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vēstis

Cienījamie
novada 
ļaudis!

Labu domāt, labu darīt,
labu runāt, labam ticēt.
Labu vēlēt, labu dot un labu ņemt
Labi būs!

/Velta Toma/

Ar lielu sparu jau ir aizsteidzies kārtējais
gads. Uzskatu, ka tas bijis notikumiem un
darbiem bagāts. Tāpēc vēlos atskatīties uz
paveikto. 

Pašvaldībā gads bijis veiksmīgs pabeig-
to projektu ziņā - pabeigta ūdensvada tīklu
rekonstrukcija Asarē, no jauna izbūvējot arī
centralizētos kanalizācijas tīklus un note-
kūdeņu attīrīšanas iekārtas. SIA „Aknīstes
Pakalpojumi” pabeiguši projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes pil-
sētā” 3.kārtu, pieslēguši pie maģistrālajiem
tīkliem sešas pašvaldībai piederošas ēkas,
kā arī līdzdarbojās siltumapgādes sistēmas
vienkāršotas rekonstrukcijas projekta rea-
lizācijā Aknīstē, kā rezultātā nomainītas ma-
ģistrālās siltumtrases, vidusskola pieslēgta
centralizētajai siltumapgādei. Pabeigti

Augšzemes ielas rekonstrukcijas būvdarbi.
Ierīkots apgaismojums Tirgus ielā Aknīstē.
SIA „Gārsenes komunālie pakalpojumi” uz-
sākuši ūdenssaimniecības rekonstrukcijas
projekta realizāciju Gārsenē. 

Aknīstē par pašvaldības līdzekļiem
veikti remontdarbi mākslas skolas filiālē, vi-
dusskolas garderobē, ievilkts ūdensvads mu-
zejā, divām pašvaldībai piederošām vai-
rākdzīvokļu dzīvojamajām mājām nomai-
nīti jumti, bet par iedzīvotāju sakrātajiem ap-
saimniekošanas līdzekļiem apsaimniekotājs
nomainījis jumta segumu daudzdzīvokļu mā-
jai Skolas ielā 10.

Ir pieņemts darbā pašvaldības policists,
tagad Sociālā dienesta un bāriņtiesas dar-
biniekiem ir iespēja droši veikt pienākumus,
apsekojot savus klientus. Par AS „Latvijas
Valsts meži” ziedojuma līdzekļiem mednieku
kolektīviem iegādātas 3 dzesēšanas kame-
ras Āfrikas cūku mēra profilaksei.   

Savukārt uzņēmējdarbībā ievērojams no-
tikums 2014.gadā ir Līgas Kapleres  zem-
nieku saimniecības „Tauriņi” slaucamo gov-
ju fermas nodošana ekspluatācijā Asares pa-
gastā. Jaunuzbūvētā ferma paredzēta 300
slaucamo govju turēšanai, iegādāts arī uni-
kāls govju slaukšanas robots, kādi Latvijā
uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmi.

Šinī gadā, tāpat kā iepriekšējā, novada ie-
dzīvotāji vēlējušies veikt dzīves vides uz-
labojumus sev un citiem, piedaloties
Nīderlandes fonda KNHM projektu
„Sabiedrība ar dvēseli” konkursā. Saskaņā
ar nolikumu, pusi no konkursa finansējuma
sedza KNHM fonds, otru pusi - pašvaldī-
ba. Novadā šogad atbalstīti un īstenoti 5 pro-
jekti. Tāpat biedrība „Velo Mix” organizē-
ja jau otro velomaratonu, bet Aknīstes bēr-
nu un jauniešu centrā (BJC) Evijas Ķiķēnas
vadībā jau 14.reizi notika vasaras radošās
darbnīcas „Kabata - 2014”, izraisot milzī-
gu bērnu un vecāku atsaucību un atzinību.
Pabeigti LEADER  programmas atbalstītie
projekti - „Aknīstes novada Senioru dienas
centra izveide Aknīstē” Dzirnavu ielā 5 un
„Jaunatnes iespējas” - Aknīstes BJC. 

Visas valsts mērogā ievērojams kultūras
dzīves notikums, kuru organizēja oper-
dziedātājs Armands Siliņš, bija kamermū-
zikas festivāls „Sansusī” Susējas viesu namā. 

Nākošajā gadā turpināsies pašvaldībai pie-
derošo dzīvojamo māju pieslēgšana pie
ūdensvada un kanalizācijas tīkliem. Uzsākta

kapličas būvniecība Aknīstē, ir iesniegts pro-
jekta iesniegums finansējuma saņemšanai
zema enerģijas patēriņa ēkas būvniecībai pie
Aknīstes vidusskolas. 

Novada iedzīvotājiem un viesiem vēlos
pateikties par iecietību un sapratni laikā, kad
Augšzemes iela bija pārrakta līdz nepazīšanai.
Ilgstoši nebija gājēju celiņu, arī ceļa brau-
camā daļa dažreiz lietus laikā bija pārvēr-
tusies par bezceļu. Taču, ticiet man, nebija
viegli vienlaicīgi īstenot divus apjomīgus pro-
jektus. Rakšanas darbi apgrūtināja pārvie-
tošanos arī pie PII ”Bitīte”, daudzdzīvokļu
mājām un citur, kur šķērsoja siltumtrases un
ūdensvads. Taču viss novadā notiek uz at-
tīstību un pilnveidošanos. Pavasarī centīsi-
mies turpināt šogad nepabeigtos apkārtnes
labiekārtošanas darbus. 

Paldies visiem, kas iesaistījušies un at-
balstījuši Aknīstes novada pašvaldību –
esam pateicīgi par atzinīgu vārdu, labu pa-
domu, konstruktīvu kritiku un ierosināju-
mu. Paldies zemniekiem un uzņēmējiem,
kas uztur novada ekonomisko aktivitāti, pal-
dies uzņēmumu un iestāžu kolektīviem, kas
godprātīgi dara savu darbu. Paldies die-
nestiem, kas augu diennakti ir nomodā par
mūsu veselību, drošību un labklājību.
Paldies skolotājiem par jaunās paaudzes
izglītošanu un skolu jauniešiem par labām
sekmēm un sasniegumiem olimpiādēs.
Paldies sabiedriskām organizācijām, kas
ar savu darbību veicina iedzīvotāju akti-
vitāti un līdzdalību sabiedriskajos proce-
sos. Paldies visiem labas gribas cilvēkiem,
kas snieguši nesavtīgu palīdzību citiem.
Paldies visiem, kas strādājuši un turējuši
rūpi sava novada labā!

Ziemassvētku un gadumijas priekšvakarā
novēlu Jums gaišu noskaņojumu, saticību
un savstarpēju iecietību. Sniegsim viens ot-
ram atbalstu, sadarbosimies un kopīgi mek-
lēsim risinājumus, domājot par mūsu ko-
pējām mājām – Aknīstes novadu. Lauki vai
pilsēta – mēs visi esam piederīgi novadam.
Nevienu citu vietu pasaulē mēs nevaram dē-
vēt par savu dzīvesvietu, tāpēc raudzīsim,
kā visi kopā mēs savas mājas varam vērst
labākas, pievilcīgākas gan sev, gan viesiem. 

Lai mums visiem laba veselība, jo tā ir
visu panākumu pamats. 

Patiesā cieņā,
Aknīstes novada pašvaldības domes

priekšsēdētāja Vija Dzene.

Aknīstes novada domes priekšsēdētāja
Vija Dzene
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Aknīstes novada domes 2014.gada 26.novembra saistoša-
jiem noteikumiem Nr.29/2014

„Grozījumi Aknīstes novada domes 2011.gada 26.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Aknīstes novada pašvaldī-

bas nodevām””
PASKAIDROJUMA RAKSTS

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2014.gada 26.novembrī (protokols Nr.19, 17.#)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.29/2014
„Grozījumi Aknīstes novada domes 2011.gada 26.janvāra

saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Aknīstes novada pašvaldī-
bas nodevām””

Izdoti saskaņā ar likuma 
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu,

likuma „Par nodokļiem un nodevām”
12.panta pirmās daļas 2.,4.,7.,9.punktiem

Izdarīt Aknīstes novada domes 2011.gada 26.janvāra saistoša-
jos noteikumos Nr.1 „Par Aknīstes novada pašvaldības nodevām”
šādus grozījumus:

Grozīt 11.punkta tabulu un izteikt to šādā redakcijā:
1.2. Grozīt 11.1.punktu un izteikt to šādā redakcijā:

„Nodevas likme personai, kas veic ielu tirdzniecību divās vai vai-
rākās ielu tirdzniecības vietās vienā dienā – 7.00 euro.”

1.3. Papildināt saistošo noteikumu grozījumu tiesisko pamato-
jumu ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.pun-
ktu.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pub-
licēšanas Aknīstes novada domes informatīvajā izdevumā „Aknīstes
novada vēstis”. 

Domes priekšsēdētāja V.Dzene

Pabeigti Augšzemes ielas
rekonstrukcijas būvdarbi            

Projektā „Augšzemes un Skolas ielu (tai skaitā tilts pār
Dienvidsusēju) rekonstrukcija Aknīstes pilsētā”, 2.kārta, (projekta
identifikācijas nr.3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/020)  būvdarbi
Augšzemes ielā Aknīstē pabeigti, iela 28.novembrī nodota pasūtī-
tājam (pašvaldībai), līdz ar to pabeigti visi projektā plānotie būvdarbi.

Augšzemes ielā visā ielas garumā uzklāts asfalta segums,  asfaltētas
iebrauktuves, trotuāri, gājēju pāreju vietās ieklāts taktilais bruģis,
bīstamākajās vietās iebūvētas aizsargbarjeras, vienā ielas posmā -
prettrokšņa siena, ielā uzlabots  apgaismojums. Autobusu pieturvietās
izvietotas nojumes. Iespēju robežās izpildīti iedzīvotāju iesniegu-
mos lūgtie uzlabojumi. Pavasarī tiks veikta košumkrūmu stādīša-
na un pabeigta brauktuves horizontālo apzīmējumu krāsošana.

Turpinās dokumentu sagatavošana iesniegšanai būvvaldē objekta
pieņemšanai ekspluatācijā. Būvvaldes speciālisti ielu apsekos, iz-
vērtēs uz vietas.

Projekta 2.kārtas būvdarbus veica SIA „Saldus ceļinieks”, au-
toruzraudzību nodrošināja SIA „K-RDB”, bet būvuzraudzību -   SIA
„Jurēvičs un partneri”,

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 2 883 673,86, 85%
no projekta attiecināmajām izmaksām līdzfinansē Eiropas
Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonds,3% no attiecināmajām
izmaksām ir Latvijas valsts budžeta dotācija pašvaldībām.

Dzīvojamajai mājai Augšzemes ielā 28 nomainīts jumts.
Tuvojoties gada nogalei, dzīvojamajai mājai Augšzemes ielā 28

pabeigti iecerētie darbi. Aknīstes novada pašvaldība palielinot ka-
pitāldaļas SIA „Aknīstes pakalpojumi”, deva iespēju vēl vienai dzī-
vojamajai mājai veikt remontu, kā rezultātā tika nomainīts jumta
segums, uzstādītas sniega barjeras, uzbūvētas jaunas lietus notek-
sistēmas, pārmūrētas skursteņu galvas. Kopējās izmaksas sastādī-
ja 10665.61 EUR. Darbu kvalitātei sekoja SIA „Aknīstes pakalpo-
jumi” valdes loceklis Aleksandrs Vītols un Aknīstes novada bū-
vinženieris Reinis Līcis. 

Paskaidrojuma raksta sada as Nor d m  inform cija 
1. Projekta nepieciešam bas pamatojums Likuma „Par pašvald b m” 21.panta pirm s da as 15.punkts 

nosaka, ka dome var pie emt saistošus noteikumus par 
pašvald bas nodevu ieviešanu un likum  noteiktajos 
gad jumos noteikt nodok u apm rus, savuk rt saska  ar 
likuma „Par nodok iem un nodev m” 12.panta pirm s da as 
2.,4.,7.,9.punktiem, pašvald bai, pildot likum g s, autonom s 
un br vpr t g s funkcijas, ir ties bas noteikt un iekas t 
pašvald bas nodevas. Izv rt jot Akn stes novada domes 
2011.gada 26.janv ra saistošos noteikumus Nr.1 „Par 
Akn stes novada pašvald bas nodev m" tika secin ts, ka 
nepieciešams veikt groz jumus nodevas likm  par ielu 
tirdzniec bu publisk s viet s fizisk m un juridisk m 
person m un papildin t Saistošo noteikumu tiesisko pamatu, 
papildinot to ar Likuma „Par pašvald b m” 21.panta pirm s 
da as 15.punktu, lai tas b tu atbilstošs sp k  esošajiem 
normat viem aktiem. 

2. ss projekta satura izkl sts Ar saistošajiem noteikumiem pašvald ba nosaka pašvald bas 
uzlikto nodevu maks šanas k rt bu, ar nodev m apliekamos 
objektus, likmes apm ru un atvieglojumus, k  ar  nomaksas 
k rt bu.    

3. Inform cija par pl noto projekta ietekmi 
uz pašvald bas budžetu 

Nav b tiskas ietekmes uz pašvald bas budžetu. 

4. Inform cija par pl noto projekta ietekmi 
uz uz m jdarb bas vidi pašvald bas 
teritorij  

M r grupa, uz kuru attiecin ms saistošo noteikumu 
tiesiskais regul jums, ir visas fizisk s un juridisk s personas, 
kas sa ems Noteikumos paredz to pakalpojumu.  

Saistošo noteikumu regul jums uz m jdarb bas vidi 
neietekm s. 

5. Inform cija par administrat vaj m 
proced r m 

Instit cijas, kur s priv tpersona var v rsties saistošo 
noteikumu piem rošan , ir Akn stes novada dome. 

Saistošo noteikumu projekts neskar administrat v s 
proced ras un nemaina priv tperson m veicam s darb bas 
l dzšin jo k rt bu. 

6. Inform cija par konsult cij m ar 
priv tperson m 

Nav attiecin ms. 

11.1. fiziskai personai, kurai atbilstoši normat vajiem 
aktiem nav j re istr  saimniecisk  darb ba, Ministru 
kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi 
par tirdzniec bas veidiem, kas saska ojami ar pašvald bu, 
un tirdzniec bas organiz šanas k rt bu” 7.punkt  min t s 
preces 

 

5.00 
euro 

11.2. juridiskai personai, kura re istr jusi saimniecisko 
darb bu, jebkura veida p rtikas un nep rtikas preces 

 

5.00 
euro  

11.3.  fiziskai personai, kura re istr jusi saimniecisko 
darb bu, jebkura veida p rtikas un nep rtikas preces 

 

5.00 
euro 
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 Akn stes novada pašvald bas invest ciju pl na 2014.-2016. izpilde 
Apstiprin ts ar Akn stes novada pašvald bas domes 2014.gada 26.marta l mumu Nr.13 (prot.Nr.4) 

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

priorit t m, 
papildin t ba 

ar citiem 
projektiem 

Indikat v  
summa, 

EUR, ar 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 ,  2.k rta  

VTP2, R2.17  
1510488,6

2 

 
691 858,67  788 367,36 

ERAF 

 
/27824,70 

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  
265 553,18 

 
81 873,24 

 
183 679,94 

ERAF 
- 

Izb v ta analiz cija un NAI  
(1 vien ba), rekonstru ts 

densvads. 

Novada dome, 
projekta koordi-
nators, CFLA 

2012. 2014. 

3. Akn stes novada Senioru 
dienas centra izveide 
Akn st  

VTP3, R3.13; 
VTP1, R1.20 

 
9 994,90 

 
2 360,21 7 634,69 

LEADER 
 
- 

Renov ts, apr kots Senioru  
dienas centrs  Akn st , 
Dzirnavu iel  5. 

Projekta 
koordinators, LAD 

2013. 2014. 

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

VTP2, R2.24  
179 060,06 - 149 345,50, 

ERAF 29714,56/ 
Izb v ti densvada un 
kanaliz cijas t kls Augšzemes 
ielas da  Akn st  

SIA „Akn stes 
Pakalpojumi”,  
CFLA 

2013. 2014. 

5. Tirgus ielas 
apgaismojuma 
ier košana Akn st  

VTP3, R3.78  
5 924,57 5 924,57 - - 

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. 

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

VTP3, R3.47 1 219,68 
 

1 219,68 
 - - 

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

Tautsaimniec bas 
noda a, VVD 

2014. 2014. 

7. Pašvald bas policista 
pie emšana darb . 

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

Izpilddirektors 2014. past. 

8. Akn stes vidusskolas 
garderobes da as 
remonts 

 
VTP1, R1.11 3 672,80 3 672,80 - - 

Da ji renov tas Akn stes 
vidusskolas garderobes 
telpas. 

Vidusskolas 
direktores  
vietnieks saimnie-
ciskaj  darb  

2014. 2014. 

9. M kslas skolas fili les 
telpu remonts Akn st  

 
VTP1, R1.8 5155,45 5155,45 - - 

Renov tas m kslas skolas 
fili les telpas Akn st  

Saimniec bas 
da as vad t js 
Akn st  

2014. 2014. 

10. densapg des un 
kanaliz cijas ier košana 

 
VTP2, R2.24 3 262,49 3 262,49 - - Apmekl t jiem pieejama 

tualete. Uzlaboti darba, 
Muzeja vad t ja 2014. 2014. 

Akn stes muzej  telpu uzkopšanas apst k i 
muzeja darbiniekiem.  

11. 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. 

12. Kapli as jaunb ve 
Akn st  

VTP3, R3.67 4 852,02 4 852,02 - - Veikta topogr fisk  
uzm r šana, projekt šana 

Izpilddirektors, 
b vinženieris 

2014. 2014. 

13. Siltumapg des sist mas 
vienk ršota rekonstruk-
cija Akn stes novada 
Akn stes pils t  

 
VTP2, R2.24 209 036,73 209 036,73 - - 

Akn stes vidusskolai  
nodrošin ta centraliz ta 
siltumap-g de, samazin ti 
siltuma zudumi tras s 

SIA „Akn stes 
Pakalpojumi” 

2014. 2014. 

14. Jumtu nomai a 
dz vojamaj m m j m 
Akn st , Dzirnavu iel  12, 
Augšzemes iel  28 

VTP3, R3.24 

17 747,00 17 747,00   

Iedz vot jiem uzlaboti dz ves 
apst k i, saglab ts 
pašvald bas dz vojamais 
fonds. 

SIA „Akn stes 
Pakalpojumi” 

2014. 2014. 

15. Dz vok a remonts 
Augšzemes iel  36-5 

VTP3, R3.24  

6 525,00 6 525,00 - - 

Veikta m jok a renov cija 
iedz vot ju skaita 
saglab šanai novad , 
soci l  pal dz ba 

SIA „Akn stes 
Pakalpojumi” 

2014. 2014. 

16. Jaunatnes iesp jas  VTP1, R1.49 
3 545,02 908,23 2 636,79 

LEADER  - 
Invent ra ieg de jauniešu 
aktivit šu nodrošin šanai 
Akn stes BJC. 

Akn stes BJC di-
rektore, teritorijas
pl not ja  

2014. 2014. 

17. Dzes tavu ieg de 
mednieku kolekt viem  

VTP3, R3.4; 
R.3.41; 
R3.49 

4 385,76 - - /4385,76 
AS „LVM” 

Ieg d tas 3 dzes tavas CM 
apkarošanas profilaksei. 

Teritorijas 
pl not ja 

2014. 2014. 

18. Vasaras radoš s 
darbn cas „Kabata - 
2014.” 

VTP1, R1.2; 
R 1.6 
 

* * - - 
Notikušas b rnu radoš s 
darbn cas 50 b rniem 2 
ned u garum . 

Akn stes BJC 
direktore  

2014. 2014. 

19. Sabiedr ba ar dv seli  

426,25 200,00 200,00 
KNHM 

26,25 
dal bnieku

BD 

Nopirkti,  uzlikti basketbola 
grozi, futbola v rti, volejbola 
t kls, 3 bumbas.Nokr sotas 
met la da as volejbola 
laukuma apr kojumam.  

Sportiskie 
akt visti,  Asare 

2014. 2014. 

20. Sabiedr ba ar dv seli  

2002,00 100,00 100,00 
KNHM 

2,00** 
dal bnieku 

BD 

Sadarb b  ar novada domi, 
izz ti, aizvesti  liekie koki, 
kr mi.  Aizv kti atkritumi 
iest d tas pu es,  ieg d ts 
galds ar soliem 

Radžupes ielas 
nr.1, nr.2 iedz -
vot ji  Akn st .  

2014. 2014. 

21. Sabiedr ba ar dv seli  100,34 50,00 50,00 
KNHM 

0,34** 
dal bnieku  

Ieg d ta dzija ad jumiem 
labdar bas d van m,  etno- 

Akn stes adati as 2014. 2014. 

BD gr fisko cimdu ad šanai. 
22. Sabiedr ba ar dv seli  

509,81 250,00 250,00 
KNHM 

9,81** 
darbinieku, 
amatnieka 

BD 

Izveidota Vesel bas istaba ar 
trenažieriem, daž diem 
r kiem p du mas žai, 
musku u att st bai,  kust bu 
koordin cijas tren šanai. 

PII „Bit te”, 
Akn ste 

2014. 2014. 
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AKNĪSTES NOVADA IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI 
SIA “AKNĪSTES PAKALPOJUMI” PAZIŅOJUMS

Sākot ar 2015.gada 1.janvāri skaidras naudas norēķinus SIA
“Aknīstes pakalpojumi” kasē varēs veikt tikai norādītajos kases dar-

ba laikos:
Pirmdien, trešdien, piektdien: 8:00 – 12:00
Otrdien, ceturtdien: 13:00 – 17:00

Citos laikos skaidras naudas norēķinus nevarēs veikt

j
23. Sabiedr ba ar dv seli  

808,79 400,00 400,00 
KNHM 

8,79 
dal bnieku 

BD 

Nokr sotas m jas ieeju fa-
s des, durvis, uzb v ta sa-
dz ves atkritumu konteineru 
novietne, izveidots automa-
š nu st vlaukums, noz ti 
b stamie koki, nomain tas, 
nokr sotas soli u virsmas. 

M jas „Ak cijas 
2” iedz vot ji, 
G rsene 

2014. 2014. 

 
 
*   - izmaksas saska  ar Akn stes novada pašvald bas atl dz bas nolikumu.                      Sl prakst  - projekts 2014.-2016.gadu invest ciju pl n  nebija iek auts. 
** - biedr bas „Lauku partner ba S lija” l dzfinans jums.                                                       BD - br vpr t gais darbs. 

Gaišas, izremontētas un labiekārtotas ista-
biņas- tāds skats paveras ieejot  pansionātā.
Pašlaik tajā ir 37 iemītnieki. Palātās dzīvo pa
vienam, diviem vai trijiem cilvēkiem. Tās ir ap-
rīkotas ar gaumīgām mēbelēm, televizoru.

Par dzīvošanu pansionātā katrs izlemj pats.
Ja cilvēks nespēj pats sevi aprūpēt, viņš grie-
žas sociālajā dienestā un pēc vienošanās tiek
kārtoti dokumenti pārejai uz pansionātu.
Mēneša maksa ir 505 EUR. Pansionāta ie-
mītniekiem par uzturēšanos Aknīstes vese-
lības un sociālās aprūpes centrā tiek ieturē-
ti 90% no pensijas, bet 10% paliek saviem
tēriņiem. Starpību samaksā piederīgie, bet
vientuļajiem - kompensē pašvaldība. 

Ēdināšana ir trīs reizes dienā. Kuri vēlas,
tie var iepirkties veikalā vai tirgū. Sociālais
aprūpētājs ir palīgs tiem, kuriem grūti pār-
vietoties. Arī friziera pakalpojums ir pieejams
pansionātā. Ja nepieciešama medicīniskā pa-
līdzība, tiek izsaukts ģimenes ārsts. 

2014.gadā pieciem pansionāta klientiem
atklāta acu slimība katarakta, kura novērsta iz-
darot operācijas gan Daugavpilī, gan Rīgā.
Tagad redze viņiem ir ievērojami uzlabojusies.
Vienam klientam ir veikta gūžas operācija. 

Pansionātā pie tējas tases un saldumiem
tiek atzīmētas nozīmīgas dienas. Pie senio-
riem svētkos ciemojas bērni, kuri sniedz
priekšnesumus. Katru gadu daļa pansionā-
ta iemītnieku apmeklē Ziemassvētku pasā-

kumus Gārsenes, Asares kultūras namā vai
Aknīstes kultūras centrā. Šogad viņi vieso-
jās Aknīstes novadpētniecības muzejā.  

Radoši savu brīvo laiku pavada Agris
Priede un Jānis Ribickis. Agra talants ir ap-
sveikumu  zīmēšana, bet Jānis pārsteidz ar
sacerētām dzejas rindām. Kopā sanākšanas
reizes pansionātā Jānis atdzīvina ar jestru
akordeona spēli. 

Informācija par iestādi:
SIA „Aknīstes veselības un sociālās ap-

rūpes centrs” dibināts 1997.gada 28.februārī.
Centra kapitāldaļu turētājs - Aknīstes nova-
da pašvaldība.

Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centra pansionātā
seniori aprūpēti bauda vecumdienas
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Jaunieguvumi  decembrī

Pudulis, Jāzeps. Zemes spēks : romāns
3 daļās 

J. Puduļa grāmata tapusi tepat pusgadsimta
garumā, aizsākta tālajos sešdesmitajos gados.
Romāna notikumi aizsākas 1936. gadā, di-
vus gadus pēc Ulmaņa apvērsuma. Tad seko
Baigais gads, karš, izsūtīšana. Tad atnāca
dziesmotā revolūcija, barikādes, miljonāri un
valsts novešana līdz bankrota slieksnim.
Atliek vien cerība, ka valsti vadīs cilvēki,
kuriem savas zemes, savas tautas intereses
būs pirmajā vietā.

Butrima, Danuta. Vilkezers : jūtu
sniegputeņa ilūzijas: lata romāns

Bauere, Inguna, 1960-. Pelīte : pārdomas
raisošs jocīgs stāsts par mīlestību un
atriebību ar atkāpēm

Jēruma, Inga. Ugunsdzēsēju balle: lata
romāns

Kaķi un tu - Grāmatā apkopoti aforismi
un ticējumi par kaķiem, ziņas par šo dzīvnieku
vēsturisko izcelsmi, dažādu tautu reliģiskajām
un sadzīves tradīcijām, godājot un respektējot

kaķus. Atsevišķa nodaļa veltīta kaķa
audzināšanai, kopšanai un veselības aprūpei

Medne, Olimpija Elizabete. Nolemtība
: patiess kādas dzīves stāsts

Aivenss, Sidnijs. Debesis tik tumšas:
autobiogrāfiska proza

Jansone, Astrīda, 1930-. Dārlinga līkloči
: [atmiņas]

400 veselības augi Latvijā : tējas,
izvilkumi, novārījumi, sulas, kokteiļi, pul-
veri, kompreses, apliekamie, inhalācijas,
vannas, ziedes, krēmi

Legzdiņš, Alberts, 1933-. Čikāgas
Piecīšu brīnišķīgie piedzīvojumi

Grietēna, Margarita. Polonēze ar
prezidentu: romāns

Bērziņš, Alfrēds, 1899-1977. Labie
gadi : pirms un pēc 15. maija

Konservēšana : rokasgrāmata čaklai
saimniecei

Robertsa, Nora. Kolekcionārs : [romāns]

Avotiņa, Daina, 1926-. Rūdis : romāns

Doda, Kristīna. Nodevība Beltērā :
romāns

Mariņina, Aleksandra. Pēdējā rītausma
: [romāns]

Mežavilka, Rūta, 1971-. Dzimuši
Latvijai : romāns

Flinna, Giliana. Neatrodamā:
psiholoģiskās spriedzes proza

Suvorovs, Viktors. Ledlauzis : kurš sāka
Otro Pasaules karu?

Devero, Džūda. Šampanietis brokastīs :
romāns

Forsaita, Keita. Pasaku meistara mīļotā

Railija, Lūsinda. Meitene uz kraujas :

romāns

Railija, Lūsinda. Meitene uz kraujas :

romāns

Simuka, Salla. Sārta kā asinis: romāns

Moriartija, Laiena. Mana vīra

noslēpums: romāns

Kīza, Meriana. Šarmantā vīrietī

iemīlēties nedrīkst : [romāns]

Bērnu un jauniešu literatūra

Vilka, Laura. Dana un Otrā pasaule :

[”Apakšzemes leģendu” 2.grām.]

Molds, Kriss. Baisais ceļojums : desmit

šaušalīgi klasikas un oriģinālie spoku stāsti

Riordans, Riks. Sarkanā piramīda :

[stāsts]

Sabitova, Dina. Cirks lādītē : [pasaka]

Pīčone, Liza. Toms Geitss : asprātīgi

aizbildinājumi (un citas labas lietas)

Stiltons, Džeronīmo. Metro spoks : [stāsts]

Zvirgzdiņš, Juris, 1941-. ka

Stiltons, Džeronīmo. Džeronīmo

nejēdzīgās brīvdienas

Maša un Lācis. Mirdzi, eglīte, mirdzi!

Atvaino! Etiķete bērniem un pusaudžiem

Lūdzu! Etiķete bērniem un pusaudžiem

Paldies! Etiķete bērniem un pusaudžiem

Manas mīļās sniega pasaciņas : 15

ziemīgi stāsti, kas sasildīs sirdi

V. Ancīša Aknīstes bibliotēka informē

Iestādes galvenie darbības veidi ir medi-
cīniskā palīdzība (ambulatorā daļa) un sociālā
aprūpe (pansionāts, sociālās gultas, diennakts
krīzes centrs).

Ambulatorā daļa sevī ietver:
Zobārstniecības pakalpojumi (zobārs-

tniecības kabinets)
RTG- loģistisko izmeklējumu kabinets

(RTG kabinets)
Neiroloģiskie pakalpojumi (neirologa

kabinets)
Klīniskā laboratorijas (klīniskās labora-

torijas kabinets)
Dienas stacionārs (10 gultas).
Sociālās palīdzība sevī ietver:
Pansionāts - 40 gultas
Sociālās gultas (īslaicīgas, ilgstošas)
Diennakts krīzes centrs (3 gultas)
Centra telpās atrodas NMP, aptieka, 2 ģi-

menes ārstu prakses.
L. Prande
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Būs arī Jaunā gadā rūpju stundas garas
Un laimes mirkļi ātri aizzibēs.
Un sapņi būs un darbs, kas jāpadara, 
Bet tāpēc dzīvojam zem saules mēs.

(K.Apškrūma)

Ar skuju smaržu un brīnuma gaidām pie durvīm klauvē
Ziemasssvētki, un arī gadu mija ir tepat līdzās. Varbūt ne gluži bal-
ti, bet noteikti gaiši un gaidīti, ziemas saulgrieži sasniedz katru no
mums.

Ir aizritējis vēl viens gads arī Aknīstes novadā.  Atskatoties uz
aizvadīto gadu, esam gandarīti, ka, kopīgi strādājot, dzīvē tiek īs-
tenoti vairāki mūsu vēlēšanu apvienības programmā plānotie pasākumi.
Ir sākušies kapličas būvniecības darbi, ir apgaismota Tirgus iela, no-
vadā darbu uzsācis pašvaldības policists, Gārsenes ciemā pie daudz-
dzīvokļu mājām top atpūtas un bērnu rotaļu laukums.  Šobrīd tiek

nodrošinātas brīvpusdienas 50% apmērā Aknīstes novada izglītības
iestāžu 3., 4. un 5.klases skolēniem, neņemot vērā skolēna dekla-
rēto dzīvesvietu, bet brīvpusdienas 100% apmērā tiek apmaksātas
bērniem no daudzbērnu ģimenēm. Prieks par to, ka arī šogad
Ziemassvētku konfekšu paciņas saņems ikviens skolas bērns un ne-
būs vairs viena saldumu paciņa jādala četriem vidusskolēniem.

Protams, darāmā vēl ļoti daudz, tādēļ strādāsim visi kopā, lai dzī-
ve mūsu nelielajā novadā kļūtu labāka, drošāka, stabilāka.

Lai ziemas saulgriežu zvaigznes ikvienā mājā ienes mieru un gais-
mu. Lai nākamais gads ir bagāts ar labām domām, darbīgām dienām
un priecīgiem atelpas brīžiem. Lai mūsos mājo un valda godaprāts,
vēlme saprasties un palīdzēt. Ikvienam novada iedzīvotājam no sirds
vēlam gaišus Ziemassvētkus, veselību un spēku Jaunajā gadā.

Jānis Vanags
Skaidrīte Pudāne
Guntars  Geida

Dievs radījis cilvēku, un palicis pāri māla pikucis. 
„Ko lai es vēl radu?” Dievs jautājis cilvēkam.
„Radi man laimi,” cilvēks atbildējis. 
Dievs padomājis, padomājis un ielicis māla pikuci cilvēkam

rokās.  
Viss atkarīgs no mums pašiem…..

(Aksels  Munte)

Vēlam  baltus , gaišus, saticīgus Ziemassvētkus un izdevušos
2015. gadu  visiem mūsu skolas skolēniem un viņu vecākiem, vi-
siem novada ļaudīm, kas mūs atbalsta gan ikdienā, gan svētku rei-
zēs !  

Lai katram no jums izdodas piepildīt iecerēto un atrast savu
laimes formulu! 

Gārsenes pamatskolas  kolektīvs

Laika ratam griežoties, nemanot ir aizritējis vēl viens gads. Kāds
tas bijis? Mūsuprāt, gads ir bijis ļoti darbīgs, meklējumiem un ie-
guvumiem piepildīts. Uzdrīkstēšanās un zināma veida risks ir bi-
jis neatņemama sastāvdaļa daudzu jaunu ideju uzsākšanai. Bet,
kā saka, kas neriskē tas nevinnē.

Gribam teikt paldies visiem, kas ar savu sirds siltumu, mīles-
tību un degsmi palīdz saglabāt mums dzīvesprieku, optimismu,
gandarījumu par padarīto darbu un iedvesmo  jaunām, radošām
idejām.

Baltus, svētīgus un ģimeniskus Ziemassvētkus, laimīgu, veselīgu
un darbīgu Jauno 2015.gadu!

Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,
Izplēn, pazūd un gaist.
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd. Tas palīdz. Tas mirdz.

Asares pamatskolas kolektīvs

Aknīstes novada TIP – 1.gads
Noslēdzoties 2014.gadam, Aknīstes novada Tūrisma informācijas

punktam (TIP), apritēs pirmais darbības gads. Gluži tāpat kā bēr-
nam, kurš nesen dzimis,  jāmācās smaidīt, jāmācās velties, rāpot un
staigāt, arī novada TIP attīstās pamazām, soli pa solim. Šajā rakstā
īsumā tiks apkopoti pirmā gada pirmie soļi, kas ir tikai īss ievads
kopējā novada tūrisma attīstības gaitā:

Sadarbojoties 7 Sēlijas novadu apvienības novadiem, tika izdots
jauns buklets/karte „Sēlija” , ko prezentējām arī starptautiskajā tū-
risma izstādē – gadatirgū Balttour 2014; sadarbībā ar karšu izdev-
niecību „Jāņa Sēta” un SIA „Latvijas Tālrunis” izdots informatīvs
buklets, kas tika izplatīts Latvijas DUS.

Ir notikušas regulāras pavasara un rudens sakopšanas talkas at-
sevišķos novada tūrisma objektos – Gārsenes dabas takās, Saltupes
Svētavota, Radžupes (Velna) alas teritorijā. Par dalību talkās lie-
la pateicība gan Aknīstes, gan Gārsenes pagasta senioriem, gan
Aknīstes psihoneiroloģiskās slimnīcas pacientiem un darbiniekiem,
novada skolu audzēkņiem un pedagogiem, īpaša pateicība par sma-
go darbu paveikšanu Gārsenes dabas takās pienākas Austrim
Vārnam;

Daudz darba ieguldīts tūrisma objektu infrastruktūras uzlabošanā

– ir labiekārtota Saltupju Svētavota teritorija, te ir uzstādīts uzraksts,
izbūvētas jaunas kāpnes, izveidota atpūtas vieta (paldies Valērijam
Timahovam par dāvinātajām koka sēnēm, kas tagad „aug” avota kras-
tā); ir veikti apjomīgi nolietojušos kāpņu demontāžas darbi Gārsenes
dabas takās, to vietā ir izbūvēti jauni kāpņu posmi, kuru kopgarums
sasniedz 50 metrus; takās ir uzstādītas arī restaurētas norādes un in-
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formatīvie stendi (t.sk. informatīvie stendi uzstādīti pie Gārsenes
pils un Asares muižas parka);

Aknīstē – vecā dzelzceļa sliežu posma vietā, ir tapusi jauna guļ-
baļķu lokomotīve ar vagoniem;

Asarē ir uzsākts veidot pagasta muzeju, kas tagad atrodas iepriekšējā
medpunkta atrašanās vietā parka teritorijā – muzeja ēkas vienā tel-
pā veikts pamatīgs remonts un daļēji iekārtota ekspozīcija.

Ir gandarījums, ka Aknīstes novadā pamazām sāk iedzīvoties māj-
ražošanas ideja, ka mēs jau pagājušajā gadā varējām sākt piedāvāt
mājas vīna degustācijas un cerams, ka nākamais gads pienesīs klāt
arī kūpināto sieru, čatnijus, žāvējumus utt. 

Protams, jebkurā vietā tūrisms attīstās arī vietējo iedzīvotāju ak-
tīvās darbības dēļ - tiek veidotas un uzturētas naktsmītnes, kafej-
nīcas, pasākumi; tamdēļ liela pateicība visiem, kuri mūsu novadā
sniedz šos pakalpojumus un turpina tos attīstīt;

Šogad ir veiktas iestrādes, lai jau 2015.gada pavasarī nekavējo-

ties uzlabotu tūrisma vidi – ir gatavi soliņi gan Asares parkam, gan
Gārsenes dabas takām; tāpat pavasarī tiks uzstādītas ielu norādes
zīmes Aknīstē (uz 4 galveno ielu – Skolas, Augšzemes, Dzirnavu
un Parka ielas atzarojošām ielām), norādes būs arī uz atsevišķiem
tūrisma objektiem (Radžupes alu, Romzas dižakmeni, Tunķeļu ka-
piem), tiks uzstādītas atpazīšanas zīmes dižkokiem, mainīts tiks arī
pie Astarte DUS Aknīstē esošais informācijas stends utt.

Sirsnīgu paldies vēlos sacīt visiem privāto zemju īpašniekiem,
kuru teritorijās atrodas tūrisma objekti, par sapratni un sadarbību,
tāpat arī tiem cilvēkiem, kuri ar neviltotu interesi seko līdzi izmai-
ņām un paši aktīvi iegulda savu darbu tūrisma objektu uzturēšanā!
Paldies VAS „Latvijas Valsts meži” par finansējumu, ko ieguldām
Gārsenes dabas taku attīstībā!

Mīļus Ziemassvētkus un mīļu Jauno gadu vēlot –
Līga Jaujeniece, tūrisma darba vadītāja

Sirds siltumu katrs jau domās
Mēs šodien cits citam vēlam.
Un ceram, ka piepildīsies
Kaut puse, ko vēlamies paši.
Lai sirds raizes pazūd kā dūmi
Un vietu dod sirdsmieram rāmam;
Lai piepildās pašiem it viss tas,
Ko labu mēs citiem vēlam!

(Ārija Freimane)
Ieklausies Ziemassvētkos... Ieklausies sirdī... Ieklausies Mīlestībā

un glabā šo dziesmu sevī... Un tici... Jo Mīlestība paliek pie tā,
kas tai tic!

Ziemassvētku laiks...
Viss, ko pasakām, domājam un otram novēlam, var piepildī-

ties...
Iziesim cits citam pretī, pasniegsim roku laba vēlējumam, uz-

mundrināsim viens otru ar smaidu un labestību! 
Gaišus Ziemassvētkus un skaistāko Ziemassvētku sapņu pie-

pildījumu novēlam visiem novada ļaudīm 2015. gadā!
Asares pagasta pārvaldes vadītājs Kristaps Tēts

Atkal mēs esam ceļā-
Ceļā uz laimi,
Ceļā uz zvaigznēm,
Ceļā uz cerībām,
Cerībā uz nezināmo,
Cerībā uz prieku,
Cerībā uz labākiem laikiem,
Cerībā uz sapni,
Ceļā uz dzīvi- kāda tā ir
Un beigu beigās-
Ceļā uz Ziemassvētkiem.
Ikvienam novēlu Ziemassvētku sajūtu , ko dod egļu mirdzums

un piparkūku smarža. Lai veselība un veiksme pavada visu nā-
košo 2015. gadu!

Gārsenes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Bondars. 

...laiks, kad pateikt
paldies.

Daudziem no mums Advente ir tas laiks, kad klusām gaidām pie-
nākam Ziemassvētkus.  Kad ikviena sirsniņā iedegas cerība un gai-
das pēc Ziemassvētku brīnuma. Šajā laikā ir pieņemts miers un līdz-
svara meklējumi sevī. Tas ir laiks, ko pavadīt mājās, kopā ar ģimeni,
ietinoties mandarīnu un  karstvīna smaržās. 

Taču pats galvenais šajā apcerīgajā gaidīšanas laikā —nepazaudēt
Ziemassvētku dziļāko būtību. Mēs atveram savas sirdis, savu iek-

šējo pasauli, vairāk dodam un piedodam. Un tas ir arī laiks, kad pa-
teikt paldies.

Šis gads ir paskrējis ātri un it kā nemanot, bet tas nesis sev līdzi
daudzas labas un interesantas lietas kultūras dzīvē. Pirms tuvoja-
mies vecā gada izskaņai gribētos pateikt paldies visiem ar kultūru
saistītajiem cilvēkiem. Pirmkārt,  tiem darbīgajiem pašdarbības ko-
lektīvu vadītājiem un viņu dalībniekiem, kuri nesavtīgi strādāja, lai
ar saviem priekšnesumiem priecētu ne tikai novada ļaudis, bet arī
mūsu ciemiņus. Paldies par atraktīvajām, skaistajām  dejām Ainai
Deksnei un viņas vadītā  vecākās paaudzes deju kolektīva
“Dejotprieks” dalībniekiem, vidējās paaudzes deju kolektīva ”Ieleja”
vadītājam Aivaram Ielejam un deju kolektīva dalībniekiem. Prieks,
ka mūsu pasākumus kuplina jauniešu deju kolektīvs “Ieleja Juniori
”, kuru dejas vērojot iezogas balta skaudība un sajūsma.  Arī šo ko-
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lektīvu vada Aivars Ielejs. Paldies Veronikai Papaurelei un Aknīstes
dramatiskā kolektīva dalībniekiem par izdomas bagātību, atrakti-
vitāti un mērķtiecību. Paldies Gunai Dzenei un Asares dramatiskajam
kolektīvam par atsaucību, vienkāršību,  atvērtību. Gārsenes dramatiskā
kolektīva dalībniekiem un viņu vadītājai Aijai Gasparovičai par
spēju rast risinājumus jebkurā situācijā, par izdomas bagātību un
prasmi būt atsaucīgiem. Mūsu lieliskajam dziedošajam “Viotonika”
kolektīvam un kolektīva vadītājai Violai Jasmanei, paldies Jums,
meitenes, par skanīgajām balsīm, par Jūsu atsaucību. Liels paldies
jāsaka arī grupai “Robežpunkts”, viņu vadītājam Aigaram
Belanoškam un ansambļa dalībniekiem. Jūs ar savām dziesmām
priecējāt ne tikai spēlējot ballītes, bet arī iesaistoties novadā rī-
kotajos pasākumos. Jūs visi esiet lieli entuziasti, tas ir liels un smags
darbs, ko no malas nevar novērtēt un pilnībā saprast.  Nezaudējiet
šo dzīvesprieku un vēlmi darboties, jo Jūs esiet mums vajadzīgi,
mēs Jūs novērtējam un lepojamies! Paldies tiem novada iedzīvo-
tājiem, kuri apmeklēja gan vietējo mākslinieku, gan viesmāksli-
nieku koncertus un citus pasākumus. Lai uzstātos ir vajadzīga pub-
lika, ir vajadzīgi cilvēki, kuriem dāvāt savu mākslu, sagaidīt pre-
tī labus vārdus un sirsnīgus smaidus. Paldies pašvaldībai un  vi-
siem sponsoriem, kuri atbalstīja Aknīstes novadā rīkotos pasāku-
mus. Arī turpmāk pašdarbnieki un citi mākslinieki cer uz Jūsu at-
saucību un atbalstu. Paldies!

Ziemassvētki ir vieni no gaišākajiem svētkiem! Tas ir laiks, kad
piepildās lolotākās un jaukākās vēlēšanās, kad zvaigznes nakts de-
besīs dāvā mums cerību, bet izstieptajās plaukstās krītošās snieg-
pārsliņas sola laimi un burvību. Lai Jums visiem izdodas noķert
to krītošo sniegpārslu, kas nes  veselību, laimi, mieru, saticību un
labklājību Jūsu ģimenēs! Lai nākamais  Kazas gads ir darbīgs, ra-
došu izdomu , saticības pilns!

Aknīstes novada kultūras darbinieces - 
Kristiana  un Aiga 

Šis laiks, kad daba pati klusē,
Kad baltāks kļūst par baltu sniegs,
Lai gaidīts atnāk jūsu pusē
kā laime, saticība, prieks!

Lai Ziemassvētku gaišums un miers piepilda Jūsu sirdis un
Jaunais gads nes cerības un spēku jauniem darbiem!

SIA Aknīstes Pakalpojumi

Šai Ziemassvētku naktī, kad svecītes mirdz,
Saki visu, kas sakāms, saki to no sirds.
Tas palīdzēs ielīksmot, piedot un lūgt,
Tas palīdzēs visiem
daudz labākiem kļūt!

Lai klusi, saticīgi, mīles-
tības pilni Jums
Ziemassvētkus!
Lai nākamajā gadā pie-
tiek siltu vārdu un gaišu
domu, lai miers sirdī,
mīlestība un gara spēks!

Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Aija Dronka

Šajā naktī atver durvis, 
šajā naktī sirdi ver, 

Kļūsti pats par labo burvi
Visiem prieku saujām ber!

Lai gaišās domas, miers, prieks un mīlestība, kas ielīs Tavā sirdī Svētvakarā, pavada Tevi arī visu nākošo gadu! 
Visiem Aknīstes novada iedzīvotājiem novēl pirmsskolas izglītības iestāde ,,Bitīte” kolektīvs
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Ir katram gadam laimes brīdis savs –
kā katram rītam sava gaišā mala.

... un katram gadam ir savs rūpju laiks –
...vēl katram gadam ir savs svētvakars, savs slieksnis 

balts...
/ P. Jurciņš/

Lai gan šobrīd par Ziemassvētku un Jaunā gada tuvošanos
liecina tikai sapostās egles un plāna kārtiņa slapja sniega, kas
palikusi pāri no pirmajiem puteņiem, tomēr laiks un kalendārs
ir nepielūdzami – atkal viens gads ir nemanāmi aizsteidzies- klāt
ir Ziemassvētku laiks un tepat arī Jaunais – 2015. gads, kad gai-
sā sāk virmot sveču, piparkūku un netverama brīnuma smarža.
Tas ir laiks, kad vēlos nedaudz apstāties un izvērtēt padarīto,
sakopot spēkus un idejas, lai turpinātu iesāktos darbus un mek-
lētu jaunus izaicinājumus.

Vispirms vēlos pateikties visiem, kuri atrada laiku, lai „Aknīstes
novada vēstīs” pastāstītu par saviem veikumiem, dalītos pārdomās
vai apsveiktu radus un draugus.

Administrējot mājas lapu www.akniste.lv, cenšos pēc iespējas
savlaicīgāk un plašāk atspoguļot aktualitātes novadā. To visu
var paveikt pateicoties komandas darbam. 

Arī turpmāk izdevums „Aknīstes novada vēstis” un
www.akniste.lv informēs Jūs, uzticamie lasītāji, par svarīgā-
kajiem darbiem un notikumiem pašvaldībā un novadā.

Svinot svētkus ar saviem tuvajiem, vai vienkārši domās sū-
tot laba vēlējumus, mūsu sirdīs ielīst prieks un siltums. Tās ir
īpašas izjūtas. Lai šis dvēseles stāvoklis saglabātos visu turpmāko
gadu! Novēlu, lai Ziemassvētku miers, gaisma un mīlestība ie-
nāk katrā sirdī, katrā mājā.

Sabiedrisko attiecību speciāliste Lāsma

-J. Ribickis-   

VASARAS SMARŽAS....
Zilst novakars.... Krīt tumšas koku ēnas, 
Pār tīreli skrej steidzīgs putnu bars, 
No pļavas atskan izkapts švīkas lēnas,
Un rasas dimantiem mirdz ābeļzars.
Tvan ceriņi
Smaržās līgst medainās pļavas,
No bālajiem mākoņiem mēnešrags nirst, 
Maigs vējiņš ieaijā ziedošās kļavas, 
Un smaržīgie ziedi klēpī man birst.
Rimst trokšņi
Nakts iezogas vienmēr klusa.
Vīd retās zvaigznes - kūp miglas un pļavas, 
Snauž Radžupe plašā un smaržīgā Musa,
Un naktsdziesmu žūžo varenās kļavas...

-J. Ribickis-

PIRMAIS SNIEGS 
UN AUKSTUMS...

Pirmais sniedziņš zemi sedz, 
Visur baltās egles redz.
Baltā segā tērpti koki, 
Apkārt zaigo sarmas loki...
Ziemas diena ļoti skaista. 
Sedz sniega segas ļoti baltās, 
Zemei apkārt viņiem saltās.
Sniedziņš pārklāj- kā mēnesrags naktī,
Ziemelis pūš- kā aukstuma taktī! 
Salavecis vienmēr ciemos nāk, 
Auksto salu saldē un sāk!
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2014.gada 2.decembrī 1.-4.klašu skolēni klausījās lekciju par
“’Veselīgu uzturu un aptaukošanos.” Arī mūsu vecāki varēja ap-
meklēt šo lekciju. Vispirms mums pastāstīja, kas ir enerģija un kam
tā ir nepieciešama, kur mēs savu enerģiju tērējam un kā tā organismā
veidojas. Klases stundās mēs varējām aprēķināt, cik katram kalo-
riju ir vajadzīgs uzņemt. Tas ir svarīgi, jo , ja enerģija paliek pāri,
tad bērniem veidojas liekais svars. Tāpēc mums ir nepieciešams pēc
iespējas vairāk kustēties, sportot, dejot, ko mēs labprāt arī darām.
Lai nebūtu liekā svara, ir svarīgi pareizi ēst. Mums rādīja uztura pi-
ramīdas. Tās mēs jau zinājām, jo mājturības stundās grupu darbā
tās veidojām paši, pēc tam savu darbu prezentējām. Lekcija nebi-
ja gara, bet interesanta un izsmeļoša. Uzzināju daudz ko jaunu.
Interesanti bija arī uzdevumi, uz kuriem skolēni pareizās atbildes
zināja, piemēram, ko izvēlēties: kartupeļu čipsus vai siera nūjiņas,
bulciņas vai banānus, gumijas lācīšus vai burkānu ripiņas, tikai dzī-
vē mēs bieži izvēlamies to nepareizo, garšīgāko, saldāko. Tāpēc,
jo biežāk mums to atgādinās, runās par veselīgu pārtiku, tad es ceru,
ka skolēni ēdīs garšīgi un veselīgi.(Sandis Sorokins, 4.klase)

Tagad jauniešu vidū ļoti populāri ir enerģijas dzērieni. 5.-9.kla-
šu skolēniem tika pastāstīts par enerģijas dzērienu sastāvu un to
kaitīgo ietekmi. Balstoties uz meiteņu teikto, daudzi pusaudži un
jaunieši nezina , cik kaitīgas vielas satur enerģijas dzērieni. Arī mēs
uzzinājām daudzas lietas. Visvairāk mūs ietekmē kofeīns, kas gan
dod enerģijas pieplūdumu, taču tas ir ļoti straujš un vēlāk slikti ie-
tekmē organismu. Tāpat enerģijas dzērienos atrodas tādas lietas kā
taurīns, guarāns un citas, kas rada veselības problēmas. Visvairāk
šie dzērieni ietekmē sirds un asinsvadu sistēmu, var radīt galvas-
sāpes, pat samaņas zudumu. Šajos dzērienos ir arī milzīgs cukura
daudzums, kas vēlāk var veicināt liekā svara problēmas. Ja dienā
izdzer vairāk kā 2 skārdenes, tad sekas tiešām var būt pavisam no-
pietnas. Bet labāk šos dzērienus nelietot nemaz. Par lekcijā izska-
nējušo informāciju interesi izrādīja daudzi Aknīstes . 6.-9.klašu sko-
lēni. Studentes lekcijas beigās uzdeva jautājumus par dzirdēto. Par
atbildēm varēja saņemt balviņas. (Laura Dirda, 8.klase)

Vidusskolas skolēni piedalījās veselīga uztura nodarbībā „Diētas.
Mīti un patiesība”. Mēs uzzinājām, kas ir veselīgs dzīvesveids, kas

ir diēta, kādi ir veselīgas diētas pamatprincipi, kā arī tika apskatī-
tas dažādas diētas. Lekcijas ietvaros skolēni atbildēja uz jautājumiem,
kurus bija sagatavojušas komandas „Foodtastic” uztura speciālis-
tes. Nodarbība bija interesanta un pamācoša, ar reāliem piemēriem
un dziļāku ieskatu jautājumos par mūsu pašu organismiem un tajā,
kā mēs varam to uzturēt veselīgu bez pārspīlētam metodēm.
Sagatavotās prezentācijās skolēniem tika demonstrēti fakti par pa-
reiziem ēšanas paradumiem un diētas īsto nozīmi, enerģijas dzērieniem
un to ietekmi uz organismu. Paldies komandas ”Foodastic.lv” uz-
tura speciālistēm Baibai Bremmerei, Dagnei Kantānei un Līvai
Naudiņai-Saliņai. (Kaiva Caunīte, 10.klase)

Veselības diena Aknīstes vidusskolā
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Mirdzumu acīs un mirdzumu dvēselē,
Veselību pašam un veselus mīļos,
Laiku zvaigžņu skaitīšanai,
Mazus brīnumus ikdienā
Un lielus brīnumus sirdī,
Eņģeli uz pleca un mīļus cilvēkus blakus,
Mīlestību pret Dievu, sevi pašu
Un mīlestību pret pasauli aiz loga!

Lai Ziemassvētku gaišums Jūs visus pavada 2015.gādā!

5. un 6. decembrī Salas kultūras namā notika Amatierteātru
izrāžu parāde skate. Tajā piedalījās 14 kolektīvi. Aknīstes ama-
tierteātris izrādīja A. Rancānes lugu „Kā vēja dzīti mākonī-
ši”. Režisore Veronika Papaurele.

Aknīstieši ieguva 1.pakāpi (40.5 punkti),bet Gintis
Berkmanis saņēma atzinību par spilgtu aktierspēli. 

Informācija par GALDNIECĪBAS CEHU
Ar š.g., 1.decembrī, 

darbu atsācis
GALDNIECĪBAS CEHS, GALDNIECĪBAS CEHS, 

Skolas ielā 1a, Aknīstē, Aknīstes novadā 
(pie estrādes).

Kontakttālrunis 26379336 
(Andris Zaičenkovs) 

Aknīstes novadā iededz svētku egles.
7.decembrī, otrajā

Adventē Aknīstes Bērnu un
jauniešu centrā notika svēt-
ku koncerts. Tajā piedalī-
jās Aknīstes BJC pulciņu
dalībnieki, A.
Žilinska Jēkabpils mūzikas
skolas Aknīstes filiāles
audzēkņi, kā arī viesi no A.
Žilinska Jēkabpils mūzikas
skolas. Pasākumu vadīja
„Lelles”, kuras bija aiz-
mukušas no Ziemassvētku
vecīša meža darbnīcas.
Noslēgumā Ziemassvētku
vecītis bērniem dalīja sal-
dumu paciņas.Turpinājumā
visi tika aicināti pie
Aknīstes novada domes ie-
degt pilsētas centrālo
Ziemassvētku egli. Bērni
gāja rotaļās, minēja mīklas
un centās nosargāt eglīti no
„Velna”, kurš to bija iekā-
rojis sev. Noslēgumā visi
cienājās ar saldumiem10.
decembrī Asares k/n no-
tika pēcpusdiena bērniem
„Ziemassvētkus gaidot”,
kurā skolēni, sadalījušies
komandās, minēja mīklas,
centās atpazīt
Ziemassvētku melodijas, ri-

sināja krustvārdu mīklas, lika puzles un veica citus dažādus uzdevumus. Uzvarēja draudzība starp komandām „Brīnumsvecītes” un
„Saulēniņi”!Turpinājumā devāmies iedegt egli pie Asares pagasta pārvaldes, kur skolēni lasīja dzejoļus un Asares k/n ģitāristu pulciņa
dalībnieki priecēja ar dziesmām!

12.decembra pēcpusdienā Gārsenē pie pagasta pārvaldes tika iedegta svētku egle. Kultūras darba vadītāja Kristiana aicināja pa-
matskolas direktores v.i. Marutu Caunīti, pagasta pārvaldes vadītāju Jāni Bondaru, senioru pārstāvi un jauniešus izliet laimi nākoša-
jam gadam. Ielejot izkausētu alvas pakaviņu ūdenī, izveidojās dažādas figūras, kurās tika saskatīti un minēti priekšmeti, notikumi, ko
varētu piedzīvot gārsenieši kazas gadā. Tad sekoja mīklu minēšana, dziedāšana un iešana rotaļās, līdz egle iedegās visā krāšņumā.
Klātesošie tika cienāti ar karstu tēju un pankūkām. Par garšīgā cienasta sagatavošanu pateicība Veronikai Pliskai.

L. Prande
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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”. 

Pārdod māju vistu olas. Pārdod 2 skais-
tus gaiļus (7 mēn.) turēšanai .
Tālrunis:29544874 

Pāri sirmām kapu priedēm
Pāršalc Tavas dzīves stāsts.
Pāri darbam, sāpēm, ilgām
Baltu, vieglu smilšu klāsts..

Pieminēsim Mūžībā aizgājušos:
Antans Griškens, 01.04.1930. 
– 07.11.2014.
Vladimirs Larionovs, 02.04.1951. 
– 16.11.2014.
Miervaldis Kalnietis, 26.02.1934.
– 24.11.2014.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!
Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa

Labam cilvēkam ir saule plaukstā,
ar viņu nesalst arī ziemā aukstā,
visapkārt darbi paveicas un zied,
kad cilvēks labs caur dzīvi iet.

Sveicam decembra jubilārus
Aknīstē
Kaļčika Lorena-50
Siliniece Anfija-55
Miglāns Jānis-55
Stepanovs Aleksandrs-60
Jaujeniece Silvija-60
Mežaraupe Ruta-65
Mališeva Valija-65
Astahova Jekaterina-65

Zvērs Kārlis-70
Bruņiniece Zita-70
Kunicka Ritma-75
Papaurele Ņina-85
Koponāne Anna-85

Asarē
AšaksAigars-50
Lamberga Ņina-65
Bareika Līvija-75
Rācene Ārija-85

Gārsenē
Ivanovs Grigorijs-70

Tā sacīja meža māte,
Pa siliņu tecēdama:
Pūt, vējiņ, nelauz koku,
Mans bērniņš šūpulī.

Sveicam Aknīstes novada dzimtsa-
rakstu nodaļā reģistrētos bērniņus:

Keitu Doroškinu, Ģirtu Zinaru,
Kasparu Makovecki, Robertu 
Čereškeviču, Kintiju Kseniju
Dreimani un Agni Puķānu. 

Kopā ar vecākiem priecājamies 
par viņu nākšanu pasaulē!

Aknīstes novada dzimtsarakstu 
nodaļa

Par cilvēku darbu un Ziemassvētkiem...
Mēs, Aknīstes iedzīvotāji, ļoti prie-

cājamies un novērtējam zobārsta Igora
Ivankova kvalitatīvo darbu un attieksmi
pret klientu. Saprotošā attieksme un in-
dividuālā pieeja pret klientiem, kā arī aug-
stā darba atbilstība mūsdienu prasībām ir
speciālista galvenās kvalitātes, ko ceram
saņemt arī turpmāk.

Aknīstes iedzīvotāji pateicas par at-
saucību, pieklājību un profesionalitāti.
Novēlam nezaudēt entuziasmu un ie-
dvesmu, kā arī iecietību darot savu dar-
bu. Lai nākamajā gadā nezūd apņēmība
turpināt labi iesākto, piepildīt mazus un
lielus sapņus, īstenot mērķus un saglabāt
ticību, ka vispirms mēs katrs pats par sevi
un tad visi kopā esam spējīgi radīt brī-
numus, kas pārsteidz mūs pašus un citus.

Gaišus svētkus!

I.Blešķe

Gūt var ņemot,
Gūt var dodot,
Dodot gūtais neatņemams.

/ J.Rainis/
Mīļš paldies Olitai Timzei par piegā-

dātu retu eksponātu Aknīstes novadpēt-
niecības muzejam.

Olga Vabeļa

Visiem novada iedzīvotājiem un vie-
siem

Cerībām – zaļas egles sīkstumu, dar-
biem – dvēseles mūžību, domām –
Ziemassvētku sniega baltumu! Novēlu
stipru veselību! Tā ir visa pamats, pārējais
– tad ar roku sasniedzams, īpaši, ja visi
strādāsim, atpūtīsimies kopā.

Aija Voitiške

Sniegotu ziemu, siltu pavasari, karstu
vasaru un  lietu, rudenīgu rudeni. Lai ir
gandarījums par paveikto visiem lieliem
un maziem. Jaukus, ģimeniskus
Ziemassvētkus un veiksmīgu Jauno
gadu.

Aknīstes vidusskolas kolektīvs.

Kur mēs mīļi runājam,
Tur zied balts āboliņš;
Kur mēs sīvi rājamies,
Tur zemīte pušu plīsa.

/Latviešu t.dz./
Lai saticīgs un interesantiem pasāku-

miem bagāts 2015. gads biedrības „Manai
mazpilsētai Aknīstei” biedriem, projekta
„Kodols” un jaunizveidotās tautiņdziesmu
grupas dalībniekiem, Senioru centra la-
bajiem „gariņiem”, Veselības veicināšanas
grupas darbīgajiem cilvēkiem,
Ziemassvētku labdarības akcijas atbalstī-
tājiem un visiem Aknīstes patriotiem.

Skaidrīte Medvecka

Sniegpārslu lietus,
Kartiņu lietus,
Mīļvārdu lietus
Ziemas saulgriežu vakarā
lai pāri tev līst,
lai tu staro kā egle zaļu nākotnes 
cerību dzietos,
un lai vārdu sudrabs
ap tevi arvien ir īsts!

Sveicam decembra jubilāres 
Ilgu Cālīti
Edīti Eleksi

Biedrība „Manai mazpilsētai
Aknīstei”
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