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Par pašvaldības budžeta izpildi
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likumu „Par

pašvaldību budžetiem”,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,

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

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta 2014.gada
janvāra-novembra ieņēmumus – EUR 2975861,51 un izdevumus –
EUR 3511253,57; speciālā budžeta ieņēmumus – EUR 123688,77
un izdevumus – EUR 121028,04.

Par saistošo noteikumu Nr.30/2014 „Grozījumi Aknīstes no-
vada domes 2014.gada 12.februāra saistošajos noteikumos
Nr.3/2014 „Par Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plā-
nu 2014.gadam”” apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo, otro daļu,
likumu „Par pašvaldību budžetiem”,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,
A.Zībergs, V.Čāmāne, J.Vanags, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav;

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.30/2014 „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.31/2014 „Grozījumi Aknīstes no-
vada domes 2014.gada 12.februāra saistošajos noteikumos
Nr.4/2014 „Par Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta
plānu 2014.gadam”” apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo, otro daļu,
likumu „Par pašvaldību budžetiem”,

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

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.31/2014 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 2014.gada 12.februāra saistošajos noteikumos
Nr.4/2014 „Par Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plā-
nu 2014.gadam””.

Aknīstes vidusskolas komandas uzvara novadu spēlēs. 
Turpinājums 13. lpp. Foto http://www.szf.lu.lv/dzive-lu-szf/aktualitates/ak/t/31071/

2014.gada 23.decembrī
Aknīstes novada domes sēdē pieņemtie lēmumi
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Par līgumu slēgšanu un noslēgto līgumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās da-

ļas 2.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,

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

Apstiprinātdāvinājuma līgumu ar J.R. par divu durvju koka skap-
ja dāvinājumu Asares muzejam. 

Apstiprināt sadarbības līgumu ar AS „Latvijas valsts meži” par
pašvaldības autoceļu izmantošanu kokmateriālu transportēšanai un
par ceļa posmu uzturēšanu.

Apstiprināt līgumu ar AS „Sadales tīkls” par pieslēguma ierī-
košanu Kapu ielā 1A, Aknīstē. Līguma summa EUR 1521,60.

Apstiprināt līgumu ar SIA „Remido” par pasākumu Gārsenes
kultūras namā 05.12.2014. Līguma summa EUR 715,00.

Apstiprināt līgumu ar Z.I. par Gārsenes kultūras nama telpu nomu
06.12 – 07.12.2014. Līguma summa EUR 32,10 (par 30 cilv.).

Apstiprināt galvojuma līgumu ar SIA „Vides investīciju fonds”
par SIA „Gārsenes komunālie pakalpojumi” aizņēmumu projekta
realizācijai. Aizņēmuma summa EUR 55000,00.

Apstiprināt līgumu ar būvinženieri M.D., reģ. Nr.11024711178
par „Vienkāršotās atjaunošanas bez lietošanas veida maiņas” ap-
liecinājuma kartes izstrādi Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes nova-
dā. Līguma summa EUR 500,00.

Apstiprināt līgumu ar SIA „Karšu izdevniecība Jāņa sēta” par
Aknīstes novada kartes faila sagatavošanu un lietošanas tiesībām
iespieddarbos. Līguma summa EUR 457,38.

Slēgt līgumu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par Jēkabpils gal-
venās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikša-
nu un finansēšanu. Līguma summa EUR 1272,00.

Apstiprināt līgumu ar SIA „Karšu izdevniecība Jāņa sēta” par
Sēlijas novada tūrisma kartes izgatavošanu. Līguma summa EUR
186,16.

Apstiprināt līgumu ar Ņ.P. par lekcijas „Medikamenti ārstē vai
zāļo?” vadīšanu 10.12.2014. Dzirnavu ielā 5, Aknīstē. Līguma sum-
ma EUR 40,00.

Apstiprināt līgumu ar Latvijas Pašvaldību mācību centru par
vienas dienas izbraukuma mācībām „Bērnu tiesību aizsardzība”
22.12.2014. Aknīstes vidusskolā. Līguma summa EUR 1000,00.

Slēgt līgumu ar IK „Valters P” par dzīvokļa „Kraujas 2”- 2,
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, remontu. Līguma summa EUR
3852,72 (no Gārsenes pagasta pārvaldes līdzekļiem).

Slēgt līgumu ar SIA D&D COMPANY par muzikālo pakalpo-
jumu Asares kultūras namā 25.12.2014. Līguma summa EUR 500,00.

Slēgt līgumu ar z/s „Mālkalni” par muzikālo pakalpojumu Asares
kultūras namā 25.12.2014. Līguma summa EUR 320,00.

Slēgt līgumu ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vi-
des zinātnisko institūtu „BIOR” par laboratorisko izmeklējumu
veikšanu Asares pamatskolā, Asares pagasta pārvaldē, PII „Bitīte”.

Par Aknīstes novada pašvaldības amatu kataloga apstipri-
nāšanu

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likumu, Ministru kabineta 30.11.2010. notei-
kumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”,

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Zībergs,
V.Čāmāne, J.Vanags, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTU-
RAS – 1 (A.Ielejs), Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības amatu katalogu.

Par Aknīstes novada pašvaldības darbinieku atlīdzības sis-
tēmas pilnveidošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da-
ļas 12.un 13.pantu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likumu, Ministru kabineta 30.11.2010. no-
teikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu kata-
logs”, Ministru kabineta 29.01.2013. noteikumiem Nr.66 „Noteikumi
par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku dar-
ba samaksu un tās noteikšanas kārtību”,

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

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības darbinieku atlīdzības
sistēmu.

Par Aknīstes novada pašvaldības institūciju amatpersonu un
darbinieku Atlīdzības nolikuma apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da-
ļas 12.punktu, 13.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības liku-
mu, Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumiem Nr.1075 „Valsts
un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, Ministru kabineta
29.01.2013. noteikumiem Nr.66 „Noteikumi par valsts un pašval-
dību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās
noteikšanas kārtību”,

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

Atzīt par spēku zaudējušu Aknīstes novada pašvaldības Atlīdzības
nolikumu, kas apstiprināts 2014.gada 12.februāra Aknīstes nova-
da domes sēdē (prot.Nr.2, 15.#).

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības institūciju amatperso-
nu un darbinieku Atlīdzības nolikumu.

Par prēmiju izmaksāšanu
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un

darbinieku atlīdzības likuma 16.pantu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,

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

Piešķirt prēmijas 30 – 40% apmērā no amata algas Aknīstes no-
vada pašvaldības pastāvīgi strādājošajiem darbiniekiem, nepārsniedzot
minimālo algu, pamatojoties uz Aknīstes novada domes sēdē
22.10.2014. (prot.Nr.18, 16.#) apstiprinātajiem noteikumiem „Par
Aknīstes novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu”.

Piešķirt prēmijas 40% apmērā no zemākās amata likmes Aknīstes
vidusskolas, Asares pamatskolas, Gārsenes pamatskolas un pirm-
sskolas izglītības iestādes „Bitīte” pedagogiem.

Aprēķinot prēmijas, ievērot:
prēmija pienākas par pamatdarbu;
prēmijas tiek aprēķinātas proporcionāli 2014.gadā nostrādātajam

laikam un slodzes lielumam.
Prēmijas neizmaksāt administratīvi sodītajiem darbiniekiem.

Par SIA „Gārsenes komunālie pakalpojumi” valdes locekļa
J.Bondara iecelšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
9.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapi-
tālsabiedrībām” 11.pantu, 14.pantu, 48.panta pirmās daļas 3.punktu,

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

Par SIA „Gārsenes komunālie pakalpojumi” valdes locekli no
27.12.2014. līdz 30.06.2015. iecelt Jāni Bondaru, personas kods
230357-11163.

Uzdot Jānim Bondaram reģistrēt izmaiņas valdes locekļa piln-
varu termiņā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

Par Aknīstes novada Investīciju plāna 2015.-2017.gadam ap-
stiprināšanu

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 22.pan-
ta trešo daļu, Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.711
„Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas doku-
mentiem” 16.punktu,

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

Apstiprināt Aknīstes novada attīstības programmas 2014.-2020.ga-
dam Investīciju plānu 2015.-2017.gadam.
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Lēmumu par Investīciju plānu 2015.-2017.gadam apstiprināša-
nu publicēt laikrakstā „Aknīstes Novada Vēstis” un pašvaldības mā-
jas lapā www.akniste.lv.

Par aktualizētā Aknīstes novada attīstības programmas 2014.-
2020.gadam Rīcības plāna 2015.-2020.gadam apstiprināšanu

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 22.pan-
ta trešo daļu, Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.711
„Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas doku-
mentiem” 16.punktu,

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

Apstiprināt Aknīstes novada attīstības programmas 2014.-2020.ga-
dam aktualizēto Rīcības plānu 2015.-2020.gadam.

Lēmumu par aktualizētā Rīcības plāna 2015.-2020.gadam ap-
stiprināšanu publicēt laikrakstā „Aknīstes Novada Vēstis” un pa-
švaldības mājas lapā www.akniste.lv.

Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma

3.panta pirmās daļas 1.punktu, 2.punktu, 4.panta otro daļu, 4.panta
ceturtās daļas 6.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas liku-
ma 3.panta 2.punktu un Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109
„Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu,
2014.gada 16.decembra Mantas atsavināšanas komisijas lēmumu Nr.7,

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

Atļaut atsavināt Aknīstes novada pašvaldībai piederošo nekus-
tamo īpašumu (dzīvokli):

Saltupes iela 2, dzīvoklis Nr.3, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra
Nr.5605 900 0013, ar platību 22,9 m2, kas sastāv 229/1194 kopīpašu-
ma domājamās daļas no būves un no zemes. Noteikt, ka atsavināmā
nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR 600,00. Nekustamā
īpašuma (dzīvokļa) atsavināšanas veids ir pārdošana izsolē.

Atļaut atsavināt Aknīstes novada pašvaldībai piederošo nekus-
tamo īpašumu (zemes gabalu):

Saltupes ielā 14, Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra Nr.5605 001
0523, kopējā platība 0,1132 ha, un noteikt, ka atsavināmā nekus-
tamā īpašuma (zemes gabals zem citām personām piederošas ap-
būves) nosacītā cena ir EUR 1450,00. Noteikt, ka nekustamā īpa-
šuma atsavināšanas veids ir pārdodot par brīvu cenu.

Apstiprināt Aknīstes novada domes izsoles noteikumu Nr.04/2014
„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā dzīvokļa Saltupes
ielā 2, dzīvoklis Nr.3, Aknīstē, Aknīstes novadā atsavināšanu”. 

Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt aug-
stāknorādīto nekustamo īpašumu atsavināšanu.

Par Aknīstes novada pašvaldības Iekšējo datu apstrādes aiz-
sardzības noteikumiem

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās da-
ļas 2.punktu, Valts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās da-
ļas 2.punktu, Ministru kabineta 30.01.2001. noteikumu Nr.40
„Personas datu aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoris-
kās prasības” 5.punktu, Informācijas atklātības likuma 5.panta ot-
rās daļas 2.punktu,

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

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības Iekšējo datu apstrādes
aizsardzības noteikumus.

Par darba dienu pārcelšanu 2015.gadā
Pamatojoties uz Ministru kabineta 26.05.2014. rīkojumu Nr.245

„Par darba dienu pārcelšanu 2015.gadā”,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,

A.Zībergs, V.Čāmāne, J.Vanags, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav;

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Pārcelt darba dienu no piektdienas, 2015.gada 2.janvāra, uz sest-

dienu, 2015.gada 10.janvāri, un darba dienu no pirmdienas, 2015.gada
22.jūnija, uz sestdienu, 2015.gada 27.jūniju. 

Ieteikt komersantiem un organizācijām, nosakot darba un atpū-
tas laiku, ievērot šā rīkojuma 1.punktu.

Par patapinājuma līgumu slēgšanu ar medību tiesību lieto-
tājiem par dzesētavu nodošanu lietošanā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmo un tre-
šo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta otro daļu, 41.pan-
ta otro un trešo daļu, 43.panta otro daļu, Publiskas personas finan-
šu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta tre-
šo daļu, Ministru kabineta 2014.gada 2.jūlija rīkojumu Nr.322 „Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un informatīvo ziņojumu „Par
Āfrikas cūku mēra profilakses pasākumiem medību jomā” (pieņemts
Ministru kabineta 2014.gada 18.februāra sēdē (prot.10. 34.§), lai no-
drošinātu Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas
pasākumu īstenošanu, 2014.gada 3.septembrī noslēgto līgumu starp
Lauku atbalsta dienestu un Aknītes novada pašvaldību par atbalsta
saņemšanu Nr.030914-160,

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

Slēgt patapinājuma līgumu par dzesētavas lietošanu ar Mednieku bied-
rību „Asare”, reģistrācijas Nr. 40008178674, juridiskā adrese: „Bērzaine”,
Ancene, Asares pagasts, Aknīstes novads, LV-5210, par 1(vienas) dzesētavas
Mark LM (Modelis UK602 UKG600) nodošanu lietošanā. 

Slēgt patapinājuma līgumu par dzesētavas lietošanu ar
Mednieku kolektīvu „Vilkplēši”, juridiskā adrese: „Akmentiņi”,
Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, LV-5218, par 1(vienas) dzesē-
tavas Mark LM (Modelis UK602 UKG600) nodošanu lietošanā. 

Slēgt patapinājuma līgumu par dzesētavas lietošanu ar
Mednieku biedrību „Aknīste”, reģistrācijas Nr. 40008198420, ju-
ridiskā adrese: Augšzemes iela 28-7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-
5208, par 1(vienas) dzesētavas Mark LM (Modelis UK602 UKG600)
nodošanu lietošanā. 

Līgumā ietvert nosacījumu, ka Līgums tiks lauzts un dzesētava
atdodama atpakaļ, ja tā netiek lietota atbilstoši patapinājuma līgu-
mā ietvertajam mērķim – īstenot Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku
mēra ierobežošanas pasākumus.

Līgums tiek noslēgts uz 5 (pieciem) gadiem.

Par pašvaldības materiālo pabalstu piešķiršanu
Pamatojoties uz Aknīstes novada domes 21.10.2009. Saistošajiem

noteikumiem Nr.14/2009 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes no-
vada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli”,

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

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

EUR 150,00.
Piešķirt 1 personai ārstēšanās pabalstu sakarā ar ilgstošu ārstēšanos.

Kopā EUR 145,00.
Piešķirt brīvpusdienas 50% apmērā uz laiku no 01.01. – 31.05.2015.

– 3 skolēniem.
Piešķirt brīvpusdienas 50% apmērā uz laiku no 01.01. – 31.05.2015.

– 24 PII „Bitīte” audzēkņiem.
Piešķirt brīvpusdienas 100% apmērā uz laiku no 01.01. –

31.05.2015. – 20 PII „Bitīte” audzēkņiem.
Piešķirt brīvpusdienas 100% apmērā uz laiku no 01.01. –

31.05.2015. – 23 skolēniem.

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā
Pamatojoties uz likumu „Par dzīvojamo telpu īri”, likuma „Par

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6., 14.pantu un Aknīstes
novada domes 16.09.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr.8/2009 „Par
Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risinā-
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šanā”, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu
un 15.panta pirmās daļas 9.punktu,

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

Izīrēt M.A. dzīvokli Parka ielā 1, Aknīstē, īres līgumu slēdzot uz
1 gadu.

Izīrēt I.M. dzīvokli „Spodras”- 18, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes
novadā, īres līgumu slēdzot uz 6 mēnešiem.

Par izdevumu attaisnojošo dokumentu apmaksas kārtību
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da-

ļas 27.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,

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

Noteikt, ka Aknīstes novada pašvaldības norēķinu personām iz-
devumu attaisnojošie dokumenti līdz EUR 1000,00 jāsaskaņo ar pa-
švaldības izpilddirektoru Jāni Gavaru ar 01.01.2015.

Par Aknīstes novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturē-
šanas darbu tehnisko specifikāciju apstiprināšanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 08.01.2008. noteikumiem Nr.10
„Kārtība, kādā tiek pārraudzīta pašvaldības ceļu, komersantu ceļu
un māju ceļu būvniecība, rekonstrukcija un uzturēšana”, Ministru
kabineta 09.03.2010. noteikumiem Nr.224 „Noteikumi par valsts
un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpil-
des kontroli”,

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

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības autoceļu ikdienas uz-
turēšanas darbu tehniskās specifikācijas.

Par Aknīstes novada CIF mērķdotācijas izlietojuma per-
spektīvo plānu 2015.-2017.gadam

Pamatojoties uz Ministru kabineta 09.03.2010. noteikumiem Nr.224
„Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas
prasībām un to izpildes kontroli”,

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

Iekļaut Aknīstes novada CIF mērķdotācijas izlietojuma per-
spektīvajā plānā 2015. – 2017.gadam pašvaldības autoceļa „Gārsene
– Kraujas” posma Kraujas ciema robežās seguma uzlabošanu, vei-
cot virsmas divkāršo apstrādi ar šķembām un bitumena emulsiju.

Par pašvaldības zemes nomu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da-

ļas 27.punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,

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

Iznomāt L.C. pašvaldības zemes gabalu 2,4 ha platībā, kadastra
Nr.5644 005 0338, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem.
Zemes lietošanas mērķis 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir lauksaimniecība.

Iznomāt D.Ž. pašvaldības zemes gabalu 2,5 ha platībā, kadastra
Nr.5625 004 0325, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem.
Zemes lietošanas mērķis 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir lauksaimniecība.

Iznomāt S.B. daļu no pašvaldības zemes gabala 1,5 ha platībā,
kadastra Nr.5605 001 0151, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10
gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0502 – pagaidu atļautā zemes
izmantošana sakņu dārziem.

Iznomāt N.R. pašvaldības zemes gabalu ar kadastra Nr.5662 001
0141 – 1,3 ha platībā un kadastra Nr.5662 003 0120 – 20,0 ha platībā,
un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas
mērķis 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.

Iznomāt J.B. pašvaldības zemes gabalu ar kadastra Nr.5644 004
0262 – 0,5 ha platībā, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem.
Zemes lietošanas mērķis 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas

27.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Aknīstes
novada domes 2009.gada 26.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.5
„Par teritorijas plānojumiem”,

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

Zemes gabalam – daļai no zemes vienības ar kadastra Nr.5662
004 0001 – 1,0 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi – 1003 –
lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve.

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5644 004 0340 ar ko-
pējo platību 0,1211 ha noteikt zemes lietošanas mērķi – 1101 – zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes no-
dalījuma joslā.

Par VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” arodbied-
rības atbrīvošanu no telpu nomas maksas

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

Atbrīvot VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” arodor-
ganizāciju no Gārsenes kultūras nama nomas maksas Ziemassvētku
pasākuma organizēšanai šī gada 27.decembrī.

Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās da-

ļas 3.punktu, Administratīvā procesa likuma 63.pantu pirmās da-
ļas 3.punktu,

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

Anulēt ziņas par J.K. deklarēto dzīves vietu. 
Anulēt ziņas par A.T. deklarēto dzīves vietu.

Par Gārsenes pamatskolas likvidēšanu
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu,

23.panta otro un piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 8.punktu, ņemot vērā Gārsenes pamatskolas reorga-
nizācijas darba grupas ziņojumu,

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

Likvidēt Gārsenes pamatskolu 2015.gada 31.jūlijā.
Izveidot Gārsenes pamatskolas likvidācijas komisiju šādā sastāvā: 
Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Gavars
Komisijas locekļi: Guntars Geida, Maruta Caunīte, Skaidrīte

Pudāne, Liene Valaine. 
Saskaņot Gārsenes pamatskolas likvidāciju ar Latvijas

Republikas Izglītības un zinātnes ministriju. 
Gārsenes pamatskolas likvidācijas komisijai nodrošināt

izglītības iestādes materiālo un finanšu līdzekļu inventarizāciju, mantas
vērtības un saistību apjoma noteikšanu, kā arī nodrošināt finanšu
līdzekļu, mantas un saistību, arhīva un lietvedības nodošanu Gārsenes
pagasta pārvaldei. 

Noteikt, ka Gārsenes pagasta pārvalde ir Gārsenes pamatskolas
tiesību, saistību, lietvedības un arhīva pārņēmēja.

Gārsenes pamatskolas direktora p.i. M.Caunītei līdz 2015.gada
30.janvārim brīdināt darbiniekus par Gārsenes pamatskolas likvidāciju
un darba tiesisko attiecību izbeigšanu saskaņā ar Darba likuma normām. 

Likvidācijas procesu organizē Gārsenes pagasta pārvaldes vadītājs
J.Bondars un pašvaldības izpilddirektors J.Gavars.

Lēmuma izpildi kontrolē Aknīstes novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja V.Dzene.
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APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē                                                                

2014.gada 23.decembrī (protokols Nr.20, 12.#)

Aknīstes novada domes 
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 04/2014

„Par Aknīstes novada pašvaldības
īpašumā esošā dzīvokļa Saltupes ielā 2- 3,
Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanu”

Izsoles organizētājs: Aknīstes novada pašvaldība, reģ. Nr.
90000026441, adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads.

Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība.
Pārdošanas metode: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela 7, Aknīste,

Aknīstes novads.
Izsoles laiks: 2015.gada 9.februārī plkst. 11:00.
Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināša-

nas komisija:
komisijas priekšsēdētāja:    Liene Valaine
komisijas locekļi:                Ilze Ieleja

Jānis Gavars                                                                                                       
Sekretāre:                            Ināra Buiķe
Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošs nekustamais īpašums

(dzīvoklis): 
Saltupes iela 2, dzīvoklis Nr.3, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra

Nr. 5605 900 0013, ar platību 22,9 m2, kas sastāv no 229/1194 ko-
pīpašuma domājamās daļas no būves un no zemes. Nekustamā īpa-
šuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR 600,00 (seši simti euro 00
centi).

Nekustamā īpašuma objekta izsoli sāk ar izsoles objekta noteikto
nosacīto cenu.

Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt izsoles ob-
jektu dabā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās līdz plkst.
14.30, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu pa tālruni 22029315.

Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 30,00 (trīs-
desmit euro 00 centi).

Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā.
Izsoles dalībniekiem jāreģistrējas Aknīstes novada pašvaldībā,

Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”
un Aknīstes novada pašvaldības interneta mājas lapā www.aknis-
te.lv norādītajā termiņā, iepriekš samaksājot drošības naudu 10%
apmērā no katra izsolāmā nekustamā īpašuma objekta nosacītās ce-
nas un reģistrācijas nodevu EUR 14,23 (četrpadsmit euro 23 cen-
ti). Drošības nauda un reģistrācijas nodeva uzskatāma par iesnieg-
tu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles noteikumos no-
rādītajā bankas kontā. 

Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies viens preten-
dents, nekustamais īpašums tiks pārdots vienīgajam pretendentam,
ja viņš pārsolīs izsoles objekta nosacīto cenu. 

Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bezskaidras nau-
das pārskaitījumu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas
Nr.90000026441 A/S „SEB banka” bankas kontā Nr. LV82UNLA
0009 0121 30037, bankas kods UNLALV2X. 

Visa izsolē nosolītā cena (tai skaitā drošības nauda) tiek uzska-
tīta par nekustamā īpašuma pirkuma maksu.

Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta nekustamā īpašu-
ma pirkuma maksā. 

Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties izsolē, var
pieteikties Aknīstes novada pašvaldībā līdz 2015.gada 6.februārim
darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās
līdz 14.30. 

Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai piedalītos izso-
lē, nekustamā īpašuma pirkšanai jāiesniedz Aknīstes novada pašvaldībā

izsoles komisijai šādi dokumenti: 
Fiziskām personām: 
Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos

iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles
noteikumiem; 

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

iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles
noteikumiem; 

dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks) vai attie-
cīgās pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegā-
di; 

apliecināts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra
(Komercreģistra) izsniegtās reģistrācijas apliecības kopija; 

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

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

izsolē (uzrādot pasi). 
Ja nepieciešams, no attiecīgā valsts reģistra Mantas atsavināša-

nas komisija var pieprasīt zvērināta revidenta vai licencēta audito-
ra atzinumu par šīs juridiskās personas gada pārskatu.

Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ
netiek atdoti. 

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

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

cijas termiņš; 
nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie dokumenti; 
rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpašuma atsavi-

nāšanas izsoles noteikumiem.
Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu eksemplārā

izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms izsoles sākšanās aplieci-
na, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem. 

Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas numuru. 
Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo īpašumu. Uzziņas

pa tālr.22029315. 
Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam izpaust

jebkādas ziņas par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem. 
Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram (pro-

tokolistam) reģistrācijas apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz
izsoles dalībnieka reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģis-
trācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram. 

Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ierodas ne ma-
zāk kā divi dalībnieki, kuri reģistrēti noteiktajā kārtībā. 

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

Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus apstip-
rināt gatavību piedalīties izsolē. 

Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kar-
tīti ar numuru. Katrs šāds solījums ir dalībnieka apliecinājums, ka
viņš palielina izsolāmā objekta cenu par noteikto cenas pieauguma
apmēru EUR 30,00. Ja neviens no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu
nepārsola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto aug-
stāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. 

Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena objekts ir pār-
dots personai, kas nosolījusi pēdējo augstāko cenu. Ja vairāki da-
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lībnieki vienlaicīgi nosolījuši vienu un to pašu cenu, priekšroka pirkt
objektu ir dalībniekam, kurš pirmais no viņiem saņēmis izsoles da-
lībnieka reģistrācijas apliecību. 

Dalībnieks, kas, nosolījis visaugstāko cenu izsolē, tiek ierakstīts
izsoles protokolā, kurā norāda dalībnieka

juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs un noso-
lītā cena; 

fiziskas personas: vārds, uzvārds, personas kods un nosolītā cena. 
Pircējs, kas, konkrētam objektam nosolījis pēdējo augstāko cenu,

izsoles vietā nekavējoties ar savu parakstu apliecina, ka protokolā
norādītā cena atbilst tai, ko viņš ir nosolījis. 

Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet neparakstās pro-
tokolā, uzskatāms par atteikušos no nosolītā objekta. Šajā gadīju-
mā Mantas atsavināšanas komisija ir tiesīga attiecīgo dalībnieku svīt-
rot no dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta dalības mak-
sa un drošības nauda. Tad Mantas atsavināšanas komisija pēdējam
pārsolītājam pircējam piedāvā atsavināmo nekustamo īpašumu par
viņa nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo nekustamo
īpašumu pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vairāki dalībnieki, iz-
soli nekavējoties atkārto no pirmspēdējās augstākās cenas. 

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

Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kurš no-
solījis nekustamā īpašuma objektu, saņem rēķinu samaksas veik-
šanai. 

Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēgšanai. 
Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles nosacīto cenu

vai arī izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, 7 dienu lai-
kā pēc izsoles nav iesniedzis Mantas atsavināšanas komisijai ban-
kas dokumentus par to, ka attiecīgie norēķini ir nokārtoti, viņš zau-
dē tiesības uz atsavināmo nekustamā īpašuma objektu. Reģistrācijas
nodeva un drošības nauda attiecīgajam dalībniekam netiek atmak-
sāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu
nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles da-
lībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu.  

Izsoles dalībniekiem, kas pārtraukuši solīšanu izsoles gaitā, dro-
šības nauda tiek atmaksāta 

nedēļas laikā pēc izsoles, bet reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta. 
Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies uz izso-

li, drošības nauda un reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta. 
Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu par konkrētu ob-

jektu, 7 dienu laikā kopš izsoles jāpārskaita starpība starp nosolīto
cenu un iemaksāto drošības naudu Aknīstes novada pašvaldības no-
rēķinu kontā. 

Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles apstiprina
Mantas atsavināšanas komisija. 

Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome nākamajā do-
mes sēdē pēc tam, kad saņemts bankas dokuments, kas apliecina
iemaksu veikšanu par nosolīto nekustamo īpašumu. 

Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, pēc iemaksas
veikšanas atsakās parakstīt pirkuma līgumu, kurš sastādīts atbilstoši
atsavināmā objekta izsoles noteikumiem, viņš zaudē tiesības uz
nosolīto objektu. Reģistrācijas nodeva un drošības nauda šādam
dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var
nerīkot, ja savu piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par savu
nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstā-
ko cenu. 

Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods, atkāpšanās no
līguma u.tml.) par tā nepildīšanu. Pirkuma līgums nekustamā ob-
jekta nosolītājam jāparaksta 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles re-
zultātu apstiprināšanas.

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

Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles noteikumiem
un saņemt sīkāku informāciju par atsavināmo nekustamo īpašumu
Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes no-
vadā, no 2014.gada 23.decembra līdz 2015.gada 6.februārim
darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdie-
nās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 14.30. Tālrunis uzziņām:
22029315. 

Izsole notiks 2015.gada 9.februārī plkst. 11:00, Aknīstes novada
pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novadā, LV-5208.

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2014.gada 27.augustā (protokols Nr.14, 19.#)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 18/2014

„Par neapbūvētu zemesgabalu
iznomāšanas kārtību un nomas maksas

apmēru 
Aknīstes novadā”

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 
30.10.2007. noteikumu Nr.735 

„Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu“ 18. punktu 

I. Vispārīgie jautājumi
Aknīstes novada pašvaldības 2014.gada 27.augusta Saistošie no-

teikumi Nr.18/2014 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kār-
tību un nomas maksas apmēru Aknīstes novadā” (turpmāk tekstā -
Noteikumi) nosaka Aknīstes novada pašvaldības īpašumā, valdījumā
vai turējumā esošu neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas apmēru
un lēmuma par zemesgabala iznomāšanu pieņemšanas kārtību. 

Saistošie noteikumi attiecas uz juridiskām un fiziskām personām,
kuras vēlas nomāt Aknīstes novada pašvaldības īpašumā, valdīju-
mā vai turējumā esošo neapbūvētu zemesgabalu un ir par to iesniegusi

atbilstošu iesniegumu Aknīstes novada pašvaldībā (turpmāk tekstā
– Pašvaldība) vai Asares un Gārsenes pagastu pārvaldēs (turpmāk
tekstā – pagasta pārvalde). 

II. Neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas apmērs
Neapbūvēta zemesgabala bez apbūves tiesībām nomas maksa tiek

noteikta pamatojoties uz zemesgabala kadastrālo vērtību.
Pašvaldībai ir tiesības noteikt nomas maksu, izvērtējot katru gadī-
jumu individuāli, ņemot vērā zemesgabala platību, konfigurāciju,
atrašanās vietu u.c. apstākļus, kas raksturo zemesgabalu. Minimālā
nomas maksa gadā ir:  

zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota personisko palīg-
saimniecību vajadzībām - Aknīstes novada domes lēmumā noteik-
tā apmērā ne mazāk kā 1,5% no zemes kadastrālās vērtības, bet ne
mazāk kā EUR 7,00;

zemei pilsētās, kuru nodod pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes)
dārzu ierīkošanai – Aknīstes novada domes lēmumā noteiktā apmērā
ne mazāk kā 1,5% no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne ma-
zāk kā EUR 7,00;

ja neapbūvēts zemes gabals tiek iznomāts citiem mērķiem zemei
lauku apvidos – Aknīstes novada domes lēmumā noteiktā apmērā,
bet ne mazāk kā 3% no zemes kadastrālās vērtības.

Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas
Aknīstes novada domes izdevumā „Aknīstes Novada Vēstis”.

Domes priekšsēdētāja  V.Dzene
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22.janvārī Aknīstes novada deputāti un domes administrācijas dar-
binieki apmeklēja Jaunpils novadu, lai gūtu pieredzi, kā apsaimniekot
vēsturiskās ēkas novadā. Jaunpils novads gan platības, gan iedzī-
votāju skaita ziņā līdzinās Aknīstes novadam. Aknīstiešu mērķis bija
uzzināt, kā jaunpilieši veiksmīgi apsaimnieko pili. Šī vēsturiskā cel-
tne ir pašvaldības īpašums, kurā veiksmīgi darbojas pašvaldības aģen-
tūra, bibliotēka, muzejs un pašvaldības SIA. Jaunpils Domes priekš-
sēdētāja, izpilddirektors un citi administrācijas darbinieki dalījās pie-
redzē par grūto un pāris gadu desmitu ilgo ceļu uz to rezultātu, kas
tagad tiek piedāvāts tūristiem.  

Atraktīvas gides pavadībā tika izstaigātas pils zāles, muzejs un
pagrabs. Daudzu gadu garumā ieguldītais darbs, projektu un pa-
švaldības budžeta līdzekļi redzami greznajās tradīciju zālēs, nakts-
mītnēs un pils vēsturiskajās  ekspozīcijās. 

Pateicība Jaunpils pašvaldības darbiniekiem par viesmīlīgo uz-
ņemšanu un jaunām idejām.

L. Prande

Aknīstieši gūst pieredzi Jaunpilī

Lai spētu iedvesmot apkārtējos, vispirms jāpilnveido pašam sevi
– jāatrod spēks, ticība un talants labiem darbiem, kuru rezultātā var
iepriecināt citus. 

Asares pamatskolas skolēni, cepot piparkūkas, priecājās un ti-
cēja, ka viņu darbiņš dos prieku vientuļajiem Asares pagasta pen-
sionāriem, Ziemassvētkus gaidot.

Lai katrs labais darbs, ko veicam šajā gadā, rada sajūtu, ka mēs
neesam vieni, ka mums blakus ir cilvēki, kuriem mēs varam dot savu

sirds siltumu un kuri var iepriecināt arī mūs!
19.decembrī Asares pamatskolā notika konkurss „Vai tu zini?”.

Skolēni sacentās 4 komandās. Viņu uzdevums bija uzzīmēt un
prezentēt savas komandas nosaukumu, atpazīt Latvijas putnu bal-
sis, pabeigt ticējumus par Ziemassvētkiem, atpazīt latviešu au-
toru un darba nosaukumu pēc nolasīta citāta, atpazīt un nosaukt
latviešu tautasdziesmas pēc melodijas, nosaukt attēlos redzamos
Latvijā pazīstamos cilvēkus. Tika sveikti un apbalvoti konkur-
sa dalībnieki.

Asares pamatskolas kolektīvs

Asares pamatskola gadu mijā



8

Aknīstes vidusskolas ziņas
Ir noslēdzies 2014./2015. gada mācību gada 1. semestris, esam sagaidījuši jauno - 2015. gadu. 
Šajā pasaulē mēs katrs ienākam īpašs – ar saviem dotumiem un uzcītību. Katram izglītojamajam bija iespēja mācīties atbilstoši sa-

vām spējām un piedalīties dažādos pasākumos, konkursos un olimpiādēs. 19.decembrī skolas direktore ar Pateicības rakstiem sveica tos
izglītojamos, kuru vidējais vērtējums bija 7 balles un vairāk, un nebija zemāka vērtējuma par 6 ballēm. Pateicības rakstus par labām un
teicamām sekmēm saņēma:

N.p.k. Klase Skol na v rds, uzv rds 
1.  1. Be te Marija Berkmane 
2.  1. Adrians Andž ns 
3.  1. Liene Birz ka 
4.  1. Em lija Eihmane 
5.  1. ints Brakovskis 
6.  1. L ga Andersi a 
7.  1. Kristers Šali š 
8.  1. Toms M r ns 
9.  1. Sanija Minkevi a 
10.  1. Krista El na Zari a 
11.  1. Krist la Trušele 
12.  1. Heidija Kadere 
13.  1. Roberts Radionovs 
14.  1. Krists Kant ns 
15.  1. Liveta Krasauska 
16.  2. Sandijs Upmins 
17.  2. Kristers Kalni š 
18.  2. Marts Tolka ovs 
19.  2. Paula Bui e 
20.  2. Alise Jaudzema 
21.  2. Daniels Vanags 
22.  2. Gvido Stanbergs 
23.  2. Ruslans Grigorjevs 
24.  2. Agnis Jon ns 
25.  2. Evel na Lu ze Miez ne 
26.  3. Megija Besprozvannaja 
27.  3. Agneta Goldberga 
28.  3. Paula Em lija Grauzi a 
29.  3. Krista Kristi na Grigas 
30.  3. Daniela Krasauska 
31.  3. Marta Annija Mažeika 
32.  3. Agnija Sorokina 
33.  3. Laura Kristi na Tolka ova 
34.  3. Annija Žubecka 
35.  4. Anete Goba 
36.  4. Katr na eka 
37.  4. Nikija Gr vele 
38.  4. Sandis Sorokins 
39.  4. Andis Zai enkovs 
40.  4. Adrians i ns 
41.        4. Kristers Harijs Porietis 

42.  4. Laura B rdule 
43.  5. Karl na Pore 

N.p.k. Klase Skol na v rds, uzv rds 
44.  5. Loreta Krasauska 
45.  5. Toms Mežaraups 
46.  5. Elvis Jo is 
47.  5. Al na Ieva Vanaga 
48.  6. L ga Rimša 
49.  6. Sab ne Pavlova 
50.  6. Krišj nis Migl ns 
51.  6. J nis Žurauskis 
52.  7. Sintija Zai enkova 
53.  7. Ivonna Iesalniece 
54.  7. K rlis Griška 
55.  7. Arta Sala 
56.  7. Elvita Svikša 
57.  7. El na B rzi a 
58.  7. Simona Franciska Jon ne 
59.  8. Laila Dita Deksne 
60.  8. Laura Dirda 
61.  8. Arvis Freimanis 
62.  8. Antra Minkevi a 
63.  8. Alens Sorokins 
64.  8. Aivita M r ne 
65.  9. Krists Petroks 
66.  9. Dagnija Zavadska 
67.  9. K rlis Tvinti is 
68.  10. Alise L va Mažeika 
69.  10. Amanda Lu ze Kokina 
70.  10. El na Mažeika 
71.  10. Elgars Mur ns 
72.  10. Solvita Strika 
73.  10. irts Birz ks 
74.  11. Agnese Grigale 
75.  11. Dagnija Melniece 
76.  11. Rainers Mežaraups 
77.  12. Solvita Birz ka 
78.  12. Liene Mežaraupe 
79.  12. Ri ards Koz ks 
80.  12. J nis Striks 
81.  12. Arnis Kokins 
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Pateicības rakstu par izaugsmi mācību sasniegumos salīdzinā-
jumā ar 2013./2014. mācību gada rādītājiem saņēma:

Paldies šiem izglītojamajiem par čaklumu un neatlaidību, apgūstot
zināšanas! Paldies izglītojamo ģimenēm par atbalstu un palīdzību

bērniem, par sadarbību ar skolu gan ikdienā, gan svētku brīžos!
Paldies visiem pedagogiem, tehniskajiem darbiniekiem, atbal-

sta personālam, virtuves darbiniecēm, kas ar pašaizliedzīgu darbu
veica skolas darbu! Paldies novada pašvaldībai par atbalstu un sa-
darbību.

Ar jaunā gada sākšanos katram cilvēkam ir kāda jauna vēlēša-
nās, apņemšanās, ko gribētu mainīt, iemācīties vai sasniegt, un tie-
ši jaunajā gadā tas ir labs sākums, jo, tikai kaut ko darot un izvir-
zot sev mērķus, cilvēks savai dzīvei piešķir jēgu, un katra diena kļūst
interesanta, krāsaina un daudzsološa.

Lai Jaunais gads ver atkal jaunas tāles un laimes daudz nes kat-
ra diena līdz! Atbalstīsim viens otru, uzmundrināsim, sūtīsim labas
domas, un mūsu dzīve kļūs labāka! Izaugsmi un veiksmi, izdoša-
nos un daudz gaišu un radošu notikumu 2015. gadā vēl direktores
vietniece izglītības jomā 

Gunta Ozoliņa

N.p.k. Klase Skol na v rds, uzv rds 
1. 3. Agnija Sorokina 
2. 4. Aldis Skrodis  
3. 5. Ramona Petenko 
4. 6. Juris Žigurs  
5. 7. Reinis Prodnieks  
6. 8. Linda Lesinska  
7. 9. Rain rs Silaraups  
8. 12. D vis Ind ns 

Pirmdien, 26. Janvārī, Aknīstes novada
domē notika Lauku partnerības „Sēlija”
organizēts seminārs  „LEADER program-
mas 2007. – 2013. Gadā ieviesto projektu
kopējie rezultāti un programmas īstenoša-
nas process LP Sēlija teritorijā. Analīze,
secinājumi un ieteikumi.”

Šajā seminārā piedalīties tika aicināti tie-
ši pašvaldības darbinieki, jo tas tiek organi-
zēts kā viens no pirmajiem veselā seminā-
ru blokā. Ar pirmo šāda tipa semināru 23.
Janvārī viesojāmies Jēkabpils novadā, un
Aknīstes norišu organizācijas gaitā jau va-
rējām ņemt vērā iepriekšējo pieredzi.
Semināra mērķis bija – analizēt LEADER
programmas 2007. – 2013. gada norises, kon-
statēt to labās un mazāk veiksmīgās puses,
kā arī – iezīmēt tās tēmas, kuras noteikti ie-
kļaujamas nākamā perioda stratēģijas izstrādē.

Gatavojoties šim pasākumam, tika izplatītas
aptaujas anketas, kuru rezultātus analizējām
semināra laikā. Anketu apkopojums uzrāda,
ka Aknīstes novada pašvaldības darbinieki
LEADER programmas ieviešanas procesu ko-
pumā vērtē kā labu( 4 punkti 5 punktu ska-
lā).  Kā nozīmīgākie teritorijā ieviestie pro-
jekti visbiežāk tiek minēti – “Aknīstes no-
vada senioru dienas centra izveide Aknīstē”,
“Sēļu parka infrastruktūras uzlabošana
Aknīstē”  un “Izstāžu zāles izveide Gārsenes
pilī”. Kā projektu veiksmes faktorus
darbinieki min: 

- esošajā demogrāfiskajā situācijā pen-
sionāriem ļoti nepieciešamas nodarbību
telpas, aprīkojums, iespēja tikties, ar kaut
ko interesējošu ;nodarboties;

- dod kopējo labumu – visi novada ie-
dzīvotāji un arī ciemiņi var to izmantot; 

- uzskatāms par sākumu Gārsenes pils pār-
veidošanai par daudzfunkcionālu vietēju sa-
biedrisku centru (tūrisms, izglītība, sports,
uzņēmējdarbība u.c. sabiedriskas aktivitātes);

Tātad – kā galvenie projektu ietekmes rā-
dītāji tiek atzīta sabiedriskā pieejamība, ko-
pējais labums visiem iedzīvotājiem, konkrētas
mērķa grupas interešu apmierināšana un jau-
nu aktivitāšu sākums problemātiskā pa-
švaldības īpašumā. 

Domājot par nākamā perioda aktualitātēm,
aptaujā tika iekļauts arī jautājums par  prob-
lemātiskajiem pašvaldības īpašumiem, un to
skaitā Aknīstes novadā ir minēti:   

Gārsenes pils ,   
Asares muižas \Bijušā spirta brūža  - te-

ritorija, 
„Miķēnu muzejs”, 
Parks pretī pastam;   
Susējas skolas ēka
Skursteņkroga ēka;  

bijušais ceļu daļas ēku komplekss
Dzirnavu ielā.

Aknīstes novada pašvaldībai netrūkst arī
oriģinālu, vērienīgu ideju par šo objektu tā-
lāko attīstību.

Kopumā šo semināru vērtējam ļoti po-
zitīvi – auditorija bija ieinteresēta, zinoša,
notika ļoti aktīvas diskusijas. Pie tam –
Aknīstes novads interesi par LEADER pro-
grammas iespējām izrādīja jau 2014. gada
nogalē, kad šai pašvaldībā organizējām at-
sevišķu tikšanos. Tāpat – ar domes depu-
tāta Andra Zīberga un lauku konsultantes
Irēnas Butkus iniciatīvu tika izstrādātas un
apkopotas aptaujas  anketas Aknīstes novada
uzņēmējiem.

Semināri Aknīstes novadā notiks vēl –
marta/aprīļa mēnešos organizēsim plašākus
seminārus, uz tiem aicinot visus ieinteresē-
tos iedzīvotājus, maijā organizēsim izbrau-
kumus pa ieviesto LEADER  projektu no-
rises vietām partnerības teritorijā – Aknīstes,
Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes  no-
vados.   

Sekojiet informācijai – ikviena cilvēka
līdzdalība un viedoklis mums ir ļoti svarīgs!

LP Sēlija izpilddirektore
Ieva Jātniece

                        
 

Aknīstes pašvaldībā diskutē
par LEADER programmas

ieviešanu
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Latvijas Lauku konsultāciju 
un izglītības centrs

Aknīstes novada rīkotais informatīvais
seminārs 

Nosaukums: Aktuāla informācija un likumdošanas izmaiņas,
kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

Programma 

Sīkāka informācija: Aknīstes novada lauku attīstības konsultante
Irēna Butkus - t. 26102493

        

 

Laiks Stundu 
skaits Saturs Lektors 

10.00-
12.30 

2.5 R c ba ar aizaugušaj m 
lauksaimniec bas zem m atbilstoši 
Meža likumam. Izmai as Meža likum  

Mairita Bondare, Meža 
konsult ciju pakalpojuma 
centra Madonas noda as 
vad t ja  
 

12:30-
14:00 

1.5 Mežu apsaimniekošana pašvald b s. 
Zemes p rvald juma likums, 
lauksaimniec bas zemju 
apsaimniekošana pašvald b . 
Teritori l  att st bas pl na integr šana. 

 

Sniedze Spro e, Latvijas 
Pašvald bu Savien bas 
padomniece lauku att st bas 
jaut jumos 

14:00 -
14.30 

0.5 Aktualit tes lauksaimniekiem Anita Putka, LLKC J kabpils 
noda as uz m jdarb bas 
konsultante, Ir na Butkus, 
Akn stes novada Lauku 
att st bas konsultante 

Kop  st. 4.5   

Saskaņā ar Latvijas Republikas 
Zemkopības ministrijas 

un SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs”  noslēgto līgumu Nr.                      

no 2015. gada  
Pasākums Informatīvu un izglītojošu semināru

organizēšana visā Latvijā.

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS
MINISTRIJA 

UN LAUKU ATBALSTA
DIENESTS

3.martā LLKC Jēkabpils nodaļā sāksies kursi  tiem zemnie-
kiem, kuri vēlas saimniekot bioloģiski. Apmācību rezultātā tiks
izsniegts izglītības dokuments. Apmācības ir bez maksas ! Tās
notiks 9 reizes marta mēnesī. Ar mācību grafiku un tēmām var
iepazīties pie I. Butkus.  Pieteikšanās LLKC Jēkabpils nodaļā
pie Ziedītes Bimšteines 28361750 vai Anitas Putkas 26511269
lidz 20. Februārim

            

Turpmāk lauksaimnieki saņems būtiski vairāk dīzeļdegvie-
las ar pazeminātu akcīzes nodokļa likmi.

Trešdien, 17. decembrī, Saeima saistībā ar lauksaimniekiem
paredzēto dīzeļdegvielu atbalstīja grozījumus likumā „Par ak-
cīzes nodokli” – saskaņā ar jauno kārtību turpmāk lauksaim-
nieki saņems būtiski vairāk dīzeļdegvielas ar pazeminātu ak-
cīzes nodokļa likmi, nekā līdz šim. Piemēram, augkopības no-
zarē lauksaimnieki saņems 100 l/ha dīzeļdegvielas ar pazemi-
nātu likmi, lopkopības nozare – 130 l/ha. Lai dīzeļdegviela tik-
tu izmantota tikai traktortehnikā un lauksaimniecības pašgā-
jējmašīnās lauksaimniecības produkcijas ražošanai, dīzeļdeg-
viela būs iekrāsota. 

„Ja 2015. gadā saglabātu veco kārtību un līdz šim pamat-
budžetā atvēlēto summu 28 miljoni eiro, tad nākamā gadā visi
lauksaimnieki neatkarīgi no darbības nozares saņemtu tikai ap-
mēram 73 litrus par hektāru, kas ir nepietiekami gan lopkopī-
bai, gan dārzeņkopībai, gan citās lauksaimniecības nozarēs.
Pateicoties jaunajām izmaiņām, sākot ar 2015. gadu, augkopī-
bas nozare saņems par 27 litri uz hektāru, bet lopkopības no-
zare pat par 57 litri uz hektāru dīzeļegvielas vairāk, salīdznot
līdzšinējo kartību,” uzsver Zemkopības ministrijas parlamen-
tārais sekretārs Armands Krauze. 

Armands Krauze norāda, ka šāds atbalsts ir ļoti nozīmīgs lauk-
saimniecībai, ņemot vērā Krievijas embargo ietekmi, bet īpaši
nozīmīgs tas būs piena ražotājiem. Turpmāk lauksaimnieki va-
rēs ilgtermiņā plānot savus izdevumus un būt pārliecināti, ka
saņems lauksaimniecībai paredzēto dīzeļdegvielu pilnā apjomā
bez jebkādiem samazinājumiem. 

Biškopjiem noteikta stingrāka uzraudzība saistībā ar bišu sli-
mību - Amerikas peru puvi

Otrdien, 23. decembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministri-
jas (ZM) sagatavoto jauno noteikumu projektu, kas nosaka vieno-
tu Amerikas peru puves uzraudzības, kontroles un apkarošanas sis-
tēmu valstī, informēja ZM sabiedrisko attiecību speciāliste Viktorija
Kalniņa. Jaunās sistēmas mērķis ir samazināt bišu saimju zudumu,
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radīt iespēju izaudzēt jaunas, spēcīgas saimes un palielināt bišu pro-
dukcijas daudzumu no vienas saimes, kā arī veicināt dravniecības
attīstību, bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu un saglabāšanu.

Amerikas peru puve dravniekiem ekonomiski ir liels apdraudē-
jums, jo ilgākā laika posmā rada jūtamus produkcijas zaudējumus
un kavē biškopības attīstību. Jaunajā noteikumu projektā noteiktas
prasības biškopjiem, regulējums iesaistītajām personām un iestā-
dēm. Tāpat noteikumi paredz saimju pārvadāšanas ierobežojumus,
kā arī īpaši norādīti pasākumi, kas veicami, ja saņemts pozitīvs la-
boratorisko izmeklējumu rezultāts par Amerikas peru puves iero-
sinātāja konstatēšanu vai ja apstiprinājusies diagnoze.

Pēc noteikumu stāšanās spēkā visiem dravniekiem būs vienotas
prasības, kā samazināt Amerikas peru puves izplatību savā dravā.
Dravniekiem būs pienākums rīkoties, ja rodas aizdomas par sa-
slimšanu, un pienākums raudzīties, lai gadījumos, kad apstiprinā-
ta saslimšana ar Amerikas peru puvi, tiktu veikti visi apkarošanas
pasākumi.

Piegādes piena kvotas apjoma pārsniegšanas gadījumā pa-
redzēts avansa maksājums no piena ražotāja

Otrdien, 23. decembrī, valdība atbalstīja Zemkopības mi-
nistrijas (ZM) sagatavotos grozījumus piena kvotu adminis-
trēšanas noteikumos, kas paredz avansa maksājuma ieturēša-
nu no piena ražotāja, ja tā piegādes piena kvotas apjoms tiek
pārsniegts, informēja ZM sabiedrisko attiecību speciāliste
Viktorija Kalniņa. Izmaiņas noteikumos izstrādātas, lai ražo-
tājam valsts kopējās piena kvotas pārsniegšanas gadījumā uz-
reiz nebūtu jāmaksā visa soda naudas summa.

Ņemot vērā to, ka valstī aktīvi attīstās piensaimniecība un ik
gadu pārstrādei piegādātā piena apjoms pieaug, valsts piena kvo-
ta pildās aizvien intensīvāk. Šajā kvotas gadā pastāv reāla ie-
spēja to pārsniegt un maksāt sodu par pārsniegto piena kvotas
apjomu. Piena kvotu administrēšanas noteikumi papildināti ar
normu, kas dod izvēles iespēju piena pircējam iekasēt vai ne-
iekasēt avansa maksājumu no piena ražotāja par pārsniegto kvo-
tas apjomu līdz pilnīgai saistību izpildei, ieturot ne vairāk par
50% no piena līgumcenas norēķinu periodā, kas pienākas ra-
žotājam. Norēķina periods par pienu ir divas reizes mēnesī, sa-
maksa tiek veikta ik pēc trīsdesmit dienām. Līdz ar to ražotā-
jam valsts kopējās piena kvotas pārsniegšanas gadījumā uzreiz
nebūs jāmaksā visa soda naudas summa, jo daļa jau būs sa-
maksāta ar avansa maksājumu.

Izmaiņas noteikumos paredz, ka pircējam jānodrošina caur-
skatāmība iekasētajai avansa maksājuma summai un katru mē-
nesi jāinformē katrs ražotājs un Lauksaimniecības datu centrs
par kopējo iekasēto naudas apjomu, kā arī tiek paredzēta pir-
cēja rīcība gadījumos, ja piena kvota nebūs pārsniegta. Izmaiņas
arī paredz, ja ražotājs kvotas gada laikā jau ir pārsniedzis savu
pieejamo piena kvotu un maksā pircējam avansa maksājumu,
tad pie cita pircēja var pāriet tikai pēc saistību, kas attiecās uz
soda naudas nomaksu par pārsniegto piena kvotu, izpildīšanas
ar esošo pircēju.

Tāpat izmaiņas noteikumos paredz nosacījumu pircējam, ja
valsts kopējā piena kvota pēc izlīdzināšanas nebūs pārsniegta,
pircējs līdz 2015. gada 1. jūlijam atmaksās ražotājam no tā ie-
kasēto avansa maksājuma summu.

Aktuāli lauku iedzīvotājiem - par izmaiņām Meža likumā no
2015.gada 1.janvāra

Zemkopības ministrija atgādina, ka no 2015. gada 1.janvāra stā-
jas spēkā grozījumi Meža likumā, kas nosaka: turpmāk par mežu
tiks uzskatītas platības un uz tām tiks attiecināts Meža likums, ku-
rās pārskatāmā vēsturē mežs nav bijis, bet ir izveidojies koku ap-
augums, kas lielāks par 0,5 ha un kurā koku augstums pārsniedz 5
metrus, un koku skaits ir pietiekami liels (vairāk nekā 1300 vai 1500
koku atkarībā no sugas). Tas attiecas uz bijušajām lauksaimniecī-
bā izmantojamām vai citu kategoriju zemēm.

Zemkopības ministrija uzsver, ka jaunais regulējums neuzliek bū-
tisku administratīvo slogu, kā arī neierobežo zemes īpašniekiem ie-
spēju atgriezt zemi atpakaļ lauksaimnieciskai ražošanai.

No 2015. gada 1.janvāra uz šīm platībām, kurās ir izveidojies mežs,
pilnībā tiks attiecinātas Meža likuma prasības. Valsts meža dienestam
(VMD) būs iespējams kontrolēt šādu mežu apsaimniekošanu un kok-
snes ieguvi arī šajās platībās. To nosaka Meža likuma 3. panta pir-
mās daļas 2. punkts.

Šādi likuma grozījumi bija nepieciešami, lai mazinātu atšķirību
starp mežu platībām „de jure“ (zeme lietošanas veids zemes kadastrā
- mežs) un platībām „de facto“ (zemes lietošanas veids dabā - cits).
Saskaņā ar valsts statistikas datiem atšķirība starp meža platībām
„de jure“ un „de facto“ ir ap 260 tūkst. ha, no tām 130 tūkst. ha pla-
tībā mežaudzes jau atbilst Meža likumā noteiktajam meža jēdzie-
nam. Otrkārt, šie grozījumi bija nepieciešami, lai novērstu dažādu
traktējumu un konfliktu iespējas, jo iepriekš bez precīzi noteiktiem
kritērijiem, uz ko attiecas Meža likums, saskaņā ar meža definīci-
ju to varēja attiecināt praktiski uz jebkuru koku apaugumu.

Zemkopības ministrija uzsver, ka ne visas ar kokaugiem aizau-
gušās platības atbildīs Meža likuma 3. panta pirmās daļas 2. pun-
kta nosacījumiem. Minētie Meža likuma grozījumi neattieksies uz
krūmājiem un teritorijām, kurās ir ieauguši atsevišķi koki, kā arī te-
ritorijām, kurās koki nav sasnieguši piecu metru augstumu vai ko-
pējā platība ir mazāka par 0,5 ha vai koku skaits ir mazāks par mi-
nimāli nepieciešamo. Šajās teritorijās arī turpmāk koku ciršana no-
tiks saskaņā ar MK 2012. gada 8. maija noteikumiem Nr. 309
„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža“.

Meža likuma grozījumi, kuru attiecīgā norma stāsies spēkā 2015.
gada 1. janvārī, paredzēja trīs gadu laika periodu zemju īpašniekiem
lēmuma pieņemšanai par turpmāko zemes apsaimniekošanas mēr-
ķi un atbilstoši tam sakārtotu informāciju zemes kadastra sistēmā.
Daudzi zemes īpašnieki šajā laika periodā arī attiecīgu lēmumu ir
pieņēmuši, un savas zemes atbrīvojuši no kokaugiem vai reģistrē-
juši aizaugušās platības kā mežu.

Ja zemes īpašnieks nav paspējis savu zemes lietojumu sakārtot
atbilstoši tam noteiktajam zemes lietošanas veidam, to varēs izda-
rīt arī pēc 2015. gada 1.janvāra.

VMD kā meža apsaimniekošanu un izmantošanu uzraugošā in-
stitūcija no 2015. gada 1.janvāra neveiks kampaņveida darbības ze-
mes lietošanas veidu izmainīšanā. Meža likuma 3. panta pirmās da-
ļas normas ieviešanā svarīga būs gan VMD, gan meža īpašnieka dar-
bība un izpratne par veidiem, kādos ir iespējams veikt izmaiņas. Zemes
īpašnieka pienākums ir platības, kas lielākas par 0,5 ha un kurās koku
augstums ir virs 5 m un mežaudzes šķērslaukums ir vienāds vai lie-
lāks par mežaudzes minimālo šķērslaukumu (koku ir pietiekoši daudz),
reģistrēt Meža valsts reģistrā. Pastāv vairāki veidi, kā fiksēt dabā iz-
veidojušos mežaudzi. To iespējams izdarīt, veicot meža inventarizā-
ciju vai iesniedzot VMD pārskatu par meža ieaudzēšanu.

Ja zemes īpašnieka plānos ir kādreiz zemi atgriezt lauksaimnieciskajai
ražošanai, Zemkopības ministrija rosina apsvērt iespēju „jauno mežu“
reģistrēt kā plantāciju mežu. Mežaudzes reģistrēšana kā plantāciju mežs
zemes īpašniekam atvieglos meža apsaimniekošanu, jo uz plantāciju
mežiem netiek attiecināta Meža likumā noteiktā koku ciršanas un meža
atjaunošanas kārtība, kā arī nav jāmaksā kompensācija par plantāci-
ju meža atmežošanu, pārveidojot to atpakaļ lauksaimniecības zemē.

Lai zemes īpašniekiem atvieglotu šo kokiem aizaugušo lauk-
saimniecībā izmantojamo zemju atgriešanu lauksaimnieciskajā ra-
žošanā, Zemkopības ministrija ir izstrādājusi grozījumu projektu MK
2013. gada 5.marta noteikumos Nr. 118 „Kārtība, kādā lauksaim-
niecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās
ierīkošanai“„ (turpmāk - noteikumi Nr. 118), kas izsludināts Valsts
sekretāru sanāksmē š.g. 11.decembrī.

Projekts paredz papildināt MK noteikumus Nr. 118 ar jaunu pun-
ktu, nosakot, ka līdz 2020. gada 1.janvārim pašvaldības izsniegta
atļauja lauksaimniecības zemes ierīkošanai mežā nav nepiecieša-
ma, ja tā tiek ierīkota mežā, kas Meža valsts reģistrā reģistrēts kā
plantāciju mežs. Šāds regulējums paredz samazināt administratīvo
slogu tiem zemes īpašniekiem, kas vēlas atjaunot lauksaimniecības
zemi un izmantot to lauksaimnieciskajai ražošanai. Kārtību, kādā
tiek reģistrēti plantāciju meži, nosaka MK 2012. gada 2.maija no-
teikumi Nr. 308 „Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plan-
tāciju meža noteikumi“.
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Pagarina pārejas periodu dzīvnieku novietnes nodrošināša-
nai ar kūtsmēslu krātuvi.

Otrdien, 23. decembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministri-
jas sagatavoto jauno noteikumu projektu par īpašām vides prasībām
piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs. Jaunajā noteikumu
projektā tiek noteikts pārejas perioda pagarinājums dzīvnieku no-
vietnes nodrošināšanai ar kūtsmēslu krātuvi. 

Līdz šim bija noteikts, ka līdz 2014. gada 27. jūlijam lauksaim-
niekiem bija jānodrošina kūtsmēslu uzglabāšanu vides prasībām at-
bilstošās krātuvēs. Ņemot vērā būtiskus apstākļus, tostarp ekono-
misko krīzi un lauksaimniecības produkcijas cenas kritumu, dau-
dzas saimniecības nevarēja nodrošināt šo prasību izpildi.
Zemkopības ministrija vērsās EK ar lūgumu rast iespēju pagarināt
šīs prasības izpildes termiņu.

Noteikumi paredz, ka dzīvnieku novietnē no 15 dzīvnieku vie-
nībām un īpaši jutīgajās teritorijās no 10 dzīvnieku vienībām krā-
tuve jānodrošina līdz 2016. gada 31. decembrim, savukārt dzīvnieku
novietnē no 10 – 15 dzīvnieku vienībām un īpaši jutīgajās teritori-
jās no 5 – 10 dzīvnieku vienībām – līdz 2017. gada 31. decembrim.
Šis izpildes termiņa pagarinājums netiek attiecināts uz tām dzīvnieku
novietnēm, kurās tiek iegūti šķidrie vai pusšķidrie kūtsmēsli.

Ņemot vērā to, ka Latvijā ir liels skaits mazo saimniecību, ku-
rās atrodas mazāk par 10 dzīvnieku vienībām un mazāk par piecām
dzīvnieku vienībām, ja dzīvnieku novietne atrodas īpaši jutīgajās

teritorijās, arī šīm saimniecībām tiek noteiktas prasības pakaišu kūt-
smēslu uzglabāšanai. Uzglabājot pakaišu kūtsmēslus pie dzīvnie-
ku novietnes, būs jāizveido pamatne, lai pasargātu no kūtsmēslos
esošā šķidruma iesūkšanās gruntī un noteces, kā arī vircas uzgla-
bāšanai nepieciešama speciāli ierīkota tvertne.

Noteikumos paredzēts, ka dzīvnieku novietnē, kurā pakaišu kūt-
smēslus uzkrāj dziļajā kūtī un saimniecībā, kurā gaļas liellopi un
savvaļas sugas dzīvnieki produkcijas ieguvei pastāvīgi tiek turēti
āra apstākļos norobežotā vidē vai vietā, nav nepieciešama krātuve
kūtsmēslu uzglabāšanai. Tāpat tiek noteikts, ka pakaišu kūtsmēs-
lus, kurus uzkrāj dziļajā kūtī, nodrošinot sausnas saturu vismaz 45%,
pieļaujams uzglabāt ārpus dzīvnieku novietnes ne ilgāk kā 24 mē-
nešus. Novietojot pakaišu kūtsmēslus ārpus dzīvnieku novietnes (dzi-
ļās kūts), kūtsmēslu uzglabāšanas laukuma pamatni veido no ūdens-
necaurlaidīga materiāla. Jaunajos noteikumos arī noteikta prasība,
ka, būvējot lagūnas tipa krātuvi, jāierīko drenāža, lai varētu nodrošināt
krātuves uzraudzību, veicot pazemes ūdeņu kvalitātes mērījums.

Noteikumi izstrādāti, lai nodrošinātu EK direktīvas attiecībā uz
ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu ar nitrātiem, kas cēlušies no
lauksaimnieciskas darbības, prasību atbilstošu piemērošanu
Latvijas tiesību aktos.

Informāciju no Zemkopības ministrijas apkopoja  
Aknīstes    novada Lauku attīstības konsultante I.Butkus

Jēkabpils Lauku konsultāciju birojs rīko maksas zināšanu 
atjaunošanas apmācības otrās reģistrācijas klases augu

aizsardzības līdzekļu lietotājiem un pamatapmācības
augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apliecību

iegūšanai.

Iepriekš vai apmācību dienā jāiesniedz:
iesniegums ( veidlapas konsultāciju birojā vai

http://www.vaad.gov.lv/sakums/veidlapas/augu-aizsardziba.aspx)

l fotokartiņa
l vecā apliecība (lietotājiem pagarināšanai)

Rēķinu izsniegšana notiks apmācību dienā.
Apliecību saņemšana- pēc samaksu apliecinoša dokumenta

uzrādīšanas.
Operatora apliecības derīguma termiņš ir 10 gadi, apmācību

noslēgumā jākārto zināšanu pārbaudes tests.
Ja operatoram vai otrās reģistrācijas klases 

augu aizsardzības līdzekļu lietotājam ir augstākā vai vidējā
profesionālā izglītība lauksaimniecībā, tad

var apmācībās nepiedalīties, bet jānokārto 
rakstisks pārbaudījums. 

Šajā gadījumā personai jāpievieno arī izglītības
dokumenta kopiju.

Sīkāka informācija un iepriekšēja pieteikšanās
līdz 16. februārim pie LLKC Jēkabpils nodaļas uzņēmējdar-

bības konsultantes Anitas Putkas, t.65207071, 
mob. tālr. 29394131, e-pasts anita.putka@llkc.lv

 
Notikums Vieta Lektors Datums/laiks 

Pamatapm c ba augu 
aizsardz bas l dzek u 
lietošanas operatoru 
apliec bu ieg šanai 

LLKC J kabpils 
KB telp s, 

Bebru iela 108, 
J kabpils 

 

SIA LLKC 
augkop bas 

konsultante, atbild g  
par apm c b m Anita 

Brosova 

 
 

24.02.2015, 
10:00-16:30 

Zin šanu atjaunošana 
2.re istr cijas klases 

profesion lo augu 
aizsardz bas l dzek u 

lietot ju apliec bu 
p rre istr šanai 

Biržu kult ras 
nams, Salas 

pagasts 
Salas novads 

SIA LLKC 
augkop bas 

konsultante, atbild g  
par apm c b m Anita 

Brosova 

 
26.02.2015, 
10:00-16:30 

Jaunieši Aknīstē lietderīgi
pavada brīvo laiku 

9. janvārī Aknīstes bērnu un jauniešu centrā notika LAD projekta
„Jaunatnes iespējas”, atklāšana, kā rezultātā turpmāk būs iespēja no-
vada jauniešiem un bērniem pilnveidot sevi sporta aktivitātēs. Kopējās
projekta izmaksas ir EUR 3 545.02, no kurām ELFLA finansējums
ir EUR 2 636.79. Galvenais uzdevums, īstenojot šo projektu, ir spor-
ta inventāra iegāde. Iegādātas hanteles, vingrošanas paklāji, galda
teniss, gaisa hokejs, biljards. Atsevišķā telpā uzstādīti trenažieri ar
dažādām iespējām. Ārpus telpām jaunieši var izmantot skrituļslidas.

Ievadvārdus pasākumā teica BJC direktore Evija Ķiķēna. Par godu
šim notikumam, novada izpilddirektors Jānis Gavars, projekta va-
dītāja Līga Līduma un jauniešu pārstāvis Vitālijs Terentjevs, tika ai-
cināti izšaut salūtu. Apsveikumu par projekta īstenošanu un aizrautību
spēlēs vēlēja Aknīstes novada priekšsēdētāja Vija Dzene, dāvinot jau-
niešiem saldumu „lāsteku”. Pēc tam ar lielu degsmi tika izmēģinā-
tas jaunās spēles.

Turpmāk bērnu un jauniešu centrs aicinās apmeklētājus līdz plkst.
19.00.

L. Prande
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Novadu spēles 2015
noslēgušās

Profesore Aija Zobena
Kopš 2010. gada Sociālo zinātņu fakultātes Socioloģijas nodaļa

organizē pasākumu vidusskolēniem – Novadu spēles. Pirmajā dar-
ba nedēļā pēc skolēnu ziemas brīvdienām, 9. janvārī, Berlina au-
ditorijā jau sesto reizi sapulcējās vidusskolēni no tuvākām un tā-
lākām Latvijas vietām, lai piedalītos Novadu spēlēs.

Tā ir komandu spēle, kuras gaitā satiekas novadu jaunieši un iz-
vērtē savas zināšanas par reģionālo attīstību un pētniecību. Šogad spē-
les pirmajā kārtā komandas iesniedza pētniecisku darbu „Mana nā-
kotne - manā novadā (pilsētā)”, kurā vidusskolēni sava novada/pil-
sētas attīstību izvērtēja no jauniešu interešu un iespēju perspektīvas.

Novadu spēles organizē Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fa-
kultātes Socioloģijas nodaļa sadarbībā ar Sociālo un politisko pētī-
jumu institūtu, ESF 1.1.1.2. aktivitātes projekta „Inovatīvu reģionā-
lās attīstības diagnostikas instrumentu izstrāde” darba grupu.

Novadu spēļu mērķis ir veicināt vidusskolēnu interesi par reģio-
nālo attīstību un pētniecību, bet darīt to jauniešiem saistošā formā.
Spēles kārtās ir sabalansēti gan pētnieciskie, gan radošie uzdevumi,
tiek attīstītas prasmes izteikt savas idejas kompaktā formā (gan mā-
jas darbu, gan spēles gaitā tapušo prezentāciju ilgums ir ierobežots).

Spēles dalībnieku „ģeogrāfija” ir visai plaša. Šogad spēles noslē-
guma kārtā piedalās Aknīstes vidusskolas, E.Glika Alūksnes valsts
ģimnāzijas un Babītes vidusskolas komandas.

Pēc ieceres spēlē piedalās novadu komandas (5-8 skolēni), kas sko-
lotāja-konsultanta vadībā sagatavo mājasdarbus – uz pētījumiem bal-
stītus pārskatus par sava novada un reģiona attīstību un piedalās eru-
dīcijas konkursā par reģionālās attīstības jautājumiem. Spēles gaitā
komandas izvērtē sava novada attīstības iespējas, salīdzina tās ar citu
novadu jauniešu redzējumu un kopīgi diskutē par jauniešu iespējām
un lomu sava reģiona un Latvijas nākotnes veidošanā.

Šogad konkurence bija īpaši spraiga, jo dalībnieku komandas bija
rūpīgi gatavojušās. Lai gan E.Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas ko-
mandai ir ievērojama pieredze – skolotājas I.Vilemsones vadībā vi-
dusskolēni Novadu spēlēs piedalās jau vairākus gadus, debitantu veik-
sme šogad palīdzēja uzvaras laurus plūkt Aknīstes vidusskolas ko-
mandai (skolotāja A.Voitišķe). Otra debitantu komanda – Babītes vi-
dusskolas jaunieši (skolotāja D.Eglīte), braši turējās saviem
Alūksnes kolēģiem līdzi un dalīja ar tiem otro vietu. Skolēnu pētnieciskie
darbi, spēles laikā pausto viedokļu apkopojums ir nozīmīgs pienesums
pētniekiem ESF 1.1.1.2. aktivitātes projekta „Inovatīvu reģionālās
attīstības diagnostikas instrumentu izstrāde” izpildē, jo šie materiā-
li tiks izmantoti nozīmīgas mērķgrupas – jaunatnes vajadzību un in-
terešu analīzē. Spēles noslēguma kārtā jaunieši diskutēja par to, kā-
das iniciatīvas varētu aktivizēt kopienu dzīvi novados, vai jauniešu
profesijas izvēli ietekmē viņu izpratne par novada sociāli ekonomiskās
attīstības perspektīvām, kādi nosacījumi sekmētu jauniešu palikša-
nu/atgriešanos uz dzīvi dzimtajos novados pēc profesijas ieguves.

Šī gada Novadu spēles noslēgušās, gaidīsim jaunus spēļu dalīb-
niekus atkal nākamajā sezonā!

Informācijas avots http://www.szf.lu.lv/dzive-lu-szf/aktuali-
tates/ak/t/31071/

Aknīstes novada jaunieši
saņem 

Nīderlandes fonda KNHM balvu 
24.februārī

Lielvārdes kultū-
ras namā notika
Nīderlandes fonda
KNHM projekta
„Sabiedrība ar
dvēseli” noslēgu-

ma pasākums un jaunizveidotā  Latvijas fonda SDL (Sabiedrība ar
dvēseli Latvija) darbības atklāšanas pasākums, kura ietvaros 12 fon-
da KNHM partneriem tika sacītas ardievas un pasniegtas balvas šo
partneru teritorijā labākajam īstenotajam iedzīvotāju iniciatīvas  pro-
jektiem.

Viens no fonda KNHM partneriem bija arī Aknīstes un Salas no-
vads (abi novadi uzskatāmi par 1 partneri, jo mēs darbojāmies kopā,
lai sasniegtu iedzīvotāju kopskaitu virs 7000,kas ir priekšnoteikums,
lai būtu iespējams pretendēt uz fonda KNHM finansējumu).

Pagājušajā gadā fonda KNHM balva aizceļoja uz Salas novadu,
kur apbalvots tika bērnudārza „Ābelīte” īstenotais projekts – rota-
ļu namiņa celtniecība; tāpēc pašsaprotami, ka šajā gadā apbalvo-
jamais laureāts tika izraudzīts no Aknīstes novada. Un tā, žūrijas
komisija - V.Čamāne, I.Cālīte, K.Jucīte, L.Kadžule un E.Zvirgzds,
lēma, ka fonda idejai vistuvāk ir īstenots projekts Asares pagastā,
kur jauniešu grupa izveidoja minifutbola, volejbola un basketbola
laukumu, kā arī sagādāja sportošanai nepieciešamo inventāru – tīk-
lus un bumbas.

Prieks informēt, ka fonda KNHM darbības noslēguma pasāku-
mā balvas čeks EUR 500.00 apmērā no fonda direktora Franka van
Bussela rokām (Frank van Bussel) nonāca aktīvu Aknīstes novada
Asares pagasta jauniešu rīcībā, kuri ir nolēmuši iegūto balvu izlie-
tot tālākā savas idejas – laba sporta laukuma, uzlabošanā.

Pateicība Asares pagasta jauniešu grupai – Gunai Lenšai, Artim
Petenko, Artūram Petenko un viņu vadītājai Sintijai Venediktovai
– Gobai! Tāpat pateicība pārstāvjiem no Aknīstes novada, kas deva
savu darba artavu veicot žūrijas pienākumus – Ilgai Cālītei un
Valentīnai Čamānei!

Līga Jaujeniece,
fonda KNHM projektu koordinatore 

Aknīstes un Salas novadā
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Lauku partnerība „Sēlija” uzsāk semināru ciklu.

Lauku partnerība „Sēlija” ir uzsākusi darbu pie vietējās 
attīstības stratēģijas 2014. – 2020. Gadam izstrādes.

Kā definēts tās vadlīniju projektā: „Jaunie izaicinājumi
2014.-2020.gada plānošanas periodā - uzsvars ir jāpārvieto 
uz saimnieciskās darbības aktivizēšanu. Paredzēts turpināt 
attīstīt LEADER pieeju iedzīvotāju sociālās iekļaušanās,
uzņēmējdarbības attīstības, ienākumu vairošanas, kultūras

mantojuma saglabāšanas, kultūras pakalpojumu dažādošanas 
un citu aktivitāšu atbalstam.”

Pie tam – šī perioda stratēģijās būs paredzēta virkne jauna 
veida pasākumu:

Stratēģiskie projekti – projekti, kas aptver visu LP teritoriju,
ir aktuāli visiem novadiem, un kuru tēmas jau ir paredzētas

stratēģijas iesniegumā;
Reģionālās sadarbības projekti Latvijā;

Pārrobežu sadarbības projekti.
Lai iespējami plaši noskaidrotu partnerības darbības teritorijas
– Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadu – 
iedzīvotāju, pašvaldību, uzņēmēju un sabiedrisko darbinieku

viedokļus un vajadzības, kā arī sniegtu informāciju par nākamo
plānošanas periodu, jau no gada sākuma organizējam plašu 

semināru ciklu. Cikla  pirmajā posmā  organizējam
fokusgrupas pašvaldību darbiniekiem, jo tieši pašvaldības ir

katra konkrētā novada „galvenais spēlētājs”. Pašvaldību viedokļi,
gatavība iesaistīties stratēģijas izstrādē un, sekojoši, projektu

ieviešanā un atbalsta sniegšanā citu ieviesēju projektiem  ļoti
būtiski ietekmēs gan šī dokumenta veiksmīgu izstrādi, 

gan īstenošanu praksē.

Fokusgrupas notiks:
Jēkabpils novada pašvaldībā – piektdien, 23. Janvārī;
Aknīstes novada pašvaldībā – pirmdien, 26. Janvārī;
Viesītes novada pašvaldībā – trešdien, 4. Februārī;
Salas novada pašvaldībā – otrdien, 10. Februārī;

Krustpils novada pašvaldībā – otrdien, 10. Februārī.

Otrajā semināru aplī – martā- katrā novadā pulcēsim 
plašāku ieinteresēto cilvēku loku - uzņēmējus, NVO, 

visus ieinteresētos iedzīvotājus. Apskatīsim semināra norises
vietas apkaimē īstenotos LEADER projektus. Precīzs semināru

grafiks tiks sastādīts februāra mēneša beigās.
Atsevišķa fokusgrupa tiks veltīta kultūrvidei – gan 

kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanai un popularizēšanai,
gan arī jaunu, kvalitatīvu kultūras piedāvājumu izstrādei,

akcentējot to ekonomisko un tūrisma piesaistes potenciālu.
Arī šīs fokusgrupas norise ir plānota marta mēneša beigās. 

Paralēli, februāra un marta mēnešos veicam arī inovatīvu 
aptauju – šīs aptaujas ietvaros tiks apzināts tieši bērnu un jau-

niešu viedoklis par teritorijas attīstību, viņu vēlmēm un 
nepieciešamībām. Kā mērķa teritorijas šīs aptaujas īstenošanai
ir izraudzītas 5 apdzīvotas vietas – ciemati ar zemāku sociāli

ekonomisko aktivitāti – pa vienam katrā no 
LP Sēlija teritorijas novadiem.

Noslēgumā - plaukstošajā maijā - būs vairāki ceļojošie 
semināri ar labāko īstenoto projektu apskati un noslēgumu

kādā no potenciālajām jauno ideju (piemēram, slēgto skolu)
īstenošanas vietām. Šo semināŗu ietvaros jau prezentēsim

pētījuma rezultātus un nākamā perioda stratēģijas darba variantu.
Visus interesentus aicinām sekot šo semināru norises grafikam,

kā arī sūtīt jautājumus un ierosinājums  uz e –pastiem:

Skaidrītei Medveckai: sk_medvecka@inbox.lv
Ievai Jātniecei: ieva.jatniece@gmail.com

Sagatavoja:
Ieva Jātniece, LP Sēlija izpilddirektore

Šos seminārus LP Sēlija organizē saskaņā ar līgumu Nr.08-00-
L41000-000013 ar Latvijas Republikas Zemkopības  ministrijas
Lauku atbalsta dienestu, kā Eiropas Lauksaimniecības fonda lau-

ku attīstībai vietējās attīstības stratēģijas īstenotājs,

 

Biedr ba Lauku partner ba S lija

   

Uzsākot 2015. Gadu, biedrībā “Ūdenszīmes” tiek turpināts darbs
pie trīs nopietna apjoma projektu ieviešanas. Ar  Sabiedrības
Integrācijas fonda atbalstu īstenojam:

Projektu “Sabiedrības līdzdalības resursi lauku teritoriju attīstī-
bā” . Tā ietvaros šogad plānojam gan talkas un pasākumus uz vie-
tas Kaldabruņas skolā, gan arī kopējus atbalsta pasākumus neval-
stiskajam sektoram gan Jēkabpils novadā, gan plašākā līmenī.
Attīstīsim Augšzemes lauku NVO apvienības darbošanos, cenšo-
ties risināt gan sociālās un kultūras, gan vides aizsardzības problē-
mas.

Projektu  “Dabas resursi sociālās dzīves kvalitātes uzlabošanā
“Jumis”” Šis projekts jau ir noslēguma stadijā – tā prezentācijas pa-
sākums notiks marta mēneša beigās, un līdz šim brīdim mums vei-
cami vēl vairāki ļoti saistoši darbi – gatavojam prezentācijas suvenīrus

no dabas materiāliem, ekoloģisks un kvalitatīvs šo lietu iepakojums
projekta ietvaros ir jau izstrādāts. Tāpat – izdosim informatīvo buk-
letu “Daba un doma”, kas, pēc tā sagatavotāju domām, sniegs gan
jautrus, gan pārdomu pilnus brīžus, gan arī nopietnu praktisko pa-
domu klāstu visiem lasītājiem. Projekta ietvaros turpināsim arī Dabas
darbnīcu norisi.

Ar  Borisa un Ināras Teterevu fonda  atbalstu visu 2015. Gadu
strādāsim pie projekta  “Sēlijas sieviete staro” . Projekta gaita šķiet
aizraujoša mums pašiem, kas, protams, ir pats galvenais. Taču – ir
patīkami, ja mūsu veikumu novērtē projekta finansētājs. Kā šī no-
vērtējuma apliecinājums kalpo tas, ka 15.janvārī prezentējām savu
projektu Borisa un Ināras Teterevu fondā Rīgā, sniedzot piemēru
un iedvesmu tām biedrībām, kuras savus projekta pieteikumus vēl
tikai izstrādā. No pasākuma atbraucām bagātāki ar idejām un jau-
niem sadarbības partneriem – jau šovasar ciemos pie mums pošas
inteliģences biedrība no Olaines, paši noklausījāmies interesantas
idejas, kas tiek īstenotas Limbažu biedrībā “Limbažu filcs”.

Visu minēto projektu ietvaros esam sagatavojuši pasākumu
plānu janvāra pēdējai nedēļai un  februāra mēnesim – lai to ap-
meklētājiem ir skaidri zināms, kas interesants  gaidāms

Kaldabruņas skolā  uzsākts jauns iedvesmas  gads
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Kaldabruņas skolā sala un tumsas laikā:
Otrdien, 27. Janvārī pl. 10 00 – Ilzesdienas Dabas darbnīca.

Suvenīru dizains, kombinējot stiklu un dabas materiālus Ilzes
Ermansones un Solvitas Kukles vadībā. Dāvanā un kafijas pauzēs
– Ievas Jātnieces stāsts par to, kā atpazīt zīmes piemērotību katram
cilvēkam un mazs ieskats krāsu simbolikā.

Piektdien, 30. Janvārī, pl. 10 00 – Veselības dienas nodarbība Līgas
Jurķes vadībā. “Sāļās tortes un veselīgas uzkodas”.

Piektdien, 6. Februārī, pl. 10 00 -  Radošās mājas darbnīca Elgas
Vuškānes vadībā “Interjera priekšmeti. Krēslu atjaunošana”

Sestdien, 7. Februārī, pl. 9 00 – Skaistuma dienas nodarbība fri-
zieres Līgas Rācenes vadībā.

Piektdien, 13. Februārī, pl. 10 00 – Skaistuma dienas nodarbība Elgas
Vuškānes vadībā. Prognozējamā tēma – skaisti virtuves cimdi.

Piektdien, 20. Februārī, pl. 10 00  - Veselības vingrošana Jurgitas
Grubertes vadībā un Dabas darbnīca Elgas Vuškānes vadībā.

Piektdien, 27. Februārī, pl. 10 00 – Veselības diena kopā ar Līgu
Jurķi. Tēma – kas saglabājies pagrabā? Dārzeņu sulas un vitamīnu
salāti. Šai pašā dienā – Ilzes Ermansones un Solvitas Kukles vadī-
ta Dabas darbnīca.

Papildus plāni, kas vēl nav iegūlušies konrētu projektu aprisēs,
bez šaubām, arī mums šogad ir! Datumu noteikt vēl ir sarežģīti, jo
daudzas lietas ir atkarīgas no iedvesmas un laika apstākļiem. Bet
– šopavasar mēs atklāsim pilnīgi pārsteidzošu lietu – “Šķūņa māk-
slas galeriju”! Sekojiet jaunumiem, to būs vērts redzēt….

Sagatavoja Ieva Jātniece, 
biedrības “Ūdenszīmes” vadītāja.

Aknīstes novadā godina 
Zelta pārus

Pašā ziemas vidū Aknīstes novadā tika sumināti divi Zelta pāri.
Vecgada vakarā 50 gadu kopā būšanas svētkus svinēja Ermīne un
Gunārs Ieleji Asares pagasta Ancenes ciemā, bet 23.janvārī – Genovaite
un Rūdolfs Kalnieši Gārsenes pagastā.

Divi cilvēki viens otram iet pretī, lai kaut kad, kaut kur reiz sa-
tiktos. Iet pretī kopš pasaulē nākšanas, kopš savas pirmās dienas,
jo tā viņu liktenī rakstīts. Divi cilvēki viens otram iet pretī, kamēr
dzīvo, kamēr elpo, iet caur dzīvi, caur mūžu, caur likteni. Iet pre-
tī, lai sadotos rokās un tālāk soļotu blakus – visu mūžu un daudz,
daudz ilgāk – līdz Zelta, Dimanta kāzām un vēl tālāk. 

Ermīne un 
Gunārs 
Ieleji.

Ermīnes
dzimtā puse ir
Latgale, Šķel-
tavas pagasts,
bet  iegūstot
profesiju sā-

kusi strādāt  Ancenē par agronomi. Gunārs strādājis par meha-
nizatoru. Dancojot ballēs Rubeņos un Asares parkā, draudzība
turpinājās četrus gadus, kas pēc tam pārauga mīlestībā. Tā pirms
piecdesmit gadiem tika dibināta ģimene, kas savu piepildījumu
radusi četrās meitās- Līgā, Guntā, Vinetā un Aijā. Šobrīd Ieleju
pāris var lepoties ar pieciem mazdēliem, divām mazmeitām un
vienu mazmazdēlu. 

Stipras un draudzīgas ģimenes pamatā ir uzticēšanās, labes-
tība un mīlestība Ermīne un Gunārs  priecājas par kuplo saimi,
kas svētkos viesojas viņu mājā. 

Genovaite 
un Rūdolfs 
Kalnieši.
Genovaite,

kā jauna mei-
tene ar ģimeni
Gārsenē ienā-
kusi no
Lietuvas.
Pirmā dzīve-
svieta bijusi
Rūdolfa vecā-
ku mājās.

Jaunībā ganīti teliņi, aitas un strādāti dažādi lauku darbi. 
Rūdolfa dzimtas saknes ir  Gārsenes pagastā. No 1953 līdz 1955.

gadam viņš dienējis padomju armijā, bet pārnākot uzsācis trak-
torista darba gaitas Gārsenes kolhozā. 1958. gadā Genovaites ve-
cāki uzcēla māju Bajāros. Tā kā viņu ceļi jau vairākkārt tika krus-
tojušies, Rūdolfs pamatīgāk ieskatījās Genovaitē, un 1965. gadā
tika dzertas kāzas un Rūdolfs pārcēlās uz „Liepām”. Ģimenē iz-
audzināti trīs bērni- Valdis, Valda un Donats. Mazbērni- Krista,
Jurģis un Kārlis ir Genovaites un Rūdolfa prieks un lepnums. Līdz
pensijas vecumam abi bijuši uzticīga Gārsenei un darbam kolho-
zā- Genovaite darba mūžs aizritējis fermā, bet Rūdolfam pie trak-
tora stūres.

Izstarojot mīlestības, ticības un cerības gaismu, savu ģimenes
pavardu lolojuši piecus gadu desmitus.

Kas putnam ir spārni, tas cilvēkam – mīlestība. Tā paceļ pāri ik-
dienas plašumiem. Tā ieskanas kā dziesma, kurai visu mūžu tiek
meklēti vārdi. Mēs lepojamies, ka mūsu novadā ir tik stipras ģimenes,
kuras, gadiem ejot, spēj pasargāt šo mīlestības, piedošanas, pacie-
tības, ticības un sirdsgudrības stādu un nodot to tālāk saviem bēr-
niem, mazbērniem un mazmazbērniem.

L. Prande
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Katra gada nogalē biedrība „Manai mazpilsētai Aknīstei” kārto
Ziemassvētku labdarības akcijas organizatoriskās lietas. Tā ir vie-
na no biedrības stabilākajām tradīcijām kopš tās dibināšanas 2003.gadā.
Tās pamatā ir savstarpēja uzticēšanās un vēlme darīt labu, ieprie-
cināt. Mūsu sveicamie ir cienījama vecuma aknīstieši, arī cilvēki
ar īpašām vajadzībām, kuriem tas ir īpašs rituāls – pirms
Ziemassvētkiem sagaidīt kādu no 32 biedrības biedriem, saņemt sa-
rūpēto dāvanu, pavadīt kopīgās sarunās kādu laiku un, šķiroties –
nosolīties noteikti sagaidīt arī nākošos Ziemassvētkus un jaunu tik-
šanos.

Sveicamo loks šo 12 gadu laikā ļoti palielinājies. Ja pirmajā gadā
tie bija tikai 25, tad šoreiz 77. Tagad biedrības izveidotajā sarakstā
noteikti būs visi 85-gadīgie aknīstieši. Šīs ikgadējās tikšanās ir ļoti
dažādas – sirsnīgas, nesteidzīgas, gada notikumus apcerošas. Un arī
ne tik veiksmīgas. Tās ir tieši tik dažādas, cik dažādi esam mēs paši.
Aknīstes Veco ļaužu nama 8 iemītnieki dāvanas saņēma pie savas
eglītes, cenšoties iepriecināt sevi un atnākušos budēļus ne tikai ar
našķiem, bet arī kopīgās izdarībās, arī rotaļās.

Ar šī raksta un laikraksta starpniecību vēlamies nodot mīļus se-
nioru teiktos pateicības vārdus visiem mūsu ziedotājiem – zemniekiem,
tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas iestāžu vadītājiem. Arī par
labajām domām, kas nāk līdzi katrai ziedotajai naudas summai.
Pateicība arī individuālajiem ziedotājiem, kas paši izteica vēlmi būt
kopā.

Paldies katram MMA biedram un 9 valdes cilvēkiem par ziedo-
to laiku, visu sagādājot un kopā liekot. Mūsu visu kopīgais mērķis
– radīt prieku.

Skaidrīte Medvecka valdes priekšsēdētāja

Par kopīgi radīto prieku - 
Ziemassvētku labdarības akcija 2014

Ziedot ju saraksts 

N Uz mums V rds, uzv rds 

1.  SIA “Astarte” Oj rs Kar evskis, Ligita Dzene, 
J nis Anspoks 

2.  
SIA “Ind res” Modris un Nauris Porieši 

3.  
SIA „Juniks” Juris Zlobins 

4.  
z/s „Lapegles” Lilita un J nis Zelti i 

5.  
z/s „Kakti i” Silvija un Vilnis boli i 

6.  
 Dace un J nis Jaujenieki 

7.  
z/s „Sigma” J nis un Sarm te Gas ni 

8.  
Kafejn ca „Kalni ” Inese un Juris Sorokini 

9.  
SIA Woodmaster Sandris Geitus 

10.  
Z/s “Jaunplikši” Gunta un Aivars Medvecki 

11.  
SIA „Akn stes aptieka” Lidija Bui e 

12.  
Hel nas aptieka Gita Lo a, Hel na Multi a 

13.  
 Silvija un Egons Silaraupi 

14.  
SIA „Optimus A.G.L.” Ainis Lo s 

15.  
 Aija un Alberts Kurklieši 

16.  
z/s „Uzkalni” In ra un Rimants Lu i 

17.  SIA S  Veikals „Vesko” 
P teris Batarags 

18.  
z/s „Celm res” Ilze un Laimonis Ieleji 

19.  
SIA “JK Plus” Aleta un Juris Kuz ecovi 

20.  
Friz tava L ga R cene 

21.  
 Inguna Jo e 

22.  SIA “Assi” Viktors Lahtinens 

23.  
z/s „Liepas” Evija un Nikolajs Curikovi 

24.  
Veikals „Saule” Oksana Isakova 

25.  
 Aija un Andris Voitiški 

26.  
 Iveta Kanc ne, Anita Žubecka, 

In ra Gr v te 
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Ar nākošo mācību gadu Gārsenē skolas vairs nebūs, kam par
iemeslu ir katastrofālā demogrāfiskā situācija. Ja vēl 2011. gadā  sko-
las 9.klasi beidza 12 skolnieki, tad 2015./2016.mācību gadā prog-
nozējamais skolnieku skaits visā skolā būtu 9. 

Skolas vairs nebūs, bet pils paliek. Paliek kā pašvaldības īpa-
šums, kurš jāapsaimnieko vai jāpārdod . Ir arī trešais variants-ne-
darīt neko .Kas no tā iznāk varam paskatīties uz bijušo bērnudār-
za ēku(silīti) Aknīstē,  Susējas skolu vai Asares muižas komplek-
su ar bijušām kolhoza ražošanas ēkām. 

Pārdošana ir ļoti riskants variants, kaut gan pašvaldībā  pastā-
vēja viedoklis par pārdošanu, vismaz līdz braucienam uz Jaunpili.

Pēdējo astoņu mēnešu laikā ir bijusi iespēja iepazīties ar 4 da-
žādiem piļu(muižu) apsaimniekošanas variantiem Latvijā.

Inešu muiža Inešu pagastā Vecpiebalgas novadā.

Daļā ēkas izvietotas pašvaldības iestādes ,arī pagasta pārvalde,
bijušā vīna pagrabā ir muzejs, tāpat pilī darbojas porcelāna ap-
gleznošanas studija, kas ir privāts uzņēmums.  Pilij apkārt ir ļoti skaists,
kopts parks. Ēka pieder pašvaldībai.

Bīriņu pils Krimuldas pagastā Siguldas novadā

Pilī ir restorāns, viesnīca ,pirts ,neliels baseins. Īpašnieki no-
darbojas ar lielu un dārgu kāzu organizēšanu, rīko dažādus kor-
poratīvos pasākumus , banketus, seminārus. Ap pili liels parks, kurā
ieeja ir par maksu. Vasaras sezonā pilī nodarbināti  ap 50 cilvē-
kiem. Vislabākais bizness te esot kāzu rīkošana. Par to liecina tas
,ka vasaras periodā sestdienas un svētdienas kāzām ir rezervētas
2 gadus uz priekšu.

Pils pieder privātpersonām.

Ērberģes muiža Mazzalves pagastā Neretas novadā

Muižā joprojām atrodas skola. Tajā pašā laikā tiek uzņemti tū-
risti, rīkoti pasākumi, uzņēmumu sporta svētki, tiek uzņemtas ek-
skursijas. Muiža nav liela, bet tur ir glīta neliela izremontēta zāle
un dažādi laukumi sporta pasākumiem. Muižas ēkas pieder pašvaldībai.

Livonijas ordeņa pils Jaunpils pagastā Jaunpils novadā

Pilī atrodas kafejnīca, viesnīca, kurā ir 72 gultasvietas, muzejs,
kultūras nams, laulību zāle, telpas dažādiem pasākumiem, tiek rī-
koti dažādi pasākumi(kāzas, svinības, semināri, Viduslaiku svētki),
rīkotas ekskursijas un ēšana Viduslaiku stilā. Pils kopējā platība
5000m2. Pili apsaimnieko pašvaldības uzņēmums, kura gada ap-
grozījums ir ap 230000 eiro un tajā strādā 25 darbinieki. Apkurei

gadā tiek tērēti ap 35000 eiro, elektrībai ap 12000 eiro. Neskatoties
uz it kā šiem milzīgajiem izdevumiem, uzņēmums strādā bez zau-
dējumiem.

Pils pieder pašvaldībai.
Ļoti pozitīvs iespaids radās  par to , kādu ietekmi pils atstāj uz

šīs konkrētās vietas attīstību.
Jaunpils nav gluži Pierīga un tur dzīvo  mazāk iedzīvotāju kā

Aknīstes novadā ,taču tur ir vidusskola ar 320 bērniem, pagājušo-
gad piedzimuši 29 bērni, darbojas 28 biedrības, no kurām 25 aktī-
vi. Darbojas trīs kafejnīcas. Pašvaldības kafejnīcā ik dienu ir 60-
70 apmeklētāji. Strādā vairāki ražojoši uzņēmumi. Kopumā nekas
īpašs, taču iedzīvotāju skaits nesamazinās un tas nerada tādu nedaudz
depresīvu noskaņu kā Aknīstē.

Vēlreiz gribu uzsvērt par 25 biedrībām, kuras reāli darbojas. Tieši
ar to Jaunpils visvairāk atšķiras no Aknīstes. Mūsu novadā ir kriet-
ni mazāk biedrību un reāli darbojās tikai pāris. Ja pašvaldības pie-
saistītās ES naudas apjoms Jaunpilī un Aknīstē atšķiras nedaudz,
turklāt Aknīstē, rēķinot uz iedzīvotāju ,šis rādītājs ir labāks. Tad sa-
biedriskās aktivitātes un biedrību piesaistītās naudas ziņā mēs vien-
kārši nobālam Jaunpils priekšā. Ļoti ceru, ka ,ņemot vērā diezgan
plašās iespējas un ievērojami lielāko naudas apjomu, ko šajā plā-
nošanas periodā piedāvās LEADER programma, situācija  var mai-
nīties uz labo pusi. Vai tā būs, ir atkarīgs no iedzīvotāju aktivitātes
un spējas kvalitatīvi sagatavot projektus.

Atgriežos pie Gārsenes pils.
Iepazīstoties ar visu četru apmeklēto piļu apsaimniekošanas mo-

deļiem, varu secināt, ka arī pašvaldība pati var veiksmīgi saimnie-
kot. Pārdodot pili privātpersonām varam iegūt labu īpašnieku, taču
pastāv liels risks iegūt sliktu saimnieku. Ja kāds vēlas redzēt pie-
mēru ,var aizbraukt apskatīt tepat netālu esošo Baltmuižas pili. Turklāt
viennozīmīgi, pils un tās apkārtne vietējai sabiedrībai vai nu nebūs
pieejama vispār, vai tikai par maksu, kā Bīriņu pils. Konkrēti Gārsenē,
gandrīz visi funkcionējošie sporta laukumi atrodas pie pils, un tik-
tu apdraudētas arī tāda veiksmīga sporta pasākuma, kā Sporta svēt-
ki organizēšanas iespējas.

Lemjot par pils tālāku likteni, kas, visdrīzāk notiks 25.februā-
ra domes sēdē, un par apsaimniekošanas modeli, par ko lems kādā
no vēlākajām sēdēm, protams ,ja tiks nolemts pili nepārdot, svarī-
gi būtu ,lai potenciālajā pašvaldības uzņēmumā būtu gan jaunas dar-
bavietas ,gan tas  neradītu konkurenci vietējiem uzņēmumiem, bet
gan  kopā ar tiem veidotu atpazīstamību Aknīstei kā iekārojamam
tūrisma galamērķim nākotnē. Ka šāda veiksmīga pašvaldības sadarbība
ar uzņēmējiem ir iespējama , liecina tūrisma koordinatores Līgas
darbs iepriekšējā gadā. Ja tā tas  realizēsies ,tad varēsim teikt ,ka
skolas likvidācija ir ne viss beigu sākums  ,kā man izteicās kāds vie-
tējais iedzīvotājs , bet gan jauns sākums.

Andris Zībergs

Pārdomas pēc Jaunpils apmeklējuma

Sagaidīts 2015.gads, baudot mākslinieku priekšnesumus.
Tie bija burvīgi! Mēs Gārsenes seniori arī tikām iekustināti,
jo tika rīkots pasākums „Cīši lobi cilvāki”. Mums seniorus savā
jaukajā, ar skaisto egli zālē, sagaidīja ar vēlējumiem Gārsenes
kultūras nama saimniece Kristiana. Tad viņa aicināja pie ka-
fijas galda, ko bija saklājuši čaklā Veriņa. Sākumā runāja Daina,
viņa sveica grupu 10. gadu pastāvēšanas jubilejā, pastāstīja par
paveikto un iecerēm nākošajam gadam. Pateicās par senioru
atbalstu, vēlēja veselību Jaunajā gadā un pasniedza nelielas
veltes. Pēc kopējas dziesmas nodziedāšanas, daina aicināja uz
izkustēšanos. Vera iepriecināja ar interesantu atrakciju. Daina
vadīja spēli „Atpazīsti no jauna Latviju”’, kluso telefonu, dzies-
mu vārdiem noteikt autoru un nodziedāt. Žūrija- Kristiana un
Ausma. Abas komandas tika stingri vērtētas. Beigās tika pa-

sniegtas balvas. Neiztika arī bez humora. Turpinājumā ar mī-
ļiem apsveikumiem pasniedzām viena otrai dāvaniņas. Daudz
dziedājām, visam pāri labestība, smiekli. 

Izsaku milzīgu pateicību Dainai, Kristianai, Veriņai par šo
jauko pasākumu. Mēs bijām „cīši lobi cilvāki” un būsim arī
turpmāk. Uzskatu, ka veciem cilvēkiem ir vajadzīgi šādi sa-
ieti. Jauniem ir diskotēkas, darbs, sabiedriskie pienākumi. Toties
mums ar gadiem pieaug vientulība, neapzinātas bailes ze-
mapziņas nojausmās par drīzu aiziešanu mūžībā. Esmu ļoti pa-
teicīga dainai par šīs grupas vadīšanu, jo šie mirkļi ir zelta vēr-
ti. Visiem 2015.gadā novēlu veiksmi un visas pasaules laimi!

Cīši lobs cilvāks, seniore
L. Drozdovska
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Ziemassvētki ir pārsteigumu laiks. Šajos svētkos par pārstei-
gumu parūpējās Asares pamatskolas skolēni un skolotāji.

Skolas sagatavotais koncerts bija ļoti interesants un pamatīgs. 
Mazā skolā katrs bērns tiek iesaistīts priekšnesumos. Lai izveidotu

interesantu koncertu, piedalās visi skolēni, arī sagatavošanas un
pirmskolas grupiņas. 

Ar gadiem redzu kā no mazajiem un kautrīgajiem bērniem iz-
veidojas droši un prasmīgi audzēkņi. Skolotāji pamana un strādā
pie audzēkņu dotību un prasmju izkopšanas: dziedāšanas, runas
mākslas, pasākuma vadīšanas.

Bērni spēlēja ludziņas, dziedāja pa grupām un individuāli, de-
joja, spēlēja uz ģitāras.

Paldies bērniem un viņu skolotājiem direktores Regīnas Pudānes
vadībā par Ziemassvētku pārsteigumu!

Lai Jaunais gads piedāvā jaunas iespējas!
Valentīna Čāmāne  

Cienījamie Genovaite un Rūdolf! 

50 gadus Jūs turat viens otru pie rokas, pusgadsimtu Jūs
kopā sagaidāt saullēktus un aizvadāt saulrietus. Dienas, ne-
dēļas, mēneši, gadi, gadu desmiti nomaina cits citu, tikai Jūsu
mīlestība paliek nemainīga. Tā ir kā enkurs ne tikai Jums, bet
arī visai Jūsu lielajai un draudzīgajai ģimenei.

Jūsu dienas bijušas kā ābeles,
Kuru vainags dāsni augļus nes.
Nu, kad salnu piebērti to zari,
Pastāvēt un padomāt jūs varat,
Cik šais gados atdots, veikts un gūts.
Ir pār vaigiem dažkārt ritējusi
Arī kāda sāļa lāse klusi,
Prieka brīžu skurbums galvu vijis,
Pasaulē caur tiem daudz gaišāk bijis,
Siltus vārdus daudziem nācies dot,
Mīlestības ceļā pavadot.
Saulains allaž nonācis līdz mums
Jūsu labestības starojums.

Sirsnīgi sveicieni Zelta kāzu jubilejā!Sirsnīgi sveicieni Zelta kāzu jubilejā!
Sveic: Vilma, Iveta, Gunārs, Irēna

Zelta rudens zelta pārslas bārsta,
Zelta mūžs ar darbu vaiņagots.
Visiem mums no Jūsu dienu pūra
Ir pa kādai riekšaviņai dots.

No visas sirds sveicam mūsu mīļos vecākus - 
Ermīni un Gunāru Ielejus - Zelta kāzu jubilejā! 

Vēlam Jums daudz baltu dieniņu!!!!
Sveic meitas, znoti, mazbērni 

un mazmazdēliņš Kaspariņš

Paldies Jānim Vanagam par sarūpēto cienastu ar burvīgajām
Ziemassvētku smaržām un garšām, un par to, ka bijāt kopā ar mums
svētku priekšvakarā.

Paldies Edītei Eleksei par dāvanu mūsu nama iedzīvotājiem
svētkos!

Paldies Skaidrītei Medveckai, biedrības „Manai mazpilsētai
Aknīstei” biedriem, visiem ziedotājiem un labdarības akcijas at-
balstītājiem par mums sagādātajām saldumu paciņām. 

Paldies Tautiņdziesmu grupas budēlīšiem, kuri mūs aizrāva
jautrās dziesmās un rotaļās. 

Paldies Ziemassvētku „rūķiem” un čaklajām adītājām par skais-
tajiem siltajiem adījumiem un jautro vakaru ar jums. 

Paldies Eduardam Tolkačovam par apgaismojuma ierīkoša-
nu telpās.

Lai katram Jums svētīgs un jaunām idejām bagāts 2015. gads!
Mājas Dzirnavu ielā 9 iedzīvotāji.

Tas, kurš dara labu citam, vēl vairāk dara 
labu pašam sev
- ne tajā nozīmē, ka viņu par to gaidītu balva, bet gan
tajā, ka apziņa, ka padarīts labs darbs, pati par sevi
sniedz lielu prieku.
- Seneka

Veiksmīgu Jauno gadu novēlu Jums Skaidrīte,
Jāni, Leongīn, Viktor un Ivar!

Irma Mazureviča Gārsenē.

....Gads būs jauns, kā čiekurs 
sveķiem lijis, 

Būs saule, ledus,... būs,
Kas vēl nav bijis.

Gārsenes pamatskolas kolektīvam un
skolēniem vēlu laimīgu, 

sekmīgu Jauno gadu!

Irma Mazureviča Gārsenē. 
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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”. 

Vieglās automašīnas piekabes noma
un transporta pakalpojumi.

Mob. 26464300

uu  uu  uu

Pārdodu svaigi zāģētu alkšņa mal-
ku klucīšos. Ar piegādi. 

Mob. 20239636

uu  uu  uu

Pārdod divistabu dzīvokli Aknīstē,
Radžupes ielā 2-8 (2. stāvs). 

Mob. 22431971

Pārtrūkst balss, bet atbalss nenomākta,
Smiltis to un gadi nenosegs.

(V.Rūja)

Pieminēsim Mūžībā aizgājušos:

Anatolijs Korionovs, 17.09.1944. 
– 18.12.2014.
Artūrs Kušķis, 09.09.1929.
– 10.12.2014.

Valentīna Žindiga, 05.06.1939. 
– 01.01.2015.
Leokadija Podnieka, 22.04.1924. 
– 17.01.2015.
Dzintars Bruņenieks, 13.06.1939. 
– 17.01.2015.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa

Tuvs cilvēks neaiziet, 
Viņš tikai pārstāj līdzās būt.

(R. Skujiņa)
Skumju brīdī esam kopā ar Veroniku

māti mūžībā aizvadot.
Kolēģes Asarē un Gārsenē.

==  
Daudz darbiņu padarīti,
Daudz solīšu iztecēti.
Lai nu mīļi Zemes māte
Pārklāj  savu paladziņu.

(Latv.t.dz.)
Skumju brīdī esam kopā ar 

JURI GALVĀNU, māmiņu mūžības
ceļā pavadot.

Asares pamatskolas kolektīvs

==  
Tas skumjākais brīdis, kad mīļa sirds
Uz mūžu mūžiem pārtrūkst un stājas.
Tad zvaigznes pie debesīm asarās 

mirkst
Un tukšas kā klajums kļūst mājas. 

Izsakām visdziļāko  līdzjūtību  
tuviniekiem

Dzintaru Bruņenieku 
mūžības ceļā  pavadot.

Radžupes 3 mājas iedzīvotāji

==  
Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgās
Sirds ilgi saglabās.

Izsakām līdzjūtību Veronikai, no
mātes atvadoties.

Kultūras darbinieces.

Gaiša, gaiša uguns deg,
Tumšā ziemas laiciņā;
Tur Laimiņa mūžu raksta
Mazajiem dēliņiem.

Sveicam Aknīstes novada dzimtsa-
rakstu nodaļā reģistrētos bērniņus:
Ediju un Matīsu Puķānus. Kopā ar ve-
cākiem priecājamies par viņu nākšanu
pasaulē!

Aknīstes novada 
dzimtsarakstu nodaļa

Laime jau nepazūd vējiem līdzi
Laime ir mūsos vai arī nekur
Laime ir mīlēt šo dzīvi un sevi
Laime — būt vajadzīgam citiem un sev.

Sveicam jubilārus janvārī.
Aknīstē
Ģeida Andris-50
Papaurele Veronika-55
Pāvilāns Vaironis-55
Kancāns Vilnis-60
Sinkeviča Antonija-60
Tjuniņa Velta -60
Aibutina Anna-80
Katena Hilda-80
Voitiška Olga-85
Asarē
Jasāns Gunārs-65
Strika Ārija-75
Gasone Marija-85
Gārsenē
Astukevičs Andrejs-50
Bruzgule  Biruta-60
Gribuška Jāzeps-60
Lejniece Anita-60
Mališevska Jolanda-60
Bodrova Ņina-65
Kovaļevska Vanda-70
Jasinkevičs Pēteris-80
Ūbelis Aivars-80

Patiesības kalns ir neatrodams, −
Bet, to meklējot, mūžs kļūst 

par dziesmu! 
Neiesalsti savā pārliecībā,. 
Lai arvien tev paliek kāda jauna,
Kāda nezināma, skaista varbūtība.

/V. Mora/
Sveicam janvāra jubilāres
Ainu Deksni
Ilzi Ieleju

Biedrība 
„Manai mazpilsētai Aknīstei”

Bez maksas izkopj no krūmiem un
kokiem aizaugušas lauksaimniecības
platības, tīrumus, novadgrāvjus, mež-
malas, kā arī sniedzam meža kopšanas
pakalpojumus. 

Mob. 20239636

Uzņēmējdarbības Konsultatīvā
Padome aicina atsaukties uzņēmējus
un zemniekus, kuri vasaras periodā
būtu gatavi piedāvāt darbu jaunie-
šiem un skolēniem.

UKP pr-ja I.Butkus



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


