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

pašvaldību budžetiem”,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne,

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

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta 2015.gada
janvāra – maija ieņēmumus – EUR 1167716,17 un izdevumus – EUR
1019261,48; speciālā budžeta ieņēmumus – EUR 51520,69 un iz-
devumus – EUR 17415,58.

Par saistošo noteikumu Nr.15/2015 „Grozījumi Aknīstes
novada domes 25.02.2015. saistošajos noteikumos Nr.6/2015

„Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 
2015.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 – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne,
J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.15/2015 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 25.02.2015. saistošajos noteikumos Nr.6/2015
„Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2015.gadam””.

Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības 2015.gada
ziedojumu un dāvinājumu budžetā

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

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne,
J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt grozījumus pašvaldības 2015.gada ziedojumu un
dāvinājumu budžetā.

Par noslēgto līgumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās da-

ļas 2.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne,

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

Apstiprināt līgumu ar Ē.S. par autordarba „Zeltītas vasaras” iz-
pildi Asares kultūras namā 16.05.2015. Līgumcena EUR 250,00.

Apstiprināt līgumu ar SIA „Madonas atrakcijas” par piepūša-
mo atrakciju „Vulkāns” piegādi un uzstādīšanu. Līgumcena EUR
280,24.

Apstiprināt līgumu ar IK „Valters P” par dūmvada mūrēšanas
darbiem Dzirnavu ielā 9, Aknīstē. Līgumcena EUR 170,00.

Apstiprināt līgumu ar SIA „Vidzemes ūdens” par gruntsūdens
monitoringa darbu veikšanu CSA izgāztuvēs „Kabatas”, „Bubuļi”,
„Urbāni”, „Pāvulāni 1”. Līgumcena EUR 1742,40.

Apstiprināt līgumu ar SIA „Idegra” par Aknīstes vidusskolas darb-
mācības ēkas remontdarbu veikšanu. Līgumcena EUR 29528,59.

Apstiprināt līgumu ar IK „ALENS S” par loga maiņu Parka ielā
1, Aknīstē. Līgumcena EUR 222,11.

Apstiprināt līgumu ar J.Z.-Z. par vokāli instrumentālo ansam-
bļu saieta „...un atkal sadziedam Aknīstē” apskaņošanu Aknīstes es-
trādē 13.06.2015. Līgumcena EUR 500,00.

Par Aknīstes novada pašvaldības 2014.gada publiskā
 pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da-
ļas 2.punktu, 72.pantu,

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne,
J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības 2014.gada publisko pār-
skatu.

Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistei L.Prandei publicēt gada
pārskatu novada mājas lapā www.akniste.lv un nosūtīt Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas

6.punktu, 15.panta pirmās daļas 7.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne,

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

Piešķirt papildus līdzekļus EUR 750,00 apmērā Aknīstes katlu
mājas sienas remontam no nesadalītajiem budžeta līdzekļiem.

Piešķirt papildus līdzekļus EUR 1000,00 apmērā Aknīstes no-
vada svētku organizēšanai no kultūras budžeta līdzekļiem.

Piešķirt EUR 640,00 Aknīstes vidusskolai kora dalībnieku tēr-
pu iegādei no kultūras budžeta līdzekļiem.

Piešķirt līdzekļus līdz EUR 1400,00 Aknīstes ielu norāžu uz-
stādīšanai no ceļu fonda līdzekļiem.

Piešķirt EUR 600,00 Aknīstes vidusskolai ēdamzāles remontam
no Aknīstes vidusskolas budžeta līdzekļiem.

Noraidīt biedrības „Latvijas politiski represēto apvienība” ie-
sniegumu par atbalstu politiski represēto personu salidojuma or-
ganizēšanai.

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu
piedziņu bezstrīda kārtībā

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamo īpašuma nodokli” 9.pan-
ta pirmo, otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.pan-
ta pirmās daļas 2.punktu, 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 20.pan-
ta 3.punktu, 26.panta pirmo daļu, trešo, ceturto daļu, Administratīvā
procesa likuma 358.panta otro daļu, 359.panta pirmās daļas 3.pun-
ktu, 360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.pantu, 367.pan-
tu,

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne,
J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Piedzīt bezstrīda kārtībā no 6 personām nekustamā īpašuma no-
dokļa maksājumu parādu.

Lēmumu nosūtīt tiesu izpildītājam izpildu darbību uzsākšanai.
Par pieņemto lēmumu informēt parādniekus.

Par nekustamo īpašumu (dzīvokļu) atsavināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās da-

ļas 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.pan-
ta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta
pirmo, piekto daļu, 8.panta otro, sesto, septīto daļu, 9.panta otro daļu,
37.panta pirmās daļas 4.punktu, piekto daļu, 45.panta trešo daļu,

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne,
J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Uzsākt Aknīstes novada pašvaldībai piekritīgo nekustamo īpa-
šumu – dzīvokļu, atsavināšanas procesu:

„Navicki” dzīvoklis Nr. 5 un dzīvoklis Nr.6, Aknīstes pagasts,
Aknīstes novads

Veikt dzīvokļu inventarizāciju (ja nepieciešams), vērtēšanu un
ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz Aknīstes novada pašvaldības vārda.

Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai veikt doku-
mentu sagatavošanu īpašuma novērtēšanai un atsavināšanai.

2015.gada 26.jūnijā
Aknīstes novada domes sēdē pieņemtie lēmumi
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Par SIA „Aknīstes Pakalpojumi” un SIA „Gārsenes komu-
nālie pakalpojumi” reorganizācijas (apvienošanas) procesa

uzsākšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da-

ļas 8.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrī-
bu pārvaldības likuma 127.pantu, Komerclikuma 335.pantu,

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne,
J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Uzsākt Aknīstes novada pašvaldības SIA ,,Aknīstes pakalpoju-
mi” (Reģ. Nr. 45403000709) un Aknīstes novada pašvaldības SIA
,,Gārsenes komunālie pakalpojumi” (Reģ. Nr. 45403005369) reor-
ganizāciju apvienošanas ceļā, pievienojot pašvaldības SIA
,,Gārsenes komunālie pakalpojumi” (turpmāk tekstā - Pievienojamā
sabiedrība) pašvaldības SIA ,,Aknīstes pakalpojumi” (turpmāk tek-
stā - Iegūstošā sabiedrība).

SIA „Gārsenes komunālie pakalpojumi“ (pievienojamā sabied-
rība) nodod visu savu mantu SIA „Aknīstes pakalpojumi“ (iegūs-
tošā sabiedrība). Pēc apvienošanas procesa pievienojamās sabied-
rības tiesības un saistības pāriet iegūstošajai sabiedrībai.

Pēc apvienošanas procesa pievienojamā sabiedrība beidz pastā-
vēt bez likvidācijas procesa.

Apstiprināt Pievienojamās sabiedrības un Iegūstošās sabiedrības
reorganizācijas līgumu.

Papildus lēmumā minētajiem uzdevumiem, reorganizācijā iesaistīto
sabiedrību valdēm, savu pilnvaru ietvaros, reorganizācijas gaitā no-
drošināt Komerclikuma un likumā Publiskas personas kapitāla daļu
un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma noteikto dokumentu sa-
gatavošanu un uzdevuma izpildi.

Lēmuma izpildi kontrolēt Aknīstes novada pašvaldības izpil-
ddirektoram.

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

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da-
ļas 9.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un
kapitālsabiedrībām” 11.pantu, 14.pantu, 48.panta pirmās daļas 3.pun-
ktu,

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne,
J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Par SIA „Gārsenes komunālie pakalpojumi” valdes locekli no
01.07.2015. līdz 30.09.2015. iecelt Jāni Bondaru.

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

Par SIA „Aknīstes Pakalpojumi” valdes locekļa 
A.Vītola iecelšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da-
ļas 9.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un
kapitālsabiedrībām” 11.pantu, 14.pantu, 48.panta pirmās daļas 3.pun-
ktu,

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne,
J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Par SIA „Aknīstes Pakalpojumi” valdes locekli no 06.08.2015.
līdz 05.08.2020. iecelt Aleksandru Vītolu.

Uzdot Aleksandram Vītolam reģistrēt izmaiņas valdes locekļa piln-
varu termiņā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

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

Iznomāt I.M. pašvaldības zemes gabalu 0,06 ha platībā, kadas-
tra Nr.5662 003 0348, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 ga-

diem. Zemes lietošanas mērķis –  sakņu dārza vajadzībām.
Iznomāt G.E. pašvaldības zemes gabala daļu 1,98 ha platībā, ka-

dastra Nr.5605 001 0360, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 ga-
diem. Zemes lietošanas mērķis –  0502 pagaidu atļautā izmantoša-
na sakņu dārziem.

Par pašvaldības zemes gabala reģistrēšanu zemesgrāmatā
uz pašvaldības vārda

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da-
ļas 17.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tie-
sībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
1.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrā-
matās” 8.pantu,

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne,
J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Pilnvarot G.G. ierakstīt zemesgrāmatā uz Aknīstes novada pa-
švaldības vārda zemesgabalu „Piekrastes”, Asares pagastā,
Aknīstes novadā, 6,2 ha platībā, kadastra Nr.5644 004 0271.

Par nekustamā īpašuma „Aizpori” sadalīšanu
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta

20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu no-
teikšanas un maiņas kārtība”,

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne,
J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Aizpori”, kadastra Nr.5644
004 0113, Asares pagastā, Aknīstes novadā, zemes vienību 38,9 ha
platībā, piešķirot nosaukumu „Ērgļi”, Asares pagasts, Aknīstes no-
vads.

Lūgt Valsts zemes dienestam piešķirt atdalītajai zemes vienībai
jaunu kadastra numuru.

Nekustamā īpašuma sadalīšanai nepieciešams izstrādāt zemes ie-
rīcības projektu.

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

.
Par nekustamā īpašuma „Kāpostiņi” sadalīšanu

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta
20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietoša-
nas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mēr-
ķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Aknīstes novada domes
26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par teritorijas plā-
nojumiem”,

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne,
J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Kāpostiņi”, Kadastra
Nr.56250050035, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, apbūvētajai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.56250050035 – 1,8 ha
platībā paliek nosaukums un adrese „Kāpostiņi”, Aknīstes pagas-
tā, Aknīstes novadā. Jaunajai zemes vienībai ar platību 23,0 ha, ze-
mes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56250050036 – 2,4 ha un ze-
mes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56250050037 – 1,2 ha pie-
šķirt jaunu nosaukumu „Bārbeles”.

Nekustamā īpašuma sadalīšanai nepieciešams izstrādāt zemes ie-
rīcības projektu.

Jaunajai zemes vienībai -23,0 ha platībā un zemes vienībai ar ka-
dastra apzīmējumu 56250050036 – 2,4 ha platībā noteikt zemes lie-
tošanas mērķi 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība. Zemes vienībai Nr.562500500037 – 1,2 ha no-
teikt zemes lietošanas mērķi 0201- zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir mežsaimniecība.

Nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Kāpostiņi” zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu Nr.56250050035 – 1,8 ha noteikt zemes
lietošanas mērķi 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā dar-
bība ir lauksaimniecība. 
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Par zemes reformas pabeigšanu Aknīstes novada lauku
apvidū

Pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku
apvidos” 4.panta ceturto daļu un „Par pašvaldībām” 21.panta pir-
mās daļas 27.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne,
J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apliecināt, ka Aknīstes novada lauku apvidū ir pabeigts zemes
reformas process.

Par dalību deinstitucionalizācijas ieviešanas projektos
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likumu „Par

pašvaldību budžetiem”,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne,

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

Piedalīties sekojošos projektos, kas saistīti ar deinstitucionalizācijas
īstenošanu 2015.-2020.gadam:

Sociālo pakalpojumu kvalitātes vadības sistēmas izveide un
sociālo pakalpojumu attīstība pieaugušajiem no sociālās at-
stumtības riska grupām.

Mūsu novadā tās varētu būt sekojošas aktivitātes projekta ietvaros;
Sociālo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības novērtējums pār-

robežā. Vienotu kvalitātes vadības standartu izveide un kvalitātes
vadības sistēmas ieviešana. Sociālo pakalpojumu sniedzēju prasmju
uzlabošana;

Sabiedrības informēšanas un aktivizēšanas pasākumi sadarbībā
ar interešu grupām (sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi),
riska grupu iekļaušanai sabiedrībā un darba tirgū. ( servisa dzīvokļi
personām ar garīga rakstura traucējumiem, mobilā aprūpe mājās-
mobilā vienība ar transportu un 3 aprūpētājiem).

Bērnu un jauniešu nabadzības un sociālās atstumtības ma-
zināšana.

Mūsu novadā tās varētu būt sekojošas aktivitātes:
Starpinstitūciju sadarbības veicināšana un nostiprināšana (sociālais

dienests, izglītības dienests, policija, bāriņtiesa, NVO, jauniešu or-
ganizācijas u.c.)

Darbs ar bērniem un jauniešiem, kas pakļauti sociālās atstumtī-
bas riskam (sociālā rehabilitācija, vasaras nometnes ar radošajām
darbnīcām, sociālo prasmju apgūšana, ģimenes atbalsta personāla
sagatavošana).

Par nama Saltupes ielā 2, Aknīstē, dzīvojamās mājas pār-
valdīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku savstarpēju

līgumu pilnvarotai personai
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da-

ļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju pri-
vatizāciju” 51.pantu, 2015.gada 12.jūnija G.A. un I.K. iesniegumu
Nr. 440,

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne,
J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Nodot nama Saltupes ielā 2, Aknīstē, dzīvojamās mājas pārval-
dīšanas tiesības īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai.

Uzdot SIA „Aknīstes pakalpojumi” valdes loceklim A.Vītolam
sagatavot ēkas nodošanas – pieņemšanas dokumentus.

Par grozījumiem Aknīstes novada domes 2011.gada 
23.novembra Nolikumā „Par naudas balvu piešķiršanu

Aknīstes novada iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem,
vispārizglītojošo skolu skolēniem un pedagogiem”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da-
ļas 1.punktu, 24.pantu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne,
J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt grozījumus Aknīstes novada domes 23.11.2011. ap-
stiprinātajā nolikumā „Par naudas balvu piešķiršanu Aknīstes no-
vada iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem, vispārizglītojošo sko-
lu skolēniem un pedagogiem”.

Nolikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas.
Publicēt nolikumu pašvaldības mājas lapā internetā, nodrošināt

to pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs.

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

Saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes
novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli”,

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne,
J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Piešķirt 1 personai apbedīšanas pabalstus. Kopā EUR 75,00.
Piešķirt brīvpusdienas 100% apmērā uz laiku no 01.06. –

30.06.2015. 3 PII „Bitīte” audzēkņiem.

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

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne,
J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Izīrēt J.S. dzīvokli „Kraujās 1”-10, Gārsenes pagastā, Aknīstes
novadā, slēdzot īres līgumu uz 6 mēnešiem.

Izīrēt O.T. dzīvojamo platību (1 istabu) „Rīti” - 16, Asares pa-
gastā, Aknīstes novadā, slēdzot īres līgumu uz 6 mēnešiem.

Izīrēt S.N. dzīvokli „Kraujās 1”-3, Gārsenes pagastā, Aknīstes
novadā, slēdzot īres līgumu uz 12 mēnešiem.

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2015.gada 27.maijā (protokols Nr.8, 21.#)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.14/2015

„Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada
26.augusta saistošajos noteikumos Nr.4

„Par sociālo aprūpi mājās Aknīstes novada 
pašvaldības iedzīvotājiem””

Izdoti saskaņā ar 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3., 9., 18., 20., 22., 23.pantu, 17.panta pirmo daļu,

likuma „Par sociālo drošību” 11.pantu,
likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, 

Ministru kabineta 21.04.2008. noteikumiem Nr.288
„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība” 

1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2009.gada 26.augusta sais-
tošajos noteikumos Nr.4 „Par sociālo aprūpi mājās Aknīstes no-
vada pašvaldības iedzīvotājiem” šādus grozījumus:

1.1. Grozīt 4.1.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„Aprūpe mājās var būt pastāvīga (1. un 2.līmenis) vai īslaicīga

(3.līmenis)”;
1.2.  Papildināt 4.1.1.apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā:
„1.aprūpes līmenis (1 reize nedēļā 16 stundas mēnesī) ietver se-

kojošus pakalpojumus”;
1.3. Grozīt 4.1.2.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„2.aprūpes līmenis (2 reizes nedēļā 24 stundas mēnesī) ietver 1.ap-

rūpes līmeņa pakalpojumus un papildus pēc nepieciešamības sekojošus
pakalpojumus: 

krāsns kurināšana;
personiskā aprūpe: mazgāšanās (vanna/duša, pirts);
palīdzība ēdiena gatavošanā”;
1.4. Papildināt 4.1.punktu ar 4.1.3.apakšpunktu un izteikt to šādā

redakcijā:
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„4.1.3. 3.aprūpes līmenis (īslaicīga 3 reizes nedēļā 36 stundas mē-
nesī) tiek piešķirts līdz 2 kalendāra mēnešiem, tas ietver 1. un 2.lī-
meņa aprūpes pakalpojumus.”

1.5. Izslēgt 4.2.punktu;
1.6. Izslēgt 4.3.punktu;
1.7. Izslēgt 4.4.punktu;
1.8. Izslēgt 4.5.punktu;
1.9. Papildināt 4.nodaļu ar 4.6., 4.7. un 4.8.punktiem šādā re-

dakcijā:
„4.6. Sociālās aprūpes mājās pakalpojums ir maksas pakalpojums.

1 stundas apmaksa par pakalpojumu ir vienāda ar valstī noteikto mi-

nimālo stundas tarifa likmi attiecīgajā kalendārajā gadā.”
„4.7. Persona, kurai ir likumīgi apgādnieki, 1 stundas apmaksa

par pakalpojumu ir vienāda ar valstī noteikto minimālo stundas ta-
rifa likmi attiecīgajā kalendārajā gadā, reizinot ar koeficientu 1,2.”

„4.8. Gadījumos, kad persona nespēj veikt samaksu par sociā-
lās aprūpes mājās pakalpojumu, to veic viņa apgādnieki vai radi-
nieki saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikumu.”

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

Domes priekšsēdētājas vietnieks A.Ielejs

Iepazīstināšu ar  pašu galveno, kas nav mazsvarīgs.  Par to, kas
tika runāts seminārā Jēkabpilī. Ar pilnu nolikuma tekstu var iepa-
zīties LAD mājas lapā. 

Šobrīd pieteikšanās projektam vēl nav izsludināta.  Tas varētu
būt septembris.  Šobrīd ir zināms, ka naudas visiem gribētājiem rea-
lizēt projektu-nepietiks.  

Projekts paredzēts tiem, kas vēlas ražot lauksaimniecības pro-
dukciju. Tā var būt fiziska vai juridiska persona, kas deklarēta pro-
jekta realizācijas teritorijā.  Par 2014. gadu  ieņēmumiem no lauk-
saimniecības  produkcijas ražošanas jābūt no 2000-15000 eiro (bez
subsīdijām). Otrs kritērijs pēc kā var vērtēt atbilstamību ir - stan-
dartizlaide.  Tas ir saimniecības vērtība-lopi, sējumi, zeme.  Ja vēr-
tēs  pēc stanartizlaides, tad lielākas saimniecības (ap 8 govīm), jau
ir par lielas , lai tiktu atbalstītas, kaut arī ieņēmumi no l/s nepārsniegs
15000 eiro.  Šobrīd tas vēl nav skaidrs! Kā arī l/s zemes platība ne-
drīkst pārsniegt 50 ha. Protams   pretendentam  jābūt  lauksaimniecības
izglītībai vismaz 160 stundas. Var skaitīt kopā dažādus l/s kursus. 

Jābūt izdomātam 2-4 gadu laika posmam reāls  plāns. Jāizvērtē,
cik ilgā laikā ir sasniedzams 20% ražošanas pieaugums. Var vērtī-
bu pieaudzēt arī fiziskās mērvienībās-lopu skaits, sējumu platības
u.c. Katrā gadījumā jāsasniedz noteiktais mērķis. Saimnieciskā dar-
bība jāveic vismaz 4 gadi no projekta sākuma. Nevar būt ieņēmu-
mu no l/s kritums. 

Ko drīkst iegādāties? –Pamatlīdzekļus-jauna vai lietota tehnika,
agregāti, bet no licenzētiem pārdevējiem . var ierīkot ilggadīgos stā-
dījumus, pirkt dzīvniekus. Ja paredzama būvniecība, jābūt saska-
ņojumiem. 

Maksājumi jāveic  ar pārskaitījumu. Vispirms  no pārdevēja jā-
paņem rēķins, tad LAD  jāiesniedz maksājuma pieprasījums, LAD
mēneša laikā  pārskaitīs naudu ( 80% no preces vērtības).Atlikušie
20% jāsedz pašam. Realizējot projektu  , pēc mērķu sasniegšanas
tiks ieskaitīti atlikušie 20% no finansējuma.

Aktivitātes jāuzsāk  ne vēlāk kā 9 mēnešu laikā pēc projekta ap-
stiprināšanas. Ja ir paredzēti pirkumi, tad tos nevar veikt pirms pro-
jekta apstiprināšanas ( tas būtu ap jauno gadu).  Uz projekta atvēr-
šanu, būs LAD mājas lapā nodrukāts konsultantu saraksts, kas drīk-
stēs sagatavot projektu.  Projekta pieteikuma sagatavošana būs kā
pakalpojums. Izmaksas varēs likt projektā  pie attiecināmajām iz-
maksām.  Pakalpojuma maksa varētu būt ap 450 eiro. Diemžēl, ja
projekts netiks atbalstīts, atmaksa par pakalpojumu netiks atmak-
sāta . Ja projektu apstiprinās, tad īstenošanas laikā tiks veikta uz-
raudzība, lai līdzekļi mērķu sasniegšanai netiktu izmantoti citiem
pasākumiem.

Šobrīd ir iespējams iepazīties ar vērtēšanas tabulu, kur uzrādīti
kritēriji un atbilstošs punktu skaits.  Maksimālais punktu skaits-106.
Minimālais, lai vispār startētu-40. Iesaku vispirms iepazīties ar šo
tabulu.

Ja mazajām lauku saimniecībām uz bijušo Jēkabpils rajonu fi-
nansējums tiks tikai 100 saimniecībām, tad jaunajiem zemniekiem
–tikai 20 saimniecības. Šeit arī ir izstrādāta atbilstības tabula, ar kuru
vēlams iepazīties.

No 1-30 jūlijam esmu atvaļinājumā. Ja ir jautājumi: tel:26102493

I.Butkus

Par atbalstu mazajām lauku saimniecībām!

Mācību gada
noslēgums
Aknīstes

vidusskolā
Tieši maija beigās, kad mācību gads tuvojas noslēgumam,

ir pats labākais laiks atskatīties un izvērtēt, ko izglītības ie-
stādes audzēkņi un darbinieki paveikuši aizvadīto deviņu
mēnešu laikā. Skolās ražas vākšanas laiks ir pavasarī, kad
tiek izvērtēti mācību gada labie darbi, noskaidroti gudrā-
kie, drošākie, stiprākie, tie, kas skandināja mūsu skolas vār-
du novadā un valstī. Ikviens no mums ir centies skolas godu
aizstāvēt tajā jomā, kurā bijis spējīgs konkurēt ar citiem no-
vada un valsts skolēniem. Mācību gada noslēguma pasā-
kuma mērķis ir virzīt skolēnus uz jauniem mācību sasnie-
gumiem un saprast, ka būt gudram ir stilīgi!

Šogad skolēnu un skolotāju sasniegumu nebija mazums,
tāpēc atbilstoši Aknīstes novada domes nolikumam „Par nau-
das balvu piešķiršanu Aknīstes novada iestāžu un struk-
tūrvienību darbiniekiem, vispārizglītojošo skolu skolēniem
un pedagogiem” skolēni un skolotāji saņēma diplomus un
naudas balvas.

M c bu priekšmetu olimpi žu rezult ti 2014./2015.m c bu gad  
Ieg t  vieta N.p.

k. 
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1. 9. Sintija Prodniece Biolo ija Atzin.   E.Mi na 
2. 12. J nis Striks Biolo ija Atzin.   E.Mi na 
3. 12. Arnis Kokins Ang u valoda Atzin.   I.Elksne 
4. 9. Sintija Prodniece V sture Atzin.   M.P rkone 
5. 9. K rlis Tvinti is V sture Atzin.   M.P rkone 
6. 11. Rainers 

Mežaraups 
Latviešu valoda 3.   S.Radi a 

7. 10. Elgars Mur ns Matem tika Atzin.   I.Lun e 
8. 4. Andis Zai enkovs Matem tika 2.   E.Zari a 
9. 4. Sandis Sorokins Latviešu valoda 2.   E.Zari a 
10. 10. Elgars Mur ns Fizika Atzin.   A.Mi ns 
11. 4. Sandis Sorokins Soci l s zin bas 2.   E.Zari a 
12. 11. Rainers 

Mežaraups 
eogr fija Atzin.   A.Deksne 

13. 5. Loreta Krasauska Vizu l  m ksla 2.   E.Jo a 
14. 9. Sintija Prodniece Vizu l  m ksla 3.   E.Jo a 
15. 11. Agnese Grigale ZPD ang u val.   Atzin. I.Elksne 
16. 11. Gatis David ns ZPD v stur    Atzin. M.P rkone 
17. 6. J nis Žurauskis Ang u valoda 1.   I.Elksne 
18. 9. Sintija Prodniece Biolo ijas 

konkurss”Vai tu 
paz sti savu 
organismu” 

Atzin.   E.Mi na 

19. 7. Inguna Žigure M jtur ba un 
tekstiltehnolo ija 

1. Dal ba  J.Krasovska 

20. 8. Laura Dirda M jtur ba un 
tekstiltehnolo ija 

Atzin.   J.Krasovska 
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21. 9. Dagnija Zavadska M jtur ba un 
tekstiltehnolo ija 

Atzin.   J.Krasovska 

22. 8. Antra Minkevi a Konkurss 
„Ieskaties dab ” 

3.   E.Mi na 

23. 9. K rlis Tvinti is Konkurss krievu 
valod  

Atzin.   S.Buhlce 

24. 8. Antra Minkevi a  Konkurss krievu 
valod  

Atzin.   S.Buhlce 

25. 7. El na B rzi a Konkurss krievu 
valod  

Atzin.   S.Buhlce 

Skol nu sasniegumi sport , konkursos un cit s rpusstundu aktivit t s public ti 
www.akniste.lv m jas lap . 

Savu gada liec bu, kur  vid jais v rt jums bija 7 balles un vair k, un nebija zem ka 
v rt juma par 6 ball m sa ma: 
N.p.k. Klase Skol na v rds, uzv rds 

1.  1. Adrians Andž ns 
2.  1. Liene Birz ka 
3.  1. Em lija Eihmane 
4.  1. ints Brakovskis 
5.  1. L ga Andersi a 
6.  1. Toms M r ns 
7.  1. Sanija Minkevi a 
8.  1. Krista El na Zari a 
9.  1. Krist la Trušele 
10.  1. Heidija Kadere 
11.  1. Roberts Radionovs 
12.  1. Krists Kant ns 
13.  1. Liveta Krasauska 
14.  2. Sandijs Upmins 
15.  2. Kristers Kalni š 
16.  2. Marts Tolka ovs 
17.  2. Paula Bui e 
18.  2. Alise Jaudzema 
19.  2. Daniels Vanags 
20.  2. Gvido Stanbergs 
21.  2. Ruslans Grigorjevs 
22.  2. Agnis Jon ns 
23.  2. Evel na Lu ze Miez ne 
24.  2. Megija Besprozvannaja 
25.  2. Agneta Goldberga 
26.  3. Paula Em lija Grauzi a 
27.  3. Krista Kristi na Grigas 
28.  3. Daniela Krasauska 
29.  3. Marta Annija Mažeika 
30.  3. Agnija Sorokina 
31.  3. Laura Kristi na Tolka ova 
32.  3. Annija Žubecka 
33.  3. Alekss Malna s-izaugsme m c bu sasniegumos 
34.  4. Anete Goba 
35.  4. Katr na eka 
36.  4. Nikija Gr vele 
37.  4. Sandis Sorokins 
38.  4. Andis Zai enkovs 
39.  4. Adrians i ns 
40.  4. Kristers Harijs Porietis 
41.  4. Laura B rdule 
42.  4. Niks Dainis Kaders 
43.  5. Karl na Pore 
44.  5. Loreta Krasauska 
45.  5. Toms Mežaraups 
46.  5. Elvis Jo is 
47.  5. Al na Ieva Vanaga 

48.  5. Ramona Petenko, Alvis Lesinskis- izaugsme m c bu sasniegumos 
49.  6. L ga Rimša 
50.  6. Sab ne Pavlova 
51.  6. J nis Žurauskis - izaugsme m c bu sasniegumos 
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.  7. Reinis Prodnieks 
60.  8. Laila Dita Deksne 
61.  8. Laura Dirda 
62.  8. Antra Minkevi a 
63.  8. Edijs B rzi š- izaugsme m c bu sasniegumos 
64.  9. Krists Petroks 
65.  9. Dagnija Zavadska 
66.  9. K rlis Tvinti is 
67.  9. Zai enkovs D vis 
68.  9. Signija Ignatjeva- izaugsme m c bu sasniegumos 
69.  10. Alise L va Mažeika 
70.  10. Amanda Lu ze Kokina 
71.  10. El na Mažeika 
72.  10. Elgars Mur ns 
73.  10. Solvita Strika 
74.  10. irts Birz ks 
75.  11. Agnese Grigale 
76.  11. Dagnija Melniece 
77.  11. Rainers Mežaraups 
78.  11. Gatis David ns 
79.  11. Ints Butkus- izaugsme m c bu sasniegumos 
80.  12. Solvita Birz ka 
81.  12. Liene Mežaraupe 
82.  12. J nis Striks 
83.  12. D vis Skrodis-izaugsme m c bu sasniegumos 

i i i j i l k l id d kMēs patiesi priecājamies par mūsu talantīgo, aktīvo, neatlaidīgo, dro-
šo skolēnu panākumiem, kas savu talantu, zināšanas un vēlmi darboties pra-
ta atklāt konkursos, skatēs, olimpiādēs un sporta sacensībās. Ir taču lielis-
ki, ja cilvēks zina, ko vēlas, nosprauž sev mērķus un uz tiem arī tiecas. 

Paldies visiem pedagogiem par ieguldīto darbu skolēnu talantu attīstī-
šanā un bagātināšanā! Paldies skolas tehniskajiem darbiniekiem, atbalsta
personālam, virtuves darbiniecēm, par paveikto pagājušajā mācību gadā!

Vislielākā pateicība skolēnu vecākiem, un ceram uz labu sadarbību arī
nākamajā mācību gadā!

Paldies novada pašvaldībai par atbalstu un sadarbību!
Šogad 9.klasi beidza 15 skolēni, 12.klasi beidza 13 skolēni. Lai viņiem

veicas turpmākajās gaitās!
Aicinām izmantot iespēju iegūt izglītību Aknīstes vidusskolā

2015./2016.m.g. 
Vispārējo pamatizglītību 1.-9.klasēm (klātienē)  
Vispārējo vidējo izglītību 10.-12.klasēm (klātienē vai neklātienē). 
Vispārējo vidējo izglītību neklātienē var iegūt neatkarīgi no vecuma

(iepriekš iegūta vispārējā pamatizglītība). Nodarbības skolā var apmeklēt
pēc darba. Izmanto iespēju iegūt vidējo izglītību!

Nākošajam mācību gadam 1. - 12. klasēs Aknīstes vidusskolā ai-
cinām pieteikties līdz 28. 08. 2015. Darba dienās no 9:00 līdz 16:30

Lai silta, saulaina, gaiša un droša vasara! Uz tikšanos 1. septembrī!
Direktores vietniece izglītības jomā Gunta Ozoliņa

Jēkabpils mākslas skolas Aknīstes filiāles trīs audzēknes Loreta
Krasauska, Laila Dita Deksne, Anete Goba 19.starptautiskajā bēr-
nu mākslas darbu konkursā Celjē, Slovēnijā, ieguva godalgotu vie-
tu. Pedagogs Eva Joča tika apbalvota ar diplomu.

Šajā konkursā audzēknes 2014./2015.mācību gadā ieguvušas
2.vietu un skolotāja Eva Joča apbalvota par dalībnieku sagatavo-
šanu 19.starptautiskajā bērnu mākslas darbu konkursam par tēmu
„Manas tautas etnoloģiskais apģērbs un dejas”. Konkurss notiek
Slovēnijā ar mērķi saglabāt Pasaules kultūras mantojumu, kon-
kursa organizators Mihailo Lišanin. Konkursa rīkotājam tika ie-
sūtīti 20 000 mākslas darbu par tēmu „Manas tautas etnoloģis-
kais apģērbs un dejas”.

Kopš 1995.gada žurnāls „Mākslas pasaule (The World of Art)
ir mudinājis jauniešus veidot mākslas darbus un piedalīties starp-
tautiskos konkursos, kuros ir iespēja salīdzināt savus darbus ar citu

sava vecumposma jaunie-
šu darbiem no citām pa-
saules valstīm un konti-
nentiem. Daudzi bērni no
dažādām pasaules valstīm
ir ieguvuši godalgotas vie-
tas, un tas viņus mudina tur-
pināt attīstīt savu radošo
darbību. Šo gadu garumā
vairāk nekā 125 tūkstoši
jauno mākslinieku no 102
valstīm un visiem konti-
nentiem ir piedalījušies un
sūtījuši savus darbus uz
Slovēniju. Tā rezultātā

Aknīstiešu panākumi starptautiskajā
bērnu mākslas darbu konkursā Slovēnijā
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konkursa organizētājiem pieder pasaules lie-
lākās jaunieši mākslas darbu kolekcijas, tai
skaitā par tēmām „Zirgs”, „Klusā daba”, „Pilis
– mūsu kultūras mantojums”, „Kas es esmu?”,
„Manas tautas etnoloģiskais apģērbs un de-
jas”. Interesentiem ir bijusi iespēja apbrīnot
mūsu konkursu laureātu mākslas darbus 180
izstādēs (no tām 65 izstādes ārpus Slovēnijas
– 30 valstīs).

19.starptautiskajā bērnu mākslas darbu
konkursā piedalījās un tika apbalvoti jaunieši
no šādām valstīm: Latvijas, Lietuvas,
Igaunijas, Argentīnas, Bangladešas,

Baltkrievijas, Bulgārijas, Čehijas, Grieķijas,
Indijas, Indonēzijas, Ganas, Irākas,
Kazahstānas, Ķīnas, Polijas, Portugāles,
Puertoriko, Slovēnijas, Slovākijas, Krievijas,
Rumānijas, Ukrainas, Šrilankas, Turcijas,
Arābu Emirātiem, ASV u.c.

Šajā reizē kopā ar Loretu K., Lailu Ditu
D., Aneti G. apbalvošanai no Latvijas tika iz-
virzīta jaunā māksliniece no Rīgas
K.D.Mežiela (skolotāja Dace Rieksta).

Paldies skolotājai Evai Jočai par jauno
mākslinieku sagatavošanu starptautiskajam
konkursam! Paldies Mākslas skolas au-

dzēknēm Loretai K., Lailai Ditai D., Anetei
G. par godalgotu vietu iegūšanu! Visi go-
dalgotie darbi, tai skaitā visu trīs meiteņu dar-
bi būs apskatāmi kārtējās plānotājās izstādēs
Slovēnijā un citās valstīs.

Tehnisku iemeslu dēļ visi konkursa dar-
biņi nav apskatāmi, jo fotografētie attēli, da-
toram salūstot, informācija izzuda. Vienīgais
darbs par tēmu „Manas tautas etnoloģiskais
apģērbs un dejas” saglabājies un varu pie-
dāvāt apskatei ir Loretas Krausauskas glez-
nojums.

Sagatavoja Evija Ķiķēna.

11.jūnijā Aknīstē aizsākās vērienīgs pro-
jekts sadarbībā ar Sēlijas apvienību un
Latvijas Ģenerāļu klubu, šogad pirmo gadu
uzsākām Sēlijas jauniešu / skolēnu sportis-
ko aktivitāšu turnīru, kurš sastāvēs no 5 pos-
miem, pirmais posms notika Aknīstē - „Nakts
orientēšanās”. Kā zināms Sēlijas apvienībā
kopumā ir 7 novadi, Aknīstē pārstāvji bija
ieradušies no 5 novadiem – Aknīste,
Viesīte, Nereta, Jaunjelgava, Sala. 

Sacensības notika aptuveni 5 km. garā tra-
sē, kurā bija 8 kontrolpunkti, gan starts gan
finišs bija pie Aknīstes vidusskolas. Uz šī pos-
ma atklāšanu bija ieradies Latvijas Nacionālo
bruņoto spēku ģenerālinspektors, brigādes ģe-
nerālis, Saeimas deputāts Juris Vectirāns, kurš
sveica visus dalībniekus un izteica cerību uz
labiem sasniegumiem arī nākotnē. 

Lielu paldies saku, par pasākuma orga-
nizēšanu, Olitai T., Jānim Ķ., Jānim G., Velgai
B. un Aknīstes jaunsargiem. Kopumā trase
tika pieveikta ātri un bez īpašām grūtībām,
vislielākais klupšanas akmens bija erudīci-
jas kontrolpunkts, kur bija jautājumi Sēliju.

Visātrāk trasi veica Aknīstes komanda, bet
kopvērtējumā tomēr piekāpās Viesītes ko-
mandai, kura ieņēma 1.vietu, Aknīste 2.vie-
ta, Sala 3.vieta, Jaunjelgava 4.vieta, Nereta
5.vieta. Pirms uzsāka startu visi dalībnieki
tika pacienāti ar desiņām, apspriedām nā-
kamos turnīra posmus. Katrs novads, kurš pie-
dalījās kopvērtējuma tabulā saņem vismaz

vienu punktu par piedalīšanos, punktus jāk-
rāj būs visu gadu, līdz noslēguma pasākumam
– „Lāpu skrējiens Dvēseļu putenī”, kurš no-
tiks novembrī Jaunjelgavā. 

Nākamais posms būs 28.augustā Viesītē
Sēlijas novadu Jauniešu dienas ietvaros.
Plānots, ka diena sāksies ar sportiskajām ak-
tivitātēm (futbols 5+1, volejbols 2+2), kat-
ru novadu pārstāvēs divas komandas. Pēc sa-
censībām, aptuveni 14:00, sāks darbu akti-
vitāšu punkti, kas strādā ar jauniešiem, pa-
redzēts, ka katram novadam būs sava telts/
zona, kurā tiks organizētas aktivitātes, pie-

mēram, radošās darbnīcas, erudīcijas akti-
vitātes, komandas spēles, sarunas ar ievē-
rojamām personām utt. Vakara noslēgumā ie-
vērojami mūziķi, kā arī paredzētas novadu
DJ cīņas. 

Aicinu visus jauniešus un skolēnus būt ak-
tīviem un apmeklēt, kā arī piedalīties tieši
JUMS domātajos pasākumos!

Aknīstes kult.darba org.
Aiga Andruškeviča

Foto A. Rutka

Latvijas Ģenerāļu kluba ceļojošā kausa 
izcīņas posms Aknīstē

Kamermūzikas festivāls
„Sansusī“ aicina klausīties,

ballēties un vingrot
Otrais alternatīvais kamermūzikas festivāls “Sansusī” šogad no-

risināsies no 7. līdz 9. augustam Aknīstes novada brīvdienu mājā
„Susēja“ un pulcinās dažādu žanru radošos māksliniekus ar vieno-
jošo kritēriju – kvalitāte. Trijās dienās varēs piedzīvot 20 dažādus
notikumus, kurus radīs vairāk nekā sešdesmit mākslinieku. Programmā
– gan klasika, gan speciāli festivālam tapuši jaundarbi, mākslinie-
ki uzstāsies gan kā solisti, gan duetos un citās konfigurācijās – līdz
pat sekstetiem, skanēs gan dzīva mūzika, gan elektronika, gan mū-
zika “nez no kurienes”. Padomāts arī par vismazākajiem kamermūzikas
mīļotājiem – notiks vairākas darbnīcas, koncerti, teātra izrādes un
multfilmu seansi bērniem. Nenogurstošākie festivāla apmeklētāji
varēs izlocīt kājas ballēs un visu nakti baudīt laikmetīgo operu ki-
noseansus, bet no rītiem piedalīties rīta rosmē.
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Taisni iedams, ātrāk tiksi, ar līkumu iedams, vairāk redzēsi.
K.Skalbe

29.maija rītā Aknīstes novada seniori pulcējās pie Gārsenes pils,
lai piedalītos novada Veselības veicināšanas darba grupas rīkotajā
gadskārtējā pasākumā „Pilna plauksta pavasara”. Mūsu ciemiņi –
draugi no Subates un dziedošās seniores no Lones. 

Pēc rīkotāju uzrunām un sveikšanas vārdiem Kristiāna Kalniete
izrādīja skaisti atjaunoto pils verandu, kura nu ir pārtapusi par lie-
lisku izstāžu zāli - , kas šoreiz mūs sagaidīja ar Krustpils novada
mākslinieces Jolantas Ābeles gleznu izstādi. 

Meža taku sākumā Ošu alejā uz Dainu akmens Aknīstes tautiņ-
dziesmu grupa „Čukuriņš” nodziedāja veltījumu pavasara dienai.
Pa Laumas taciņu nonācām pie Raganas binokļa, kur sastapām jau-
nu, skaistu un modernu raganiņu, kura bija nupat atgriezusies no
modes samita – tādēļ jau arī bija tik moderna un skaista. Iepriekšējos
gados redzētā ragana baudot pensijas priekus un labumus. Jaunajai
raganiņai prāts nesās uz nedarbiem vien. Viņa aicināja katram sa-
meklēt savu visnetīrāko pirkstu, tad to saslapināt, iebāžot mutē. Nu
pirksti bija pienācīgi sagatavoti un tie bija pelnījuši raganiņas īpa-
šu labvēlību – tos drīkstēja iemērkt viņas īpašajā pulverītī. Īpašas
bija arī dažādu formu un šķirņu zaķu konfektes.

Mīlestības saliņā mūs sagaidīja barona Budberga radu, radu pā-
ris, kas nelaida garām, līdz nebijām tikuši galā ar dažādiem āķīgiem

jautājumiem un mīklām iz dzīves. Gudrības pārbaudi izturējušie bal-
vā saņēma pa mazam saldumiņam. Pensionāriem un maziem bēr-
niem garšo saldumi – vecs vai mazs. 

Gan tie, kuriem šis bija pirmais gājums pa takām, gan pieredzējušie
pavasara senioru pasākuma dalībnieki ik pa brīdim atkārtoja: „Cik
skaisti! Kā pasakā! Kāds miers!” Tā līdz Meža estrādei, kur savā
postenī pie zupas katliem mūs sagaidīja mūsu saimnieces – Veronika
un Ausma. Pēc noietajiem kilometriem viņu piedāvātās garšīgās zu-
pas - aukstā un siltā – visiem likās īstā laikā. 

Ciemiņi no Lones mūs sveica ar dziesmām un Biruta no Elkšņiem
lasīja mūsu novadnieku dzeju. Esam iecienījuši arī sportiska rak-
stura sacensības, kuras šoreiz vadīja Inta, aicinot izveidot 4 komandas

Kā gūt pilnu sauju pavasara?

Festivāla idejas autors Latvijas Nacionālās operas solists Armands
Siliņš: “Šogad mēs vēl vairāk domājam par apmeklētāju ērtību un
komfortu festivāla laikā, paplašināsim skatuves, neizjaucot to ie-
rasto vienotību ar dabu, un, protams, rūpējamies par programmas
augsto māksliniecisko līmeni. Es ar nepacietību gaidu Kristapa
Pētersona jaundarbu un tikšanos ar Olgu Pudovu uz vienas skatu-
ves duetā, un kādu sengaidītu atkalapvienošanos, ar ko šogad no-
slēgsim festivālu.”

Festivālu 7. augustā plkst. 20.00 atklās LNSO klavieru trio. Trijās
dienās un divās naktīs uz trim skatuvēm varēs baudīt 20 dažādus
un īpašus notikumus. Apmeklētājus priecēs tādi solisti un tādas ap-
vienības kā Art-i-Shock, Olga Pudova, Ēriks Kiršfelds, Ieva Parša,

Juris Žvikovs, Latvian Blues Band, Jaunais Rīgas teātris, notiks
Kristapa Pētersona vokālā cikla pasaules pirmatskaņojums.
Krāšņo buķeti 9. augusta pēcpusdienā noslēgs īpaša tikšanās – an-
sambļa Altera Veritas atkalapvienošanās koncerts. Ar visu festivā-
la programmu var iepazīties interneta vietnē www.sansusi.lv. 

2014. gadā festivāls izpelnījās plašu apmeklētāju un dalībnieku
atzinību, kā arī ieguva kultūras gada balvu “Kilograms kultūras” ka-
tegorijā “Gada pārsteigums”.

Festivālu rīko biedrība “Sansusī” sadarbībā ar SIA “LDZ Cargo”,
biļetes var iegādāties “Biļešu Paradīze” kasēs un interneta vietnē
www.bilesuparadize.lv.
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No 10.08. – 16.08.  no plkst. 10.00 līdz 17.00  Gārsenes
pilī notiks radošo nodarbību dienas nometne „Kopā jaut-
rāk!” .  

Piedāvāsim  rokdarbu, mūzikas, kustību, teātra un spor-
ta nodarbības, trasītes un  pārgājienu.

Ēdināšanu nodrošinās z/s „Rātes”.  
Dalībnieku vecums no 7 līdz 15 gadiem. 
Pieteikšanās ( līdz 27. jūlijam) un sīkāka informāci-

ja pa tālruņiem 26382184 (Maruta Caunīte), 26367150
(Dace Geida).  

Dalības maksa  10 EUR.
Nometnes projektu līdzfinansē  Aknīstes novada pa-

švaldība 

Kapusētki
novadā 

4.jūlijā 
plkst.12:00 Tunķeļu kapsētā lute-
rāņu draudzes kapusvētki 

plkst.14:00 Aknīstes kapsētā lu-
terāņu draudzes kapusvētki 

1.augustā
plkst.11.00 kapusvētki Vilkupes

kapsētā 
plkst.13.00  Gārsenes kapsētā

luterāņu draudzes kapusvētki. 
plkst.11:00 aizlūgums Aknīstes ka-
toļu baznīcā, 14:00 Aknīstes kap-
sētā katoļu draudzes kapusvētki

9. augustā
plkst.12:00 aizlūgums Gārsenes

baznīcā, plkst.14:00 Gārsenes
kapsētā  katoļu draudzes kapu-
svētki.

ar 5 dalībniekiem katrā. Katras komandas kapteinis saņēma nelielu
maisiņu un pirmā uzdevuma veikšana – čiekuru lasīšana -varēja sāk-
ties. Nākošajā uzdevumā katrs komandas dalībnieks centās spainī-
tī iemest 3 čiekurus – stāvot taisni, kājas kopā, skatoties uz priek-
šu, no deguma augstuma. Komandas centās ar 5 sērkociņiem iekurt
ugunskuru, bet uzvarētāji bija tie, kuri neiekūra – viņi ir dabas drau-
gi un nav arī kūlas dedzinātāji. Noslēgumā katra komanda tika ai-
cināta 3x4 pēdu laukumā izveidot gleznu „Pretī pavasarim”. Bija ko
redzēt! Bija pat Hruščova laika kukurūza, krievu markas traktori un
Minhauzens ar Aknīstes karogu. Prieks, smiekli, sajūsma. Arī par ak-
nīstiešu dziedātajām tautas dziesmām, rotaļām un saulainajā meža
stūrītī izvietotajām gārsenietes Irmas skaistajām gleznām.

Tā mēs apvienojām pastaigu, dziedāšanu, veiklības un izdarības
pārbaudi ar mākslas baudīšanu. Paldies katram, kas līdzēja tapt šim
pasākumam! Paldies par prasmi radīt prieku un prasmi to baudīt! 

Uz tikšanos Gārsenes takās maijā nākamgad!
Daina Mažeika „Gārseniešu” vadītāja

Vēl kādu dziesmu spējam
Padziedāt kopā ar vējiem,
Kopā ar lietu un sniegiem,
Par neko lielu, par niekiem,
Reizēm ar smaidu dziedam,
Reizēm caur asarām - ziedam.

Sveicam jubilārus jūnijā!
Aknīstē
Curikovs Nikolajs-50
Dūna Uldis-55
Kancāne Valija-55
Ozoliņš Māris-55
Raups Pēteris-55
Šinkeviča Janīna-55
Beļavska Vaida-65
Kurkliete Irena-70

Asarē
Hmurkovskis Oļegs-50
Pavlovs Uldis-55
Pakalne Līga-60
Stankeviča Baiba-60
Taube Jānis-60
Zalaks Eriks-70
Čūrišķis Vilis-75
Kiopa Rasma-75
Buholce Inta-80
Tautere Lilija-85

Gārsenē
Mališevs  Gani-60
Stalīdzāns Pēteris-60
Poriete Dzintra-65
Kalnietis Edgars-70

Sirds siltums
Un nekā vairs netrūkst.
Viss ir tepat uz vietas,
Un nevajag iet vairs
Tālāk.
Izsaku pateicību Neatliekamās Medicīniskās Palīdzības
dienesta darbiniecēm Indrai Valterei un Ritai Markūnei,
kā arī šoferim Jānim Jasinevičam par sirsnību, iejūtību
un profesionālu palīdzības sniegšanu. 

S. Kokina

Veselības pārbaudes
topošajam skolniekam

Tāpat kā dodoties uz bērnu
dārzu, arī uzsākot skolas gaitas,
bērnam tiek rūpīgi izvērtēta
veselība, lai vecāki saņem
atzinumu, ka ar atvases veselību
viss ir vislabākajā kārtībā. Zinot,
ka septembrī bērnam priekšā stāv
skolas gaitu uzsākšana, lūgums vecākiem laicīgi
apmeklēt ģimenes ārstu, lai uzzinātu, kādi speciālisti
būtu jāapmeklē,saņemtu nepieciešamos nosūtījumus
un izziņas.

Skumji noliec galvas priedes 
klusās,

Nolīst ziedos rīta mirdzums 
silts.

Nošalc vēsma mierīga, lai salda 
dusa,

Lai tev viegla dzimtās zemes 
smilts.

(K. Apšukrūma)

Izsakām līdzjūtību 
Marijai Ribickai 

māsu pavadot mūžībā.

Seniori
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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”. 

Cilvēkam nevajag daudz – 
No rītiem redzēt sauli
Un dzirdēt siltu „Labrīt!”,
Dienu darbīgā steigā
Sajust mieru cilvēku gaitā,
Vakaros paņemt 
Dienas smagumu
Un nolikt malā,
Naktīs saskatīt debesīs 
Sapņu zvaigznes.

Sirsnīgi sveicam jubilārus!
Jūnijā dzimšanas dienu svinēja

Biruta Kalpoka
Inta Linarte
Janīna Šinkeviča

Jūlija jubilāri
Antoņina Dzenuška
Ādolfs Kravalis
Astrīda Riekstiņa

Aknīstes novada pašvaldības darbinieku arodbiedrība

Visi reiz satiksimies.
Dažs būs puķe, cits kviesis,
Kāds klāsies kā
Ziemassvētku sniegs.

(R.Gāle)

Pieminēsim Aknīstes novada
Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētos Mūžībā aizgājušos:
Panovs Anatolijs
21.01.1938 31.05.2015  
Izsakām visdziļāko līdzjūtību

tuviniekiem!

Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa

Es esmu tava, tu esi mans
Bez tavas sirds es nespēju

dzīvot.
Un nevaru būt ne vilnis,

ne zvans,
Ne karogs, kas laužas pasauli 

brīvot.
(A.Vējāns)

Saskanīgu kopdzīvi novēlam
jaunlaulātajiem:

Irinai un Mārtiņam 
Buiķiem.

Aknīstes novada 
dzimtsarakstu nodaļa

Mūžīgi ir darbi, kuros iesēta mīlestība.
(Z.Mauriņa)

Sveicam mūsu slimnīcas kolektīvu
Medicīnas darbinieku dienā!

Lai ikdienas darbs un paveiktais mūsu 
pacientu labā jums sniedz patiesu prieku 

un gandarījuma sajūtu!
Lai jums visiem gaišas domas, spēks, 

enerģija un nesatricināma ticība labajam 
un sava darba nozīmīgumam!

VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca”
Arodkomiteja

Šī diena lai Tev skaistāka par citām,
Šī diena tikai reizi gadā aust,
Lai pietiek spēka katram dzīves rītam,
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst!

Sveicam Edgaru Kalnieti
skaistajā 70 gadu jubilejā!

Iveta, Vilma, Genovaite, Rūdolfs

Laime nav dvēseles trīsas,
bet mīļajiem dāvātais laiks.
Laime ir saskaņā būt
ar dvēseli savu un pasauli šo.
Laime ir mieru sev gūt,
caur nemieru savu iemantot to.
Veltīgi laiks kā skopulis 
gadskārtas skaita,
Stiprāks par viņu
Ir zemē iesētais grauds.

Sveicam Jūnija jubilāres 
Intu Linarti un 
Lāsmu Prandi!
Biedrība „Manai mazpilsētai

Aknīstei”
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