
Aknīstes novada
vēstis
novada
vēstis

2015. gada 23. septembrī
Aknīstes novada domes sēdē pieņemtie lēmumi

Par pašvaldības budžeta izpildi augustā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
14.pantu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”,

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pa-

matbudžeta 2015.gada janvāra – augusta ieņē-
mumus – EUR 1725551,46 un izdevumus – EUR 
1887511,82; speciālā budžeta ieņēmumus – EUR 
82099,57 un izdevumus – EUR 48794,07.

Nr.10  2015.gada oktobris

 2. oktobrī Aknīstē, SIA “JTES” veikals telpās Skolas ielā 5, ir atklāts ceturtais no kopumā 15 ban-
komātiem, ko Swedbank apņēmusies uzstādīt novados, kuros šobrīd nav nevienas bankas bankomāta. 
Iniciatīva tiek īstenota Swedbank izstrādātās Latvijas reģionu attīstības programmas ietvaros.
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Par saistošo noteikumu Nr.20/2015 „Gro-
zījumi 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 da-
ļas 2.punktu, 46.panta pirmo, otro daļu, likumu „Par 
pašvaldību budžetiem”,

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

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.20/2015 
„Grozījumi Aknīstes novada domes 25.02.2015. sais-
tošajos noteikumos Nr.6/2015 „Aknīstes novada paš-
valdības pamatbudžeta plāns 2015.gadam””.

Par saistošo noteikumu Nr.21/2015 „Grozījumi 
Aknīstes novada domes 25.03.2015. saistošajos 
noteikumos Nr.7/2015 „Aknīstes novada paš-

valdības speciālā budžeta plāns 
2015.gadam”” apstiprināšanu

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

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

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.21/2015 
„Grozījumi Aknīstes novada domes 25.03.2015. sais-
tošajos noteikumos Nr.7/2015 „Aknīstes novada paš-
valdības speciālā budžeta 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 da-
ļas 2.punktu, 46.panta pirmo, otro daļu, likumu „Par 
pašvaldību budžetiem”,

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

Apstiprināt grozījumus Aknīstes novada pašvaldī-
bas 2015.gada ziedojumu un dāvinājumu budžetā.

Par līgumu slēgšanu un noslēgto līgumu ap-
stiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
14.panta pirmās daļas 2.punktu,

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

1. Apstiprināt vienošanos ar SIA „Idegra” par gro-
zījumiem 08.06.2015. līgumā Nr.63. Būvdarbu iz-
pildes termiņš – 20.08.2015.

2. Apstiprināt līgumu ar N.L. par diskoballes orga-
nizēšanu Gārsenes Sporta svētkos 22.08.2015. 
Aknīstē. Līguma summa EUR 250,00.

3. Apstiprināt līgumu ar SIA „Latvijas Tālrunis” 
par informācijas ievietošanu portālā Jekabpils24.
lv. Līguma summa EUR 181,50.

4. Apstiprināt līgumu ar SIA „Jogitas pasākumi” 
par bērnu pasākuma organizēšanu un vadīšanu 
01.09.2015. Aknīstes vidusskolā. Līguma summa 
EUR 466,00.

5. Apstiprināt līgumu ar SIA „Tehniskā bāze” 
par PII „Bitīte” tehnisko apkalpošanu ugunsdro-
šības jomā. 

6. Apstiprināt nodomu protokolu ar Zemgales 
plānošanas reģionu par sadarbību Zemgales 
plānošanas reģiona projektā saskaņā ar „Darbī-
bas programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 
9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kva-
litatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu soci-
ālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi 
pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām 
ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākumu 
„Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi”. 

7. Apstiprināt līgumu ar SIA „Dona” par pārtikas 
produktu (maizes) piegādi PII „Bitīte” un Asares 
pamatskolā. 

8. Apstiprināt līgumu ar SIA „Rēzeknes gaļas 
kombināts” par pārtikas produktu (gaļas un ga-
ļas izstrādājumu) piegādi PII „Bitīte” un Asares 
pamatskolā. 

9. Apstiprināt līgumu ar SIA „Kabuletti Fruit” 
par pārtikas produktu (graudu maluma produk-
tu, cukura, dārzeņu, augļu, garšvielu, pārtikas 
piedevu, olu, eļlas) piegādi PII „Bitīte” un Asares 
pamatskolā. 

10. Apstiprināt līgumu ar SIA „Indāres” par mal-
kas sagatavošanu un piegādi Asares pagasta 
bibliotēkai, Asares pagasta pārvaldei, Asares pa-
gasta ambulancei, Asares pagasta „Spodras” kat-
lumājai. Kopējā summa EUR 4835,16.

11. Apstiprināt līgumu ar IK „Metrs” par būvuz-
raudzību objektā „Akācijas”, Gārsenes pagastā, 
Aknīstes novadā, iepirkuma „Būvuzraudzība 
ēkas vienkāršotai renovācijai „Akācijās”, Gārse-
nes pagastā, Gārsenes ciemā, Aknīstes novadā. 
Līguma summa EUR 1210,00.

12. Apstiprināt līgumu ar SIA „Aknīstes Pakalpo-
jumi” par transporta pakalpojumu sniegšanu ar 
autobusu IVECO Daily 40 (skolēnu pārvadājumi 
maršrutā Aknīste – Mežaraupi – Mežgale – Aknīs-
te un Aknīste – Gārsene – Kraujas – Aknīste. 

13. Apstiprināt līgumu ar SIA „Jēkabpils autobu-
su parks” par skolēnu pārvadāšanu rajona un 
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tālsatiksmes maršrutu autobusos. 
14. Apstiprināt līgumu ar IK „Jura Babra leļļu 

teātris „Tims”” par klasisko leļļu teātra izrādi 
„Ceļojums” 17.09.2015. PII „Bitīte”. 

15. Slēgt līgumu ar SIA „Producenti.lv” par mu-
zikālo pakalpojumu 18.09.2015. Aknīstes nova-
da Asares kultūras namā. Līguma summa EUR 
225,00

Par pašvaldības budžeta līdzekļu 
piešķiršanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
14.panta otrās daļas 6.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, 
A.Ielejs, S.Pudāne, A.Zībergs, J.Vanags, V.Čāmāne, A.
Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Noraidīt I.K. iesniegumu par ūdens skaitītāja ie-

gādes izdevumu segšanu no īres maksas.
2. Noraidīt D.P. iesniegumu par finansiālu atbalstu 

dalībai pasaules koru festivālā EXPO 2015 Ma-
kao, Ķīnā.

3. Piešķirt finansējumu EUR 251,10 apmērā Aknīs-
tes bērnu un jauniešu centra pirmsskolas vecuma 
bērnu deju pulciņu „Virpulis” un „Virpulītis”, kā 
arī popgrupas nodarbību (kopā – 3 stundas nedē-
ļā) apmaksai no 01.10.2015. līdz 31.12.2015. no 
nesadalītajiem budžeta līdzekļiem.

4. Segt 30% no mācību maksas mēnesī 2015./2016.
mācību gadā Aknīstes novada audzēkņiem, kuri 
apmeklē Jēkabpils Mūzikas skolas Aknīstes filiāli 
un Viesītes Sporta skolu.

5. Segt mācību materiālu iegādes izdevumus EUR 
4,30 apmērā mēnesī 2015./2016.mācību gadā Jē-
kabpils Mākslas skolas Aknīstes filiāles audzēk-
ņiem, uzdodot Evai Jočai veikt centralizētu ma-
teriālu iepirkšanu.

6. Piešķirt EUR 500,00 Talsu evaņģēliski luteriskās 
baznīcas korim „Amenda” transporta izdevumu 
segšanai no nesadalītajiem budžeta līdzekļiem.

Par mentoru samaksu projektā 
„PROTI un DARI!”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
14.panta otrās daļas 6.punktu, Ministru kabineta 
07.07.2015. noteikumiem Nr.385 „Darbības prog-
rammas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifis-
kā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET 
jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, 
NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ie-
tvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu cen-
tru darbībā” īstenošanas noteikumi”,

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

un DARI!”, nosakot stundas likmi EUR 2,50.
2. Noteikt minimālo slodzi vie-

nam mentoram – 25 stundas mēnesī. 
Samaksu par darbu veikt no projekta „PROTI un 
DARI!” līdzekļiem.

Par degvielas patēriņa limita noteikšanu jau-
nsargu instruktorei

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
14.panta otrās daļas 6.punktu, Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības li-
kuma 29.panta otro daļu,

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

truktorei L.L. – līdz 40 l mēnesī. 
2. Slēgt patapinājuma līgumu ar L.L. par personīgā 

transporta līdzekļa izmantošanu Aknīstes vidus-
skolas jaunsargu nodarbību organizēšanai.

Par norēķinu personas apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 
2.pantu, Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumu 
Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un 
organizāciju” 1.punktu, 8.4punktu,

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

Apstiprināt V.Ancīša Aknīstes bibliotēkas vadītāju 
Veroniku Papaureli par norēķinu personu-avansieri 
Aknīstes novada pašvaldībā saimnieciskajiem da-
rījumiem un rīcībai ar finanšu līdzekļiem, sākot ar 
01.10.2015.

Par slodzes palielināšanu logopēdam 
PII „Bitīte”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 13.punktu,

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

PII „Bitīte” logopēda slodzi ar 01.10.2015. no 
0,105 uz 0,5 slodzi līdz 31.05.2016. no nesadalīta-
jiem budžeta līdzekļiem.

2. Veikt grozījumus Aknīstes novada pašvaldības 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
nolikuma pielikumā.

Par izglītības iestāžu vadītāju 
mēneša darba algām

Pamatojoties uz Ministru kabineta 28.07.2009. 
noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas notei-
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kumi” 7.1.punktu; Ministru kabineta 22.12.2009. no-
teikumu Nr.1616 ,,Kārtība, kādā aprēķina un sadala 
valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības ies-
tādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā no-
darbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba sa-
maksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un 
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba 
samaksai" 8.5.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, 
A.Ielejs, S.Pudāne, A.Zībergs, J.Vanags, V.Čāmāne, 
I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, balsoju-
mā nepiedalās – 1 (A.Voitiške, pildot likumā „Par in-
terešu konflikta novēršanu pašvaldību amatpersonu 
darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežoju-
mus), Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt Aknīstes novada pašvaldības izglītī-

bas iestāžu vadītājiem mēneša darba algas no 
01.09.2015. līdz 31.12.2015.:

1.1. Aknīstes vidusskolā – EUR 850,00 (1 likme);
 atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, 

A.Ielejs, S.Pudāne, A.Zībergs, J.Vanags, V.Čāmā-
ne, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTU-
RAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

1.2. Asares pamatskolā – EUR 280,02 (0,4 likme);
1.4. PII „Bitīte” – EUR 705,00 (1 likme)
1.5. Aknīstes bērnu jauniešu centrā – EUR 700,05 (1 

likme)
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Aknīstes novada 

pašvaldības galvenajai grāmatvedei.

Par valsts mērķdotācijas sadali Aknīstes no-
vada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu 
darba samaksai un valsts sociālās apdrošinā-
šanas obligātajām iemaksām no 01.09.2015.

līdz 31.12.2015.

Pamatojoties uz likuma „Par valsts budžetu 2015.
gadam” 3.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu; liku-
ma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.pun-
ktu; 21.panta pirmās daļas 27.punktu; likuma „Par 
pašvaldību budžetiem” 29.pantu; Izglītības likuma 
17.panta trešās daļas 9.punktu, Ministru kabineta 
28.07.2009. noteikumiem Nr.836 ,,Pedagogu darba 
samaksas noteikumi’’ 1.punktu, Ministru kabineta 
22.12.2009. noteikumiem Nr.1616  „Kārtība, kādā 
aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju paš-
valdību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no 
piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirms-
skolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašval-
dību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 1.pun-
ktu; Ministru kabineta 28.08.2001. noteikumiem 
Nr.382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas 
kārtība”,

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

1. Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju EUR 8656 
pašvaldības izglītības iestāžu bērnu no piecu 
gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu 
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināša-
nas obligātajām iemaksām no 01.09.2015. līdz 
31.12.2015. sekojoši:

1.1. PII „Bitīte” EUR 7695,00
1.2. Asares pamatskolas 5-6 gad.gr. EUR 961,00

2. Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju EUR 
102688 pašvaldības vispārējās pamatizglītības 
un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu 
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām no 01.09.2015.līdz 
31.12.2015.:
2.1. Aknīstes vidusskolai EUR 88332,00 
2.2. Asares pamatskolai EUR 14356,00 

3. Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju EUR 3925 
pašvaldības izglītības iestādēs interešu izglītī-
bas programmu un valsts sociālās apdrošināša-
nas obligātajām iemaksām no 01.09.2015. līdz 
31.12.2015. sekojoši:
3.1. Aknīstes vidusskolai EUR 1856,00 
3.2. Asares pamatskolai EUR 304,00
3.4. Aknīstes bērnu un jauniešu centram EUR 
1765,00
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Aknīstes nova-

da pašvaldības galvenajai grāmatvedei.

Par Aknīstes novada izglītības iestāžu izde-
vumu tāmju apstiprināšanu no 01.09.2015. līdz 

31.12.2015.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pan-
ta pirmās daļas 14.punkta g)apakšpunktu; Izglītības 
likuma 17.panta trešās daļas 4.punktu, Ministru ka-
bineta 13.07.1999. noteikumu Nr.250 „Kārtība, kādā 
veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītī-
bas iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem” 2., 20.2 punktu, 20.4 punktu,

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

Apstiprināt viena audzēkņa mācību izmaksas mē-
nesī pašvaldību savstarpējiem norēķiniem Aknīstes 
novada izglītības iestādēs no 01.09.2015.-31.12.2015.: 
- Aknīstes vidusskolā – EUR 57,40;
- Asares pamatskolā – EUR 115,45;
- pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte” – EUR 

164,29.

Par telpu nomu E.J. pedagoga 
privātpraksei

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
15.pantu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Aknīstes 
novada domes 16.09.2009. (prot. Nr.8, 17.2.#) Noli-
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kumu par pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpo-
jumiem,

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

Slēgt līgumu ar E.J. par telpu nomu Skolas ielā 
16a, Aknīstē, līdz 2020.gada 31.maijam, nosakot no-
mas maksu 0,28 euro/m2 mēnesī.

Par nolikuma „Par apbalvošanu ar Aknīstes 
novada pašvaldības Atzinības rakstu Latvijas 
Republikas proklamēšanas dienā 18.novem-

brī” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

41.panta pirmās daļas 2.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, 

A.Ielejs, S.Pudāne, A.Zībergs, J.Vanags, V.Čāmāne, A.
Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt Aknīstes novada domes 26.09.2012. noli-

kumu „Par apbalvošanu ar Aknīstes novada paš-
valdības Atzinības rakstu Latvijas Republikas 
proklamēšanas dienā 18.novembrī”.

2. Apstiprināt Aknīstes novada domes 23.09.2015. 
nolikumu „Par apbalvošanu ar Aknīstes novada 
pašvaldības Atzinības rakstu Latvijas Republikas 
proklamēšanas dienā 18.novembrī”.

Par atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības 
izpilddirektoram

Pamatojoties uz Darba likuma 149.panta pirmo, 
otro daļu, Valsts un pašvaldību institūciju amatper-
sonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta pirmo 
daļu,

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

varam ikgadējā atvaļinājuma daļu par nostrādāto 
laika periodu no 01.09.2014. līdz 31.08.2015.– 1 
kalendāra nedēļu - no 25.09.2015. līdz 01.10.2015. 

2. J.Gavaru atvaļinājuma laikā aizvietos Aknīstes 
saimniecības daļas vadītājs N.Zariņš.

Par aizvietošanu N.Zariņam noteikt piemaksu 
30% apmērā no viņa darba algas.

Par pašvaldības nekustamajiem 
īpašumiem

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
14.panta otrās daļas 3.punktu,

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

un K.Žubeckim kārtot dokumentāciju ēku, kuru 
dabā nav, izslēgšanai no Valsts zemes dienesta sa-
rakstiem līdz 10.11.2015.

2. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistam K.Žubec-
kim plānot Asares kapličas inventarizāciju un ie-
rakstīšanu Zemesgrāmatā 2016.gadā.

3. Atstāt pašvaldības bilancē klēti Magazīni Gārse-
nē, nekārtojot tās ierakstīšanu Zemesgrāmatā.

Par pašvaldības zemes nomu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabi-
neta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi 
par publiskas personas zemes nomu”, Aknīstes no-
vada domes 27.08.2014. saistošajiem noteikumiem 
Nr.18/2014 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāša-
nas kārtību un nomas maksas apmēru Aknīstes no-
vadā”,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, 
A.Ielejs, S.Pudāne, A.Zībergs, J.Vanags, V.Čāmāne, A.
Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt G.G. pašvaldības zemes gabalu 1,0 ha 

platībā, kadastra Nr.5644 004 0260, un noslēgt 
zemes nomas līgumu uz 5 gadiem. Zemes lietoša-
nas mērķis 0101 – zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība.

2. Iznomāt A.D. pašvaldības zemes gabalu 0,5 ha 
platībā, kadastra Nr.5625 004 0299, un noslēgt 
zemes nomas līgumu uz 5 gadiem. Zemes lietoša-
nas mērķis 0101 – zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu un 
zemes lietošanas mērķa noteikšanu

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru 
kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekus-
tamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un ne-
kustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 
maiņas kārtība”, Aknīstes novada domes 26.08.2009.
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par teritorijas plā-
nojumiem”,

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

1. Mainīt nosaukumu pašvaldībai piekrītošajam 
nekustamajam īpašumam „Pašvaldība”, Kadastra 
Nr.56620030297, Gārsenes pagastā, Aknīstes nova-
dā, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu Nr.56620030297 – 0,5774 ha platībā uz 
nosaukumu „Rudzāti”, Gārsenes pagastā, Aknīstes 
novadā.

2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
Nr.56620030297 – 0,5774 ha platībā noteikt zemes 
lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
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Par pašvaldības materiālo pabalstu 
piešķiršanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Aknīstes novada 
pašvaldības 21.10.2009. Saistošajiem noteikumiem 
Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada 
iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli”,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, 
A.Ielejs, S.Pudāne, A.Zībergs, J.Vanags, V.Čāmāne, A.
Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt 1 personai pabalstu EUR 15,17 sakarā ar 

ilgstošu ārstēšanos. 
2. Piešķirt brīvpusdienas 50% apmērā no 01.09.2015. 

līdz 31.05.2016. – 27 novada izglītības iestāžu 
bērniem.

3. Piešķirt brīvpusdienas 100% apmērā no 
01.09.2015. līdz 31.05.2016. – 38 novada izglītī-
bas iestāžu bērniem.

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu 
jautājuma risināšanā

Pamatojoties uz likumu „Par dzīvojamo telpu 
īri”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu ri-
sināšanā” 6., 14.pantu un Aknīstes novada pašval-
dības 16.09.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr.8 
„Par Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā”, likuma „Par pašvaldībām” 
14.panta pirmās daļas 2.punktu un 15.panta pirmās 
daļas 9.punktu,

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

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Reģistrēt J.V. reģistrā Nr.1 „Pašvaldībai piedero-

šu dzīvojamo telpu izīrēšana” ar kārtas Nr.100.
2. Reģistrēt U.P. reģistrā Nr.1 „Pašvaldībai piedero-

šu dzīvojamo telpu izīrēšana” ar kārtas Nr.101.
3. Izīrēt G.K. dzīvojamo platību „Rīti” - 16, Asares 

pagastā, Aknīstes novadā, slēdzot īres līgumu uz 
2 mēnešiem.

4. Izīrēt R.A. dzīvojamo platību „Kraujas” 1 - 11, 
Kraujas, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā.

5. Izīrēt J.I. dzīvojamo platību Augšzemes ielā 41 – 
7, Aknīstē, Aknīstes novadā, slēdzot īres līgumu 
uz 1 gadu.

6. Pagarināt dzīvojamo telpu īres līgumu ar O.T. par 
dzīvokli „Kraujas” 1 – 6, Kraujas, Gārsenes pa-
gastā, Aknīstes novadā, uz 1 gadu.

Par deklarētās dzīves vietas ziņu 
anulēšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
41.panta pirmās daļas 3.punktu, Dzīvesvietas dek-
larēšanas likuma 12.pantu, Administratīvā procesa 
likuma 63.pantu pirmās daļas 3.punktu, kā arī izvēr-
tējot personu iesniegumus,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, 
A.Ielejs, S.Pudāne, A.Zībergs, J.Vanags, V.Čāmāne, A.
Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par V.F. deklarēto dzīves vietu.
2. Anulēt ziņas par J.Z. deklarēto dzīves vietu.

Aknīstes novada domes priekšsēdētāja Vija Dzene

 No 15. līdz 18.oktobrim Aknīstes novada pašval-
dības pārstāvji atbildes vizītē viesojās sadraudzības 
pilsētā Bialogardā (Polija), lai pārrunātu turpmā-
kās sadarbības iespējas. Tika runāts par dalību abu 
valstu kultūras pasākumos, kā arī iespēju organizēt 
skolēnu apmaiņas mācību nometnes.
Pieņemšanā pie pilsētas mēra Krzysztof Bagiński 

kā cieņas apliecinājums tika pasniegts rudzu mai-
zes klaips.  
Aknīstes delegāciju iepazīstināja ar objektiem, kuri 
veikti ES projektu ietvaros. Daži no tiem - biznesa 
inkubators, kultūras centrs, sporta komplekss, pil-
sētas parks, skolā informātikas kabinets.

L. Prande

Aknīstes novada pašvaldības delegācija atbildes 
vizītē Bialogardā
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3.oktobrī Aknīstē, piedaloties Aknīstes novada paš-
valdības vadībai un Aknīstes sv. Ignācija no Lojolas 
draudzes Prāvestam Andrejam Skadiņam, Jēkab-
pils Svētā Gara klostera vadītāja Igumenam Ma-
karijam, luterāņu mācītājam Atim Bambānam un 
Jelgavas diecēzes bīskapam Evardam Pavlovskim 
svinīgi tika atklāta un iesvētīta kapličas jaunbūve. 
Vietējie iedzīvotāji jau sen lūguši uzcelt kapliču, lai 
savus tuviniekus varētu pienācīgi pavadīt mūžībā. 
Līdz ar kapličas izveidi visiem iedzīvotājiem rasta 
iespēja no saviem tuviniekiem atvadīties pienācīgi.
Aknīstes novada domes priekšsēdētāja Vija Dzene, 
uzrunājot klātesošos, uzsvēra, ka novadā vajadzīgas 
ne tikai dažādas izklaides vietas, bet arī tādas ēkas 
kā šī kapliča. Lai gan šī nama sienas paredzētas bē-
dīgiem notikumiem, iedzīvotājiem kapličas atklāša-
na tomēr ir priecīgs un ilgi gaidīts notikums. 
Par kapličas izveidi tiešām nācās pacīnīties vairā-
kus gadus, bet šī sasaukuma Aknīstes novada do-
mes deputāti projektu atbalstīja vienbalsīgi. Kapliča 
uzbūvēta par pašvaldības budžeta līdzekļiem un tās 
izmaksas  sastādīja gandrīz 140000 EUR.
Projekta autors ir arhitekts Ainārs Cikanovičs, būv-
darbus veica SIA „Ošukalns celtniecība”, būvuz-
raugs – Anita Vanaga.
Turpinājumā Aknīstes kapsētā tika ievētīts uzstā-
dītais krusts un mirušo piemiņai iedegtas svecītes. 
Par krusta izgatavošanu un uzstādīšanu pateicība 
Kurkliešu ģimenei Aknīstē.

L. Prande

Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis un 
ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautā-
jumos Līga Krapāne  2.oktobrī viesojās Aknīstes 
vidusskolā un Aknīstes novada domē, kur notika 
tikšanās ar deputātiem, lai pārrunātu  aktuālos jau-
tājumus par valsts drošību.

 L. Prande

Aknīstē viesojas 
aizsardzības ministrs

Aknīstes novada domē 
viesojas delegācija no 

Varakļānu novada

Piektdien, 9.oktobrī Aknīstes novada domē pie-
redzes apmaiņā bija ieradusies delegācija no Vara-
kļānu novada. Iepriekš varakļānieši viesojās pirms 
septiņiem gadiem, kad tika veikta novadu reforma. 
Pa šiem gadiem Aknīstes novadā paveiktais tika rā-
dīts prezentācijā, kā arī tika apskatītas siltinātās 
iestādes, kapličas jaunbūve un citi īstenotie projek-
ti. Tika pārrunāti aktuālie jautājumi par turpmāka-
jiem projektiem, attīstību. 

                                  L. Prande

Aknīstē iesvētīta 
kapličas jaunbūve
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Pagājušo mācību gada nogali esam noslēguši ar 
jautriem pasākumiem, tādiem kā pasākumu sko-
lā ,,Esi drošs, neesi pārdrošs” , izlaidumu, kurā pie 
mums viesojās Fiona un Šreks, ekskursiju uz mini 
zoodārzu Asarē pie mūsu Sanijas un Aleksa ģimenes. 
Pārsteigums bērniem bija teātra izrāde, kurā par ezi-
ti, lapsu, zaķi, bruņurupuci un vāveri bija pārtapušas 
māmiņas: Līga Poriete, Inga Elksne, Guna Dzene un 
pat mazā Martiņa Dzene, tāpat arī skolotāja Ilva un 
metodiķe Sandra. Ar lielu izbrīnu un lepnumu bērni 
vēroja savas māmiņas, bet pārējie bērni centās atpa-
zīt, kura no bērniem māmiņa tā ir. Paldies arī māmi-
ņām, kuras palīdzēja tapt eža maskai un tamborēja 
daudzās eža adatas. Paldies arī citiem vecākiem, kuri 
atbalstīja mūs gan morāli, gan materiāli, gan ar čak-
liem darbiem, jo tikai visi kopā varam radīt bērniem 
patīkamus apstākļus un mikroklimatu, kurā viņiem 
jāpavada dienas lielākā daļa. 

Tā mūsu 13 ,,rūķi” kopš 1. septembra  atpūtušies 
un pa vasaru ,,izstiepušies” augumā, nu jau platiem 
soļiem soļo uz skolu, bet viņu vietā ceļu uz bērnu-
dārzu mēro daudz jaunu bērniņu. Šajā mācību gadā 
mūsu iestādi izvēlējušies turpat 80 bērni. Lielākā 
daļa bērnu ar lielu prieku atgriežas, jo ir noilgojušies 
pēc draugiem, rotaļlietām un darbošanās, citi atkal 
par labāku esam atzīst uzturēšanos mājās, jo tad va-
rēja ilgi gulēt no rītiem, varēja visu dienu skatīties 
multenes vai ,,sēdēt” datorā. 

Jau augusta sākumā ar jaunu sparu no atvaļināju-
miem atgriezušās, metās darbā tehniskais personāls. 
Tika purināti, vedināti un uzbužināti spilventiņi, 
matrači, paklāji, segas, mazgāti logi, tīrītas un kār-
totas grupas, pielabotas un atjaunota krāsa lietām, 
kuras jau nolietojušās un darīti citi darbi. Augustā 
beigās darbu atsāka skolotājas, kuras ķērās pie grupu 
noformēšanas, metodiskā materiāla atlases atbilstošā 
vecumam, pedagoģiskā darba plānošanas. Tāpat kā 
citus gadus arī šogad darbosies četras grupas. Gru-
pā ,,Cālēni”  ar 1,5-3 gadus veciem bērniem strādā 
skolotājas Kristīne Vuškāne,  Valentīna Petrokiene 
viņām palīdz skolotāju palīgs – Elga Arnte. Šajā gru-
pā bērni tiek uzņemti pakāpeniski, kad viens ir adop-
tējies, tad pienāk klāt nākošais. Laiks, kādā bērns 
adoptējas ir stipri individuāls, vienam pietiek ar trīs 
dienām, citam ir vajadzīgs ilgāks laiks, bet kopumā 
šo grupiņu apmeklēs 16 bērniņi. ,,Zīļuku” grupā strā-
dā skolotājas Sandra Vārslavāne, Inta Mežaraupe un 
viņām palīdz Natālija Brinkeviča. Šo grupu apmeklēs 
22  trīs -  četrus gadus veci bērni. Ar  piecgadniekiem 
,,Mārīšu” grupā šogad strādās Ināra Freimane, Sand-
ra Melniece ar savu palīdzi Sarmīti Skrodi. ,,Rūķī-
šus” skolas gaitu uzsākšanai gatavos skolotājas Ilva 
Elksne, Biruta Bīriņa ar savu palīdzi Aiju Lejnieci.

Pateicoties mūsu sponsoriem  visās grupās ir jau-
nas mēbeles, kuras ir drošas,  atbilstošas bērnu ve-
cumam un vajadzībām. Par pašvaldības līdzekļiem 
esam iegādājušies jaunas attīstošās spēles, kuras kat-

ru gadu arvien papildinām. Jau maijā 5 -6 gadīgajiem 
bērniem pasūtījām mācībam nepieciešamās darba 
burtnības un darba lapas. Vai mums ir problēmas? 
Nu protams, kā jau visiem. Ar mazajām problēmām 
cenšamies tikt galā paši, bet ir problēmas, kuru risi-
nāšana nav mums pa spēkam. Par nožēlu nevaram 
panākt vienošanos, par to, lai mazajiem ,,Cālēniem” 
nokļūšana līdz grupiņai būtu droša. Vecais ceļa se-
gums ir nolietojies un kļuvis nedrošs mazajiem gā-
jējiem, kuri tikai nupat apguvuši šo svarīgo prasmi 
staigāt. Sliktā stāvoklī ir arī parējie celiņi apkārt 
iestādei, tam par iemeslu ir arī pieaugušo slinkums, 
jo bieži vien gribās aizbraukt ar mašīnu līdz pat bib-
liotēkas durvīm vai citām mūsu iestādē atrodošajām 
iestādēm, jo redz grūti ir paiet kājām tos dažus des-
mitus metru. Reizēm grēko arī paši vecāki, kuriem 
gribas aizbraukt līdz pat laukumiņam (bet tie ir ļoti 
reti gadījumi) un tā jau sliktā stāvoklī esošais ceļš 
kļūst arvien sliktāks. Es te nerunāju par tām reizēm, 
kad ir nepieciešamība iebraukt ievedot preci vai kā 
citādi, bet ja saimniecības vārti ir vaļā, tad tas neno-
zīmē, ka ir jābrauc iekšā, bet gan to, ka mēs gaidam 
mašīnu, kura mums atvedīs pārtiku. Svarīga problē-
ma ir arī logopēds, jo ar katru gadu bērnu, kuriem 
ir valodas traucējumi kļūst arvien vairāk un vecums, 
kad pēdējais laiks sākt labot valodu ir 4 gadi. Logo-
pēdes slodze ir ļoti niecīga tikai 2 stundas nedēļā un 
tas nozīmē, ka viņa var pagūt strādāt tikai ar 5 -6 
gadīgajiem bērniem. Tā kā logopēda nodarbības ir 
individuālas ar katru bērnu, tad nevajag būt lielam 
matemātiķim lai aprēķinātu cik reizes gadā bērns var 
tikt pie logopēdes uz nodarbību. Taču šo problēmu 
iespējams varēsim vērst par labu, kaut arī nedaudz,  
ja vien deputāti turēs savu vārdu un palielinās šo slo-
dzi uz likvidētās Gārsenes skolas rēķina, jo tas tika 
solīts, maijā tikšnās reizē. 

Lai spēks, enerģija, pacietība, līdzcietība, darba 
prieks un veiksme jaunajā mācību gadā visiem, kuri 
mācās, visiem, kuri māca un tiem, kuri gādā par to, 
lai mācības būtu patīkams process, patīkamos aps-
tākļos!

Aknīstes novada pašvaldības pirmsskolas izglītī-
bas iestādes administrācija

Atvaļinājums nu aiz kalniem
Jāsāk domāt mums par darbiem.
Dienas ritums izjaukts visiem,
Jāsāk pierast mums ir žigli.
Esam atpūtušās un gatavas sākt jauno mācību 

gadu bruņojušās  ar pozitīvām domām un labu no-
skaņojumu. Gaidam visus mazos ,,Cālēnus”, kuri 
papildinās mūsu grupu ar jautrām čalām un saviem 
smaidiem.

Pārējām grupām novēlam jauku mācību gadu, būt 
draudzīgiem, centīgiem, lai prieks par to, ko iemācī-
sies un apgūs.

Skolotājām novēlam daudz pozitīvu mirkļu piepil-
dītu jauno mācību gadu, būt radošām un pacietīgām! 
Lai veicas!

,,Cālēnu” grupa

PII „Bitītē”
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Baltu vienības diena 22.septembrī

Baltu vienības diena ir mūsu sabiedrībai kā atgādi-
nājums – tikai kopīgi visām kaimiņu tautām sadar-
bojoties, var risināt problēmas. 1236.g 22.septembrī 
apvienotais lietuviešu un zemgaļu karspēks Saules 
kaujā sakāva Vācu krustnešus- Zobenbrāļu ordeni. 
Lai arī šī kauja tikai aizstāvēja Senlatvijas iekaroša-
nu, tas pierāda kopīgo spēku. Tradicionāli Aknīstes 
vidusskolas skolēni piedalās Baltu vienības dienas 

svinībās. Pagājušajā gadā to atzīmējām Aknīstes 
(Susējas) pilskalnā, bet šogad devāmies uz Dignā-
jas (Dunavas) pilskalnu. Mēs- Aknīstes vidusskolas, 
Dignājas un Dunavas pamatskolas skolēni, iekūrām 
ugunskuru plkst. 18.40. tādā veidā simboliski sasau-
coties ar citiem Sēlijas pilskalniem. Ugunskuram 
degot, klausījāmies skolotājas M.Pērkones stāstu 
par Saules kauju. Par Dignājas pilskalnu stāstīja tā 
saimniece Valija Flandere, dziedājām dziesmas kopā 
ar folkloras kopu „Dignojīši”’, ēdām cīsiņus un sēņu 
zupu un vienkārši atpūtāmies un izbaudījām skaisto 
skatu uz naksnīgo Daugavu. Pateicamies Jēkabpils 
novada Leimaņu pagasta autobusa šoferītei Valentī-
nai Beļajevai, kura piekrita vest Aknīstes vidussko-
las vēstures pulciņa skolēnus uz Dignājas (Dunavas) 
pilskalnu. Liels paldies skolotājām Mārītei Pērkonei 
un Janīnai Krasovskai, par to ka atbalstīja šo pasā-
kumu. 

Aknīstes vidusskolas 8.klases skolniece 
Elīna Bērziņa

Foto: Gita Pērkone Aknīstes vidusskolas 11.klase

,,Smaids atbrīvo ceļu uz saprašanos...” tā saka 
Vēsma Kokle- Līviņa. Mēs ,,Zīļuku” grupas skolotā-
jas vēlam, lai visi vairāk smaidītu satiekot viens otru, 
pasmaidītu arī tad, ja neveicas tā kā gribētos, lai vi-
siem bērniem prieks, degsme, aizrautība, zinātkāre 
darbos un nedarbos!

Vecākiem vēlam izbaudīt un priecāties par katru 
dzīves mirkli kopā ar bērniem!

Šajā mācību gadā ,,Mārīšu” grupā rotaļāsies, jau-
nas zināšanas un prasmes apgūs 21 bērns no tiem 7 
meitenes un 14 zēni. Visi kopā iepazīsim noslēpumai-
no burtu un ciparu pasauli. Par prieku sev, māmiņai 
un tētim zīmēsim , veidosim, aplicēsim, dziedāsim, 
dejosim. Lai būtu stipri un veseli – sportosim un ro-
taļāsimies svaigā gaisā un sporta zēlē.

Mazo ,,Mārīšu” vecākiem novēlam sapratni, sa-
darbību, iecietību. Bērniem vēlam daudz jautru, in-
teresantu brīžu grupā.

,,Mārīšu” skolotājas

Vai jūs ziniet, ka arī pie mums Aknīstē mājo ,,rū-
ķīši” ? Jā, viņi ļoti draudzīgi sadzīvo ar ,,mārītēm”, 
,,zīļukiem”, un ,,cālēniem”. Šie ,,rūķīši” katru dienu 
katru dienu nāk uz lielo ,,bišu māju”, lai mācītos, 
darbiņu darītu, apgūtu burtu gudrības un ciparus 
rindā liktu, pavisam 20 zinātkāri draiskuļi, no tiem 
14 zēni un 6 meitenes.

Bizes pīt, automašīnām garāžas būvēt  un citas 
dzīves gudrības apgūt mazajiem ,,rūķiem” palīdzēs 
lielās ,,rūķu mammas” Ilva Elksne, Biruta Bīriņa un 
Aija Lejniece.

Saviem ,,rūķīšiem”, pārējiem ,,bišu” mājas iemīt-
niekiem un visiem citiem, kuri mācās un māca citus, 
novēlam saulainu rudeni, sniegotu ziemu, zaļu pava-
sari un prieku par katru dienu un labi padarītu dar-
biņu!

Sveicieni no ,,rūķīšiem”

Asares pagasta Ancenē oktobrī pabeigs apgaismojuma ierīkošanu, pēc darbu veikšanas tiks atjau-
nots ceļa segums. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām būvniecības laikā. Pārējiem Asares pagas-
ta autoceļiem ceļu seguma atjaunošana arī būs oktobrī, un iespējams novembrī. Apkures sezona drīz 
sāksies, atgādinām, ka „Spodras” un „Rīti” daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īrniekiem ir jāsagādā malka 
atkarībā no dzīvokļa istabu skaita sekojoši: 1 istabu dzīvokļiem – 9m3, 2 istabu – 12,5m3, 3 istabu – 
17m3 un 4 istabu -20,5m3. Paldies īrniekiem, kas to jau ir izdarījuši. Vēlreiz atgādinām, ka jāseko līdzi 
saviem dzīvniekiem.

Ja ir kādi jautājumi vai ieteikumi, lūdzu zvanīt
Asares pagasta pārvaldes vadītājam Kristapam Tēts tel. nr. 26401153.

Noderīga informācija: Asares pārvalde 65229503, mob. tel. 22031774. Asares pagasta bibliotēka 
65229500. Asares pagasta santehniķis Pēteris Barišņikovs tel. nr. 26525516. Asares pagasta ugunsdzē-
sēj mašīnas šoferis Visvaldis Dzenuška 29423356.
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SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs” (LLKC) piedāvā apgūt 

Kurš var apgūt programmas “Augkopības 
pamati (60 stundas)” un “Lopkopības pamati 
(60 stundas)”? 

• interesenti ar jebkuras pakāpes sākotnējo iz-
glītību;

• personas, kam ir nepieciešamība pēc savu zi-
nāšanu atjaunināšanas vai papildināšanas, 
lai iegūtu nepieciešamo stundu skaitu (160 
st.), kas ir viens no nosacījumiem vairākiem 
Lauku attīstības projektiem;

• personas, kuras veic pārraudzību vienā ga-
nāmpulkā (B metode), un kam ir nepiecie-
šamība pēc kvalifikācijas stundām apliecības 
atjaunošanai piena vai gaļas lopkopībā, ait-
kopībā un augkopībā.

Ko var apgūt šajās programmās?
Augkopības programmas mērķis ir sniegt zinā-

šanas par kultūraugu audzēšanai nepieciešamo 
apstākļu kompleksu, jaunāko tehnoloģiju kultū-
raugu audzēšanā, piemērotāko kultūraugu šķirņu 
izvēli. Savukārt lopkopības programma paredz da-
žādu sugu dzīvnieku fizioloģisko īpatnību, izplatītā-
ko slimību, dzīvnieku turēšanas prasību, ciltsdarba 
organizācijas nozīmes un lopbarības sagatavošanas 
apgūšanu.

Ko var iegūt pēc sekmīgas programmas ap-
guves?

Sekmīgi nokārtojot tālmācības noslēguma testu 
klausītāji saņem sertifikātu par kvalifikācijas pa-
augstināšanu 60 stundu apjomā augkopībā vai kādā 
no lopkopības apakšvirzieniem (piena, gaļas lopko-
pība; aitkopība).

Ilgums
Mācību ilgums paredzēts līdz 2 mēnešiem (nepie-

ciešamības gadījumā mācību laiku var pagarināt).
Mācību process
Mācības notiek mācoties patstāvīgi, izmantojot 

Tālmācības materiālus, norādītos literatūras avo-
tus, līdzšinējo darba pieredzi un interneta resursus.

Izmaksas
Programmas apguves izmaksas ir EUR 45.00 

(t.sk. PVN). Norādītajā cenā iekļauta reģistrācija, 
piekļuve tālmācības materiāliem un testa kārtoša-
na. Papildu izmaksas: atkārtota testa kārtošana 
EUR 10.00 (t.sk. PVN), ja noslēguma tests netiek 
nokārtots divas reizes.

Reģistrēšanās
LLKC mājas lapā www.llkc.lv, sadaļā „Tālmā-

cība”.
Papildu informācija
Rudīte Sanžarevska Tālr. 63050235, mob. tālr. 

26148820, e-pasts: rudite.sanzarevska@llkc.lv

TĀLMĀCĪBĀ
kvalifikācijas paaugstināšanas kursus „Augkopības pamati” 

un “Lopkopības pamati” (60 stundas)

Kas var apgūt un kāpēc jāapgūst program-
ma „Bioloģiskā lauksaimniecība?

Programmu var apgūt klausītāji ar jebkuras pa-
kāpes sākotnējo izglītību. Klausītājiem bez lauk-
saimnieciskās izglītības:

• pārņemot apsaimniekošanā ģimenes īpašu-
mā esošu saimniecību, personai programmas „Bio-
loģiskā lauksaimniecība” vai „Lauksaimniecības 
pamati” jāapgūst obligāti;

• izstrādājot saimniecības attīstības projek-
tus, piesaistot to īstenošanā Eiropas Savienības fi-
nanšu līdzekļus, programmas apgūšana ir nepiecie-
šama;

• zināšanu līmeņa paaugstināšanai program-
mas apguve ir vēlama jebkuram cilvēkam, uzsākot 
darbus bioloģiskajā lauksaimniecībā.

Ko var apgūt šajā programmā?
Bioloģiskās lauksaimniecības programma ie-

tver zināšanu apguvi par lauksaimniecības politi-

ku, bioloģiskās lauksaimniecības likumdošanu un 
sertifikāciju, bioloģiskās augkopības un lopkopības 
pamatiem, dabas resursiem un to aizsardzību un 
ražošanas plānošanu. Pēc teorijas sekmīgas apgu-
ves klausītājiem praktiski jāizstrādā saimniecības 
ražošanas plāns.

Ko var iegūt pēc sekmīgas programmas ap-
guves?

Sekmīgi nokārtojot noslēguma teorētisko eksā-
menu un aizstāvot izstrādāto saimniecības ražoša-
nas plānu, klausītāji saņem apliecību par profesio-
nālās pilnveides izglītības programmas apgūšanu 
„Bioloģiskā lauksaimniecība” 180 stundu apjomā.

Ilgums
Mācību ilgums līdz 3 mēnešiem (nepieciešamī-

bas gadījumā mācību laiku var pagarināt).
Atbalsts mācību laikā
Mācību laikā klausītāji var sazināties ar LLKC 

nozaru speciālistiem, kā arī, saņemt atbalstu LLKC 

TĀLMĀCĪBĀ
profesionālās pilnveides izglītības programmu „BIOLOĢISKĀ LAUKSAIMNIECĪBA”

(180 stundas)
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Lai apgūtu lauksaimniecības pamatu zināšanas, 
nepieciešams tikai dators, interneta pieslēgums un 
vēlme mācīties. Lauksaimniecības pamatus var ap-
gūt, nepārtraucot ikdienas darbu veikšanu saimnie-
cībā, kā arī netērējot laiku un līdzekļus, kas būtu 
nepieciešami mācību apmeklēšanai klātienē.

IIzmaksas 70 EUR

Ilgums
Studiju ilgums līdz 3 mēnešiem (ir iespējams ap-

mācību laiku pagarināt)
Reģistrēšanās
Pieteikšanās var jebkurā katram izdevīgā laikā 

www.llkc.lv mājas lapā. Papildus informācija (Alise 
Raupe, 28635941)

Lauksaimniecības pamati ietver pamata zinā-
šanu apguvi lauksaimniecības politikā, augkopībā, 
lopkopībā, ražošanas plāna izstrādē, darba aizsar-
dzībā, grāmatvedības un uzņēmējdarbības pamatos, 
kā arī mežsaimniecībā un videi draudzīgā saimnie-
košanā.

Nokārtojot programmas noslēguma eksāmenu, 
klausītāji saņem LR Izglītības un zinātnes ministri-
jas noteikta parauga apliecību, kas dod iespēju saim-
niekot gudrāk, kā arī paver lielākas iespējas preten-
dēt uz dažādiem atbalsta pasākumiem.

reģionālajās nodaļās visā Latvijā.
Izmaksas
Programmas apguves izmaksas ir EUR 90.00 

(t.sk. PVN): reģistrācija, piekļuve tālmācības mate-
riāliem un klātienes eksāmens Ozolniekos.

Papildu izmaksas EUR 40.00 (t.sk. PVN), ja 
eksāmens tiek kārtots reģionos.

Reģistrēšanās
LLKC mājas lapā www.llkc.lv, sadaļā „Tālmā-

cība”.
Papildu informācija
Jolanta Sūna-Strautiņa
Tālr. 63007563, mob. tālr. 22018942,
e-pasts: jolanta.suna@llkc.lv

LLKC Profesionālās pilnveides izglītības programma 
LAUKSAIMNIECĪBAS PAMATI

(170 stundas)

Noslēguma pasākums konkursam “Sējējs-2015” 

 Piektdien, 16. oktobrī, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika konkursa “Sējējs – 2015” noslēguma pa-
sākums. Nominācijā „Gada lauku saimniecība” no Aknīstes novada tika pieteikta  z/s „Pāvuli”, īpašnieks  
Egons Tunķelis.

 L. Prande
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Atceres Pasākums Imantam Mežaraupam

Uzvārds Mežaraups Aknīstes novadā ir ļoti iz-
platīts. No seniem laikiem šeit mīt ne tikai meža, 
bet arī kalna, sila un daudzi citi raupi. Mežaraupu 
vidū ir ļoti daudz spilgtas personības – zinātnieki un 
pedagoģi, dzejnieki un lidotāji, sportisti un juristi. 
Viens no tiem ir latviešu komponists, mūzikas peda-
gogs un diriģents Imants Mežaraups.

Viņš dzimis 1958. g 10. oktobrī Filadelfijā. Izglī-
tību ieguvis Seltmenta mūzikas skolā, Pelsilvānijas 
universitātē, divus bakalaura, maģistra un doktora 
grādus Templas universitātē. Bijis ērģelnieks un 
mūzikas dzīves vadītājs Filadelfijas latviešu evaņģē-
liski luteriskajā svētā Jāņa draudzē un arī strādājis 
Pensilvānijas universitātē, pasniedzot mūzikas teo-
riju. I. Mežaraups strādāja arī kā orķestra un kora 
diriģents. 

1996. gadā I. Mežaraups pārcēlās dzīvot uz Lat-
viju, savu kopš bērnības izloloto zemi, kur dzimuši 
viņa vecāki un stāstījuši par tēvzemes skaistumu. 
Komponista tēvs, arī Imants Mežaraups, dzimis 
Aknīstes novada „Brūveros”. Vēlāk viņš kļuva par 
ievērojamu sportistu vieglatlētikā un 2. pasaules 
kara laikā devās trimdā. Tēvs plānoja dēlam arī 
sportista karjeru, bet jaunākam Imantam galvenais 
dzīves aicinājums bija mūzika: „Mūzikā es vienmēr 
meklēju līdzsvaru starp prātu un jūtām. Proporci-
jas var būt ļoti dažādas, bet abi ir pilnīgi nepiecieša-
mi.”(I.Mežaraups)

Latvijā I. Mežaraups strādāja, Rīgas Pedagoģijas 
un izglītības vadības akadēmijā, Rīgas Doma skolā, 
Talsu mūzikas skolā, kā arī bija Talsu evaņģēliski 
luteriskās draudzes kora diriģents un ērģelnieks. 
Kopš 1999. g. viņš ir Latvijas Komponistu savienī-
bas biedrs. Daudziem kolektīviem komponists licis 
pacelties jaunā profesionālās meistarības pakāpē. 
Savas dzīves laikā viņš saņēma dažādas balvas un 
godalgas ne tikai Latvijā, bet arī ASV. Pēdējā balva 
komponistam bija „Autortiesību bezgalības balva 
2012. g.”

Imants Mežaraups mūžībā aizgājis negaidīti – 54 
gadu vecumā (2013. g. 21.jūnijā). Šis mūziķis dāvāja 

ne tikai sava gara mantojumu, bet cilvēku atmiņās 
palika kā sirsnīgs, vienkāršs un jauks cilvēks. Viņa 
māte, Austras kundze, sava vēstulē raksta: „Imants 
jau no bērnības vienmēr bija ļoti mīļš, saticīgs, ar 
jauku raksturu. Pamatskolā visi viņu bija iemīļo-
juši.” Komponista atdusas vieta atrodas Aknīstē 
Tunķeļu kapos netālu no tēva dzimtas mājām „Brū-
veri”.

  Šī cilvēka vārds un viņa mūzika turpina dzīvot. 
Par to liecina Imantam Mežaraupam veltītie piemi-
ņas pasākumi gan Filadelfijā, gan Rīgā 2013. gadā, 
uz kuriem bija sapulcējušies viņa daiļrades cienītāji 
un draugi. 2014.gada 10. oktobrī atceres koncerts, 
kuru rīkoja Talsu evaņģēliski luteriskās draudzes 
koris AMENDA. 

Olga Vabeļa, 
Aknīstes novadpētniecības muzeja vadītāja

10. oktobrī Aknīstes novadā notika ievērojama 
komponista, pedagoga, diriģenta Imanta Mežaraupa 
atceres pasākums. To organizēja  Imanta Mežarau-
pa  daiļrades atbalsta fonds sadarbībā ar Aknīstes 
novada pašvaldību, Aknīstes novadpētniecības  mu-
zeju un Gārsenes evaņģēliski luterisko draudzi, kā 
arī ar Latvijas Komponistu savienības un Rīgas Pe-
dagoģijas un izglītības vadības akadēmijas atbalstu.

Aknīstes novadpētniecības muzejā pasākuma ap-
meklētāji apskatīja komponista piemiņas ekspozīci-
ju. Muzeja vadītāja Olga Vabeļa pastāstīja par Meža-
raupu dzimtu. Tuņķeļu kapsētā, Imanta Mežaraupa 
atdusas vietā, komponistam tika atklāts pieminek-
lis, veltīta dziesma un nolikti ziedi.

Gārsenes evaņģēliski luteriskajā baznīcā notika 
komponista piemiņai veltīts koncerts, kurā piedalī-
jās Talsu ev. lut. draudzes koris “AMENDA”, diri-
ģente Nora Žeigure Latvijas izdevniecības jauktais 
koris  “BURTNIEKS”, mākslinieciskais vadītājs un 
galvenais diriģents  Egils Lipšāns, diriģenti  Andris 
Pundurs un Ainars  Knesis, pie klavierēm Dženifere 
Rumpāne,Arta Romanova (saksofons). Tika izdzie-
dātas  Imanta Mežaraupa komponētās  un viņa ap-
darē veidotas dziesmas.

 L. Prande
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Zinātniskā diskusija Rokišķos par grāfiem 
Tīzenhauziem

Kad Rokišķi septembrī svinēja savu dzimšanas 
dienu, un uz kādu laiku šī pilsēta kļuva par Lietuvas 
un Latvijas galvaspilsētu (Rokišķu novada muzejā 
notika abu valstu Valdību sēde, Saeimu priekšsēdē-
tāju tikšanās, un pilsētā norisinājās Baltu vienības 
dienas svinēšana), paralēli tam bija organizēti citi 
interesanti pasākumi.

Viens no tiem bija Rokišķu novada muzeja starp-
tautiskais projekts „Grāfu Tīzenhauzu kultūras 
ceļš’’, kurš 18. septembrī sākās ar diskusiju pie apa-
ļā galda. Šajā diskusijā piedalījās vēsturnieki, zināt-
nieki, muzeju darbinieki un citi interesenti un go-
dājamie viesi no Lietuvas, Latvijas, Baltkrievijas un 
Polijas. Uz šo pasākumu bija uzaicināta arī Aknīstes 
novadpētniecības muzeja vadītāja Olga Vabeļa, kura 
piedalījās diskusijā, stāstot par grāfu Tīzehauzu lie-
cībām Aknīstē.  Muzeja vadītāja arī  pateicās Rokiš-
ķu novada muzeja darbiniekiem par sadarbību da-
žādos laika posmos.

Grāfu Tīzenhauzu dzimtas vēsture aizsākās 12. 
– 13. gs., kad no Vācijas Tīzenhauzu senči kopā ar 
bīskapu Albertu ieceļoja Rīgā. Grāfu Tīzenhauzu 
dzimtas vēsture tieši aizsākās Latvijā un turpinājās 
līdz Livonijas pastāvēšanas beigām. Aknīste grāfiem 
Tīzenhauziem piederēja līdz 19. gs. beigām, bet par 
tās piederību 17. gs. jautājums pagaidām paliek at-
klāts.

Grāfu Tīzenhauzu dzimta ir slavena ar gudriem, 
izglītotiem, bagātiem un talantīgiem cilvēkiem. 
Viņu zemes un īpašumi bija ne tikai Lietuvā, Latvi-
jā, Baltkrievijā un Polijā, bet arī citās zemēs. Grāfs 
Ignots T. 1801.g. Rokišķos uzcēla mūra muižu, viņa 
dēls Konstantīns bija izcils ornitologs un glezno-
tājs. Konstantīna māsa Sofija, slavena rakstniece, 
rakstījusi romānus franču valodā. Sofijai ir bijušas 

draudzīgas attiecības ar Krievijas caru Aleksandru 
1. Sofija bija ļoti skaista sieviete. Grāfa Konstantī-
na bērni Marija un Reinolds bija slaveni mecenāti. 
Reinolds Rokišķos uzcēla neogotiskā stila baznīcu, 
dibināja mūzikas skolu, atvēra slimnīcu. 

Diskusiju telpās dalībnieki varēja apskatīt grā-
matu izstādi, kuras centrā bija grāfienes Marijas 
”Terra Mariana” (Marijas zeme). Marija bija arī iz-
cila gleznotāja. 1. izdevuma daļa satur 70 akvare-
ļus ar  Lietuvas un Pārdaugavas baznīcu un klos-
teru attēliem. Šā albuma oriģināls kā dāvana 1888. 
g. bija pasniegta Romas pāvestam Leonam 13. Šajā 
pasākumā Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors 
A. Vilks ‘’Terra Marianas” kopijas dāvināja biblio-
tēkām, muzejiem, Viļņas universitātei. Protams, 
par ‘’Terra Marianna’’ jāpateicas Daugavpils uni-
versitātes docentam H. Somam, tā kā šā izdevuma 
atjaunošana ir H. Soma projekta rezultāts. Pašlaik 
‘’Terra Mariana’’ oriģināls glabājas Vatikānā.

Rokišķu muzejā bija atklātas divas jaunas izstā-
des: ‘’Dieva godam’’, veltīta baznīcas 130 gadu jubi-
lejai un izstāde, veltīta Lietuvas un Latvijas neatka-
rībai.

Aknīstē grāfu Tīzenhauzu laikā gan attīstījās 
manufaktūras (ķieģeļu, stikla), gan amatnieku 
darbs. Rokišķu muzeja arhīva dokumenti liecina, 
ka grāfu Tīzenhauzu laikā (19. gs. 2. puse) uz lielu 
koncertu Rīgā no Aknīstes aizbrauca koris ar 63 da-
lībniekiem. Varbūt šis koris piedalījās 1. Vispārējos 
latviešu Dziesmu svētkos 1873.gadā?

Mēs sirsnīgi pateicamies Rokišķu novada muzeja 
darbiniekiem, kuri pārsteidza ar savu viesmīlību un 
izcili organizētu pasākumu.

J. Krasovska
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Senioru svētki Gārsenes pilī
Lai Latvijas rudenī
Mums siltāk un gaišāk klājas!
                   /A. Kraņevskis/

1. oktobris. Gārsenes pils logi izgaismojas, gaite-
ņos dzird čalas. Tur sabraukuši seniori no Aknīstes 
novada. Arī tiek gaidīti ciemiņi no Jelgavas novada. 
Tiks veltīts pasākums senioru dienai. Jelgavas senio-
ru gaidīšana mazliet ievilkās, mūs laiku īsināja Vera 
ar asprātības uzdevumiem.

Ciemiņi ir ieradušies un apsveicinājušies, pasā-
kums var sākties. Uzrunu teica Skaidrīte Medvecka. 
Viņa pateicās par kopības sajūtu un Aktīvo darbību, 
vēlēja patīkami pavadīt laiku. Sevišķi aizkustināja 
Skaidrītes lūgšana: ”Mīļais Dieviņ, dod senioriem 
stipru veselību...u.t.t.” Mēs no sirds pateicamies 
Skaidrītei par šo fantastisko lūgšanu! Siltus vēlēju-
mus izteica Jelgavas grupas vadītāja.

Tad Daina uzaicināja komandas atminēt mīklas. 
Tad tika izspēlēts „minišovs” Es mīlu Tevi, Latvija!”. 
Komandas vadīja Daina, Maruta, Kristiana, Ausma. 
Uzdevumi bija dažādi par Latvijas novadu pilsētām. 
Turpinājumā dziesmu uzminēšana, spēle „Klusie te-
lefoni”, kur bija jāiegaumē informācija par Raini un 
Aspāziju u.c. Arī Jelgavas seniori piedalījās un bija 
priecīgi par interesanto spēli.

Tad Jelgavas seniori sniedza nelielu koncertu. 
Iepriecināja dejotāji, kas bija ieradušies no Zaļenie-
kiem- dzejnieces Aspāzijas dzimtās vietas. Tad dzie-
dāja un uzstājās sieviešu ansamblis ar savām burvī-
gajām tautas dziesmām.

Protams cienasts, uz kuru aicināja Kristiana. Pils 
ēdamzālē čaklās saimnieces Vera un citas aicināja uz 
zupu un citiem našķiem.

Tad Dace ciemiņiem izrādīja pili, muzeju, izvadā-
ja pa apkārtni, takām, baznīcu un citām skaistajām 
vietām. 

Atlikušo dienas daļu par muzikālo atmosfēru gā-
dāja Marija M. Viņa ar savu akordeonu lika mums 
dziedāt, dejot, jo tie ir mūsu svētki. Piedalījās arī 
mūsu brīnišķīgā stāstniece Ausma K. ar humora 
stāstiņiem. Daudz dziedājām. 

Iemalkojuši kafiju, ciemiņi posās atceļā. Pavadī-
jām ar kopīgi nodziedātu dziesmu un laimīga ceļa 
vēlējumiem.

Žēl, ka laiks aiztek tik nežēlīgi, bez atgriešanās. 
Bet pasākums bija patīkams, radās labas atmiņas un 
skaistas domas. Ceru, ka pārējie seniori man piekris-
tu. Paldies organizatoriem, lai jums veselība un dzī-
ves prieks!

Cieņā Lidija Drazdovska „Kraujās”

Tuvojoties rudenim Aknīstes senioru centrā atkal  
jūtama rosība. Kā ierasts, katru otrdienu šeit pulcē-
jas Aknīstes aktīvie, dzīvespriecīgie, idejām bagātie 
seniori.  6. oktobrī senioru kopā sanākšanas tēma 
bija rudens veltes un to sagatavošana ziemai. Katrs 
bija atnesis savu, oriģināli pagatavoto našķi ziemai. 
Galdā tika celti, degustēti un vērtēti gan gurķi dažā-
dās marinādēs, gan paprikas salāti, gan pupiņas un 
sēnes- visu nemaz nevar nosaukt. Pasākumu atklā-
ja Lilija Pupiņa. Plaši un izsmeļoši par marinēšanu, 
sālīšanu, skābēšanu un kaltēšanu stāstīja Agnese 
Ruža. Interesanti bija tas, ka ikviens dalījās ar re-
ceptēm saviem sagatavotajiem konserviem ziemai. 
Ēdienu degustācija mijās ar Zinaīdas Ribākas  saga-
tavotajām asprātīgajām mīklām un Olgas Voitiškas 
jautājumiem par seniem priekšmetiem.  Pasākuma 
turpinājumā notika jautra loterija, kur balvās tika 
pasniegtas rudens veltes. Senioru centrā katru nedē-
ļu seniori sanāk, lai draudzīgā, jautrā gaisotnē pār-
runātu aktualitātes literatūrā, mākslā, kulinārijā un 
daudzās citās tēmās. Prieks, ka viņu ikdiena piepildī-
ta ar pozitīvām emocijām. 

L. Prande
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Atvadas
Zenta Lūsēna- Gasūne (1932.12.06-2015.17.06)

Lai gan Zenta pa Mūžības ceļu aizgāja viskrāš-
ņākajā rožu ziedēšanas laikā, radi, draugi, studiju 
biedri un bijušie kolēģi pēc atvadām Rīgā un Lie-
pājā joprojām atceras labestīgo un viedo Zentu, lai 
arī nu jau āres grezno lapu zelts...

Ir arī savs īpašais bērnu dienu stāsts par meite-
ni, kura Sēlijas Aknīstes pusē zemnieksētas „Stūri” 
saimē Anēlijas Jūlija Gasūnu saimē 1932. gada 12. 
jūnijā ieradās pirmais bērns. Viņa, un vēlāk arī mā-
sas Irēna, Irma un Anna dienu aizņemtībā priecājās 
par sētas jaunbūvēm, iekopto dārzu, iejutās saimes 
pienākumos un omulībā. Auga pārtikušā ģimenē. 

„Diemžēl kara laiks, politisko varu maiņa iz-
posta pirmās Latvijas brīvvalsts laikā attīstīto vec-
saimniecību”, atceras tuvinieki. „Nesamērīgi aug-
stas valsts nodevas, kolhozu izveide, pārvelk svītru 
pārtikušai dzīvei”. Vecāki saprot , ka šādos apstāk-
ļos neatņemama bagātība ir garīgās vērtības, tāpēc 
bērniem cenšas dot izglītību.

Ļoti labs sekmes vērīgajai skolniecei ir Gārsenes 
pamatskolā, kā arī Bebrenes veterinārajā tehniku-
mā, ko 1951. gadā Zenta Gasūne absolvē ar izcilību 
, iegūstot tiesības bez konkursa iestāties augstsko-
lā. Viņa izvēlas Latvijas lauksaimniecības Akadēmi-
jas veterinārās medicīnas fakultāti. 

 Pirmā darba vieta tajos gados bija noteikta pēc 
sadales. Tā ir Aucē, kur Zenta vada veterināro ie-
cirkni. Nepiemērots apģērbs, zirga pajūgs ziemas 

kailsalā, kad jābrauc pa fermām, uz mūžu sabojā 
veselību, piezogas reimatisms un sākas citas kaites. 

Viņas dzīvesbiedrs inženieris Artūrs Lūsens jau 
ir Liepājā un strādā Vadošā darbā „Liepājas meta-
lurgā”

Zenta stāv jauna izaicinājuma priekšā. Jau mā-
coties LLA, atklājas, ka veterinārija nav šaura no-
zare, bet slēpj sevī daudzas un dažādas iespējas. 

 Kopš 1958.gada Zenta pieņem piedāvājumu 
strādāt Liepājas veterinārajā laboratorijā. 

Tas ir arī laiks, kad 1960 decembrī piedzimst 
dēls Gundars , kurš ienes ģimenē daudz prieka un 
mīlestības. Zenta, strādājot laboratorijā, cenšas pa-
dziļināt zināšanas. Viņa sāk strādāt Ļeņingradas ( 
tagad Sanktpēterburgas) veterinārā institūta labo-
ratoriskās diagnostikas nodaļā. Vēlāk mācās Mas-
kavā veterinārajā Akadēmijā apgūst dziļākas zinā-
šanas par leikozi un hematoloģiju. Tas jau ir tāds 
zināšanu kopums, lai ilgus gadus darbotos Liepājas 
zonālajā veterinārajā bakterioloģiskajā laboratorijā 
par vadītāju un mudina vadību rūpēties par pārti-
kas kvalitāti. 

Viņas profesionalitāte, godprātīgais darbs tiek 
valstiski novērtēts ar ordeni „Goda zīme” 1971.
gadā. Vienlaikus izveidojies saliedēts darba kolek-
tīvs- Zentas meitenes, kuras tiekas līdz mūža ga-
lam.

Aizejot pensijā, Zentas profesionalitāte noder ek-
spertes darbā pārtikas firmā, kā arī Liepājas gaļas 
un piena kontroles stacijā.

Diemžēl dzīve neskopojas ar jauniem smagiem 
triecieniem. 1979.gadā 19 gadu vecumā traģiski iet 
bojā dēls. Tas ir zaudējums, ko nekas nevar aizstāt...

Zenta cenšas savu mīlestību dāvāt tuviniekiem, 
krustbērniem, kuru jau ir vesels pulks. Viņa augstu 
vērtē ģimenes saiknes. Interesējas ,kā dzīvo māsas. 
Mikēnu- Lunģu mājas ik gadu ir svarīgākā radu sa-
ieta vieta Aknīstē, pieminot viņsaulē aizgājušos.

2008.gada augustā pēkšņi mirst dzīves biedrs 
Artūrs, ar kuru kopā nodzīvoti 53 gadi. Zenta šajā 
laikā ir slimnīcā un pārdzīvo savu bezpalīdzību, jo 
nav varējusi palīdzēt. 

Slimības dēļ, nespējot vairs pārvietoties, Zenta 
par savām mājām sauc Valtaiķu pansionātu, kura 
vadībai un personālam velta vislielāko pateicību.

Bet savukārt tuvinieku un paziņu lokā piemiņā 
paliks labestīgā un dzīves gudrā Zenta, kas allaž at-
rada risinājumus dzīves sarežģītībā, ar kuru katra 
tikšanās bija svētki.

Radu un draugu atmiņās ieklausījās
Aina Švēde
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Lai aicinātu skolu jauniešus mērķtiecīgi un 
laikus plānot savu tālāko izglītošanos, nākotnes 

karjeru un profesiju,20 Latvijas pilsētās notika 
karjeras nedēļas pasākumi, kuru vadmotīvs šogad 
‘’Atver profesijas durvis!’’. Karjeras nedēļu no 12. 
-16. Oktobrim organizēja Valsts izglītības attīstības 
aģentūra sadarbībā ar Latvijas pilsētu un novadu 
pašvaldībām un izglītības pārvaldēm. To atbalstīja 
Eiropas Komisijas programma Erasmus +karjeras 
konsultēšanas un informācijas tīkla Euroguidance 
ietvaros.

14.10. Asares pamatskolas 6.-9. klašu skolēni 
karjeras nedēļas ietvaros devās uz Jēkabpili iepa-
zīt dažādas profesijas. Apmeklēja SIA ’’ Ošukalns’’; 
Jēkabpils dzīvnieku patversmi; SIA ‘’SOL&VITA’’; 
Krustpils pili. 15.10. mazākie bērni 5.-6. gadnieki 
un 1.-4.klases skolēni devās iepazīt uzņēmējdarbību 
Aknīstes novadā, kā arī muzeju, pili un bibliotēku.

Asares
pamatskolā

Septembrī Asares pamatskolas sā-
kumskolas bērni ciemojās Kaldabruņas 
skolā biedrības “Ūdenszīmes” organizē-
tajā pasākumā un noklausījās aizraujošu 
lekciju “Pārsteidzošā purva augu pasau-
le. Kā to saglabāt?” Lektores - Nacionālā 
botāniskā dārza Dendroloģijas nodaļas 
vadītāja Linda Strode un dendroloģijas 
nodaļas pētniece Daina Roze.

Jēkabpils Agrobiznesa koledžā 9. oktobrī notika Latvi-
jas Lauku konsultāciju un izglītības centra organizētā 
konkursa “Laukiem būt!” pirmās kārtas noslēguma 
pasākums Vidus reģionā. Šis konkurss ir turpinājums 
piecu dienu mācībām, kurās pavasarī jau trešo gadu 
tika aicināti piedalīties uzņēmīgi jaunieši no visiem 
novadiem. Mācību noslēgumā dalībnieki saņēma ser-
tifikātu un iespēju piedalīties biznesa plānu konkursā 
„Laukiem būt!”.
 Izvērtējot iesniegtos biznesa plānus, reģionālā vērtē-
šanas komisija šim pasākumam izvirzīja desmit jau-
niešu biznesa idejas, kas tika aizstāvētas sekojošās 
kategorijās:
• Uzņēmējdarbības ideja lauksaimniecības nozarē;
• Uzņēmējdarbības ideja nelauksaimniecības noza-

rē;
• Lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtī-

bas radīšana.
 Uzņēmējdarbības ideju lauksaimniecības nozarē pre-
zentēja Arnis Ints Butkus no Aknīstes. Viņa biznesa 
ideja bija par ķiploku audzēšanu. Žūrijas komisiju un 
visus klātesošos Arņa prezentācija pārsteidza, jo viņš 
mācās Aknīstes vidusskolas 12. klasē. Pārējie konkur-
sa dalībnieki bija pieredzējušāki – gan studenti un tādi 
jaunieši, kas jau beiguši studijas. Kopvērtējumā Ints 
ieguva gan naudas balvu, gan žūrijas specbalvu. Ints 
šogad jau spēris soli tuvāk savas idejas īstenošanai- 

pavasarī ieguvis nomā zemi, pieteicies platībmaksāju-
miem un sagatavojis zemi ķiploku stādīšanai.
Kategorijā “Lauksaimniecības produkcijas pievieno-
tās vērtības radīšana” ideju par aso piparu audzēšanu 
un pārstrādi prezentēja Jurģis Bokiševs no Viesītes 
novada Elkšņu pagasta. Viņš savam plānotajam uzņē-
mumam devis nosaukumu “Sēlijas dārzeņi”. Jurģim ir 
jau neliela pieredze. Viņš beidzis bioloģiskās lauksaim-
niecības kursus un savu produkciju grib audzēt bio-
loģiski. Šovasar jau izmēģināta aso piparu audzēšana 
un pārstrāde. Viņš piedalījies izstādē Rīgā “Riga Food 
2015” un piesaistījis lielo ražotāju ievērību. Asos pipa-
rus var izmantot ne tikai pārtikā, bet arī kosmētikā, 
floristikā, kā alkohola piedevu. Jurģis savā kategorijā 
ieguva 2. vietu, naudas balvu un arī žūrijas specbal-
vu, viņa biznesa plāns tiek virzīts konkursa “Laukiem 
būt!” otrajai kārtai.
Reģionu pārstāvēja arī jaunieši no Bauskas, Siguldas, 
Jelgavas, Dobeles un Ogres ar dažādām idejām, pie-
mēram, “Šķirnes trušu audzētavas izveide”, “Dzīvnie-
ku sprostu ražošana”, “Putnu dārza izveide”, “Auto 
restaurēšanas un remonta servisa izveide” u.c. Prieks 
ir par ikvienu jaunieti, kurš vēlas uzsākt un attīstīt 
uzņēmējdarbību laukos.

Anita Putka, SIA LLKC Jēkabpils nodaļas 
uzņēmējdarbības konsultante
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Aknīstes vidusskolā Swedbank lekcija ”Kā prātīgi aizņemties?”
   Šā gada 7oktobrī Aknīstes vidusskolā skolēniem 

notika Swedbank lekcija ”Kā prātīgi aizņemties?”. 
Ar Aknīstes vidusskolas 10.-12. klašu skolēniem 2 
mācību stundu garumā tikās finanšu konsultantes 
no Swedbank Jēkabpils filiāles - Iveta Lene un Ieva 
Stabulniece. Swedbank Skolu programmas lekcijas 
izstrādātas vadošajiem bankas speciālistiem sadar-
bojoties ar izglītības programmu Iespējamā misija. 
Tās ietvaros bankas eksperti vidusskolas skolēniem 
saistošā un saprotamā veidā dalās zināšanās par da-
žādiem finanšu pratības jautājumiem, kas papildina 
ekonomikas mācību programmu.

Skolu programmas mācību stundās tiek veidotas 
gan iesaistošas aktivitātes, gan veltīts laiks praktis-
ku piemēru un situāciju analīzei. Piemēram, prātīgas 
aizņemšanās stundas mērķis ir ļaut izprast atbildī-
gas aizņemšanās pamatnosacījumus. Savukārt uz-

krājumu veidošanas mācību stundā tiek noskaidrots, 
kāpēc ir nepieciešams krāt, izzināt uzkrājumu veido-
šanas pamatprincipus un prast saskatīt uzkrāšanas 
iespējas savā budžetā.

Tikšanās laikā ar diskusiju un piemēru palīdzī-
bu tika noskaidroti svarīgākie faktori, kas jāizvērtē, 
plānojot aizņēmumu. Kurus rādītājus izvērtēt ir vis-
svarīgāk, kāda nozīme ir impulsīviem pirkumiem un 
kādu iespaidu tie atstāj uz finansiālo situāciju ilgter-
miņā. 

Svarīgi ir saprast - vai aizņemties vispār ir nepie-
ciešams un vai varam to atļauties, kā arī - vai varēsim 
ilgtermiņā sadzīvot ar kredīta maksājumiem. 

Tāpat tika noskaidrotas uzkrājumu veidošanas 
priekšrocības un mūsdienu reālās iespējas to darīt.

Paldies Swedbank par sadarbību! 

A.Voitiške

Gārsenes volejbola kausa pirmās sacensības
Ir septembra beigas, rudens klātbūtne ir jūta-

ma arvien vairāk, jo vējš pūš stiprāk, aukstums liek 
ģērbties siltāk un koku lapotnē iemetas dzeltenie un 
sarkanie toņi. Taču ir  kāds notikums, kas liek atlikt 
kartupeļu un citu rudens velšu ievākšanu, un tas ir 
Gārsenes volejbola kauss. Jā tieši tā 19. septembrī uz 
volejbola laukuma devās aktīvākie volejbolisti no vi-
sām Latvijas malām, (tik tiešām, daži bija mērojuši 
ceļu no Liepājas) un sacentās par pirmo un vēstures 
grāmatās uz palikšanu ierakstīto, Gārsenes volejbo-
la  kausa 2015 izcīņu. Protams, tā kā šīs bija šī pa-
sākuma ugunskristības, uz sacensību ieradās tikai 2 
komandas, taču arī tās parādīja profesionāļu cienīgu 
sniegumu. Notika tikai viena cīņa un tā tika izcīnī-
ta 5 grūtos, saspringtos, trillerim raksturīgos setos. 
Un tātad, uzvaru un pirmo vietu ieguva komanda 
“Šīfers” ar tās kapteini- liepājnieci Zani Kapūnu- 
priekšgalā, viņai palīdzēja Alens Sorokins, Roberts 
Dombrovskis un Kārlis Kosmačevs. 2. Vietā ierindo-
jās Ginta Treiņa vadītā Aknīstes komanda ar nosau-

kumu “3 kaprači un princese”, Ginta komandā spēlē-
ja:  Jānis Striks, Arvis Freimanis, Solvita Strika. Kā 
jau minēju šis bija pirmais Gārsenes volejbola kauss, 
taču noteikti ne pēdējais, to saku es, Krišjānis, sacen-
sību organizators. Mans mērķis ir sasaukt komandas 
no visiem apkārtnes novadiem uz kārtīgu bumboša-
nu pirms atgriešanās pie klasiskā volejbola sezonas 
zem jumta. Un vietas, kur spēlēt bija un būs daudz, 
to apstiprina fakts, ka šogad tika uzstādīti 3 lauku-
mi un vieta pietiktu vēl ceturtajam, tātad visi dabūs 
kārtīgi izspēlēties un arī sēžamie netiks sildīti pārāk 
daudz. Es, protams, to nebūtu paveicis viens, tāpēc 
liels paldies maniem palīgiem: Guntaram Geidam, 
Aigai Andruškevičai, un arī lieldraugam Aknīstes no-
vada domei par kausiem un medaļām sacensību da-
lībniekiem. Ceru, uz sadarbību nākamgad. Un zinu, 
ka nākamgad noteikti pēc  Gārsenes volejbola kausa 
tīkos vairāk komandu. Nu, volejbolisti, kurš būs spē-
jīgs apspēlēt Zani un viņas komandu nākamgad?

Sporta rīts 1. – 9.klases skolēniem Aknīstes vidusskolā
Ir nesen iesācies jaunais 2015./ 2016.mācību gads 

Aknīstes vidusskolā. 2015.gada 11.septembrī sporta 
zālē pulcējās 1. – 9.klases skolēni un  audzinātājas. 
Tā kā visā valstī cītīgi skolēni apgūst vingrošanas 
kompleksu Olimpiskajai dienai, tad mūsu pasākums 
sadalīts 2 daļās: 11.septembris – aktīva sportošana, 
25.septembris – vingrosim Olimpiski.

1.– 9.klases skolēni sacentās par klašu grupām da-
žādās stafetēs, virves vilkšanā, basketbola metienos, 
tautas bumbā. Piedalījās visu klašu skolēni kopā ar 
audzinātājām. Skolēni varēja vērot kā sacenšas arī 
viņu audzinātājas darbā ar sērkociņiem. Paldies kla-
šu audzinātājiem par aktīvu līdzdalību, līdzi jušanu 
skolēniem.

Pēc aktīvas sportošanas sporta zālē triju stundu 
garumā devāmies ārā, lai pieveiktu garo distanci 

krosā. Labākie skrējēji 24.septembrī devās mēro-
ties spēkiem uz Jēkabpils meža taku ar citām sko-
lām. Godalgotas vietas izcīnīja divas mūsu skrējējas 
– A.Grigale- sudraba medaļa, D.Melniece – bronzas 
medaļa.

Aknīstes vidusskolas vecākā grupa 1996. – 1999.
gada dzimušie kopvērtējumā – 3.vieta. Komandā 
startēja – A.Grigale, D.Melniece, G.Rojevs, G.Davi-
dāns, D.Vilnis. Paldies skolēniem.

Aktīvs dzīvesveids, dažāda veida sacensības skolē-
niem ir nepieciešamas. Atsaucība no skolēniem bija 
liela, ierosināja arī turpmāk rīkot dažāda veida sa-
censības. Paldies visiem par aktīvu līdzdalību.

Skolotāja O.Treine
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Aknīstes Bērnu un jauniešu centrā 2015./2016. mācību gadā 
darbojas šādi interešu izglītības pulciņi:

1. Drāmas draugi (7 – 12 gadi)     
vadītāja Biruta Bīriņa.

2. Popgrupa (4 – 6 gadi)     
vadītāja Madara Ozoliņa.

3. Popgrupa (7 – 15 gadi)      
vadītāja Madara Ozoliņa. 

4. Jauniešu interešu aizstāvība (13 – 25 gadi)  
vadītāja Evija Ķiķēna. 

5. Bērnu deju pulciņš „ Mazais Virpulītis” (3 – 4 gadi) 
vadītāja Inta Mežaraupe.

6. Bērnu deju pulciņš „Virpulītis” (4 – 6 gadi)  
vadītāja Inta Mežaraupe.

7. Mūsdienu deju grupas (7 – 10 gadi, 11 – 15 gadi)
vadītāja Inta Mežaraupe.

8. Floristikas studija (7 – 15 gadi)    
vadītāja Elza Poriete.

9. Novadpētniecības pulciņš (11 – 19 gadi)   
vadītāja Olga Vabeļa.

10. Videoamatieru pulciņš ( 7 – 15 gadi)   
vadītājs Valērijs Venediktovs.

Sīkāku informāciju sniegs Aknīstes BJC direktore 
Evija Ķiķēna.

Mobilais: 28349251 vai 20239016

Olimpiskā diena Aknīstes vidusskolā
Šī gada 25.septembrī visā Latvijā un pasaulē no-

risinājās Olimpiskā diena. Lai popularizētu Olim-
pisko kustību, veselīgu dzīvesveidu un godīgas spē-
les principus sportā, Latvijas Olimpiskā komiteja 
(LOK) katru gadu rīko Olimpisko dienu. Šogad 
Olimpiskās dienas vienojošais moto ir „Nebrīnies. 
Piedalies!” un tā ir veltīta Olimpiskā sporta veida 
- basketbola popularizācijai. Arī mūsu Aknīstes vi-
dusskolas kolektīvs piedalījās sporta pasākumā. Pēc 
goda personu uzrunas, sākās visu ilgi gaidītā Olim-
piskā rīta vingrošana. Visi bija iemācījušies vingro-
šanas kompleksu un rādīja ko vien spēj. Pēc rīta 
rosmes 9.-12.klašu skolēni meta soda metienus bas-
ketbola grozā un iesaistījās basketbola spēlē. Spēle 
bija spraiga, līdzjutēji atbalstīja savu komandu ar 
skaļiem saucieniem. Spēlē uzvarēja draudzība, jo 
Olimpiskā diena ir vienīgais vispasaules pasākums, 
ko ik gadu organizē Olimpiskā kustība. Lielākā daļa 
nacionālo Olimpisko komiteju piecos kontinentos 
izmanto šo iespēju, lai cilvēkos vairotu Olimpiskās 
vērtības – izcilību, draudzību, cieņu.

Rīta vingrošanā un vienā no basketbola ko-
mandām piedalījās LR saeimas deputāts Imants 
Parādnieks (Nacionālās apvienības “Visu Latvijai! 
”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK). Deputāts iesaistī-
jies akcijā “Skola 2015” un mūsu skolā ieradās, lai 
“ēnotu” vēstures un sociālo zinību skolotāju M.Pēr-

koni visas dienas garumā. Parlamentārieša mērķis 
bija rast izpratni par pedagoga ikdienas darbu, no-
vērtēt pedagoga lomu kvalitatīvas izglītības nodro-
šināšanā. 

Pēc vidusskolēnu basketbola spēles elementu de-

monstrēšanas, sekoja stafetes un sporta spēles 1.-4. 
klašu skolēniem. Šīs spēles atšķīrās no visām pārē-
jām sporta spēlēm, jo tajās galvenais nebija uzvarēt, 
bet gan piedalīties un sajust kopības sajūtu. Šajās 
sporta spēlēs visi bija uzvarētāji un saņēma serti-
fikātus, kuri apliecināja dalību Olimpiskajā dienā. 

„Olimpiskā diena domāta ikvienam, lai vai kāda 
būtu viņa sportiskā varēšana. Šī diena ir kas vairāk 
par vienkāršu sportošanu, skriešanu vai vingrinā-
šanos. Tā ir iespēja aizdomāties par olimpiskajām 
spēlēm tajā nozīmē, ka mums vienmēr jācenšas pa-
rādīt pašu labāko, ko spējam, vienlaikus apzinoties, 
ka svarīgākais nav uzvarēšana vai zaudēšana, bet 
sapratne, kā vislabāk spēlēt šo spēli. Filozofija, kas 
var noderēt ikdienas dzīvē.”

Paldies pasākuma organizatoriem! Par saldumu 
balvām paldies mūsu novada pašvaldībai! 

Sportosim ikdienā, būsim veseli un stipri!

Direktores vietniece izglītības jomā
Gunta Ozoliņa
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Visi smeļam no mūžības,
Tikai katrs savu kausu.
   (V.Gune)

Pieminēsim Aknīstes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos 

Mūžībā aizgājušos:

Janovska Daina
06.11.1936 15.09.2015

Meļehova Valentīna
17.07.1922 19.09.2015

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
tuviniekiem.

Tava mīļa māmulīte 
Mūža miegu aizmigusi, 
Apklusuši silti vārdi, 
Neteiks labu padomiņu.

Izsakām visdziļākos līdzjūtību 
skolotājai Zojai Ļaščukai

māmiņu smilšu kalnā pavadot.

Aknīstes vidusskolas 4.klases 
skolēni un viņu vecāki.

Mīli vējus dzīves vējā
Un ziedus viņas ziedos,
Tici - dzīve visu piedos,
Bet laime var tā sāpēt,
Ka gribēsies to slāpēt.
To nelaid dzīves vējā.

Sveicam oktobra jubilāri
Nelliju Svikšu.

Biedrība
„Manai mazpilsētai Aknīstei”

Pārdodu  jaunu vācu pusautomāta
metināšanas iekārtu „Longweld” 

MIG- 250 AI. Kombinēts - metina ar 
gāzi, gan elektrodiem, 220v, 250 A, 

mob. 28200592

Vienkārši vārdi, 
Vienkāršas domas, 
Laimei jau nevajag sarežģīt lomas. 
Vienkārši mīlēt šo dzīvi, šo dienu, 
Mīlēt šai ikdienā brīdi ikvienu... 

Sveicam jubilārus oktobrī:

Aknīstē
Gaidis Pēteris-50
Semjonovs Oļegs-50
Sala Jānis-55
Lubarts Jāzeps-60
Vilnis Harijs -65
Pupiņa Lilija-70
Šimkūne Ritma-75
Sala Vija -80
Striks Maigonis-80
Kriškāne Līvija- 85
Rutkovska Milda-85
Kņevinska Milda-90

Gārsenē
Gurbiņinks Andris- 50
Kalniete Genovaite-75

Asarē
Vuškāns Jānis-55

Pārdodu leņķa slīpmašīnas diskus un
metināšanas elektrodus un stiepli.

Mob. 28200592

Pārdod vai izīrē vienistabas dzīvokli ar mēbelēm 
Gārsenes pagasta „Kraujās” 2-5, mob. 29439535

Mīli vējus dzīves vējā
Un ziedus viņas ziedos,
Tici - dzīve visu piedos,
Bet laime var tā sāpēt,
Ka gribēsies to slāpēt.
To nelaid dzīves vējā.

Sveicam oktobra jubilāri 
Nelliju Svikšu.

Biedrība „Manai mazpilsētai Aknīstei”

Mazais pērļu gliemezīt, 
Vai tu vari pasacīt, 
Kāpēc balss, kas naktī skan, 
Ir tik ļoti mīļa man. 

Sveicam Aknīstes novada dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrētos bērniņus: Lauri Grāveli. 

Kopā ar vecākiem priecājamies par viņu 
nākšanu pasaulē!

Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa
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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”. 

Lai pagātne ar vēja spārniem aizplūst
Un tagadne kā zelta stariņš mirdz,
Bet nākotne, lai atnes visu,
It visu to, ko ilgojas Jums sirds.

         Oktobra jubilāri:
Kristiana Kalniete un 

Valdemārs Juris Tarbuns

Sirsnīgi sveicieni un laba vēlējumi!

                                 Aknīstes novada pašvaldības 
darbinieku arodbiedrība


