošināšanā par 2012. un 2013.gadu līdz 15.04.2014.

Par Aknīstes vidusskolas darbnīcas ēkas tehnisko stāvokli
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Voitiške, S.Pudāne,

A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, J.Vanags); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Uzsākt nepieciešamās darbības EEZ finanšu instrumenta atklā-
tajam projektu konkursam „Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu
tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība”.

Par Aknīstes novada Investīciju plāna 2014. – 2016.gadam
apstiprināšanu
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Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Voitiške, S.Pudāne,
A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, J.Vanags); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt Aknīstes novada attīstības programmas 2014. – 2020.ga-
dam Investīciju plānu 2014. – 2016.gadam.

Par saistošo noteikumu Nr10/2014 „Sabiedriskās kārtības no-
teikumi Aknīstes novadā” apstiprināšanu

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Voitiške, S.Pudāne,
A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, J.Vanags); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.
10/2014 „Sabiedriskās kārtības noteikumi Aknīstes novadā”. 

Par plānotajiem darbiem no ceļu un ielu fonda līdzekļiem
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Voitiške, S.Pudāne,

A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, J.Vanags); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt Aknīstes pilsētas un pagasta ceļu un ielu uzturēša-
nas darba plānu 2014.gadam.

Apstiprināt Gārsenes pagasta ceļu un ielu uzturēšanas darba plā-
nu 2014.gadam.

Apstiprināt Asares pagasta ceļu un ielu uzturēšanas darba plā-
nu 2014.gadam.

Par pašvaldības zemes nomu
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Voitiške, S.Pudāne,

A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, J.Vanags); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Izbeigt ar R.I., noslēgto zemes nomas līgumu par pašvaldības ze-
mes nomu 1895 m2 platībā, kadastra Nr.5605 001 0381, Liepu ielā
7A, Aknīstē.

Iznomāt G.T. daļu no pašvaldības zemes gabala 3500 m2 ha pla-
tībā, kadastra Nr.5605 0010437, Aknīstē, un noslēgt zemes nomas
līgumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mērķis – sakņu dārza va-
jadzībām.

Iznomāt SIA „Aknīstes Pakalpojumi” pašvaldības zemes gaba-
lu 1638 m2 platībā, kadastra Nr.5605 001 0346, Aknīstē, un noslēgt
zemes nomas līgumu uz 10 gadiem.

Iznomāt V.M. daļu no pašvaldības zemes gabala 8,1 ha platībā,
kadastra Nr. 5625 009 0030, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, un
noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mēr-
ķis – lauksaimniecības vajadzībām.

Par pašvaldības zemes nodalīšanu un adreses noteikšanu
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Voitiške, S.Pudāne,

A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, J.Vanags); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

No pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma, kadastra
Nr.56620030209, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, atdalīt jau-
nu zemes vienību 350 m2 platībā.

Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Transformatora
punkts 6720”.

Atdalītajai zemes vienībai piešķirt adresi: Transformatora punkts
6720, Gārsene, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads.

Noteikt atdalītajai zemes vienībai zemes lietošanas mērķi (kods
1201) – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un ma-
ģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attī-
rīšanas būvju apbūve.

Par zemes gabala sadalīšanu, robežu un platības noteikšanu
un adreses piešķiršanu

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Voitiške, S.Pudāne,
A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, J.Vanags); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Sadalīt zemes vienību Augšzemes ielā 66 A, Aknīstē, ar kadas-
tra apzīmējumu Nr.56050010613, trīs daļās: pirmā  zemes vienība
ar kadastra apzīmējumu 56050010613 – 3450 m2 platībā,  otrā ze-

mes vienība ar jaunu kadastra apzīmējumu un  jaunu adresi:
Augšzemes iela 66B – 2282 m2 platībā, trešā zemes  vienība tiek
pievienota zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.56050010616,
saskaņā ar pievienoto zemes robežu plānu.

Uz pirmās zemes vienības 3450 m2 platībā  ar kadastra apzīmējumu
Nr.56050010613 atrodas  citai juridiskai personai piederoša saim-
niecības ēka. 

Zemes gabala lietošanas mērķis 1003 – lauksaimniecuska rak-
stura uzņēmumu apbūve.

Uz otrās zemes vienības atrodas  citai juridiskai personai piederoša
saimniecības ēka. 

Piešķirt otrajam zemes gabalam ar platību 2282 m2 jaunu ad-
resi – Augšzemes iela 66B. Uz zemes gabala atrodas ražošanas ēka
ar adresi: Augšzemes iela 66B, Aknīste, Aknīstes novads.

Zemes gabala lietošanas mērķis 1001 – rūpnieciskās ražošanas
uzņēmumu apbūve rakstura uzņēmumu apbūve.

Trešajai zemes vienībai ar pievienoto zemes gabala  daļu ar ka-
dastra apzīmējumu  Nr.5656050010616 – 5353 m2 kopplatībā  no-
teikt zemes lietošanas mērķi 1000 – neapgūta ražošanas objektu ap-
būves teritorija.

Zemes gabalu platības un apgrūtinājumu teritorijas pēc uzmērī-
šanas var tikt precizētas.

Zemes gabala sadalīšanai jāizstrādā zemes ierīcības projekts. 

Par nekustamo īpašumu sadalīšanu
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Voitiške, S.Pudāne,

A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, J.Vanags); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Jānīši”, kadastra
Nr.56250060030, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, zemes vienību
33,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu Nr.56250070140.

Zemes vienībai 33,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
Nr.56250070140 piešķirt jaunu nosaukumu „Gaiļi”.

Nekustamā īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams izstrādāt ze-
mes ierīcības projektu.

Atdalītajai zemes vienībai 33,8 ha platībā, kadastra
Nr.56250070140, noteikt zemes lietošanas mērķi 0201 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Lielezeri”, īpašuma kadastra
Nr.56250020014, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, zemes vienības
ar kadastra apzīmējumiem Nr.56250030004 – 7,8 ha, Nr.56250030006
– 1,2 ha, Nr.56250030007 – 0,6 ha platībā, piešķirot tām jaunu no-
saukumu „Lielezeri – 1”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads.

Nekustamā īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams izstrādāt ze-
mes ierīcības projektu.

Atdalītajām zemes vienībām noteikt zemes lietošanas mērķi 0201
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Senlejas”, īpašuma kadastra
Nr.56620030086, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, zemes vie-
nību ar kadastra Nr.56620020107 – 8,0 ha platībā, piešķirot nosaukumu
„Senlejas – 1”, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads.

Nekustamā īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams izstrādāt ze-
mes ierīcības projektu.

Atdalītajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi 0101
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Par pašvaldības materiālo pabalstu piešķiršanu
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Voitiške, S.Pudāne,

A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, J.Vanags); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Piešķirt 2 personām apbedīšanas pabalstus. Kopā EUR 150,00.
Piešķirt 1 personai pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu. Kopā

EUR 150,00.
Piešķirt brīvpusdienas 100% apmērā uz laiku no 01.03. –

31.05.2014. 6 Aknīstes vidusskolas skolēniem.
Piešķirt brīvpusdienas 100% apmērā uz laiku no 01.03. –

31.05.2014. 1 PII „Bitīte” audzēknim.
Piešķirt 2 personām pabalstu sakarā ar ilgstošu ārstēšanos. Kopā

EUR 180,20.
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Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Voitiške, S.Pudāne,

A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, J.Vanags); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Izīrēt I.B. dzīvokli Nr.8 „Rīti”, Asares pagastā, Aknīstes nova-
dā, slēdzot īres līgumu uz 1 gadu.

Par hosteļa „Gārsene” iekšējās kārtības noteikumu apstip-
rināšanu

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Voitiške, S.Pudāne,
A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, J.Vanags); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt hosteļa „Gārsene” iekšējās kārtības noteikumus.

Par telpām biedrībai „Velo Mix” Sēļu namā
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Voitiške, S.Pudāne,

A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, J.Vanags); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Atļaut izmantot telpas biedrībai „Velo Mix” Sēļu namā sporta tre-
nažieru izvietošanai

Par nekustamā īpašuma „Kraujas 1” – 9, Gārsenes pagas-
tā, atsavināšanu

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Voitiške, S.Pudāne,
A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, J.Vanags); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Nodot atsavināšanai dzīvokļa īpašumu „Kraujas 1”- 9, Gārsenes
pagastā, Aknīstes novadā.

Uzdot pašvaldības izpilddirektorei L.Vārnai organizēt pašvaldības
nekustamā īpašuma (dzīvokļa) atsavināšanas procesu.

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Voitiške, S.Pudāne,

A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, J.Vanags); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Anulēt ziņas par 3 personu deklarēto dzīves vietu.

Par darba dienas pārcelšanu maijā
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Voitiške, S.Pudāne,

A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, J.Vanags); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Pārcelt Aknīstes novada pašvaldībai pakļautajās iestādēs un struk-
tūrvienībās darba dienu no piektdienas, 2014.gada 2.maija, uz sest-
dienu, 2014.gada 10.maiju.

Ieteikt visiem komersantiem un organizācijām, nosakot darba un
atpūtas laiku, ievērot šī lēmuma 1.punktu.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Voitiške, S.Pudāne,

A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, J.Vanags); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Izbeigt D.J. zemes lietošanas tiesības uz zemi „Klimaņi”, Asares
pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56440040278 – 0,5 ha pla-
tībā. 

Zemes gabals ar kadastra Nr. 56440040278 – 0,5 ha platībā pie-
krīt Aknīstes novada pašvaldībai un ierakstāms zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda.

Anulēt 2013.gada un 2014.gada Nekustamā īpašuma nodokļa mak-
sāšanas paziņojumus par nekustamo īpašumu „Klimaņi”, Asares pa-
gasts, Aknīstes novads.

2014.gada 26.februārī
Aknīstes novada domes sēdē pieņemtie lēmumi

Par pamatlīdzekļu inventarizācijas aktu apstiprināšanu
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne,

A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, J.Vanags); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt grāmatvedības ziņojumu par Aknīstes novada pa-
švaldības nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu, nepabeigtās cel-
tniecības un ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves gada in-
ventarizācijas veikšanu.

Par Aknīstes novada izglītības iestāžu izdevumu tāmju ap-
stiprināšanu 2014.gadam savstarpējiem norēķiniem

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne,
A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, J.Vanags); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Atcelt Aknīstes novada domes sēdes 12.12.2014. (prot. Nr.2, 8.#)
lēmumu „Par Aknīstes novada izglītības iestāžu izdevumu tāmju ap-
stiprināšanu 2014.gadam savstarpējiem norēķiniem”.

Apstiprināt izdevumu tāmi vienam izglītojamajam Aknīstes no-
vada izglītības iestādēs 2014.gadā.: 

Aknīstes vidusskolā – EUR 62,07;
Asares pamatskolā – EUR 110,58;
Gārsenes pamatskolā – EUR 120,14;
pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte” – EUR 173,48. 

Par KPFI finanšu līdzekļu piešķiršanu Gārsenes kultūras na-
mam

Atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne,
A.Ielejs, A.Zībergs, J.Vanags); PRET – nav; ATTURAS – 2 (I.Lunģe,
V.Čāmāne), Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Iesniegt projekta iesniegumu projektam „Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Aknīstes novada Gārsenes
kultūras namam „Gāršas 1” Klimata pārmaiņu finanšu instrumen-
ta finansēto projektu atklātā konkursā „Kompleksi risinājumi sil-
tumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās”.

Apstiprināt kopējās projekta izmaksas EUR 237 765,74, atbil-
stoši sagatavotajam projekta iesniegumam.

Nodrošināt līdzfinansējumu atbilstoši projekta iesniegumam EUR
32 575,84 apmērā, kas sastāda 15% no kopējām attiecināmām iz-
maksām.

Nodrošināt finansējumu neattiecināmām izmaksām EUR
20 593,61 apmērā.

Slēgt līgumu ar SIA „Vides Konsultantu Aģentūra” par projek-
ta izstrādi. Līguma summa EUR 4779,50.

Par nekustamā īpašuma sadalīšanu
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne,

A.Ielejs, I.Lunģe, V.Čāmāne, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe,
J.Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:

Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Ošiņi”, īpašuma kadastra
Nr.5662 004 0011, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, zemes vie-
nību ar kadastra Nr.5662 004 0011 – 6,2 ha platībā, piešķirot no-
saukumu „Akmentiņi”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā.

Zemes gabalu ar kadastra Nr.5662 004 0011 pievienot nekustamajam
īpašumam „Akmentiņi”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā.

Nekustamā īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams izstrādāt ze-
mes ierīcības projektu.

Atdalītajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi – 0101
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Par pašvaldības materiālo pabalstu piešķiršanu
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne,

A.Ielejs, I.Lunģe, V.Čāmāne, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe,
J.Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:

Piešķirt 1 personai apbedīšanas pabalstu. Kopā EUR 75,00.
Piešķirt 3 personām pabalstu sakarā ar bērnu piedzimšanu. Kopā

EUR 450,00.
Piešķirt brīvpusdienas 100% apmērā uz laiku no 01.02. –

31.05.2014. 1 skolēnam.
Piešķirt brīvpusdienas 100% apmērā uz laiku no 01.02. –

31.05.2014.¨1 PII „Bitīte” audzēknim.
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Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne,

A.Ielejs, I.Lunģe, V.Čāmāne, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe,
J.Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:

Pagarināt dzīvokļa Skolas ielā 10 – 20 īres līgumu I.B. uz 1 gadu.
Izīrēt L.K. dzīvokli Augšzemes ielā 4 - 6, Aknīstē, Aknīstes no-

vadā, slēdzot īres līgumu uz 1 gadu.

Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai
Atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (G.Geida, A.Ielejs, I.Lunģe,

V.Čāmāne, A.Zībergs, J.Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav,
balsojumā nepiedalās – 2 (V.Dzene, S.Pudāne, pildot likumā „Par
interešu konflikta novēršanu valsts pašvaldību amatpersonu darbī-
bā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus), Aknīstes no-

vada dome NOLEMJ:
Piešķirt Aknīstes novada domes priekšsēdētājai Vijai Dzenei at-

vaļinājumu – 4 kalendāra nedēļas par laika posmu no 01.07.2012.
līdz 30.06.2013., no 01.04.2014. līdz 02.05.2014.(ieskaitot).

V.Dzeni atvaļinājuma laikā aizvietos priekšsēdētājas vietniece
S.Pudāne.

S.Pudānei noteikt darba algu EUR 788,27.

Par nekustamo īpašumu nomas tiesību izsoles rezultātu ap-
stiprināšanu

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne,
A.Ielejs, I.Lunģe, V.Čāmāne, A.Zībergs, J.Vanags); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt 2014.gada 25.februāra nekustamo īpašumu nomas tie-
sību izsoles rezultātus.             

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2014.gada 12.februārī (protokols Nr.2, 20.#)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.5/2014
„Grozījums Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra

saistošajos noteikumos Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem
Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot 

to materiālo stāvokli””

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

1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra saisto-
šajos noteikumos Nr.14 Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada
iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli” šādu grozījumu:

1.1. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.12.punktu, izsakot to
šādā redakcijā:

„Sākot ar 2014.gada 1.septembri, piešķirt brīvpusdienas 50 % ap-
mērā 5 un 6-gadīgajiem bērniem, kuriem ir obligātā apmācība Aknīstes
novada vispārējās izglītības iestādēs, neņemot vērā deklarēto dzī-
vesvietu”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām”
45.pantā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētāja  V.Dzene

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2014.gada 12.februārī (protokols Nr.2, 21.#)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 6/2014
„Grozījums Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra
saistošajos noteikumos Nr.13 „Par sociālās palīdzības 

pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem,
izvērtējot to materiālo stāvokli””

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likuma

35.panta ceturto, piekto daļu, Ministru kabineta 2006.gada
19.decembra noteikumiem Nr.1036

„Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu, 
Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.299 

„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas at-
zīšanu par trūcīgu” 

19.4.apakšpunktu

Izdarīt Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra saistošajos
noteikumos Nr.13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Aknīstes no-
vada iedzīvotājiem, izvērtējot to materiālo stāvokli” šādu grozījumu:

Papildināt saistošos noteikumus ar 8.2.punktu, izsakot to šādā re-
dakcijā:

„Vienreizējais materiālais pabalsts līdz 100 euro apmērā tiek pie-
šķirts trūcīgām personām, kurām nav likumīgu apgādnieku, sociālo
pakalpojumu nodrošināšanai sociālās aprūpes institūcijā. Pakalpojumu
ir tiesīgas saņemt trūcīgās personas, kuras deklarējušas savu dzīvesvietu
Aknīstes novadā. Vienreizējais materiālais pabalsts jāpieprasa līdz tā
kalendāra gada beigām, kurā ir sniegts sociālais pakalpojums”.

Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pan-
tā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētāja V.Dzene

Informācija 
par projektu pieteikumu sagatavošanas 

un darba samaksas kārtību

Pamatojoties uz Aknīstes novada domes 19.05.2010.  izstrādā-
to nolikumu „Par projektu pieteikumu sagatavošanas un darba sa-
maksas kārtību” , vēršam uzmanību, kā tiek apmaksāta projektu pie-
teikumu sagatavošana. 

1. Pašvaldība apmaksā pašvaldības iestāžu, struktūrvienību darbi-
nieku, kā arī pašvaldībā reģistrētu biedrību, nodibinājumu un interešu
grupu izstrādātu projektu sagatavošanas darbu, ja projekts tiek gatavots
pašvaldības vai tās iestāžu, struktūrvienību, komercsabiedrību vārdā.

2. Ar personām tiek slēgts uzņēmuma līgums pēc domes vai atbildīgās
komitejas lēmuma par projekta pieteikuma sagatavošanu un darba gru-
pas izveidi. Projekta pieteikuma sagatavošanas darba grupu atseviš-
ķos gadījumos var izveidot ar pašvaldības priekšsēdētājas rīkojumu.

3. Uzņēmuma līgumā tiek paredzēta samaksa par projekta sa-
gatavošanu, nosakot samaksu 4,20 euro/h, bet ne vairāk kā 10 dar-
ba stundas katram darba grupas loceklim. Apjomīgu projektu saga-
tavošanai darba laiku var noteikt atsevišķi. (Grozījumi 23.10.2013.)

4. Noslēgtajā uzņēmuma līgumā tiek paredzēta samaksa darba
grupai projekta apstiprināšanas gadījumā atkarībā no projektā pie-
saistīto līdzekļu apmēra.

Kārtība, kādā jāinformē pašvaldība par nodomu izstrādāt projekta
pieteikumu:

 
Nr.p.k. Piesaist to l dzek u apm rs (euro) Samaksas apm rs (euro) 

1. L dz 1500 L dz 75 

2. 1501 – 7000 76 – 145  

3. 7001 – 15000 146 – 285  

4. 15001 – 70000  286 – 430 

5. 70001 – 300000  431 – 570  

6. 300001 – 700000 571 – 715  

7. Virs 700000 Nosaka domes s d  

f š
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Iesniegums,
domes/komitejas lēmums par projekta pieteikuma sagatavoša-

nu un darba grupas izveidi vai pašvaldības priekšsēdētājas rīkojums,
uzņēmuma līguma noslēgšana,
darba laika uzskaites lapas iesniegšana un darba nodošanas-pie-

ņemšanas akta sastādīšana,
samaksa par projekta sagatavošanas darbu,
projekta apstiprināšanas gadījumā samaksa atkarībā no piesais-

tīto līdzekļu apmēra.
Pilns nolikuma teksts  www.akniste.lv

Aknīstes novada pašvaldības investīciju plāns 2014.-2016.
Apstiprin ts ar Akn stes novada pašvald bas domes 2014.gada 26.marta l mumu Nr.13 (prot.Nr.4) 

Finanšu instruments, LVL/EUR vai % Pl notais laika posms Nr. Projekts Atbilst ba 
vid ja termi a 

priorit t m, 
papildin t ba 

ar citiem 
projektiem 

Indikat v  
summa, 

LVL/EUR 
(ja nav 
nor d ts 

cit di - bez 
PVN) 

Pašv. 
budž. 

rvalstu 
finanšu 
instrum.  

finans jums 

Priv tais/ 
valsts 

finans -
jums 

 

Projekta pl notie darb bas 
rezult ti, 

 to rezultat vie r d t ji 

 
Projekta atbild gais 
stenot js, partneri 

Projekta 
uzs k-
šana 

Projekta 
realiz cijas 

ilgums 

 1 2 3 4 5  6  7 8 
1. Augšzemes ielas 

rekonstrukcija Akn stes 
pils t  (projekta 2.k rta)  

VTP2, R2.17 1 048 000/ 
1 491 170* 

475 885/ 
677 123* 

552 611/ 
786 295*/ 

ERAF 

-/19 504 
-/27752* 

Rekonstru ta tranz tiela - 
Augšzemes iela 1,49 km 
garum . 

Novada dome,  
Tautsaimniec bas 
noda a, SM 

2010. 2014. 

2. denssaimniec bas 
att st ba Akn stes novada 
Asares ciem . 

VTP2, R2.19 197201,69/ 
280592,73 

58671,57/ 
83 482,12* 138 530,12/ 

197 110,60* 
ERAF 

- 

Ier kota kanaliz cija un 
izb v tas NAI ( 1vien ba), 
rekonstru ts densvads. 

Novada dome, 
projekta 
koordinators, 
CFLA 

2012. 2014. 

3. Akn stes novada Senioru 
dienas centra izveide 
Akn st  

VTP3, 
R3.13; 
VTP1, R1.20 

7 228,08/ 
10 284,63* 

1 837,19/2
614,09* 

5 390,89/ 
7 670,55* 
LEADER 

 
- 

Renov ts, apr kots Senioru  
dienas centrs  Akn st , 
Dzirnavu iel . 

Projekta 
koordinators, 
LAD 

2013. 2014. 

4. denssaimniec bas 
att st ba Akn stes novada 
G rsenes ciem  

VTP2, R2.24 163934,43/
233257,70

* 
- 

139344,29/ 
198269,06*/

ERAF 

59016,17
/83972,4

4 

Rekonstru ti un izb v ti 
kanaliz cijas t kli G rsen . 

SIA „G rsenes 
komun lie pakal-
pojumi”, CFLA 

2013. 2014. 

5. denssaimniec bas 
att st ba Akn stes pils t , 
3.k rta 

VTP2, R2.24 134332,93/
191138,54

* 
- 114 182,97/1

62467,73* 

20149,94
/28670,7

8* 

Izb v ti densvada un 
kanaliz cijas t kls Augšzemes 
ielas da  Akn st  

SIA „Akn stes 
Pakalpojumi”,  
CFLA 

2013. 2014. 

6. 4 rekultiv to CSA 
izg ztuvju monitorings, 
katru gadu (cena gad )  

VTP3, R3.47 1 400/ 
1 992* 

(ar PVN) 

1 400/ 
1 992 

(ar PVN) 
- - 

Veiktas ikgad j s 12 nepiln s  
dens anal zes, Iizstr d ts 

monitoringa p rskats 

Tautsaimniec bas 
noda a, VVD 

2014. past. 

7. Pašvald bas policista 
pie emšana darb . 

VTP3, R3.4 ** ** - - Uzlabota sabiedr bas droš ba 
novad . 

Izpilddirektore 2014. past. 

8. IP speci lista 
pie emšana darb . 

VTP3, R3.1; 
R3.2. 

** ** 
- - 

Uzlaboti pašvald bas inform -
cijas pakalpojumi, speci listu 
kvalifik cija. 

Izpilddirektore 2014. past. 

9. Zema ener ijas pat ri a 
kas jaunb ve darbm -

c bu u n tehnolo iju 
programmu apguvei 
Akn stes vidusskol  
(projekta sagatavošana) 

VTP1, R1.8 

4 270 4 270 - - 

Uzb v ta zema ener ijas pa-
t ri a ka darbm c bas un 
tehnolo iju programmmu 
apguvei  Akn stes vidusskol . 

Vidusskolas 
direk-tore, 
vietnieks 
saimnieciskaj  
darb , EEF FI 

2014. 2016. 

10. Akn stes vidusskolas 
garderobes da as remonts 

VTP1, R1.11 
9 960 9 960 - - 

Da ji renov tas Akn stes 
vidusskolas garderobes telpas. 

Vidusskolas 
direktore,  

2014. 2014. 

vietnieks saimnie-
ciskaj  darb  

11. M kslas skolas fili les 
telpu remonts Akn st  

VTP1, R1.8 
5 193 5193 - - 

Renov tas m kslas skolas 
fili les telpas Akn st  

Saimniec bas 
da as vad t js 
Akn st  

2014. 2014. 

12. G rsenes kult ras nama 
kas  siltin šana, 

renov cija  

VTP1, 
R1.35; 
VTP3, 
R3.39; 
R3.62 

237765,74 
 53 169,45 184596,29 - 

Samazin ti kas ekspluat cijai  
nepieciešamais ener ijas 
pat ri š,  CO2 emisija. 

Novada dome, 
speci listi, 
G rsenes pagasta 
p rvalde, KPFI 

2014. 2015. 

13. Katlu m jas G rsenes 
„Dimantos” sak rtošana 

VTP3, R3.63 
9 248 9 248 - - 

Renov ta boj t  daudzdz vok-
u m jas katlum ja G rsen . 

G rsenes pagasta 
p rvalde 

2014. 2014. 

14. Akn stes estr des 
uzbrauktuves ier košana 

VTP1, R1.27 
1 381 1 381 - - 

Cilv kiem ar paš m 
vajadz b m rad ta iesp ja 
apmekl t kult ras pas kumus.  

Saimniec bas 
da as vad t js 
Akn st  

2014. 2014. 

15. densapg des un 
kanaliz cijas ier košana 
Akn stes muzej  

VTP2, R2.24 

4 441 4 441 - - 

Apmekl t jiem pieejama 
tualete. Uzlaboti darba 
apst k i, telpu uzkopšanas 
iesp jas muzeja darbiniekiem.  

SIA „Akn stes 
Pakalpojumi” 

2014. 2014. 

16. Iekš jo densapg des un 
kanaliz cijas t klu 
ier košana pašvald bas 
m j s Akn st  (da a) 

VTP2, R2.24 

14 229 14 229 - - 

Palielin jies Akn stes iedz vo-
t ju skaits, kuriem  pieejami 
centraliz tas densapg des un 
kanaliz cijas pakalpojumi. 

SIA „Akn stes 
Pakalpojumi” 

2014. 2014. 

17. Soci l s m jas 
izveidošana Akn st   

VTP1, 
R1.25 
VTP3, 
R3.25 

42 686 42 686 - - 

Nodrošin ta dz vesvieta, 
soci lo prasmju apguve 
vismaz 4 iedz vot jiem.  

Soci lais dienests 2014. 2016. 

18. Tirgus ielas 
apgaismojuma ier košana 
Akn st  

VTP3, R3.78 
4 980 4 980 - - 

Izb v ts ielas apgaismojums 
0,5 km garum , uzlabota 
dz ves vides kvalit te. 

Saimniec bas 
da as vad t js 
Akn st  

2014. 2014. 

19. Kapli as jaunb ve 
Akn st  

VTP3, R3.67 

21 343 21 343 - - 

Izb v ta kapli a mirušo 
izvad šanai Akn st . 

Izpilddirektore, 
saimniec bas 
da as vad t js 
Akn st  

2014. 2016. 

20. D a izveide Akn st  
gravas d u kask des 
pabeigšanai, pa k rt m 

VTP3,R3.57 1.k rta - 
 3 900 

(bez PVN) 

1.k rta -  
3 900 

(bez PVN) - - 

Izveidota publiski pieejama 
rekre cijas teritorija Akn st . 

Tautsaimniec bas 
komiteja, Taut-
saimniec bas 
noda a 

2014. 2016. 
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21. Pašvald bas ce u 
rekonstrukcija, pa k rt m 

VTP2, R2.17 330 000 
 

30 000 
 

300 000 
(90%) 

ELFLA 
- 

Rekonstru ti ~ 20 km grants 
ce i uz m jdarb bas 
sekm šanai novad . 

Novada dome, 
speci listi,  LAD 

2014. 2016. 

22. Siltumtrašu uz Akn stes 
vidusskolu 
rekonstrukcija  

VTP2, R2.24 
115 000 - - 115 000 

Akn stes vidusskolai 
nodrošin ts centraliz tas 
siltumapg des pakalpojums. 

SIA „Akn stes 
Pakalpojumi” 

2015. 2016. 

23. Apgaismojuma izb ve VTP3, R3.77 12 000/ 12 000/ - - P c  20 gadu p rtraukuma Novada dome, 2015. 2015. 
24. Š a, gar žu izb ve pie 

G rsenes kult ras nama 
VTP1, R1.30 12 000/ 

17 074* 
12 000/ 
17 074 - - 

Š nis, gar ža, st vlaukums 
pagasta p rvaldei, kult ras 
namam, ugunsdz s ju auto. 

Novada dome, 
pagasta p rvalde 

2015. 2015. 

25. Akn stes vidusskolas 
virtuves telpu renov cija 

VTP1, R1.11 
 20 000/ 

28 457* 
20 000/ 
28 457 - - 

Renov tas Akn stes 
vidusskolas virtuves  telpas. 

Novada dome, 
vidusskolas 
direktore 

2015. 2015. 

26. Asfalta seguma rekons-
trukcija,  apgaismojuma 
uzlabošana pirmsskolas 
izgl t bas iest des 
„Bit te” teritorij  

VTP1, R1.8 
 

70 000 
 

70 000 - - 

Ier kots apgaismojums (8 
gaismek i), bru a segums. 
Droša vide sabiedrisk  centra 
teritorij  (b/d, bibl., m kslas 
skola, NVO). 

Novada dome, 
nozaru speci listi 

2015. 2016. 

27. Garderobes renov cija, 
dušas izveide Asares 
pamatskol  

VTP1, R1.8 
 3900 3900 - - 

Uzlabota izgl t bas iest des 
materi li tehnisk  b ze. 

Novada dome, 
skolas direktore 

2015. 2015. 

28. Dal t s atkritumu sav k-
šanas laukumu (6) izve-
ide apdz votaj s viet s  

VTP3, R3.43 
~ 35 000 3 500 

31 500 
(90%) 

LEADER 
- 

Izb v ti, apr koti 6 dal t s 
atkritumu sav kšanas laukumi 
5 apdz votaj s viet s.  

Novada dome, 
Tautsaimniec bas 
noda a, LAD 

2015. 2016. 

29. Tirdzniec bas vietu 
izveidošana, apr košana 
Akn st , Asar , G rsen , 
Ancen , Krauj s  

VTP2, 
R2.11, 
R2.25 

VTP3, R3.69 

~ 35 000 3 500 
31 5000,  

(90%) 
LEADER 

- 

Izveidotas, apr kotas 
m jražošanas, amatniec bas 
produkcijas tirdzniec bas 
vietas Akn st  un 4 ciemos. 

Novada dome, 
Tautsaimniec bas 
noda a, LAD 

2015. 2016. 

30. TIC, ce ot ju uzgaid mo 
telpu, velonovietnes, 
WIFI, WC,  
elektromobi u uzl des 
vietas  izveide Akn st  

VTP2, 
R2.25; 
R2.44; 

R2.29 (ar 
projektu 
nr.22) 

~ 94 000 ~ 9 400 ~ 84 600 - 

Izveidots novada TIC Akn st , 
ar ce ot ju uzgaid maj m 
telp m, WC, elektromobi u 
uzl des vietu un st vlaukumu, 
WIFI, velonovietni. 
Konteineru b ve. 2 
darbavietas. 

Novada dome, 
Latvijas -
Krievijas 
programma; 
sadarb b  ar ZPR 

2015. 2016. 

31. Dienvidsus jas upes 
denst risma maršuta 

izveide 

VTP2, 
R2.41-44; 

VTP3, R3.50 
~ 33 880 
(ar PVN) 

~ 8 680 
(ar PVN) 

~ 25 200 
(90%) - 

Att r ta upe 15 km garum , 
apr koti ar dabas aizsardz bas  
infrastrukt ru 2 dabas un 
kult rv sturisk  mantojuma 
objekti, iek rtotas 5 laivu 
piest tnes, 4 informat vie 
stendi, ieg d ti kajaki, plosti, 
gl bšanas vestes nomai. 

Novada dome, 
Latvijas -
Krievijas 
programma, 
sadarb b  ar ZPR 

2015. 2016. 

32. Att lin tu darbavietu 
centra un m jražošanas 
produkcijas tidzniec bas 
vietas izveide Akn st  
(kop  ar projektu nr.20) 

VTP2, R2.5; 
R2.8; R2.25 

~ 145 200* 
(ar PVN) 

37 20 
(ar PVN) 

~ 108 000 
(90%) - 

Izveidots att lin to darba vietu 
centrs, m jražot ju 
produkcijas tirdzniec bas 
vieta,  8 darbavietas. Kop  ar 
projektu nr.15, konteineru 
b ve (6 konteineri).  

Novada dome, 
LAD; Lat-Lit.; 
Lat-Krievijas 
programmas, 
sadarb b   ar ZPR 

2015. 2016. 

33. Akn stes vidusskolas 
vec  korpusa siltin šana, 
apkures sist mas, iekš jo 
inženiert klu  renov cija.  

VTP1, R1.8; 
R1.9 ~ 435 5001 

(ar PVN) 
~ 126 000  
(ar PVN) 

~ 297 500 
(85%) 
KPFI 

- 

Paaugstin ta vidusskolas vec  
korpusa  energoefektivit te, 
samazin ti CO2 izmeši par 
30% 

Novada dome, 
LVIF 

2015. 2016. 

34. T rismam un atp tai 
pievilc gu vietu att st ba, 
saglab jot dabas un 
kult rvides v rt bas, 
vietas potenci la 
att st bas iniciat vas 

VTP2, 
R2.41, 
VTP1, 
R1.39, 
R1.40 

P c t mes 
sast d ša-

nas 

P c t mes 
sast d ša-

nas  
- - 

Dal ba kop gos t risma 
infrastrukt ras izveides 
projektos, sekm jot daba sun 
kult rv sturisk  mantojuma 
objektu  

Novada dome, 
nozaru speci listi, 
sadarb b  ar ZPR 

2015. 2016. 

35 
. 

Prevent vie pas kumi 
katastrofu p rvald šanai 

VTP3, R3.4 

115 000 Nav infor-
m cijas 

Nav infor-
m cijas - 

Sagatavoti infrastrukt ra, 
apr kojums droš bas un 
gl bšanas darbu veikšanai 
daž du katastrofu gad jumos. 

Novada dome, 
Latvijas-Lietuvas 
programma, 
sadarb b   ar ZPR 

2015. 2016. 

 
    - finans jums iepl nots  2014.gada  budžet .     
* - izmaksas  euro, ja  min tas 2 summas.      
**   - izmaksas saska  ar Akn stes novada pašvald bas atl dz bas nolikumu.  Indikat v  summa atkar ga no atlikušo gada m nešu skaita p c  speci lista 
pie emšanas  darb .  
ZPR - Zemgales pl nošanas re ions.                

Tas ir laiks, kad Latvija sāka dzīvot neatkarīgas valsts dzīvi. To
sauca arī par juku laiku. Sabruka sovhozs, arī Aknīstes katlu māju skā-
ra pārmaiņas, tā gandrīz vairs nedarbojās. Tā notika visā valstī. Godmanis
toreiz uzrunāja tautu, lūdza pārvarēt grūtības, mēģināt katram parū-
pēties par sevi. Tā tautā ienāca „Godmaņa krāsniņas”. Arī mūsu mājā
katrs rūpējās par sevi, kā kurš varēja un mācēja. Pēc naudas reformas
nekas daudz nepalika. Dažs mēģināja, cik vēl palicis pāri, ietaupīt, cits
domāt kā apsildīt dzīvokli, sasildīt bērnus un vecos cilvēkus. Tiem,
kuriem pietika ar stūrīti, sildījās ar elektrību. Ģimenēm ar lielāku cil-
vēku skaitu bija lielākas problēmas. Tika mūrēti skursteņi, krāsnis. Visur
klaudzēja un dunēja. Krāsnis iemūrētas bija gandrīz katrā dzīvoklī, da-
žos tikai „Godmaņa krāsnītes”, citos kapitālas ar mūrīti. Jaunie saimnieki
to visu nojauca, jo 2000- tajos gados tas vairs nebija nepieciešams. Tie,

kuri ierīkoja kapitālu apkuri, tagad skaitās gandrīz vai noziedznieki,
kurus visādiem līdzekļiem cenšas piespiest pievienoties kopējai kat-
lu mājai. Neprasot, vai mēs to vēlamies un vai mums ir tādi līdzekļi.
Divdesmit gadu caurules un radiatori ir sarūsējuši. Mūsu dzīvokļa ap-
kures sistēma pilnībā pārtaisīta. Mēs vienreiz jau iztērējām, lai visu
ierīkotu, otrreiz pārtaisīt, mums tādu līdzekļu nav. Paldies toreizējai
domes priekšsēdētājai Veronikai, kas deva atļauju atslēgties no kopējās
katlu mājas. Mēs varējām sākt ierīkot savu apkuri. Nekādus projek-
tus un būvvaldes toreiz neprasīja. Atnāca komisija triju cilvēku sastāvā,
pārbaudīja, vai pareizi esam atslēgušies un vai ar ugunsdrošību viss
ir kārtībā. Dzīvokļos temperatūra toreiz nepārsniedza 12 0C. To kai-
miņu, kas dzīvoja 1993. gadā ir palicis ļoti maz, ienākuši jauni. Viņi
nezina ne tos apstākļus, ne mūsu izmisumu. 

Atgriežoties tālajā 1993. gadā
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Man tovasar nomira tēvs, es paņēmu savu 87 gadus veco māti
pie sevis. Viņa sēdēja mētelī, cimdos un zābakos, sarāvusies un ļoti
nelaimīga. Vecie cilvēki jau tā pārdzīvo šķiršanos no savām mājām,
te vēl aukstumā. Mēs izdomājām, kā sasildīt visu dzīvokli, lai mā-
tei būtu silta istaba. Mēs ierīkojām savu centrālapkuri. Pārējie trīs
„noziedznieki” dzīvoja vienā ieejā un viņi varēja ierīkot skursteni
un krāsns apkuri. Visiem ģimenēs bija mazi bērni. Kuri to nav pie-
dzīvojuši ,nezina, ko nozīmē nolikt bērnu gulēt aukstā istabā, ska-
tīties, kā viņš drebinās zem segu kalna, līdz sasilst un aizmieg. Silvija
jau savu lielāko sāpi jau bija pārdzīvojusi- aizvadījusi savu mazo
dēliņu viņsaulē.  Vai tiešām mēs esam rīkojušies tik noziedzīgi kā
tagad pret mums izturas, kā pret noziedzniekiem. 

2010. gadā priekšsēdētājas krēslā sēdās Ingrīdas kundze. Viņa
tūlīt metās sakārtot apkures problēmas. Žēl, ka viņai nekas nav sa-
nācis. Krāsns apkurei izrādījās par jaudīgu, tagad nespējam samaksāt
par apkuri. Parasti citur, kad kaut ko uzlabo, kļūst labāk. Aknīstē
tā nenotika. Radās doma arī mūs piespiest pievienoties atpakaļ pie
centrālapkures. Lika gan naudas sodus, gan sauca būvvaldes pār-
stāvi, bet ir pagājuši 20 gadi... Lielu lomu nospēlēja arī kaimiņš, kurš
vēlējās atslēgties no apkures. Sūdzības bira kā krusa, par ko tik ne-
sūdzējās! Nāca jauns Aknīstes pakalpojumu valdes loceklis, arī īviņš
grib sakārtot. Un atkal mēs trāpāmies pa sitienam . Viņš atrada dr.
Rubinas vadībā izstrādātu apkures aprēķināšanas metodiku. Šī me-
todika ir ļoti laba, ja to pielieto tā, kā ir izstrādāta. Ar dažādiem koe-
ficientiem nosakot pagraba, kāpņu telpu un dzīvokļu apkures samaksu.
Ja koplietošanas telpu apstākļi neatšķiras no dzīvokļu, tad pielieto
tiešo telpu platību. Pareizi novērtējot, vairāk maksā tie, kuri vairāk
arī tērē siltumenerģiju. Pielietojot tādu pašu koeficientu koplieto-
šanas telpām(pagrabs, kāpņu telpa), kā dzīvokļiem ar čuguna ra-
diatoriem, uzskatot, ka pagrabā ir tāda pati temperatūra, kā dzīvoklī.

Var palīgtelpām par apkuri aprēķināt pat 31% no mājas kopējās ap-
kures. Tā izdarīja arī A.Vītols, tiesā pats atzinās, ka viņam 10% li-
cies par maz, jāaprēķina pēc iespējas vairāk. Tā mēs nonācām līdz
pat tiesai. Es domāju, ka viņš izdomāja, cik tad ilgi mēs maksāsim
vairāk par trīsdesmit latiem mēnesī, malka vēl jāpērk... gan jau pie-
slēgsimies. Sanaidoja vien kaimiņus. Tādus aprēķinus viņš pielie-
to visām mājām, ne tikai mūsējai. Mēs palikām par savas mājas ķīl-
niekiem. Visvairāk sāp, ka mēs dzīvokļos nesaņemam apkuri no ko-
pējās nemaz, stāvvadu mums nav, tik cik viens radiators kāpņu tel-
pā. Par to mums jāmaksā 31% no kopējās mājas apkures. Malēnieši
istabā siltumu nesa ar cepurēm, bet mums no katlu mājas tālu jā-
nes. Mēs domājam, ka mums liek sponsorēt pārējos kaimiņus, viņi
domā, ka mēs viņus apzogam, negribam maksāt. Visā Latvijā par
koplietošanas telpām maksā pēc Ministru kabineta noteikumiem,
procentuāli pret koplietošanas telpām dzīvokļa platība. 

Mūsu mājai tā ir 10,3%. Ja būtu pareizi A. Vītols pielietojis me-
todiku, sanāktu tikpat. Mēs ļoti ceram uz domes priekšsēdētājas Vijas
Dzenes un pārējo deputātu sapratni. Citādi kašķis starp kaimiņiem ne-
var beigties. Deputātiem mēs lūdzam izanalizēt nepareizi pielietotās
metodikas pielietošanu. Vai A. Vītols drīkstēja izstrādāt savu, nekur
neapstiprinātu metodiku? Vai domi viņš bija ar to iepazīstinājis?

Es kādreiz ļoti lepojos, ka esmu aknīstiete ar savu sēlisko valo-
du. Mani bērni vienmēr ar labu vārdu atceras Aknīstes vidusskolu.
Meita savus bērnus izvēlējās sūtīt Aknīstes vidusskolā un nekur ci-
tur. Viņi sekmīgi skolu jau ir pabeiguši, studē augstskolās. Par to
liels paldies Aknīstes skolotājiem! Bet vai tagad es labi jūtos Aknīstē?
Nezinu! Visi šie četri pēdējie gadi nesuši vienus stresus, mierīgas
vecumdienas nesanāk. Galvenais, ka esam bez vainas vainīgie. 

Ja esmu kādu aizvainojusi, atvainojos!
Ar cieņu  M. Bruņiniece

Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību

“Aknīstes pakalpojumi”
Reģistrācijas Nr.45403000709

Saltupes iela 9, Aknīste, Aknīstes novads, LV - 5208
Tālrunis 29479886, e-pasts: aknistespakalpojumi@inbox.lv

Aknīstē

2014.gada 14.martā Nr.1-13/28

Aknīstes novada pašvaldībai
Aknīstes novada domes izdevumam 

„Aknīstes novada vēstis”

Par siltumenerģijas maksājumiem

Iepazīstoties ar M.Bruņinieces rakstu „Atgriežoties tālajā
1993.gadā” Aknīstes novada domes informatīvajam izdevumam
„Aknīstes novada vēstis”, SIA  „Aknīstes pakalpojumi” sniedz at-
bildi savas kompetences ietvaros. 

Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 16.pantu dzīvokļu īpašnieku
kopība ir tiesīga izlemt jebkuru jautājumu, kas attiecas uz kopīpa-
šuma esošo daļu, tajā skaitā par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas iz-
devumu noteikšanas un pārvaldīšanas kārtību. Ministru kabineta
2008.gada 9.decembra noteikumi Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvok-
ļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakal-
pojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”, kas regulē
kārtību un kritērijus, kādā tiek veikta samaksa par daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem siltumenerģijas, ūden-
sapgādes, kanalizācijas, asenizācijas, sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanas un lifta pakalpojumiem,  ir piemērojami līdz dienai, ka-
mēr dzīvokļu īpašnieki nav savstarpēji vienojušies par to, kā tiek
noteikta katra īpašnieka apmaksājamā daļa par saņemto pakalpo-
jumu un tā sniegšanas kārtība.

Tas nozīmē, ka dzīvojamās mājas dzīvokļi īpašnieki, ievērojot
Dzīvokļu īpašuma likumā noteikto dzīvokļu īpašnieku kopības lē-
mumu pieņemšanas kārtību un lēmuma pieņemšanai nepieciešamo
balsu skaitu, ir tiesīga izlemt jautājumu, kā tiek noteikta katra dzī-
vokļa īpašnieka apmaksājamā daļa par saņemto pakalpojumu, tajā
skaitā katra dzīvokļa īpašnieka apmaksājamo daļu par saņemto sil-
tumenerģijas pakalpojumu. 

Ar dzīvojamās mājas Radžupes ielā 3, Aknīstē dzīvokļu īpašnieku
kopības 2012.gada 20.novembra lēmumu tika apstiprināta SIA
“Aknīstes pakalpojumi” piedāvātās apkures maksas aprēķina me-
todika atsevišķam dzīvokļa īpašumam, kura nosaka, kādā apmērā
dzīvokļa īpašniekam jāmaksā par siltumenerģiju kopīpašuma da-
ļas apkurei un atsevišķa īpašuma apkurei,  tādejādi mainot iepriekšējo
patērētās siltumenerģijas kopējā daudzuma sadalījumu starp dzīvokļu
īpašumiem un katra dzīvokļa īpašnieka apmaksājamo daļu par sa-
ņemto siltumenerģijas pakalpojumu. Izstrādājot minēto metodiku,
kā avots tika izmantots M.Rubīnas vadībā autoru kolektīva 2012.gada
metodika „Metodes siltumenerģijas patēriņā regulēšanai un mak-
sas aprēķiniem centralizētai siltumapgādei pieslēgtiem daudzdzī-
vokļu dzīvojamiem namiem”, kas ir publiski pieejama Ekonomikas
ministrijas mājas lapā.

Sakarā ar atsevišķu dzīvojamās mājas Radžupes ielā 3 dzīvok-
ļu īpašnieku, kuri balsoja „pret” iepriekš minēto lēmumu, celto pra-
sību par minētā dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma atzīšanu par
prettiesisku un atzīšanu par spēkā neesošu patreiz norit tiesvedības
process, kurā SIA „Aknīstes pakalpojumi” ir viena no līdzatbildē-
tājiem. Tādēļ vēlos paskaidrot, ka raksta autora apgalvojums „A.Vītols
tiesā atzinās, ka viņam 10% licies par maz, jāaprēķina pēc iespē-
jas vairāk” ir nepatiess. Tiesas sēdēs laikā tiesai tika paskaidrots,
ka autonomās apkures lietotājiem iepriekš noteiktā maksa par ap-
kuri – 10% no kopējās apsildāmās platības siltuma ražošana apku-
res sezonas laikā bija bez ekonomiski pamatota aprēķina, kā arī ņe-
mot vērā centralizētās siltumapgādes lietotāju iebildumus, SIA
„Aknīstes pakalpojumi” izteica dzīvojamās mājas Radžupes ielā 3
īpašniekiem priekšlikumu, izskatīt un izlemt jautājumu par piedā-
vātās apkures maksas metodikas apstiprināšanu atsevišķam dzīvokļa
īpašumam, kuras pamatā ir attiecīgi aprēķini.” 
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SIA „Aknīstes pakalpojumi” vērš uzmanību, ka dzīvokļu īpaš-
nieku kopības 2012.gada 20.novembra lēmumu ir pieņēmusi nevis
SIA „Aknīstes pakalpojumi”, bet minētās dzīvojamās mājas dzīvokļu
īpašnieku kopums Dzīvokļu īpašuma likumā paredzētajā kārtībā. SIA
“Aknīstes pakalpojumi” kā siltumenerģijas piegādātājs tikai nodrošina
siltumenerģiju līdz dzīvojamai mājai Radžupes ielā 3, Aknīstē un
veic patērētās siltumenerģijas sadalījumu dzīvokļu īpašnieku kopības
noteiktajā kārtībā. Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums ir spēkā un
tas ir saistošs ikvienam dzīvokļa īpašniekam līdz brīdim, kamēr dzī-
vokļu īpašnieku kopība nav lēmusi par citādu patērētās siltumenerģijas
sadalījumu dzīvojamās mājas ietvaros starp dzīvokļu īpašumiem un
katra dzīvokļa īpašnieka apmaksājamo daļu vai tiesa nav atzinusi
to par spēkā neesošu.  

Strīda pamatā ir fakts, ka prasītāji nav izpratuši, ka visi jautāju-
mi, kas attiecas uz dzīvojamās mājas kopīpašuma esošo daļu, ar li-
kumu ir nodoti dzīvokļu īpašnieku ekskluzīvā kompetencē.  Tādēļ
ne SIA “Aknīstes pakalpojumi”, ne pašvaldības kompetencē neie-
tilpst noteikt kritērijus, kādā tiek veikta samaksa par dzīvojamās mā-
jas uzturēšanai nepieciešamajiem siltumenerģijas pakalpojumiem,

t.sk. uz dzīvokļa īpašumu, kurā ir ierīkota autonomā siltumapgāde,
kā arī nav tiesību atcelt vai grozīt dzīvokļu īpašnieku kopības pie-
ņemto lēmumu un noteikt citādu patērētās siltumenerģijas sadalī-
jumu. Minētā jautājuma izskatīšana un attiecīgā lēmuma pieņem-
šana atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma 16.pantam ietilpst tikai dzī-
vokļu īpašnieku kopības kompetencē.

Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 19.panta pirmo daļu dzī-
vokļu īpašnieku kopsapulci sasauc pēc viena vai vairāku dzīvokļu
īpašnieku vai pārvaldnieka iniciatīvas dzīvokļu īpašnieku kopības
noteiktajā kārtībā. Tādejādi, jebkuram dzīvokļa īpašniekam, tostarp
raksta autoram, ja uzskata, ka spēkā esošā aprēķinu metodika par
patērēto siltumenerģiju ir nepamatota, ir tiesības sasaukt dzīvokļu
īpašnieku kopsapulci un piedāvāt dzīvokļu īpašniekiem savu izstrādāto
aprēķinu metodiku  un lemt par citādu uz dzīvokļa īpašumu attie-
cināmo siltumenerģijas patēriņu un katra dzīvokļa īpašnieka ap-
maksājamo daļu.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes pakalpojumi”
valdes loceklis  A.Vītols

Informācija lauksaimniekiem
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”  Rīgas

ielā 34, Ozolniekos vēlas reklamēt kursus
SIA „Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs” 2014. gada

16. aprīlī plkst. 9.45 rīko Valsts Lauku tīkla programmas ietvaros
bezmaksas kursus Ozolniekos, Rīgas ielā 34 par tēmu „Ganāmpulka
(piena šķirnes) produktivitātes uzlabošana pārraudzībā esoša-
jām saimniecībām”

Kursi paredzēti  visiem interesentiem, kas vēlas iegūt pārrauga
darba tiesības piena šķirņu liellopiem vienā ganāmpulkā (mā-
cību pirmā diena),  kā arī visiem interesentiem kvalifikācijas pa-
augstināšanai, Kursos apskatīs sekojošas tēmas:.1.„Dzīvnieku, ga-
nāmpulka, novietņu reģistrācijas un pārraudzības dokumentu kār-
tošanas noteikumi un veidlapu aizpildīšana ” Lektors:
Lauksaimniecības datu centra nodaļas vad. Daina Lodiņa 2. Piena
kvalitātes nodrošināšanas galvenie aspekti. Lektors LLKC  eksperts
piena lopkopībā Ilmārs Gruduls. Interesentiem B metodes pārrauga
darba tiesību iegūšanai mācību turpinājuma laiki tiks noteik-
ti vienojoties 16. aprīlī pirmās mācību dienas laikā.

Pieteikšanās uz kursiem un  informācija pa tel. 29175921 vai
63050235. vai E-pastā  ivars.kalnitis@llkc.lv

Pieņemti noteikumi par ienākuma nodokļa piemērošanu se-
zonas laukstrādniekiem

Ministru kabinets otrdien, 25.martā, akceptēja jaunos Ministru
kabineta noteikumus „Noteikumi par sezonas laukstrādnieku ienā-
kuma nodokļa piemērošanu”. Noteikumi regulē informācijas uzskaiti
sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīma piemērošanai un
citas darbības, kas saistītas ar sezonas laukstrādniekiem. 

Jaunie noteikumi noteic sezonas laukstrādnieku ienākuma iz-
maksātāju un sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātā-
ju reģistrācijas kārtību Lauku atbalsta dienestā (LAD). 

Noteikumi nosaka arī ienākumu izmaksātāja rīcību sezonas lauks-
trādnieku ienākuma nodokļa informācijas sistēmā, ko uzturēs LAD,
lai piemērotu atbilstošo nodokļu režīmu, veiktu nodokļa aprēķinu,
administrēšanu un kontroli.

Noteikumi regulēs arī, kā ienākuma izmaksātājs varēs piekļūt LAD
informācijas sistēmā ievadītajiem datiem par laukstrādnieku no-
strādātajām dienām un aprēķināto atlīdzību.

Izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā vides un lauku aina-
vas uzlabošanai

Izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā nosaka vairākus Lauku at-
tīstības programmas (2007.-2013.gada) (LAP) pasākuma „Agrovides
maksājumi” apakšpasākumus, kuros 2014.gadā ir tiesības pagari-
nāt saistību periodu, kā arī to, kuros apakšpasākumos jaunas sais-
tības vairs nebūs iespēja uzņemties. 

Jaunas saistības apakšpasākumā „Bioloģiskās lauksaimniecības
attīstība(BLA) ir tiesības uzņemties, ja saimniecībai ir saņemts
bioloģiskās lauksaimniecības atbilstību apliecinošs dokuments un
saimniecībā ir platības, kurās jau ir tiesības ražot bioloģisko pro-
duktu, kā arī iepriekš nav uzņemtas saistības BLA apakšpasākumā
LAP ietvaros, bet 2013.gadā ir bijis iesniegts platību maksājumu
iesniegums. Tāpat jaunas saistības par atsevišķu dzīvnieku ir tiesī-
bas uzņemties apakšpasākumā „Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko
resursu saglabāšana”.

Vienkāršots iesniegums akcīzes nodokļa atbrīvojuma dīzeļ-
degvielai saņemšanai 

Ministru kabinets otrdien, 25.martā, apstiprināja grozījumus
Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumos Nr.344 „Kārtība,
kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu (gāzeļļu), ko izmanto
lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes ap-
strādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes
vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem”. Grozījumi
vienkāršo Lauku atbalsta dienestā (LAD) iesniedzamo iesnieguma
veidlapu, kas nepieciešama, lai saņemtu akcīzes nodokļa atbrīvo-
jumu dīzeļdegvielai.

Lai saņemtu akcīzes nodokļa atbrīvojumu dīzeļdegvielai, pre-
tendentam no 2014.gada 10.aprīļa līdz 1.jūnijam LAD ir jāiesniedz
iesnieguma veidlapa (minēto noteikumu 2.pielikums), kurā norā-
dāmi ieņēmumi no saimnieciskās darbības par iepriekšējo taksāci-
jas gadu. 

SVARĪGI!
Informēju, ka provizoriski maija sākumā ir gaidāma jauna mo-

dernizācijas kārta kūtsmēslu krātuvēm, kopējais pieejamais finan-
sējuma apjoms ir ap 4 milj. euro, provizoriskās atbalsta intensitā-
tes 40% + 10% piena lopkopības saimniecībām + 10% MLA + 5%jau-
najiem lauksaimniekiem. Realizācija projektiem būs jāveic līdz 2015.
gada jūlijam, vērtēšanai nevajadzētu ilgt vairāk par 3 mēnešiem!

Sakarā ar problemātisko situāciju šajā pavasarī ar ziemāju sēju-
miem, ceram, ka būs iespēja saņemt Papildus valsts tiešos maksā-
jumus (PVTM) ātrāk! Līdz 1.maijam EDS sistēmā būs jāpiesakās
uz platību maksājumiem un daļa no PVTM tiks izmaksāta līdz 1.jū-
nijam! Atgādinām, ka PVTM ātrāk varēs saņemt tikai tie, kas pla-
tību maksājumiem pieteikumus iesniegts elektroniski!

Atgādinu, ka nodokļu maksātājiem gada ienākumu deklarācijas
obligāti VID jāsniedz elektroniski. Iesniegšanas termiņš 1.jūnijs.

Tiem zemniekiem, kam jāveic platību precizējumi, sakarā ar pa-
pildus attīrītām lauksaimniecības zemes platībām no apaugumiem,
lūdzu izmaiņas sniegt LAD līdz 1. maijam.

Informāciju apkopoja Aknīstes novada
lauku attīstības konsultante Irēna Butkus.
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Kas ir bāriņtiesa?
Bāriņtiesa ir novada pašvaldības izveidota aizbildnības un aiz-

gādnības iestāde. Bāriņtiesas darbības teritorija ir attiecīgā nova-
da administratīvā teritorija.

Novados, kuros nav teritoriālo vienību, novadu pagastos un no-
vadu pilsētās bāriņtiesa Civillikumā noteiktajos gadījumos sniedz
palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsar-
dzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus šā likuma 61.pan-
tā norādītos uzdevumus, ja šajos novados, novadu pagastos un no-
vadu pilsētās nav notāra. Vēlos piebilst, ka šie pakalpojumi pie-
ejami tikai fiziskām personām, kas ir attiecīgā novada iedzīvotāji,
t.i. deklarēti un dzīvo attiecīgajā novadā.

Saskaņā ar bāriņtiesu likuma 7. pantu Bāriņtiesas sastāvā ir bā-
riņtiesas priekšsēdētājs un vismaz trīs bāriņtiesas locekļi.
Bāriņtiesā ievēlējamo bāriņtiesas locekļu skaitu nosaka attiecīgās
pašvaldības dome atbilstoši pašvaldības administratīvajā teritorijā
deklarēto iedzīvotāju skaitam, lai pilnvērtīgi nodrošinātu bērnu un
citu rīcībnespējīgo personu tiesību un interešu aizsardzību. Bāriņtiesas
sastāvā var būt bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks. Bāriņtiesas liet-
vedību kārto sekretārs vai pašvaldības domes norīkots darbinieks.
Bāriņtiesa atbilstoši darba apjomam ir tiesīga pieņemt darbā citus
darbiniekus bāriņtiesas darba nodrošināšanai. 

Aknīstes novada bāriņtiesa darbu uzsākusi 2009. gada 01. ok-
tobrī. 

Aknīstes novada bāriņtiesas sastāvā ir seši darbinieki bāriņtie-
sas priekšsēdētāja AIJA DRONKA, bāriņtiesas priekšsēdētājas viet-
niece GITA LOČA, trīs bāriņtiesas locekļi – MARUTA CAUNĪTE,
REGĪNA PUDĀNE, ANDRIS MIĶĒNS, un bāriņtiesas sēžu sek-
retāre VERONIKA PAPAURELE. Bāriņtiesas priekšsēdētāju, bā-
riņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un ne mazāk kā trīs bāriņtiesas lo-

cekļus ievēlē attiecīgā pašvaldības dome uz pieciem gadiem.
Bāriņtiesu darbību regulē Bāriņtiesu likums, Civillikums, Ministru

kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr.1037 „Bāriņtiesas
darbības noteikumi”, Administratīvā procesa likums un citi normatīvie
akti.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija uzrauga bāriņtiesu
darbību bērna un citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu
aizsardzībā un sniedz tām metodisko palīdzību. Tieslietu ministri-
ja sniedz bāriņtiesām metodisko palīdzību šā likuma VII un VIII no-
daļā noteikto uzdevumu izpildē.

Bāriņtiesa prioritāri aizstāv bērna vai aizgādnībā esošās per-
sonas personiskās un mantiskās intereses un tiesības, konkrētāk
mēģināšu izskaidrot nākamajos novada avīzes numuros, bet šob-
rīd vēlos iezīmēt galvenās jomas, kurās bāriņtiesa strādā.

Likumā paredzētajos gadījumos bāriņtiesas lemj par:
1. piekrišanu paternitātes atzīšanai, ja bērns ir nepilngadīgs un

viņam nav nodibināta aizbildnība, šie ir gadījumi, ja bērna māte mi-
rusi, tiesa bērna māti vai tēvu atzinusi par rīcībnespējīgu, bērna mā-
tes atrašanās vieta nav zināma;

2. bērna aprūpes tiesību atņemšanu vecākam;
3. prasības iesniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai;
4. bērna ārpusģimenes aprūpes nodrošināšanu pie aizbildņa, au-

džuģimenē vai bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un so-
ciālās rehabilitācijas institūcijā;

5. audžuģimenes statusa piešķiršanu vai atņemšanu;
6. personas atzīšanu par adoptētāju;
7. aizgādņa iecelšanu saskaņā ar tiesas lēmumu par aizgādnības

nodibināšanu;
8. bāriņtiesa pēc pieprasījuma sniedz atzinumus tiesai.

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Aija Dronka

KO DER ZINĀT PAR BĀRIŅTIESU?

īstenojot valsts sociālo politiku darba, sociālās aizsardzības, bēr-
nu tiesību aizsardzības, bērnu un ģimenes lietu, kā arī cilvēku ar in-
validitāti vienlīdzīgu iespēju jomā, Labklājības ministrija (LM) in-
formē par vairākām būtiskām izmaiņām, kas stājas spēkā 2014.gadā.

No 2014.gada l.janvāra:
4 Obligātās sociālās iemaksas strādājošajiem būs jāveic 34,09%

apmērā no darba ienākumiem, no kuriem 23,59% veiks darba de-
vējs, un 10,50% - darba ņēmējs.

4 Vispārējais pensionēšanās vecums sociāli apdrošinātiem cil-
vēkiem pakāpeniski palielināsies par trim mēnešiem ik gadu līdz būs
sasniegts 65 gadu vecums. 2014. gadā tas būs 62 gadi un 3 mēneši.

4 Priekšlaicīgās pensionēšanās vecums sociāli apdrošinātiem
cilvēkiem pakāpeniski palielināsies par trim mēnešiem ik gadu
līdz būs sasniegts 63 gadu vecums. 2014. gadā tas būs 60 gadi un
3 mēneši.

4 Apdrošināšanas stāžs vecuma pensijas saņemšanai palieli-
nāsies no 10 līdz 15 gadiem.

4 Pensiju piešķirs ar dienu, kad radušās tiesības uz to, taču ne
agrāk kā 6 mēnešus (iepriekš 12 mēnešus) pirms pensijas piepra-
sījuma iesniegšanas.

4 Cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem no 2012.gada l.janvāra
invaliditātes pensijas vietā piešķirta vecuma pensija un līdz ve-
cuma pensijas piešķiršanas dienai pie invaliditātes pensijas bija no-
teikta piemaksa par apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31 .de-
cembrim, no vecuma pensijas piešķiršanas dienas uz invaliditātes
laiku piešķirs piemaksu pie vecuma

pensijas par apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim.
Ja tiesības uz piemaksu radušās laikā no 2012.gada l.janvāra līdz
2014.gada 30.aprīlim, piemaksu piešķirs no vecuma pensijas pie-
šķiršanas dienas un nesaņemto piemaksu izmaksās 2014.gada mai-
jā vienlaikus ar maija pensiju.

4 Diplomāti, prokurori, Korupcijas novēršanas un apkarošanas
biroja amatpersonas, kultūras darbinieki, kuriem piešķirta izdienas

pensija, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā varēs saņemt izdienas
pensijas saņēmēja apliecību.

4 Sociālās apdrošināšanas iemaksu objekta maksimālais apmērs
sociāli apdrošinātiem cilvēkiem būs 46 400 euro (Ls 32 600).

4 Gan strādājošiem, gan nestrādājošiem vecākiem bērna kop-
šanas pabalsts par bērna kopšanu līdz 1,5 gadu vecumam būs
171 euro (pieaugs no Ls 100 līdz Ls 120).

4 Minimālais vecāku pabalsts, kas piešķirts līdz 2014.gada
30.septembrim, būs 171 euro

(pieaugs no Ls 100 līdz 120 latiem) mēnesī.
4 Minimālā mēneša darba alga būs- 320 euro (Ls 225). Minimālā

stundas tarifa likmestrādājošiem būs 1,933 euro (Ls 1,359), pusau-
džiem un cilvēkiem, kuri pakļauti īpašam riskam - 2,209 euro (Ls 1,554).

No 2014.gada 1 .jūlija:
4 Pabalsts cilvēkam ar invaliditāti pēc 18 gadu vecuma, ku-

ram nepieciešama kopšana, būs
213,43 euro(Ls 150).
4 Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts cilvēkiem ar I in-

validitātes grupu katru mēnesi būs83,24 euro (Ls 58,50), cilvēkiem
ar II invaliditātes grupu - 76,84 euro (Ls 54), cilvēkiem ar I
invaliditātes grupu kopš bērnības -138,73 euro (Ls 97,50), cilvē-
kiem ar II invaliditātes grupukopš bērnības -128,06 euro (Ls 90).

Pārejas periods tiem, kuriem vecāku pabalsts piešķirts līdz
2014. gada 30. septembrim:

4 Vecāku pabalsts līdz 1 gada vecumam būs 70% no algas,
ja vecāks nestrādās. Ja strādās, varēs saņemt tikai bērna kopšanas
pabalstu 171 euro (Ls 120);

4 Bērna kopšanas pabalsts par bērna kopšanu no 1 līdz 1,5
gada vecumam būs 171 euro (Ls 120) neatkarīgi no tā, vai vecāks
strādās vai nē;

4 Vecāku pabalsta pārejas perioda kompensācija par bērna
kopšanu no 1 līdz 1,5 gada vecumam būs 100 euro (Ls 70,28), ne-
atkarīgi no tā, vai vecāks strādās vai nē.

Izmaiņas sociālajā jomā 2014.gadā
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No 2014.gada l. oktobra
4 Vecāku pabalsts nestrādājošiem sociāli apdrošinātiem vecā-

kiem par bērna kopšanu līdz 1 gada vecumam būs 60% no algas.
Papildu vecāku pabalstam viens no vecākiem varēs saņemt arī bēr-
na kopšanas pabalstu 171 euro (Ls 120).

4 Vecāku pabalsts nestrādājošiem sociāli apdrošinātiem vecā-
kiem par bērna kopšanu līdz 1,5 gada vecumam būs 43,75% no
algas. Papildu vecāku pabalstam viens no vecākiem varēs saņemt
arī bērna kopšanas pabalstu 171 euro (Ls 120).

4 Vecāku pabalsts strādājošiem sociāli apdrošinātiem vecākiem
gan līdz 1 gada vecumam, gan līdz 1,5 gadu vecumam būs 30% no
aprēķinātā vecāku pabalsta. Papildu vecāku pabalstam viens no
vecākiem varēs saņemt bērna kopšanas pabalstu 171 euro (Ls 120).

Izvēli, par to, vai vecāku pabalstu viens no vecākiem vēlēsies sa-
ņemt līdz 1 vai 1,5 gada vecumam var veikt tikai vienu reizi!

Informāciju sagatavoja: Marika Kupče, 
Komunikācijas nodaļas vadītāja

SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS VALSTS AĢENTŪRAS
INFORMĀCIJA 

PAR IZGLITIBAS IEGŪŠANU PERSONĀM AR INVALIDITĀTI 
(jauniešiem un personām dažādā vecumā)

SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS VALSTS AĢENTŪRA (SIVA) INFORMĒ, ka izglītības iestādēs par valsts budžeta līdzekļiem ie-
spējams iegūt izglītību cilvēkiem ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti, kā arī jebkuram citam interesentam par noteiktu mācību
maksu. Mācību laikā cilvēkiem ar invaliditāti vai prognozējamu invaliditāti valsts apmaksā dažādu speciālistu konsultācijas un nodar-
bības, veselības uzlabošanas vai nostiprināšanas procedūras, dzīvošanu dienesta viesnīcā, ēdināšanu, transportlīdzekļu vadītāja apmā-
cības, kā arī nodrošina surdotulkošanu cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem.

Pirms mācību uzsākšanas kādā no izglītības programmām, cilvēkiem ar invaliditāti vai prognozējamu invaliditāti nepieciešams iziet
profesionālās piemērotības noteikšanu SIVA, kas norisinās visu gadu un ir valsts apmaksāts pakalpojums. Profesionālās piemērotības
noteikšanas gaitā kopā ar speciālistiem tiks izvērtēts veselības stāvoklis, individuālā motivācija, iepriekšējās zināšanas un prasmes, lai
kopīgi izvēlētos piemērotāko izglītības programmu. Vairāk par profesionālās piemērotības noteikšanu un grafiku: http://siva.gov.lv/pro-
fesionalas-piemerotibas-noteiksana.html.

SIVA JŪRMALAS PROFESIONĀLAJĀ VIDUSSKOLĀ 2014./2015.m.g. UZŅEMŠANA NOTIKS dažādās izglītības programmās,
lai iegūtu, piemēram, pavāra, datorsistēmu tehniķa, veļas mazgātāja un gludinātāja, kā arī citas kvalifikācijas. Vairāk informācijas pie-
vienotajā dokumentā vai http://siva.gov.lv/profesionala-vidusskola.html.

SIVA KOLEDŽĀ 2014./2015.m.g. UZŅEMŠANA NOTIKS dažādās pilna un nepilna laika studiju programmās, piemēram, informācijas
tehnoloģijas, mārketings un tirdzniecība, grāmatvedība un nodokļi u.c. Vairāk informācijas pievienotajā dokumentā vai
http://siva.gov.lv/koledza.html.

Pielikumā – Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālās vidusskolas 2014./2015. Mācību gadā plānotās uzņemša-
nas programmas.

Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālās vidusskolas 2014./2015. mācību gadā plānotās uzņemšanas pro-
grammas:

Profesionālās vidējās izglītības programmās:

Izgl t bas 
programmas kopas 
nosaukums, kods 

Ieg stam  profesion l  
kvalifik cija 

M c bu 
valoda 

Iepriekš j  
izgl t ba 

M c bu 
ilgums 
(gadi) 

Datorsist mas, 

33 481 01 
Datorsist mu tehni is latviešu pamatizgl t ba 4 

Komerczin bas, 
(nekl tiene – 
t lm c ba),  

35b 341 02 

R pniec bas 
komercdarbinieks latviešu 

visp r j  vid j  
izgl t ba 2 

2. Arodizgl t bas programm s: 
Izgl t bas 

programmas kopas 
nosaukums, kods 

Ieg stam  profesion l  
kvalifik cija 

M c bu 
valoda 

Iepriekš j  
izgl t ba 

M c bu ilgums 
(gadi) 

din šanas 
pakalpojumi, 

 32 811 02 

Pav rs latviešu pamatizgl t ba 3 
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Datoru lietošana, 

 32 482 00 

Inform cijas ievad šanas 
operators latviešu 

pamatizgl t ba 
(17 gadi) 1 

Elektrotehnika un 
elektronika, 

 32 522 02 

Elektrotehnikas 
mont t js latviešu pamatizgl t ba 2 

Gr matved ba, 

32 344 02 
Uzskaitvedis latviešu pamatizgl t ba 2 

3. Profesion l s pamatizgl t bas programm s: 
Izgl t bas 

programmas kopas 
nosaukums, kods 

Ieg stam  profesion l  
kvalifik cija 

M c bu 
valoda 

Iepriekš j  
izgl t ba 

M c bu 
ilgums 
(gadi) 

din šanas 
pakalpojumi, 

 22 811 02 

Pav ra pal gs latviešu pamatizgl t ba 1 

Komerczin bas, 

 22 341 02 

Tirdzniec bas z les 
darbinieks latviešu pamatizgl t ba 1 

Š to izstr d jumu 
ražošanas tehnolo ija,  

22 542 02 

Pal gšuv js latviešu pamatizgl t ba 1 

Met lapstr de, 

22 521 01 

Mont žas darbu 
atsl dznieks latviešu pamatizgl t ba 1 

4. Profesion l s t l kizgl t bas programm s: 
Izgl t bas 

programmas kopas 
nosaukums, kods 

Ieg stam  
profesion l  
kvalifik cija 

M c bu 
valoda 

Iepriekš j  
izgl t ba 

M c bu 
ilgums 

(stundas)

M jtur ba, 

10T 814 01 

Ve as mazg t js un 
gludin t js latviešu 

bez izgl t bas 
ierobežojuma 960 

Gr matved ba, 

20T 344 02 
Uzskaitvedis latviešu pamatizgl t ba 640 

Datoru lietošana, 

20T 482 00 

Inform cijas 
ievad šanas operators latviešu pamatizgl t ba 480 

Datorsist mas, 

30T 481 01 
Datorsist mu tehni is latviešu 

visp r j  vid j  
izgl t ba 

960 
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5. Profesion l s pilnveides izgl t bas programm : 
Izgl t bas programmas kopas nosaukums, 

kods 
M c bu 
valoda 

Iepriekš j  
izgl t ba 

M c bu ilgums 
(stundas) 

Materi lu ražošanas tehnolo ijas un 
izstr d jumu izgatavošana – Apdrukas 
tehnolo ijas, 

20P 548 00 

latviešu pamatizgl t ba 570 

Soci l s integr cijas valsts a ent ras Koledž  2014./2015. akad miskaj  gad  
pl not  uz emšana pilna un nepilna laika studij s: 

Pilna laika 
kl tiene 

Nepilna laika 
nekl tiene 

Studiju virziens 
Programmas nosaukums,  

kods 

ilg
um

s 

bu
dž

et
s 

pa
r m

ak
su

 

ilg
um

s 

bu
dž

et
s 

pa
r m

ak
su

 

Tulkošana Surdotulks, 
41222 

2  - - - - 

Gr matved ba un nodok i, 
41344 

2.5   3   
Ekonomika 

M rketings un tirdzniec ba, 
41342 

2.5   3   

Vad ba, administr šana un 
nekustamo pašumu p rvald ba 

Cilv ku resursu vad ba, 
41345 

2.5  - 3  - 

Inform cijas tehnolo ijas, 
41481 

3   3.5 - - 
Inform cijas tehnolo ija, 
datortehnika, elektronika, 
telekomunik cijas, datorvad ba 
un datorzin tne Lietiš o sist mu 

programmat ra, 
41481 

3   3.5 - - 

Viesn cu un restor nu serviss, 
t risma un atp tas organiz cija 

Viesn cu servisa vad ba, 
41811 

2 - - 2.5   

Visi interesenti aicināti piedalīties Atvērto durvju dienās Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) Jūrmalas profesio-
nālajā vidusskolā un Koledžā 10.aprīlī plkst.11:00 vai 8.maijā plkst.11:00.

Plašāka informācija: Ieva Meļko

Sociālās integrācijas valsts aģentūras

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr: 67769890, 26438904

www.siva.gov.lv

Informāciju apkopoja Sociālā darbiniece J. Šinkeviča
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Īstenojot projekta „Augšzemes un
Skolas ielu (t.sk.tilts pār Dienvidsusēju) re-
konstrukcija Aknīstes pilsētā” 2.kārtu (pro-
jekta identifikācijas nr.
3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/020), ar
2014.gada aprīli tiek uzsākti projekta 2.kār-
tas būvdarbi - Augšzemes ielas rekonstruk-
cija 1,49 km garumā Aknīstē. 

Pamatojoties uz iepirkumu procedūru re-
zultātiem, ielas rekonstrukcijas būvdarbus
veiks SIA „Saldus ceļinieks”, būvuzraudzī-

bu - SIA „Jurēvičs un partneri”, autoruz-
raudzību - SIA „K-RDB”. Plānotās projek-
ta 2.kārtas kopējās izmaksas - EUR
1 490 080,25, no tām: ERAF līdzfinansējums
- EUR 788 367,41, valsts līdzfinansējums -
EUR 27 824,70, pašvaldības finansējums -
EUR 673 888,14.

Ielas rekonstrukcijas būvdarbus plānots
veikt  līdz 2014.gada 30.novembrim.

Foto iela
25.martā Aknīstes novada domes zālē uz

pirmo sapulci sanāca Aknīstes novada domes
pārstāvji-Domes priekšsēdētāja Vija Dzene,
atbildīgais par novada ceļiem Juris Tarbuns,
telpiskās attīstības nodaļas plānotāja Ilga
Cālīte un SIA „Saldus Ceļinieks” pārstāvji,
būvuzraugs, kā arī PS ”A.A.&
Būvkompānijas”, kuri veic ūdenssaimniecības
rekonstrukcijas 2. kārtas darbus. Noslēgts lī-
gums ar pilnsabiedrību „VJM” par ūdens-
saimniecības rekonstrukcijas 3. kārtas dar-
biem Aknīstes pilsētā, kuri norisināsies pa-
ralēli ar ielas rekonstrukcijas darbiem. Plānots,
ka Augšzemes ielas rekonstrukcijas darbi sāk-
sies šī gada 7.aprīlī. Tos veiks SIA ”Saldus
ceļinieks”.

Cienījamie Aknīstes novada iedzīvotāji!
Visi darbi notiek, lai mūsu pilsēta kļū-

tu sakoptāka un skaistāka. Tāpēc uz īs-
laicīgām neērtībām raudzīsimies ar ie-
cietību un sapratni!

        IEGULD JUMS TAV  N KOTN               

Tiek uzsākti Augšzemes ielas
rekonstrukcijas būvdarbi 

2013.gada 28. novembrī ERAF projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes pilsētā,
3.kārta” identifikācijas Nr.

3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/055/017 rea-
lizācijas vajadzībām tika izsludināts iepirkums
Nr. ANP 2013/24/ERAF, kurš ir noslēdzies

2014.gada 20.janvārī. Notika  pretendentu iz-
vērtēšana.

2014.gada  20.martā starp SIA  „Aknīstes
Pakalpojumi” un Pilnsabiedrību „VJM”  tika
noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu
Līguma kopējā summa ir 124912,72  EUR
(viens simts divdesmit četri tūkstoši deviņi
simti divpadsmit EUR un 72 eirocenti)
Pilnsabiedrības „VJM” juridiskā adrese ir
Mārupes iela 4-30, Rīga, LV-1002. 

Projekta ietvaros ir paredzēta 860 metri
ūdensvadu izbūve un 860 metri kanalizāci-
jas kolektora izbūve.

        IEGULD JUMS TAV  N KOTN                 

ERAF PROJEKTS   ,,
ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTIBA

AKNĪSTES PILSĒTĀ, 3. KĀRTA”.

2013. gada vasarā tika uzsākts Eiropas Lauksaimniecības fon-
da lauku attīstībai ELFLA projekts „Latviešu tautas tērpu nokom-
plektēšana kultūras mantojuma saglabāšanai Aknīstes novadā” (Nr.
13-05-LL13-L413204-000006). Projekta kopējais budžets ir Ls 5
653.12 (8043.67 EUR), tajā skaitā attiecināmās izmaksas Ls 4 672.00
(6647.66 EUR), pašvaldības līdzfinansējums ir Ls 981.12 (1396.01
EUR).

Projekta mērķis ir kultūras vērtību saglabāšana un popularizē-
šana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem, pil-
nībā nokomplektējot Zemgales tautas tērpus 3 deju kolektīviem
Aknīstes novadā. Projekta ietvaros tika nokomplektēti pilni  Zemgales
tautas tērpu komplekti, atjaunojot un papildinot tautas tērpa sastāvdaļas,
lai tērpi atbilstu to valkāšanas kultūrai un pareizībai, projekta ietvaros
tika iegādātas 18 dažādas tērpu sastāvdaļas komplektā pa 10 – 30
vienībām. Lielākā daļa tērpu sastāvdaļu ir paredzēta jauniešu deju
kolektīvam – pastalas, vainadziņi, Augšzemes tautas tērpa brunči,
linu krekli,vestes, bikses, zeķes, saktiņas, daļa vidējās paaudzes deju
kolektīvam „Ieleja” – aubes, galvas lakati, vīru neģenes, saktas, sie-
viešu mežģīņu zeķes, sieviešu tautas tērpa vestes,kakla lakati, vī-
riešu tautas tērpa bikses, jostas, vīru zābaki, daļa senioru deju ko-
lektīvam „Dejotprieks” – aubes, galvas lakati, kakla lakati, saktas,
vīru zābaki. Kolektīvi aktīvi darbojas, gatavo jaunas dejas, kā arī
atkārto jau zināmās, ir aizvadīti Dziesmu un Deju svētki, bet ar to
darbs nebeidzas, jo jāgatavojās ir Jēkabpils apriņķa deju kolektīvu
skatei un II Sēlijas novada tautas mākslas svētkiem, kā arī netiek
aizmirsti vietējie pasākumi. Šogad plānots uzstāties novada svēt-
kos, atskaites koncertos u.c. pasākumos. Jaunieši jaunajos, košajos

tērpos jau ir nodejojuši pirmās dejas Ziemassvētku pasākumā Aknīstes
vidusskolā. 

Prieks par nokomplektētajiem tērpiem un paveikto, taču arī šis
gads dejotājiem solās būt ne mazāk rosīgs, lai kopā mums izdodas
un pietiek spēka iesākto novest līdz galam, nepadoties un neapstā-
ties pusceļā.

Aiga Andruškeviča
projekta vadītāja

Aknīstes deju kolektīviem iegādāti jauni
tautas tērpu elementi
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Kursi „INTERNETA ATBILDĪGA UN DROŠA LIETOŠANA”
Aknīstes vidusskolā

Rīts 2014. gada 18. martā bija neparasti
gaišs un sniegains. Ap plkst. 9:00  mēs – 8
(1 skolotāja mums pievienojās Aknīstē)
Jēkabpils apkaimes informātikas skolotāji de-
vāmies ceļā uz Aknīsti, kur notika informā-
tikas skolotāju metodiskās apvienības (MA)
sanāksme, pa ceļam baudot baltu, sniegotu
ainavu. 

Aknīstes vidusskolā ieradāmies ap 10:00,
kur mūs sirsnīgi sagaidīja direktora vietnie-
ce un informātikas skolotāja Līga Mažeika
un aicināja uz datorklasi, kur iepazīstināja mūs
ar portāla skolas.lv iespējām. Aknīstes no-
vada pašvaldības sabiedrisko lietu speciāliste
Lāsma Prande bija sarūpējusi nelielas pie-
miņas balviņas semināra- kursu dalībniekiem.

Savukārt Starpnovadu informātikas MA
vadītāja  Biruta Lasmane aktualizēja to, ka
nedēļa no 24.-28. martam ir E-prasmju ne-
dēļa ar dažādiem pasākumiem gan klātienē,
gan tiešsaistē: konkurss jauniešiem
”Accenture Latvia” facebook lapā, lai atrastu
atjautīgāko jauno IT speciālistu, zināša-
nu tests ”Es – elektroniskā vidē” 8.-12.kla-
šu skolēniem VARAM mājas lapā no 10.
marta līdz 30. martam, ECDL kartei sim-
boliska cena – 10 EUR, daudzi citi pasā-
kumi; precīzāka informācija mājas lapā
www.eprasmes.lv.

Pasākuma otrajā  daļā visi 28 dalībnieki

(arī Aknīstes novada citu mācību  priekšmetu
skolotāji) klausījās lekciju „INTERNETA AT-
BILDĪGA UN DROŠA LIETOŠANA”, tās
noslēgumā saņemot materiālus CD diskā un
dāvanu.  Latvijas pašvaldību mācību centra
lektores Ritas Karules stāstījums bija aiz-
raujošs, interesants un noderīgs. Tagad kat-
ram kursu dalībniekam 1 mēneša laikā jā-
novada viena nodarbība paša izvēlētai au-
ditorijai par kādu no tēmām, kas saistītas ar
Interneta došu lietošanu, un kursu apliecības
būs iegūta.

Pēc kārtīgām pusdienām skolas ēdnīcā, ku-

ras nodrošināja z/s „Ŗātes” ,  Biruta Lasmane
pasākuma dalībniekiem pastāstīja par dažā-
du tiešsaistes rīku izmantošanu ikdienas va-
jadzībām. Pēc kopīga foto un sirsnīgas at-
vadīšanās devāmies atpakaļ uz Jēkabpili.

Mājupceļā daba bija īpaši vēlīga un deva
mums iespēju ceļmalā vērot stirnu launagu.

Esam ļoti pateicīgi par silto uzņemšanu
Aknīstē, visiem, kas darbojās, bet īpaši Līgai
Mažeikai - bija padomāts par visu.

Jēkabpils pilsētas un novadu informātikas
skolotāju MA vadītāja Biruta Lasmane

No 10. līdz 14. februārim Aknīstes vidusskolā 2.-12. klašu sko-
lēni piedalījās projektu nedēļā, kuras tēma bija „Mana novada man-
tojums”. 2.-9. klašu izglītojamie izstrādāja projekta darbus, 10.-11.kla-
šu izglītojamie strādāja pie zinātniski pētnieciskajiem darbiem, 12.kla-
ses izglītojamie rakstīja referātu, bet pirmklasnieki baudīja atpūtu
papildus brīvdienās. Kopā tika izstrādāti 115 darbi.

Piecas radošas darba dienas mācību gadā ir atvēlētas projektu ne-
dēļai, lai mainītu mācību priekšmetu stundu tradicionālo ritmu. Projekta
darbs vislabāk palīdz izglītojamiem apgūt mūsdienīgas izglītības pra-
sības, veicina radošumu, pilnveido noformēšanas, praktiskās dar-
bošanās un sadarbības prasmes, attīsta nestandarta domāšanas pa-
ņēmienus, dod iespēju uzzināt un apzināt to, ko nevar izdarīt pa-
rastā mācību stundā.

Šī gada projektu nedēļas izvēlētās darba tēmas ļāva izglītojamiem
vairāk iepazīt tieši sava novada personības, vēsturi, folkloras man-
tojumu, vēsturiskās celtnes un objektus. 

14.februāra rītā izglītojamie, skolotāji un vērtēšanas komisija, kurā
tika iesaistīti Skolas padomes un skolēnu parlamenta pārstāvji pul-
cējās norādītajos kabinetos, lai prezentētu savu darbu un vērtētu citu
veikumu.

Prieks, ka izglītojamo, vecāku, skolotāju un vērtēšanas komisi-
jas aptauju anketās dominē pozitīvi viedokļi un atsauksmes par pro-
jektu nedēļu, tas nozīmē, ka laiks tika pilnvērtīgi pavadīts.

04.04.2014. Aknīstes vidusskolā notiks 7. Sēlijas novada skolē-

nu kongresa ieskaņas pasākums, uz kuru tiks izvirzīts viens labā-
kais darba autors no 5.-6., 7.-9.un 10.-12. klašu grupas. Visi labā-
kie skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi tiks virzīti aizstāvēšanai
komisijas klātbūtnē kongresa laikā.

Paldies skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem par ieguldīto
darbu projektu izstrādē un izteiktajiem viedokļiem par projektu ne-
dēļas norisi!

Paldies Skolas padomes pārstāvjiem E.Ķiķēnai un I. Grauziņam,
ka izbrīvējāt laiku un iesaistījāties darbu vērtēšanā! 

Gunta Ozoliņa, 
direktores vietniece izglītības jomā

Projektu nedēļa Aknīstes vidusskolā

Darba k rt ba 

9.00 - 10.00 Ierašan s, re istr šan s Akn stes vidusskol . 
 Izst des iek rtošana.  

10.00 - 10.40 (11.00) Pas kuma svin ga atkl šana. Piedal s 7 S lijas pašvald bu 
p rst vji. 

11.00 - 12.30 Darbs grup s. Darba grupu vad t ji: M.Olte, J kabpils pils tas 
bibliot ka, J kabpils zon lais arh vs, V. Anc ša Akn stes pils tas 
bibliot ka, G.Ozoli a, Akn stes novadp tniec bas muzejs. 

12.30 - 13.00 Pusdienas. 
13.00 - 13.40 Savu darbu prezent cijas grup s. SZPD aizst v šana. 
13.40 ~(14.20) Nosl gums. Darbu autoru apbalvošana. 
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Mūsu skolā marts iesākās ar Meteņu tradīcijām. 4. marta pēc-
pusdienā visu klašu skolēni pulcējās skolas parkā, lai atcerētos visu
par tradīcijām, izdarībām, laika pareģojumiem Meteņdienā.  Lielie
un mazie bērni jau iepriekš bija sagatavojuši vēstulītes ar savām blē-
ņām, nedarbiem, sliktajām īpašībām, ar visu, no kā gribētu atbrī-
voties. Tas viss tika sadedzināts lielajā parka ugunskurā, zili mel-
niem dūmiem izkūpēja debesīs. Pēc šīs nodarbes visi devāmies uz
skolas pagalmu. Tā kā ar sniegu šogad lutināti netikām, tad ziemu
aizvadījām ar stafetēm un spēlēm bez sniega. Tika izmantotas slēp-
ju nūjas, koka klucīši  un citi atribūti. Jautrības un sacensību gars
sita augstu vilni. Noslēgumā skolas ēdnīcā visi dzērām siltu tēju un
mielojāmies ar cepumiem.

Pavisam nemanot piezadzies arī pavasaris. Šogad varbūt ātrāk,
nekā citus gadus. 14. martā pie mums notika „Pavasara stunda”, ku-
ras galvenie varoņi bija putni.  Katras klases bērniem bija uzdevums
sagatavot informāciju par putniem. Tā varēja būt prezentācija, zī-
mējumi, teikas, pasakas, stāstījums, rotaļa, dziesma, sienas avīze  par
kādu noteiktu putnu. Šoreiz tika runāts par dzeguzi, cielavu, cīru-

li, stārķi, gulbi, strazdu, bezdelīgu un dzērvi. Par katru putnu tika
atskaņota dziesma, mēs dalījāmies informācijā, uzspēlējām rotaļu.
Labā noskaņojumā sagaidījām pavasara brīvdienas.

Arī brīvdienās aktivitātes nebeidzās, jo grupa skolēnu piedalī-
jās konkursā  „Lasītprieks”. 5.-7. klašu skolēni lasīja, zīmēja, mā-
cījās stāstīt pasakas, divi pārstāvji no 5. klases (Jolanta un Gvido)
kopā ar skolotāju Daci piedalījās noslēguma pasākumā Jēkabpils
Valsts Ģimnāzijā.

25. martā visi kopīgi devāmies gājienā, lai pie piemiņas plāk-
snes represētajiem gārseniešiem noliktu ziedus un godinātu viņus ar
dzeju, dziesmu un klusuma brīdi. 8. un 9. klases skolēni Gārsenes kul-
tūras namā tikās ar represētajiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, klau-
sījās viņu atmiņu stāstījumos un arī dziedāja kopā tā laika dziesmas.

Kopumā šis pirmais pavasara mēnesis ir bijis darbiem un dar-
biņiem bagāts un radošs.

Lai silts, saulains un darbīgs mums visiem šis pavasaris!

Gārsenes pamatskolas skolēni un skolotāji

Marts Gārsenes pamatskolā

PAVASARI GAIDOT
Februāris Asares pamatskolā iezīmējās ar svētkiem, kas sasilda

katra sirdi. Tāpēc tieši 14. februārī dāvinājām saviem mīļajiem da-
žādas sirsniņas: zīmētas, līmētas, veidotas. Februāris šogad bija tāds
mēnesis, kad ik rītu pārlaidām skatienu, kur no zemes vajadzētu sprauk-
ties sniegpulkstenīšiem, krokusiem, cerībā ieraudzīt kādu mazu zie-
diņu, kas liecinātu par pavasara tuvošanos. Tāpēc bērni savos
Valentīndienas zīmējumos attēloja gan mīļas, jaukas sirsniņas ro-
mantiskos veidolos, gan ziedus. Pat necilākais ziediņš šajos zīmē-
jumos ienesa saulainu, pavasarīgu noskaņu skolā. Šī zīmējumu iz-
stāde bija kā rosinājums sajust maigo ziedu smaržu, kā cerība, ka
nu jau būs arvien gaišāk, labāk un pavasaris ir tepat aiz stūra. Paldies



17

1. – 9. klašu zīmētājiem par sagādātajām jau-
kajām izjūtām!

Skolā mācību procesā tiek izmantotas da-
žādas mācību metodes, viena no tām ir pro-
jekta darbs. Šogad projektu tēma bija „Novada
mantojums”. Skolēni vāca un apkopoja ma-
teriālus par kultūrvēsturiskām celtnēm, ie-
vērojamiem novada ļaudīm, savas dzimtas
senlietām.

27. februārī Asares pamatskolā notika pa-
sākums ,,Tu Eiropai un Eiropa tev”.
Skolotājs Juris Galvāns pastāstīja par
Latvijas vietu Eiropā,  pieminēja, ka Rīga šo-
gad ir kļuvusi par Eiropas kultūras galvas-
pilsētu. 5.-9.kl. skolēni izveidoja 3 koman-
das, un notika erudītu konkurss, kur bija lie-
liska iespēja parādīt savas zināšanas par
Eiropu un Latviju. Daudz jautājumu bija par
vēsturi, ģeogrāfiju, kultūru un citiem nozī-
mīgiem procesiem, kas skar Latviju un arī
citas Eiropas tautas. Skolēni bija aktīvi, iz-
rādīja īstu sacensības garu. Rezultāti ko-
mandām bija līdzīgi.

„Mazā, sirmā kumeliņā, jāj pa ceļu pa-
saciņa,” ar šiem Aspazijas vārdiem 28.feb-
ruārī sākās1.-4.klašu pasaku pēcpusdiena.
Skolēni savas zināšanas par pasaku varoņiem
un nosaukumiem atklāja, krāsojot darba la-
pas ar pasaku tēliem un klausoties skolotā-
ju lasītos fragmentus. Tinot dzijas kamolīti,
katrs skolēns stāstīja savu izvēlēto pasaku.
Pasākuma nobeigumā skolēni tika pārsteig-
ti ar skolotāju sarūpēto cienastu.

Asares pamatskolas kolektīvs

Sestdien, 1. martā Aknīstē, Dzirnavu ielā 9 notika Senioru die-
nas centra atklāšana. Nu aknīstieši var lepoties ar trim centriem -
Bērnu un jauniešu centru, biedrības „Manai mazpilsētai Aknīstei”
Pieaugušo izglītības centru un tagad arī ar Senioru dienas centru.
Līdz atklāšanas brīdim noiets darbietilpīgs un garš ceļš, bet viss sā-
kās tā. 

Pagājušajā gadā Aknīstes novada pašvaldība veselības veicinā-
šanas funkciju novadā deleģēja biedrībai „Manai mazpilsētai Aknīstei”.
Tika izveidota veselības veicināšanas darba grupa, kura aktīvi ie-
saistījās dažādu pasākumu organizēšanā. Aknīstē un novada pagastos
– Asarē un Gārsenē – ir notikušas senioru sporta spēles, kurās tika
uzaicināti arī tuvākie kaimiņi – Subates un Jodupes seniori. Gada
laikā organizētas vairākas lekcijas par veselīgu dzīvesveidu, orga-
nizēta veselīgu dzīvesveidu popularizējoša ekskursija uz Latgali.

Aknīstes novada pašvaldība ir to 15 pašvaldību vidū, kas piedalī-
jās Latvijas Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīkla dibināšanā, ir tajā
iestājusies, gūstot vērtīgu pieredzi tīkla organizētajos semināros, pie-
mēram, Ogres un Jēkabpils pašvaldībā, izmantojot arī tīkla piedā-
vājumu - bezmaksas izglītojoši-praktisku nodarbību cilvēkiem, ku-
riem ir sēdošs darbs.

Tā tika izlolota ideja par senioru centra izveidi, kur varētu sa-
pulcēties, uzspēlēt spēles, pavingrot un panašķoties ar veselīgām uz-
kodām. 

Lai iegūtu finansējumu senioru ieceres īstenošanai, Aknīstes no-
vada pašvaldība iesniedza projekta pieteikumu „Aknīstes novada
senioru dienas centra izveide Aknīstē” biedrības „Lauku partnerī-
ba Sēlija” rīkotajā LEADER programmas Latvijas Lauku attīstības
programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Lauku ekonomikas da-

Aknīstes novadā durvis vēris Senioru dienas centrs
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žādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratē-
ģiju īstenošanas teritorijā” projektu konkursā. 

Projekta īstenošanas laiks bija no 2013. gada 2. maija līdz 2014.
gada 28. februārim.

Apstiprinātās projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas sa-
stādīja EUR 9249.61( Ls 6500,66) apmērā, no tām:

publiskais finansējums 90% – EUR 7634,69 (Ls 5365,69);
pašvaldības finansējums 10% – EUR 1614,92( Ls 1134,97).

Centra aktīvisti ir pateicīgi novada pašvaldībai un LEADER pro-
jekta vadītājai Līgai Līdumai par atbalstu, īstenojot senioru iece-
res. Pateicoties projektam, ir remontētas telpas, nomainīti logi, ie-
būvēta apkures krāsns, kā arī iegādāts masāžas galds un sporta in-
ventārs - trenažieri, bumbas, vingrošanas paklājiņi un galda spēles.  

Dažas dienas pirms atklāšanas man bija iespēja iegriezties senioru
dienas centrā, kurš gatavojās svinīgajam izgājienam. Tajā bija tāda
rosība! Darbīgajām kundzēm mirdzēja acis, skanēja čalas un viss
ritēja no rokas. „Centriņā” visi darbi tiek veikti brīvprātīgi. Par jau-
nās iestādes darbību atbildēs senioru dienas centra RĀTE, kuras sa-
stāvā ir 12 brīvprātīgie.

Saimes telpā notiks apaļā galda diskusijas, bet izkustēties varēs
vingrošanas nodarbībās. Ir arī galda spēļu telpa, bet 4 jaunie trenažieri

atrodas tikko izremontētā telpā, kur nodarbību laikā dežūrēs seniores
– bijušās medicīnas darbinieces. Būs pieejami arī masiera pakalpojumi,
virtuvē darbosies veselīga uztura klubiņš, bet pēc nodarbībām te va-
rēs baudīt tēju un kafiju. 

Aknīstes novada sabiedrisko attie-
cību speciāliste L. Prande

25. martā Aknīstē, Asarē un Gārsenē represēto piemiņas vietās
notika atceres pasākumi. Atmiņā tika atsauktas tā laika liecības, ar
klusuma brīdi pieminēti tie, kuri neatgriezās no tālās Sibīrijas. Asarē
pie piemiņas akmens Līga Jaujeniece aicināja:

„Mēs nevaram izmainīt pagātni, nevaram mājās pārvest salā un
sniegā apbedītos bērnus, taču varam no jauna novērtēt to, cik daudz
ir dots mums – šodien – Latvijā: mājas, maize, apģērbs, miers un
cilvēki.

Mums ir jāiemācās no jauna novērtēt cilvēkus mums līdzās. Arī
šodien tik daudzi mums nepatīk, tik daudzus gribas pazemināt – kai-
miņus, politiķus, kolēģus, uzņēmējus, pat reizēm savus tuvākos…
Taču jāatceras, ka arī tiem, kuri mums netīk, ir rokas, kuras mums
izmisuma brīdī var pasniegt maizes riecienu…. Tad gan maize, gan
cilvēks šķitīs un būs zelta un vēl vairāk vērtībā.

Nav atšķirības, vai mēs attālinām līdzcilvēkus ar nicīgiem vār-
diem, vai aizvedam tos lopu vagonos… Darbība ir viena un tā pati…

Nav jāmeklē vainīgie, taču ir jāatrod veids, kā saredzēt otrā cil-
vēku, saredzēt viņa ilgas, mīlestību, sirdi un sapņus. Un nav nozī-
mes tautībai, profesijai, vecumam… Atmodinot cilvēcību un sirds-
apziņu mēs stiprināsim gan sevi, gan ģimenes, gan apkārtējos un,
kas zin? - spēsim novērst un neatkārtot līdzīgus vēstures notikumus,

kādu šodien pieminam.” Pēcpusdienā Gārsenes kultūras namā rep-
resētie tikās ar Gārsenes pamatskolas skolēniem, kuriem bija daudz
jautājumu par piedzīvoto. 

L. Prande

Represēto piemiņas pasākumi novadā 

Piektdien, 28 februārī Gārsenes kultūras namā notika tradicio-
nālais Aknīstes novada pasākums – Zemnieku un uzņēmēju balle.
Lai ārā vēl tikai februāris, bet darbīgie ļaudis bija gatavi dalīties pār-
domās par neparastajiem laika apstākļiem, par ziemāju kvalitāti un
gaidāmo ražu, jo viņiem jaunais periods nesākas ar jaunā gada at-
nākšanu, bet gan ar pavasara sezonas darbu uzsākšanu.  Pasākuma
ievadā koncertu sniedza A. Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas un
A. Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas Aknīstes filiāles skolēni. Vakaru
atklāja Aknīstes novada domes priekšsēdētāja Vija Dzene, kura pa-
teicās visiem zemniekiem un uzņēmējiem par darbu un neatlaidī-
bu, jo šo nozaru pārstāvji ir tie, kuri attīsta novadu, rada darbavie-
tas un maksā nodokļus. Novada lauku attīstības speciāliste Irēna Butkus
uzrunāja klātesošos un pateicās par to, ka zemniekiem ir vēlme mā-
cīties, par ko liecina lielais dalībnieku skaits semināros. Arī jaunieši
izrāda vēlmi mācīties un strādāt laukos. Īpaši tika atzīmēti uzņēmēji,
kuri saimnieko ar inovatīvām metodēm :

Aknīstes novada zemnieki un uzņēmēji atpūšas un
gatavojas jaunajai sezonai



19

z/s „Ūta” - īstenots ES un ELFLA projekts, kā rezultātā rekons-
truēta kokapstrādes darbnīca,

z/s „Pāvuli”- ar ES atbalstu uzbūvēts angārs tehnikas novieto-
šanai,

z/s „Tauriņi” ar ES atbalstu uzbūvēta liellopu ferma, mēslu krā-
tuve, artēziskā aka un sakārtota ar to saistītā infrastruktūra,

IK Valērijs Timahovs, kurš guļbūvē izgatavo pirtis un mājas, kā
arī atpūtas mēbeles un bērnu rotaļu aprīkojumu. 

Pateicību par veiksmīgu sadarbību ar Aknīstes novada pašval-
dību saņēma SIA „JK Plus” un SIA „Nord torf”. 

Pasākumā piedalījās pārstāvji no Latvijas Lauku konsultāciju un

izglītības centra Jēkabpils nodaļas un Viduslatvijas Lauku Atbalsta
Dienesta, kuri pateicās novada pašvaldībai par atbalstu un sadar-
bību. 

Jau vairākkārt Aknīstes novadu atbalsta a/s „Dobeles dzirnavnieks”.
Arī šajā reizē katram tika kaut kas no viņu ražotās produkcijas- kēkss,
maizes maisījums vai makaroni. 

Vakars aizritēja patīkamā un draudzīgā gaisotnē dejojot, spēlē-
jot atrakcijas un vienkārši parunājot par dzīvi, lai pēc neilga laika
ar jaunu sparu darbotos savos uzņēmumos un saimniecībās.   

Aknīstes novada sabiedrisko attiecību speciāliste
L. Prande

Četri diži gārsenieši
Ēriks Darbvaris, Voldemārs Kažoks, Taiga Kažoka un Rita

Puida
Cilvēks un viņa padarītais dzīvo tik ilgi, cik ilgi viņu atceras. Šī

gada marta mēnesis gārseniešiem liek godināt četras izcilas perso-
nības, kuras nežēloja spēku un laiku, lai viņu iemīlētā zeme būtu
krāšņāka un skanīgāka. Viņi darbojušies gan materiālās, gan ne-
materiālās kultūras laukā. Ar savu pašaizliedzīgo darbu un aizrau-
tību veduši līdzi arī citus. Radoši, talantīgi, aktīvi un ar lielu atbil-
dības sajūtu – tādi viņi dzīvo savu tuvinieku, kolēģu un gārsenie-
šu atmiņās.

Darbvaris (dzim. Upītis) Ēriks – restaurators – dzimis 1924.g.
15.martā Gārsenes pagasta Zaķos. Beidzis Gārsenes pamatskolu, mā-
cījies Rīgas pilsētas Amatniecības skolas galdniecības nodaļā va-
kara maiņā, dienā strādājis mēbeļu fabrikā Rīgas komunārs, darbu
un mācības turpat turpinājis pēc okupācijas varas maiņas.

1943.g. viņš tika mobilizēts vācu armijā. Pēc īsas apmācības Cekulē
tika ieskaitīts 19.divīzijas 13.kājnieku artilērijas rotā un nosūtīts uz
Volhovas fronti, ievainots, ārstējies slimnīcā, piešķirto atvaļināju-
mu veselības uzlabošanai pavadīja vecāku mājās Gārsenē. Lai ne-
tiktu pakļauts represijām, pateicoties kaimiņu un pagasta valdes dar-
binieku palīdzībai, 1945.g. Ēriks mainīja uzvārdu, atgriezās Rīgā
kā Darbvaris, dzimis 1929.g. 15.martā, mācījies Rīgas Būvniecības
tehnikuma celtniecības nodaļā vakara maiņā, Ļeņingradas (tagad
Sanktpēterburgas) Industriālā institūta Rīgas nodaļas celtniecības
fakultātē neklātienē, strādājis Arhitektūras pārvaldes republikānis-
kajā Arhitektūras un plānošanas darbnīcā. 1950.g. nodibinājis ģi-
meni, iesaukts un dienējis padomju armijā, no kuras demobilizējās
1953.g., atgriezās iepriekšējā darba vietā Arhitektūras pārvaldes zi-
nātniskajā restaurēšanas darbnīcā, kura bija tikko izveidota. Strādāja
par inženieri – konstruktoru, vēlāk par tehniskās daļas inženieri un
darbu vadītāju.

Ar Ērika Darbvara piedalīšanos restaurēti un remontēti tādi kul-
tūras pieminekļi kā Doma baznīca, Lielā Ģilde, Krievu drāmas teāt-
ris, Brīvdabas muzeja objekti, daudzas baznīcas Latvijā. Viņa mūža
darbs un mīlestība – Rīgas Svētā Pētera baznīca. Par savu veiku-
mu Ēriks ir rakstījis vairākās grāmatās un stāstījis kinofilmās.

Gārseniešiem Ē. Darbvaris ir vairāk pazīstams ar to, ka viņš bija
viens no talku darba organizētājiem un vadītājiem Gārsenē no 1982.
līdz 1990.g. Viņš bija aktīvs Latvijas Kultūras fonda Gārsenes ko-
pas dalībnieks. Pateicoties viņa iniciatīvai un līdzdalībai,
Arhitektūras pārvaldes zinātniskās restaurācijas darbinieki veica
Gārsenes skolas (pils) remontu un baznīcas tornim uzlika vara skār-
da jumtu u.c.

Viņš ir arī trīs pieminekļu autors Gārsenes kapos (viens no pie-
minekļiem – sievietes tēls – veltīts Plakaņu dzimtai – dziedniecei
un bērnu saņēmējai Ilzei Plakanei un viņas vīram Jānim – galdniekam,
kurš 1904.-1906.g. piedalījās Gārsenes vecās baznīcas nojaukšanā
un jaunās celšanā).

Ē. Darbvara ģimenē ir divi bērni – meita un dēls. Viņš miris 1999.g.
janvārī Rīgā, apbedīts 2.Meža kapos.

Kažoks Voldemārs – skolotājs, diriģents, novadpētnieks – dzi-
mis 1924.g. 18.martā Gārsenes pagasta Rūdupē, mācījies Aknīstes

pamatskolā, Jēkabpils reālģimnāzijā, studējis Daugavpils skolotā-
ju institūtā, pēc tam Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā, absolvē-
jis Daugavpils mūzikas vidusskolu, iegūstot tiesības strādāt gan par
matemātikas skolotāju vidusskolā, gan par kora diriģentu, gan par
dziedāšanas skolotāju.

No 1943. līdz 1986.g. viņš strādājis par skolotāju vispirms Gārsenes
pamatskolā un 7-gad. skolā, pēc tam Ilūkstes 1.vidusskolā. Viņš ir
vairāk nekā 20 publikāciju autors par mūzikas, skolas darba un mu-
zikālās audzināšanas jautājumiem.

No 1944.g. V. Kažoks
sāka vadīt Gārsenes kori
un tā ar nelieliem pār-
traukumiem – gandrīz
pusgadsimtu. No 1946.
līdz 1992.g. piedalījies
koru un ansambļu māk-
slinieciskās pašdarbības
skatēs, ar saviem koriem
piedalījies gan Ilūkstes,
gan Aknīstes, gan
Daugavpils, gan
Jēkabpils rajonu, gan re-
publikas Dziesmu svēt-
kos. Kopš 1949.g. viņš ir
rajona koru virsdiri-
ģents, kopkori diriģējis
kopā ar ievērojamiem
svētku virsdiriģentiem
Staņislavu Broku, Terēzi
Broku, Vasīliju Kuženko
u.c.

Pēc aiziešanas pensi-
jā V. Kažoks strādājis
Rubeņu un Slates skolās,
vadījis vokālos ansam-

Gārsenes kapsētas mūra vaļņa atjaunošanas talka 1983.g.
7.oktobrī (no labās 6. Ēriks Darbvaris)

Voldemārs Kažoks Gārsenes kapu
svētkos 1995.g. 5.augustā, blakus –

viņa bijusī skolniece Marija Miglāne.
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bļus Zasā, Slatē, Rubeņos un Gārsenē (arī kori), spēlējis ērģeles Zasas
ev. lut. draudzes baznīcā, bijis ērģeļu atjaunošanas iniciators un at-
jaunotājs.

Mūžs pavadīts kopā ar dzīvesbiedri Taigu. Viņa talantu, darba
mīlestību un radošo garu mantojusi meita Dzintra (tagad Guļāne)
un mazbērni Jurgets un Baiba. Kopā ar viņiem bija izveidojis ģi-
menes vokāli instrumentālais ansambli, ar kuru muzicēja plašā ap-
kaimē. Viņš daudz ir darījis Jēkabpils un Daugavpils rajonu kultū-
ras vēstures materiālu vākšanā.

V. Kažoks miris 1998.g. 26.jūlijā, apbedīts Gārsenes kapos. Mūžs
atdots skolai un dziesmai.

Radošs, talantīgs, vispusīgs (prata iemācīt gan mūziku, gan ma-
temātiku, gan vācu valodu), precīzs, gudrs, vienkāršs, aktīvs un cil-
vēcīgs – tāds viņš dzīvo savu audzēkņu, kolēģu un dziedātāju at-
miņās.

Kažoka (dzim.
Vucena) Taiga –
skolotāja, deju ko-
lektīvu vadītāja –
dzimusi 1924.g.
29.martā Gārsenes
pagasta Bajāros (vē-
lāk Pāvuli). Beigusi
Gārsenes 6-klasīgo
pamatskolu, Ilūkstes
valsts ģimnāziju,
Rēzeknes pedago-
ģisko skolu.

Strādājusi
Gārsenes 7-gad. sko-
lā (1944-1948,
1953-1958), Ilūkstes
vidusskolā (1948-
1953, 1958-līdz aiz-
iešanai pensijā).
Bijusi talantīga sko-
lotāja, kura prata ne
tikai mācīt, bet labi
iemācīt, vadīja deju

kolektīvu Bajāros un Gārsenes skolā.
Kopā ar dzīvesbiedru Voldemāru Kažoku izaudzinājusi meitu

Dzintru, palīdzējusi au-
dzināt mazdēlu Jurgetu
un mazmeitu Baibu.

Mirusi 1988.g. 19.jū-
lijā, apbedīta Gārsenes
kapos.

Puida (dzim.
Sermuliņa) Rita – sko-
lotāja, direktore, diriģen-
te, aktīva kultūras dzīves
organizētāja, novadpēt-
niece – dzimusi 1924.g.
26.martā Jēkabpils ap-
riņķa Dignājas pagasta
Cauneskalnu mājās.
Beigusi Mežgala un Zasas
pamatskolas, Jēkabpils
valsts komercskolu, Rīgas
pedagoģiskā institūta
Latviešu valodas un lite-
ratūras fakultāti.

Par skolotāju R. Puida
sāka strādāt 1943.g. ru-
denī Mežgala pamat-
skolā, vēlāk bija pārzine
šajā skolā.

Pēc apprecēšanās ar Oskaru Puidu 1950.g. vīra darba vietas mai-
ņas dēļ strādāja Rubeņu 7-gad. skolā līdz 1958.g., tad Gārsenes 7-
gad. (vēlāk 8-gad.) skolā līdz 1967.g. (no 1960.g. direktore), tad
Stendes 8-gad. skolā līdz 1974.g. (no 1968.g. direktore), 1974.g.
pēc vīra nāves strādāja Salas vidusskolā (no 1975. līdz 1979.g. mā-
cību pārzine).

Kā viņa pati ir teikusi, skaistākie dzīves gadi, aizvadīti Gārsenē.
Te viņa vadīja skolēnu kori un dramatisko kolektīvu, ciema jauk-
to kori, ko sagatavoja 1960. un 1965.g. Dziesmu svētkiem Rīgā, an-
sambļus u.c. Viņa bija aktīva jauno tradīciju ieviesēja skolā un cie-
mā. Ar viņas izdomu un vadību Gārsenē ienāca bērnības, pilnga-
dības svētki, mirušo atceres dienas, skolā – „uguntiņas” u.c. pasā-
kumi.

1989.-2000.g. R. Puida veidoja un vadīja Salas vidusskolas vēstures
muzeju.

Viņa ir izaudzinājusi trīs dēlus Ivaru, Aigaru un Gati, priecājusies
par mazmeitām Egitu, Agritu, Kristu un Līgu, kā arī par mazmazbēr-
niem. Mirusi 2007.g. 27.februārī, apbedīta Gārsenes kapos.

Radoša, precīza, gudra, vienkārša, aktīva un cilvēcīga – tāda viņa
ir palikusi savu skolnieku, darbabiedru un pašdarbnieku atmiņās.

Sagatavoja Ausma Bērziņa un Edīte Pulere pēc Andreja Spoles, 
Voldemāra Kažoka un Ritas Puidas atmiņām un materiāliem.

15.martā Gārsenē tika godinātas četras izcilas personības, ku-
ras nežēloja spēku un laiku, lai viņu iemīlētā zeme būtu krāšņāka
un skanīgāka: Darbvaris (dzim. Upītis) Ēriks (1924-1999) - res-
taurators. Kažoks Voldemārs (1924-1998) - skolotājs, diriģents,
novadpētnieks. Kažoka (dzim. Vucena) Taiga (1924-1988) - sko-
lotāja, deju kolektīvu vadītāja. Puida (dzim. Sermuliņa)
Rita (1924-2007) - skolotāja, direktore, diriģente, aktīva kultūras
dzīves organizētāja, novadpētniece.

Gārsenes kapsētā bija pulcējušies šo ievērojamo cilvēku radi, drau-
gi, paziņas un cilvēki, kuri cenšas saglabāt vēstures liecības nāka-
majām paaudzēm. Pie kapu kopiņām iemirdzējās sveču liesmas un
sāka ritināties atmiņu kamols. Ausma Bērziņa, Alberts Kraņevskis,
Andrejs Spole atgādināja šo ļaužu devumu Gārsenei un visai Latvijas
tautai. Taigas un Voldemāra meita Dzintra Guļāne atmiņās kavējās
bērnībā, jaunībā, kā arī pateicās par cieņas apliecinājumu viņas ve-
cākiem.

Pasākums turpinājās Gārsenes pilī. Pateicoties Edītes Puleres un
Ausmas Bērziņas milzīgajam, nesavtīgajam ieguldījumam vēstu-
res liecību apkopošanā, klātesošajiem tika dota iespēja skatīt fo-
togrāfijas un izdzīvot tā laika notikumus. Ansamblis „”Gārsas”( va-
dītāja Marija Miglāne) dziedāja dziesmas, kuras kādreiz bija tu-
vas dziedāšanas skolotājam un diriģentam Voldemāram Kažokam.
Marija skolas gados bijusi arī V. Kažoka audzēkne. Gārsenes pilī
vietu atradušas arī Voldemāra klavieres, kuras meita Dzintra uz-
dāvināja tēva dzimtās puses piemiņas istabai. Gārsenes pils zālē
vēl ilgi gaisā virmoja tā laika atmiņu stāsti, joki un atkalredzē-
šanās prieks.

L. Prande

Taiga Kažoka ar meitu Dzintru apm. 1954.g.

Rita Puida kopā ar radinieku
Pēteri Jakānu un vīru Oskaru Puidu

Dziesmu svētkos Rīgā 1965.g.
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Hoseinī, Hāleds. Un kalni atbalsoja : [romāns]
Gērvisa-Greivsa, Treisija. Uz salas : romāns
Lūkass, Edvards. Maldināšana : līdz šim noklusētais stāsts par

Austrumiem un Rietumiem. Spiegošana mūsdienās
Mortone, Keita. Noslēpuma glabātāja : romāns
Makormiks, Viljams Bērtons. Ļeņina harēms : romāns
Judina, Dace. Mēnesis pie jūras : [romāns]
Strandbergs, Matss. Uguns: jaunatnes proza
Noubla, Elizabete. Mana neizdzīvotā mīlestība : romāns
Viegliņa, Gaļina, 1947-. Pa votu un sēļu pēdām Zemgalē no 15.

līdz 20. gadsimtam
Kļavis, Aivars, 1953-. Piesmietais karavīrs : romānu cikla ”Viņpus

vārtiem” 3. grāmata
Doda, Kristīna. Nozagtie skūpsti : romāns
Vaita, Kārena. Liedaga koki : romāns
Melcers, Breds. Spēle ar nullēm : romāns
Koreckis, Daņils. Medniekam pa pēdām : [detektīvromāns]
Ozols, Otto. Theodorus. Deja ar ziloņzivi : [romāns]
Ārnstede, Simona. Izprecinātā : romāns
Latvijas leģendas : par cilvēkiem, kas dara Latviju lielāku
Nesbē, Jū. Leopards : [detektīvromāns]
Tesaro, Ketlīna. Smaržu kolekcionāre : romāns
Mensela, Džila. Bez piecām minūtēm laimīgi : [romāns]
Zīle, Monika, 1941-. Vārdotājas brīvdienas : [romāns]
Rēdliha, Iveta, 1977-. Soļi : [romāns]
Stepnova, Marina. Lazara sievietes : romāns
Linka, Šarlote. Savvaļas lupīnas: ”Triloģijas otrā grāmata”
Pīrsa, Leslija. Solījums : romāns
Žuravska, Dzintra, 1939-. Savas pasaules vidū : dzeja
Zālīte, Māra, 1952-. Pieci pirksti : [romāns]
Gira, Vitauts Sirijos. Sarkankoka paradīze : [romāns]
Trigiani, Adriana. Kurpnieka sieva : romāns
Ieviņš, Kārlis, 1888-1977. Sievietes meklēšana : [romāns]
Deja, Silvija. Ievijos tevī :romāns
Morena, Mišela. MadameTiso : slavas cena: romāns
Grišams, Džons. Likumu pasaules valdnieks
Ruks, Māris, 1972-. Arāja komandas LETTONIA : no arhīvu

materiāliem
Hārvija, Mišela. Divu dienu diēta : zaudē svaru un atgūsti ener-

ģiju
Suvorovs, Viktors. Pret visiem : krīze Padomju Savienībā un cīņa

par varu valstī pirmajā pēckara desmitgadē : dižās desmitgades hro-
nika

Kļavis, Aivars, 1953-. Viņpus vārtiem : triloģija
Fīldinga, Helēna. Bridžitas Džounsas dienasgrāmata : [romāns]
Lindsa, Geila. Zelta bibliotēka : romāns
Deja, Silvija. Spoguļojos tevī : romāns

Bērnu un jauniešu literatūra

Džoisa, Melānija. Mums no gaiļa vairs nav baiļu! : [dzeja]
Ledus sirds : bērnu stāsti, amerikāņu
Cielēna, Māra, 1954-. Mazais mākoņzaurs : pasaka

Karaliskie Ziemassvētki : [stāsti pirmsskolas vecuma bērniem]
Deiviss, Džims. Žermāls iedzīvojas!: Bērnu stāsti, amerikāņu
Stepēna, Maija. Rūķīši pret raganām : [pasakas pirmsskolas ve-

cuma bērniem]
Stāraste, Margarita, 1914-2014. Čipa un Čapa gada gaitas : [dze-

joļi]
Rungulis, Māris, 1950-. Mana mīļā učene : garstāsts
Dzīvnieki laukos. Radi pats! Rokdarbu grāmata bērniem no 5 gadu

vecuma. Izsmeļoši padomi, kā soli pa solim no papīra un kartona
izveidot cāli, suni, kaķi, zirgu uc

Papīra darbiņi. Radi pats! Rokdarbu grāmata bērniem no 5 gadu
vecuma. Izsmeļoši padomi, kā soli pa solim no papīra un kartona
izveidot aplikācijas, mozaīkas, dažādas virtenes u.c

Molds, Kriss. Baisais ceļojums : desmit šaušalīgi klasikas un ori-
ģinālie spoku stāsti

Patersons, Džeimss. Pamatskola - manas dzīves briesmīgākie
gadi

Stiltons, Džeronīmo. Noslēpumainais Nostrapelus manuskripts
: [stāsts]

Stiltons, Džeronīmo. Mans vārds ir Stiltons... DžeronīmoStiltons
Stiltons, Džeronīmo. Siera krāsas kemperis : [stāsts]
Stiltons, Džeronīmo. Ķepas nost, sieraģīmi! : [stāsts]
Nadina, Džoanna. Klapatu Penija ir pilnīga kaķastrofa : [stāsts]
Uspenskis, Eduards. Tēvocis Fjodors, suns un kaķis : [stāsts]
Zvirgzdiņš, Juris, 1941-. Ahoi! Plūdi Daugavā : [stāsts]
Millere, Ilze Liliāna. Safīru uguns : Fantastiskā proza
Valjamss, Deivids. Mazais miljardieris
Lielais galopa festivāls
Dokertija, Helēna. Grāmatčiepējs
Litjē, Zuzanna. Vismīļākais tētis pasaulē!
Litjē, Zuzanna. Arlabunakti, zvaigznīt!
Numerofa, Lora. Ja iedosi pelēnam cepumu
Peldmā, Janno. Lote un mēnessakmens noslēpums
Stāraste, Margarita, 1914-2014. Zīļuks : pasaka
Lidmašīnas. 1,2,3... Aiziet!
Štelmahere, Vita. Es dzīvoju Latvijā : aizraujošs ceļojums pa

Latviju
Smurfi : smurfu zupa : [stāsts pirmsskolas vecuma bērniem]
Kinnijs, Džefs. Grega dienasgrāmata : [romāns ar karikatūrām]

NOVADA BIBLIOTĒKU DEPOZITĀRIJA
JAUNIEGUVUMI martā

Колычев, Владимир, 1968-. Никто не хотел убивать : роман
(Мастер криминальной интриги)

Тамоников, Александр, 1959-. Солдат, который вернулся :
роман

Абдуллаев, Чингиз, 1959-. Магия лжи : [роман]
Казанцев, Кирилл. Обойма с икрой : [роман]
Тамоников, Александр, 1959-. Воин. Опасная игрушка для

крутых парней : [роман]
Шахов, Максим, 1964-. Чумовой сюрприз для Лондона :

[роман]

V. Ancīša Aknīstes bibliotēka informē 
Jaunieguvumi martā

Žilbinoša smaida noslēpums
No 2014.gada 11.februāra līdz

21.februārim Aknīstes vidusskolā risi-
nājās mutes veselības mēnesis. MVC
filiāle ar mobilo ārstniecības autobusu
sniedza valsts apmaksātus pakalpoju-
mus skolēniem līdz 18 gadu vecumam:

l Konsultācijas;
l Profesionālo zobu higiēnu;

l Zobu plombēšanu;
l Restaurāciju;
l Zobu kanāla ārstēšanu;
l Zobu ekstrakcijas.
Skolēniem ir obligāta zobu pārbaude reizi gadā. Daudzus gadus

Pasaules veselības organizācija vākusi datus par mutes veselības as-
pektiem visā pasaulē. Diemžēl mēs piederam pie valsts, kur šis rā-
dītājs ir augsts.

12 gadu vecumā varētu būt bojāti 3 zobi, bet Latvijā šis cipars
ir divas reizes lielāks. Tātad šajā vecumā pusaudzim ir seši un vai-
rāk bojāti zobi.
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Žilbinošs smaids var būt izteiksmīgāks par skanīgu vārdu, un tas
ir jo sevišķi pievilcīgs, ja zobi un smaganas ir veselas. Tā ir ne ti-
kai dabas dāvana, bet arī sistemātisks zobu un mutes dobuma kop-
šanas rezultāts.

Kāds ir vecāku gandarījums? Bez šaubām, pašu bērnu stipri un
veseli zobi.

Kā ir ar ārstu un pacientu?
Ir vecs teiciens – vairāk ir zobārstu, kas baidās no bērniem, ne-

vis bērni no zobārsta.
Vecākiem ir izvēles iespējas – apmeklēt ārstu, kurš strādā mo-

dernā kabinetā, izvēlēties labas un skaistas plombas, izvēlēties iz-
turīgu kroni vai tiltiņu. Tas viss ir katra vecāka ziņā un makā. Nav
ļoti svarīgs moderns un skaists kabinets, bet liela nozīme ir ārsta
izglītībai, iemaņām un praksei.

Ja paveiktam netiek atvēlēts pietiekami daudz laika, tad var do-
māt par kvantitāti  nevis kvalitāti.

Mūsdienās vizīte pie zobārsta ir dārga. Lai arī bērniem līdz 18
gadu vecumam ir bezmaksas apmeklējums, bet ja izvēlētajam zo-
bārstam valsts atvēlētais finansējums būs beidzies, par apmeklēju-
mu būs jāmaksā.

Situācija Aknīstes vidusskolā.

Uz zobu labošanu ar iepriekšēju vecāku aptauju bija pieteikušies
79 skolēni. No visa skaita tikai diviem bija veseli zobi.

Iemesls kariesam ir nepareiza mutes kopšana, vairākus gadus ne-
apmeklēts zobārsts. Vairākiem skolēniem vēlama ortodonta kon-
sultācija. Daudziem skolēniem līdz šim veiktajās aptaujās tika mi-
nēts, ka ir bijis zobārsta apmeklējums, bet apskates laikā konsta-
tēts, ka zobi nav laboti.

Tādēļ ieteiktu vecākiem izmantot katru izdevību Jūsu bērnu zobu
veselībai. Visiem saprotams, ka dakteru apmeklējums nav tā patī-
kamākā būšana, arī šoreiz bija bailes, nobira asariņa, uznāca dus-
mas par sāpēm un ilgāku labošanu. Tomēr ieguvēji noteikti bija tie,
kuri pieteicās labot zobus, aizgāja un salaboja.

Tā bija iespēja uz vietas skolā sakārtot savu veselību (zobus).
Aizbraukt citur labot zobus ir iespējams, bet tas prasa naudu, lai-
ku, transportu, vecākiem - izbrīvēšanos no darba, un ne visiem tas
ir iespējams.

Noslēgumā ārste L.Bolotova rīkoja praktiskas nodarbības 1. – 6.kla-
sēm par pareizu mutes kopšanu, kā arī lekciju ar uzskates materiā-
liem 7. – 9.klasēm. Paldies dakterei par radīto iespēju Aknīstes vi-
dusskolas skolēniem!

Skolas medmāsa Inta Mazureviča.

Mūsdienu deju konkurss novados notika, š.g., 27.februārī. To no-
vados organizē Izglītības un kultūras pārvaldes speciāliste kultūras
un interešu izglītības jautājumos Ludmila Bērziņa. Žūrijas pārstāvji
bija Ludmila Bērziņa, Aivars Ielejs (Aknīstes vidusskolas pedagogs
un tautu deju skolotājs) un Evija Ķiķēna (Aknīstes Bērnu un jau-
niešu centra direktore).  

Šogad piedalījās septiņi mūsdienu deju kolektīvi no Aknīstes, Zasas
un Biržiem: 

Aknīstes BJC „Virpulis”, deja „Zaķīšu pirtiņa”, vadītāja Inta
Mežaraupe, 2. pakāpe. 

Aknīstes BJC „Virpulītis”, deja „Miega dancis”, vadītāja Inta
Mežaraupe, 2. pakāpe. 

Zasas vidusskola „Just do it”, deja „Pricetag”, vadītāja Anda
Jurgeviča, 1. pakāpe.

Aknīstes BJC „Hop- hip”, deja „Pirate life for me”, vadītāja Inta
Mežaraupe, 1. pakāpe. 

Salas pagasta Biržu TN „ SKY”, deja „Veikals”, vadītāja Evija
Paslauska, 1. pakāpe. 

Aknīstes BJC „HOPE”, deja „Monsters”, vadītāja Inta
Mežaraupe, 1. pakāpe. 

Salas pagasta Biržu TN „Mango”, deja „Mynumberone”, vadī-
tāja Kristīne Pazuha, 1. pakāpe. 

Pirmās pakāpes ieguvējiem bija iespēja braukt un piedalīties nā-
kamajā kārtā – vēsturiskajos novados. Pieci, augstāk minētie, ko-
lektīvi, kas ieguva 1.pakāpi uzstājās Latgalē, š.g., 14.martā, Daugavpils
Kultūras pilī. Konkurence milzīga un sacensības gars bija jūtams
visās vecuma grupās. Latgalē pieteikušies 62 mūsdienu deju kolektīvi,

„Mūsdienu deju radošais konkurss –
skate 2014” novados
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kas spēkiem mērojās otrajā kārtā Daugavpilī: 6 deju kolektīvi pirm-
sskolas vecuma grupā, 15 deju kolektīvi – 1.-4.klašu grupā, 20 deju
kolektīvi – 5.-7.klašu grupā un 21 deju kolektīvs – 8.-12.klašu grupā.

Aknīstes BJC pirmsskolas deju kolektīvi „Virpulītis” un „Virpulis”
piedalījās Pirmsskolas un 1.-4.klašu tautas deju kolektīvu sadancī „KRĀ-
SAINO DEJU PASAULĒ” Viesītes kultūras pilī, š.g., 11.martā. Sadancī
tikās pirmsskolas un sākumskolas dejotāji no Viesītes, Rubenes,
Variešiem, Salas, Biržiem, Atašienes, Rites, Ābeļiem un Aknīstes.

Paldies skolotājai Intai Mežaraupei par dejotāju sagatavošanu ska-

tei novadā (1. konkursa kārtai) un vēsturiskajos novados (2. kon-
kursa kārtai Latgalē), kā arī nodrošinot pirmsskolnieku kolektīvu
(„Virpulis” un „Virpulītis”) dalību SADANCĪ Viesītē! Pateicos vi-
siem dejotājiem par dejošanas prieku, izturību un sacensības garu,
nesot Aknīstes novada vārdu starp citiem novadiem un pilsētām! Vēlos
pateikties dejotāju vecākiem, kas iesaistās un palīdz, dejotājiem sa-
organizēties un uzstājoties labi izskatīties! Paldies Aijai Vidžai, kas
iesaistījās tērpu ideju īstenošanā un tapšanā!  

Sagatavoja Evija Ķiķēna.

3. aprīlī, plkst. 11.00  Gārsenes kultūras namā  notiks Senioru
prāta spēle „Gudrs vēl gudrāks”. Piedalās seniori no Aknīstes un kai-
miņu novadiem.

4. aprīlī, plkst. 19.00 Gārsenes k. namā Santas Zapackas un
Harija Ozola koncerts. Ieeja : EUR 4,00

6. aprīlī, plkst.12.00Aknīstes vidusskolas zālē Baltinavas teāt-
ra’’Palādas’’izrāde ‘’Prece ai zatanu( niķi)” Ieejas maksa: EUR
4,00

18. aprīlī, plkst. 10.00  Aknīstes vidusskolā P. Vanaģeļa kauss
volejbolā

20. aprīlī, plkst. 11.30 Gārsenē( pie kultūras nama) Lieldienu
svinēšana kopā ar folkloras kopu ‘’Urgas” no Kokneses.
Programmā: Olu ripināšana, šūpošanās, olu krāsošana un vārīša-
na lielajā katlā uz ugunskura ,kaulēšanās,  Lieldienu dziesmu dzie-
dāšana, rotaļas ….

20. aprīlī, plkst. 14. 00Asares parkā pie dīķa. ( lietus gadīju-
mā k. namā) Lieldienu pasākums “Atnāk gaiša Lieldieniņa”. Lieldienu

tradīcijas, pikniks, konkurss “Skaistākā ola.”
Plkst. 22.00 Lieldienu groziņballe kopā ar grupu ‘’Robežpunkts’’.
Ieeja : EUR 3,00 Galdiņus rezervēt līdz 19. martam zvanot pa

tālr. 28657492 ( Madara)
21. aprīlī, plkst. 12.00Aknīstes BJC Lieldienu pasākums .

Programmā: Dažādas Lieldienu izdarības- Olu ripināšana, paslēpto
olu meklēšana, kaulēšanās…( Līdzi paņemiet pašu krāsaināko, rai-
bāko olu izstādei…)

26. aprīlī Aknīstes novadā Vislatvijas sakopšanas talka.
26. aprīlī, plkst. 18.00 Aknīstes vidusskolā Aknīstes amatier-

teātra pirmizrāde “Vēja dzīti mākonīši” Ieeja: Ziedojumi
Plkst. 22.00 Aknīstē pirmā balle estrādē. Spēlē grupa

“Robežpunkts” Ieeja : Eur 3,00 ( Nelabvēlīgu laika apstākļu gadī-
jumā balle nenotiks)

30. aprīlī,plkst. 18.30 Aknīstes BJC Krievu romances dziedās
Viktors Kozlitins. Ieejas maksa: EUR 3,00/ Ls 2,11.  Biļetes iepriekš
var iegādāties zvanot pa tālr:26699169 ( Aiga)

Kultūras pasākumu plāns Aknīstes novadā aprīlī

7.martā Jēkabpils tautas namā notika Jēkabpils apriņķa un pil-
sētas vokālo ansambļu skate. Aknīstes novadu pārstāvēja sieviešu
vokālais ansamblis „Viotonika”(vadītāja Viola Jasmane). Skatē pie-
dalījās 21 kolektīvs. Žūrijas komisiju pārstāvēja diriģente Agita
Ikauniece, mūzikas skolotāja, pedagoģijas maģistre, kordiriģente,
dziesmu autore un muzikālu ansambļu dibinātāja Skaidrīte Pugača
un Jēkabpils Tautas nama direktors Aigars Godiņš. Ansamblis
„Viotonika” saņēma II pakāpes diplomu.

29. martā Viesītes kultūras namā notika koncerts- skate, kurā pie-
dalījās Aknīstes, Krustpils, Salas, Viesītes, Jēkabpils novadu un

Jēkabpils pilsētas tautas deju kolektīvi. Aknīstes novadu pārstāvē-
ja vidējās paaudzes deju kolektīvs „Ieleja”(vad.Aivars Ielejs) un
senioru deju kolektīvs „Dejotprieks” (vad. Aina Deksne). Abi ko-
lektīvi ieguva otrās pakāpes diplomus.

Sestdien Daugavpilī notika teātru skate „Gada izrāde 2013”.
Aknīstes amatierteātris( režisore V. Papaurele) vērtēšanai sniedza
V. Pumpures lugu „Kaimiņu būšana”. Rezultāti tiks paziņoti.

Aknīste novada pašdarbības kolektīvi piedalās skatēs 
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Aicinājums palīdzēt atrast ģi-
menes, kuras vēlas gūt brīvprātī-
gā pieredzi, kļūstot par viesģime-
ni apmaiņas programmas dalīb-
niekiem, kuri Latvijā viesosies ne-
pilnu gadu un mācīsies vietējās

skolās. 
Mani sauc Liene Muceniece, un es pārstāvu bezpeļņas nevalstisku,

starptautisku brīvprātīgo organizāciju AFS Latvija, kas nodrošina
starpkultūru mācīšanās iespējas, lai palīdzētu cilvēkiem attīstīt zi-
nāšanas, iemaņas un sapratni, kas nepieciešams, lai radītu taisnīgāku
un mierpilnāku pasauli (Par AFS http://www.afs.lv/about-afs/).

Aicinu izplatīt šo informāciju:
Piesakies kļūt par viesģimeni kādam viesskolēnam no citas valsts!

Kas nepieciešams no viesģimenes?
Vēlme visai ģimenei gūt šo pieredzi;
Brīva gultasvieta;
Nodrošināt skolēnu ar ēdināšanu;
Uzņemt kā savu ģimenes locekli;
Būt spējīgiem pieņemt citādo.

Ko tālāk?
1.Piesaki savas ģimenes dalību, aizpildot pieteikuma formu sa-

daļā „Piesakies tagad!” vai zvanot / rakstot AFS!

2.Meklē iebraucošo viesskolēnu sarakstu šeit http://www.afs.lv/klus-
ti-par-viesgimeni/viesskolenu-profili/2014.2015.-mac.g./

3.Noskaties video (http://www.afs.lv/klusti-par-viesgimeni/) par
citu ģimeņu pieredzi viesskolēna uzņemšanā

Viesskolēni ierodas 2014.g.21.augustā un dodas prom 2015.g.
4.jūlijā. Dalībnieku vecums: 15-18 gadi. Viesģimeņu pieteiku-
mus gaidīsim līdz jūlija sākumam.

Ko no tā iegūst Latvijas sabiedrība?
AFS Latvija mērķi un darbības joma: starpkultūru izglītības un

starpkultūru sakaru ar skolēnu, studentu, dažādu profesiju pārstāvju
un ģimeņu apmaiņas programmu palīdzības visā pasaulē veicinā-
šana, prasmju uz zināšanu, kas nepieciešamas dažādu pasaules kul-
tūru pieaugošo savstarpējo sakaru attīstībai, sniegšana biedrības bied-
riem, skolēniem, studentiem, ģimenēm, izglītības darbiniekiem un
citām ieinteresētām personām, brīvprātīgo darba veicināšana, pie-
saistot arvien vairāk jauniešu, labdarības veicināšana, tolerances
veicināšana, izpratnes par dažādām kultūrām veicināšana, valodu
apgūšanas stimulēšana. 

Kopš 1990.gada AFS Latvija nosūtījusi vairāk kā 500 un uzņē-
musi vairāk kā 700 dalībnieku starptautiskās apmaiņas programmās,
iesaistot ap 100 skolām visā Latvijā. AFS Latvija darbību Latvijā
iniciējusi un atbalsta Izglītības un zinātnes ministrija, par organi-
zācijas patronesi kļuvusi valsts eksprezidente Vaira Vīķe Freiberga.
Kopš 2009.gada 26.novembra Finanšu ministrija organizācijai pie-
šķīrusi sabiedriskā labuma statusu.

Neskaidrību un jautājumu gadījumā aicinu sazināties ar uz-
ņemšanas koordinatori Ilzi Liepiņu zvanot vai rakstot e-pastu.

Paldies jau iepriekš par atsaucību.

Ar cieņu,
Ilze Liepiņa
Uzņemšanas koordinatore
Ilze.Liepina@afs.org
Tel.:+371 67280646
http://www.afs.lv
http://www.facebook.com/afslatvia

Juristu birojs 2014.gada martā un aprīlī sniedz bezmaksas kon-
sultācijas fizisko un juridisko personu maksātnespējas procesos. Ja
Jūs esat nonācis finansiālās grūtībās un uz Jūsu vārda ir noformēts
hipotekārais, patēriņa vai ”ātrais patēriņa kredīts” par kopējo pa-
rādsaistību summu vismaz EUR 7’114,36 (Ls 5’000,00), bet atse-
višķos gadījumos mazāk, un Jūs nespējat izpildīt līgumā noteiktās
saistības, Jums ir tiesības iesniegt pieteikumu par fiziskās personas

maksātnespējas procesa pasludināšanu, kuras rezultātā visas pa-
rādsaistības tiks dzēstas. Jūs varat pieteikties bezmaksas konsultā-
cijām rakstot uz e-pasta adresi: maksatnespejas.palidziba@gmail.com

Piesakoties konsultācijai lūdzu norādīt Jūsu vārdu, telefona nu-
muru un vēlamo konsultācijas laiku. Pēc pieteikuma saņemšanas
mēs ar Jums sazināsimies. Jautājumu gadījumā, lūdzu, zvaniet:
25448005,29367699

8. martā Aknīstes vidusskolas sporta zālē 8. martā Aknīstes vidusskolas sporta zālē notika ikgadējās
Aknīstes novada iestāžu un organizāciju sporta spēles. Piedalījās pie-
cas komandas „Bitīte”, „Aknīstes vidusskola”, „Skolēni”,
„Jaunsargi” un „Gārsene”. Sacensības notika gan tradicionālos spor-
ta veidos- volejbolā, basketbola metienos, gan atraktīvos- „kērlin-
gā”, „skeletonā”, kombinētajā stafetē un „biatlonā”. Godpilno pir-
mo vietu izcīnīja „Bitīte”. Otrā vieta „Aknīstes vidusskolai”, tre-
šā- „Skolēniem”, ceturtā- „Gārsenei”, piektā- „Jaunsargiem”.
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Kopš šī gada sākuma pamazām notiek infor-
mācijas atjaunošana un papildināšana  Aknīstes no-
vada mājaslapas tūrisma sadaļā. Tūrisma sadaļas
ietvaros ir izveidota apakšnodaļa – Mājražošana.
Lūdzu Jūs, Aknīstes novada amatnieki, mājražo-
tāji, iepazīties ar ievietoto informāciju un, nepie-
ciešamības gadījumā, dot ziņu par vajadzīgajiem
papildinājumiem. Īpašs aicinājums ir tiem, kuri kaut
ko vērtīgu dara (pin grozus, veido ziedu kompo-
zīcijas, ada, izgatavo mēbeles utt.), bet kam šī no-
darbe nav oficiāli reģistrēta, saņemties un piereģistrēt
pašnodarbinātību; jo tikai oficiāli reģistrētus ražotājus
drīkstam mājas lapā reklamēt – tātad veicināt Jūsu
produkcijas legālu noietu un, protams, arī reizē rek-
lamēt novada piedāvājuma daudzveidību. 

Lūdzu, dodiet ziņu par nepieciešamajiem pa-
pildinājumiem šajā Aknīstes novada mājaslapas-
mājražotāju sadaļā (t.sk. ir aicinājums iesūtīt savas
produkcijas vai nodarbes foto) – tālrunis 29490656
(Līga), e – pasts turisms@akniste.lv .

No 7.marta līdz 31. martam Aknīstes novadpētniecības muzejā
bija iespēja apmeklēt rokdarbu izstādi – pārdošanu ”Mans  vaļas-
prieks’’. Plaši izstādīti adījumi, tamborējumi, pinumi, izšuvumi, rotu
darinājumi un gleznas. Ar rokdarbiem apmeklētājus iepriecina ne
tikai Aknīstes novada ļaudis, bet arī amata meistari no Rites, Slates,
Rubeņiem un Zasas. Dažu izstādes dalībnieču rokdarbi augstu no-
vērtēti ārpus Latvijas robežām.

L. Prande

Aicinām uz sadarbību pārtikas mājražotājus 
un mazos ražotājus

Aicinām pārtikas mājražotājus un mazos ražotājus uz kopīgu
tirgošanos SĀBRU tirgū - tā ir laba platforma pastāvīgai Jūsu ra-
žotās produkcijas realizēšanai.

SĀBRU tirgus norisināsies konsekventi vienā un tajā pašā vie-
tā un laikā, vienu reizi nedēļā. SĀBRU tirgus tiks organizēts pie
lieliem veikaliem, tirdzniecības centriem un vietās ar lielu cil-
vēku plūsmu.

SĀBRU tirgus, galvenokārt, tiks organizēts Latgales reģionā.
SĀBRU tirgus vienmēr saglabās kompaktu formātu - vienā reizē nepārsniedzot

6-7 tirdzniecības vietas/teltis, tādā veidā neradot nevajadzīgu konkurenci starp
tirgus dalībniekiem.

Lai nodrošinātu vienotu un nemainīgu SĀBRU tirgus vizuālo koncepciju –
teltis, priekšautus, galdus un galdautus SĀBRU tirgus dalībniekiem nodroši-
nāsim mēs.

Detalizētāka informācija un pieteikšanās pa tālruni + 371 26660018 vai drau-
giem.lv/sabrutirgus

Pateicība lasītājiem un klausītājiem 
manā dzimtajā pusē

Līdzīgi kā jebkuram rakstošam  un runājošam cilvēkam, arī man bija patīkami lasīt „Aknīstes novada vēstīs”  Nr.11/12 (18.lap-
pusē) ziņu par to, ka manis rakstītais vai teiktais ir guvis atsaucību un izpratni. Tai skaitā to vidū, kuri faktiski pieder pie ļoti attāli-
nātas garīguma mantotāju paaudzes, kurus no mana personiski nosacītā viedokļa es atļauju sev  nosaukt par mazbērnu , mazmaz-
bērnu un mazmazmazbērnu paaudzi. Esmu allaž centies plānot savu rīcību paaudžu saprašanās garā, bet  noteiktā situācijā dažkārt
bijis  un ir nepieciešams  nevēlamās „saprašanās „ noliegums. Ar rīcības veiksmi ir bijis tā, kā ir, nožēlot neko gan vairs nav jēgas. 

Pēdējo pāris mēnešu  laikā  esmu spējis  uzrakstīt pavisam maz, arī nevienas uzstāšanās laiks šajos apstākļos nevar būt paredzams.
Ko īpaši ziņkārīgiem lasītājiem varu uzrādīt kā sīciņu attaisnojumu ? Nesen ir iznācis kultūras biedrības „Harmonija” izdotais

Vidzemes novadu autoru darbu kopkrājums „Atkal kopā.” Šajā kopkrājumā es sevi pelnīti varu saukt par vienu no ļoti daudzajiem
ieguldītā darba līdzdalībniekiem. Lasošās un nelasošās publikas tiesa par šo grāmatu un tās autoriem  tā vai citādi nāks. Pēc tam tad
nu dažas nianses man noskaidrosies vai kļūs vēl nenoteiktākas. 

Sirsnīgi pateicos visiem maniem klausītājiem, lasītājiem un lasītāju izglītotājiem.

Ar vislabākajiem novēlējumiem Imants Tuņķelis
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Aknīstes kultūras centrā jeb Aknīstes Bērnu
un jauniešu centrā.

Ieeja EUR 3.00
Biļete iespējams iegādāties iepriekš mob. 26699169 Aiga.

13.aprīlī sākas 2014.gada velomaratona sezona. Visiem, kas vēlas piedalīties, sazinā-
ties pa telefonu 29203762. Nav vecuma un dzimuma ierobežojumu. 

Pēc Gārsenes dzirnavu dīķa aiz-
sprosta un slūžu atjaunošanas ir uz-
sākta mākslīga zivju resursu atjau-
nošana šajā pašvaldībai piederošajā
ūdenskrātuvē. Ir sākti  vākt ziedoju-
mi un iesniegts projekta pieteikums
nelielas summas piesaistei no
Nīderlandes fonda. Aicinām visus in-
teresentus, īpaši makšķerniekus, zie-
dot šim pasākumam. 

Ziedojumus var pārskaitīt Aknīstes
novada pašvaldības ziedojumu kontā
LV74UNLA000900142937 ar norādi
„Gārsenes dzirnavu dīķa zivju re-
sursu atjaunošanai”

Norāde obligāta.
Sīkāka informācija  
mob.28316265 (Pēteris), 
29441918 (Andris)
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Paliks tavs darbīgais gājums -
Tik auglīgu mūžu neizdzēš riets.
Caur kokiem un bērniem būs turpinājums
Tai saulainai gaitai, ko beidzi tu iet.

(M. Bendrupe)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Skaidrītei Medveckai 
no dzīvesbiedra atvadoties

Pirmsskolas izglītības iestāde ,,Bitīte”

Vēl gribējās strādāt,
Dzīvot un būt,
Bet pēkšņi – nakts,
Un saule jau zūd.

(M. Ķempe)

Izsakām  visdziļāko līdzjūtību mūsu skolotājai Skaidrītei
Medveckai, no dzīvesbiedra atvadoties. 

Dita, Baiba, Liene, Dāvis. 

Cik ļoti nepiestāv Jūs saukt
par Aizgājēju,
Jūs visu mūžu bijāt-
Atnācējs-
Jūs, kurš tā pratāt stāstīt...

/Ā. Elksne/

Visdziļākā līdzjūtība Laimona Medvecka tuviniekiem.

Aknīstes „Adatiņas”

Cilvēka mūžs dziesmai lī-
dzīgs liekas:
Te tas ieskanas klusi, pie-
aug spēkā arvien;
Te tas norimst un paliek –
atbalsis vien ...

(A.Krūklis)

Izsakām līdzjūtību Skaidrītei Medveckai, vīru Laimoni
mūžībā pavadot. 

VĻN iedzīvotāji

Tu gāji bez atvadām projām,
Tā, it kā vēl neaizietu,
Cik savādi – šajā naktī pār brūcēm nolija klusi
Ne sāpes, bet zvaigžņu pilns lietus.
Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgas
Sirds ilgi saglabās.

Vissirsnīgākā līdzjūtība Skaidrītei, 
no vīra atvadoties. 

Projekta „CORE” darba grupa.

Vēl nesen Tu mūsu vidū biji,
Smējies, raudāji un ilgojies,
Mūs ar savu mīlu sasildīji.
Tagad esi tur, kur mājo Dievs. 
Zemes mātes klēpī dusēt ej-
Tev uz kapa krāšņi ziedi plaukst,
Atgādinot mums,
Ka tikai viesi.
Esam šeit. 
Nu dusi saldi.

Izsaku visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem 
Laimoni mūžībā pavadot. 

Drazdovska „Kraujās”

Vairs tikšanās gaišuma nebūs,
Ir atdots un paņemts viss.
No atmiņu avota drebot
Dzer brīdis, sen aizšalcis.

/Ā. Elksne/

Solotāja Skaidrīte! Mūsu Līga!
Skumstam kopā ar Jums. 

Bijušie skolēni un Līgas klasesbiedri un audzinātāja. 

Reiz nokaltīs raudošais bērzs,
Kas pāri kapam līkst sērs,
Kādai mūžīgai piemiņai stādīts.
Laiks ir un paliks vienmēr
Vienīgais lieluma mērs.

(Z. Purvs)

Lielajās skumjās esam kopā ar Skaidrīti.

Angļu valodas nodarbību dalībnieces. 

Ir zaudējumi, pie kuriem nekad ne-
pierod,
Kurus nekad neaizmirst,
Lai gudrais prāts saka, ko sacī-
dams.
Sirdij ir savi iemesli,
Kas prātam nepieejami...

( Z. Mauriņa)

Biedrība „Manai mazpilsētai Aknīstei” 
izsaka visdziļāko līdzjūtību 

Skaidrītei Medveckai, 
Laimoni mūžībā pavadot.

Vaicās zeme-kā tas var būt,
Kas tavus soļus vairs nesajūt?
Vaicās pamestā māja
Un dziedošā pavarda liesma,
Vaicās cilvēki, kur tava dziesma...

/A.Skalbe/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Laimona Medvecka tuviniekiem. 

Aknīstes seniori, „Omulības klubiņš”

Līdzjūtības
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Aknîstes novada domes iz de vums
Re dak ci ja: Lâsma Pran de telef. 65237762, mob. 26386407, e-pasts las ma. pran de@inbox.lv, mâjas la pas ad re se www.akniste.lv. 

Par skaitïu un fak tu pa reizîbu, kâ arî par slu dinâju mu tek stu at bild au tors. Pub licçtie ma te riâli ne vienmçr at spo guïo re dak ci jas vie dok li.
Pârpub licçðanas vai citçðanas gadîjumâ at sau ce ob ligâta. Ie spiests SI A „Lat ga les dru ka”. 

Kad aiz viņiem tāliem kalniem
zemzemītē būšu,
vēl šai pusē mežu balsis
šalkos manu mūžu.

(L.Brīdaka)

Pieminēsim Mūžībā aizgājušos:

Monika Alekse, 04.10.1927. 
– 22.02.2014.
Viktors Mārāns, 28.01.1927. 
– 06.03.2014.
Maija Andersone, 09.05.1945. 
– 09.03.2014.
Laimons Medveckis, 10.02.1944. 
– 10.03.2014.
Nikolajs Beļajevs, 18.06.1943. 
– 24.03.2014.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuvi-
niekiem!

Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa

Pateicība
Sirsnīgs paldies ,,Cālēnu” grupas bēr-

nu vecākiem un vecvecākiem, kuri sa-
gādāja pārsteigumu, iegādājoties žalū-
zijas logiem grupas mācību centra un gu-

ļamistabas dienvidu puses noēnošanai.
Pateicoties jums ,, cālēniem” darbi-

ņi sokās labāk un  miedziņš ir saldāks!

Pirmsskolas izglītības iestādes ,,Bitīte”
grupas skolotāja un skolotājas palīdzes.

Liec, Laimīte, baltu ziedu
Mazajā rociņā,
Lai ir balta tā dzīvīte
Kurā būs jādzīvo!

Sveicam Aknīstes novada dzimtsa-
rakstu nodaļā reģistrētos bērniņus:
Amandu Ignatjevu, Annu Čeku, Emiju
Gabrielu Grigas unEsteri Sāru Vuškāni.
Kopā ar vecākiem priecājamies par viņu
nākšanu pasaulē!

Aknīstes novada 
dzimtsarakstu nodaļa

Sirsnīgs paldies Danai Bašķei un
Aijai Zaičenkovai par dāvinātajiem ek-
sponātiem  Aknīstes novadpētniecības
muzejam. 

O. Vabeļa

Pārdod malku 3 m un skaldītu. 
Ar piegādi. T.29488358

”Dāvina sterilizētu suņu meiteni un ku-
cēnu” tel: 29283877

u u u

Bez atlīdzības veicu aizaugušu pļavu,
grāvju izkopšanu (krūmu izzāģēšanu, no-
vākšanu). Izskatīšu  katru piedāvājumu
individuāli. Mob. 20239636

u u u
Vēlos nopirkt malkas cirsmu Aknīstes

novada teritorijā. Samaksa tūlītēja. 
Mob. 20239636

u u u

Vēlos nopirkt pusautomātisko veļas
mašīnu un ledusskapi par pieņemamu
cenu.

Mob. 25604731

u u u

Pārdod klucīšos sazāģētu malku.Cena
17.00 EUR m3 + piegāde.

Mob. 20239636

Dots devējam atdodas – 
Tāds likums visā dabā.
Kā jūrā ieplūst strauts,
tā labais ieplūst labā.
Kas ziedots paliek tavs,
Zūd tas, kas pats sev glabā.
Paldies deputātam un uzņēmējam

Jānim Vanagam par ziedojumu Aknīstes
novadpētniecības muzejam – par jauna-
jām durvīm un to montāžu. Paldies firmas
„Jbūve” strādniekiem par ieguldīto dar-
bu muzejā.

Aknīstes novadpētniecības 
muzeja vadītāja O.Vabeļa

Klausies uz priekšu-
Skan gadi kā mūzika.
Ņem tos un dzīvo!
Atgūstams nav it nekas,
Iegūstams tik, cik tu spēj. 

/ J. Gavars/

Sveicam marta jubilārus Sveicam marta jubilārus 

Velgu Buiķi,
Sandru Stacjukeviču
Indru Melnieci,
Lidiju Kolosovsku.

Biedrība „Manai mazpilsētai
Aknīstei”

a a a
Šodien un vienmēr vēlu Tev mīlēt to,
ko ir vērts mīlēt, aizmirst to, ko nav
vērts atcerēties, lepoties ar to, kas ir
lepnuma vērts, gūt atelpu arī steigas
brīdī un uzcelt žogu starp sevi un rai-
zēm. Un vēl - lai nesteidzīgs laiks Tavos
laimes brīžos un lai ātri aizzib tās die-
nas, kas nav laipnas pret Tevi. 

(Džons Raskins)

Sveicam jubilārus martāSveicam jubilārus martā

Aknīstē
Lunģe Ināra-50
Makarovs Armands-50
Zinars Jānis-50
Grigas Lolita-55
Pudāne Gaļina-55
Pūpols Jānis-55
Skambergs Jānis-55
Tvintiķe Svetlana-55
Ļaščuks Anatolijs-60
Prokopenko Pjotrs-65
Strika Veronika-75
Pūpola Jautrīte 80

Asarē
Nikitovs Guntis-50
Baltrūne Ina-55
Čereškevičs Ervīns-55
Rutkis Arvīds-60

Gārsenē
Deksne Lidija-55
Girgžde Ligita-55
Ivanovs Aleksandrs-55
Jasinkevičs Dzintars-55
Mališevskis  Jānis-60
Krastiņa – Luķe Aija-70
Orlova Helēna-75

Izsaku pateicību dakterei Edītei Eleksei un  Indrai Valteri, Ligitai Vecvagarei,
Ritai Markūnei un Guntai Medveckai par ārstēšanu un iejūtību.

Paciente 22. februārī. 
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