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Par pašvaldības budžeta izpildi jūlijā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, li-
kumu „Par pašvaldību budžetiem”, 17.08.2016. Finanšu ko-
mitejas lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET
– nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudže-

ta 2016.gada janvāra-jūlija ieņēmumus – EUR 1446758,36
un izdevumus – EUR 1258913,86; speciālā budžeta ieņē-
mumus – EUR 73969,18 un izdevumus – EUR 61074,93.

Par saistošo noteikumu Nr.23/2016 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 03.02.2016. saistošajos no-
teikumos Nr.5/2016 „Aknīstes novada pašvaldības
pamatbudžeta plāns 2016.gadam”” apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta ot-
rās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pan-

ta pirmo un otro daļu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”,
likumu „Par valsts budžetu 2016.gadam”, likumu „Par bu-
džetu un finanšu vadību”, 17.08.2016. Finanšu komitejas
lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET
– nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteiku-

mus Nr.23/2016 „Grozījumi Aknīstes novada domes
03.02.2016. saistošajos noteikumos Nr.5/2016 „Aknīstes no-
vada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2016.gadam””.

Par saistošo noteikumu Nr.24/2016 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 24.02.2016. saistošajos notei-
kumos Nr.6/2016 „Aknīstes novada pašvaldības spe-
ciālā budžeta plāns 2016.gadam”” apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta ot-
rās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pan-
ta pirmo un otro daļu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”,

Aknīstes novada domes sēdes 29.08.2016. lēmumi
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likumu „Par valsts budžetu 2016.gadam”, likumu „Par bu-
džetu un finanšu vadību”, 17.08.2016. Finanšu komitejas
lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET
– nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteiku-

mus Nr.24/2016 „Grozījumi Aknīstes novada domes
24.02.2016. saistošajos noteikumos Nr.6/2016 „Aknīstes no-
vada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2016.gadam””.

Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta ot-
rās daļas 6.punktu, 17.08.2016. Finanšu komitejas lēmu-
mu,

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
I.Lunģe, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; AT-
TURAS – nav, balsojumā nepiedalās – 1 (A.Voitiške),

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Piešķirt EUR 5000,00 pašvaldības autobusa Mercedes-

Benz Sprinter 516 remonta izdevumu segšanai no nesa-
dalītajiem budžeta līdzekļiem.

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET
– nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Piešķirt EUR 320,00 PII “Bitīte” inventāra iegādei no

nesadalītajiem budžeta līdzekļiem.

Par īres maksas noteikšanu pašvaldībai 
piederošās dzīvojamās mājas Augšzemes ielā 19,

Aknīstē, iedzīvotājiem

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pir-
mās daļas 14.punkta b apakšpunktu, likuma “Par dzīvo-
jamo telpu īri” 11.panta otro, trešo daļu, 11.1 panta pirmo
daļu, 17.08.2016. Finanšu komitejas lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET
– nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Noteikt īres maksu pašvaldībai piederošajā dzīvojama-

jā mājā Augšzemes ielā 19, Aknīstē, Aknīstes novadā, kura
nodota apsaimniekošanai pašvaldības SIA „Aknīstes
Pakalpojumi” – 0,73 euro/m2, no kuriem 0,59 euro/m2 ir
apsaimniekošanas maksa.

Noteikt apsaimniekošanas maksu 0,64 euro/m2, kas sa-
stāv no Aknīstes novada pašvaldības ieguldīto līdzekļu at-
maksas 0,56 euro/m2 un pārvaldīšanas izdevumiem 0,08
euro/m2, dzīvokļa Nr.2, Augšzemes iela 19, Aknīstē, Aknīstes
novadā, īpašniecei līdz līguma noslēgšanai par dzīvojamās
mājas remontam ieguldīto līdzekļu daļas EUR 5524,30, pro-
porcionāli dzīvokļa īpašuma platībai, atmaksu.

Uzdot SIA „Aknīstes Pakalpojumi” valdes loceklim
A.Vītolam brīdināt īrniekus par īres maksas paaugstinā-
šanu piecu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas li-
kuma „Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā, nosū-
tot brīdinājumus dzīvojamās mājas īrniekiem par izmai-
ņām īres maksas apmērā ar 01.10.2016. un uzaicināt īr-
niekus noslēgt vienošanās par grozījumiem īres līgumos.
Brīdinājumā norādīt īres maksas paaugstināšanas iemeslu
un finansiālo pamatojumu.

Par nama Miera ielā 3, Aknīstē, dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku

savstarpēju līgumu pilnvarotai personai

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pir-
mās daļas 27.punktu, likuma “Par valsts un pašvaldību dzī-
vojamo māju privatizāciju” 51.pantu, 22.07.2016. Dzīvokļu
īpašnieku kopsapulces protokolu, 17.08.2016. Finanšu ko-
mitejas lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET
– nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Nodot nama Miera ielā 3, Aknīstē, dzīvojamās mājas pār-

valdīšanas tiesības īpašnieku savstarpēju līgumu pilnva-
rotai personai.

Uzdot SIA “Aknīstes pakalpojumi” valdes loceklim
A.Vītolam sagatavot ēkas nodošanas – pieņemšanas do-
kumentus.

Par dalību projektā „Sēlijas kultūrvēsturiskā
mantojuma ceļš’” un līdzfinansējuma piešķiršanu
tehniskās apsekošanas un būvdarbu tāmes izstrā-
des veikšanai Asares luterāņu baznīcas draudzei

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta ot-
rās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 5. un 10.pun-
ktu, Ministru kabineta  24.05.2016. noteikumu Nr.322
„Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prio-
ritārā virziena „Vides aizsardzības un resursu izmantošanas
efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aiz-
sargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu,
kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” īstenošanas no-
teikumi”  24.punktu, 17.08.2016. Finanšu komitejas lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav;
ATTURAS – 1 (I.Lunģe), 

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Atbalstīt  Asares evaņģēliski luteriskās draudzes dalī-

bu Sēlijas pašvaldību apvienības projektā „Sēlijas kultūr-
vēsturiskā mantojuma ceļš”  darbības programmas
„Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mēr-
ķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un
dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpo-
jumus” projektu ideju priekšatlasē  kā Jaunjelgavas novada
pašvaldības partnerim.

Piešķirt līdzfinansējumu Asares luterāņu baznīcas  teh-
niskajai apsekošanai un būvdarbu tāmes izstrādei  200 EUR
apmērā no nesadalītajiem pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Par pašvaldības nekustamo īpašumu pārdošanu
par brīvu cenu un nosacītās summas apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pir-
mās daļas 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavi-
nāšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta
ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo, piekto daļu, 8.pan-
ta otro, sesto, septīto daļu, 9.panta otro daļu, 37.panta pir-
mās daļas 4.punktu, piekto daļu, 45.panta trešo daļu,
17.08.2016. Finanšu komitejas lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET
– nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Atcelt Aknīstes novada domes 2013.gada 29.augusta lē-

mumu (Prot Nr.13, 17.#) “Par nekustamā īpašuma atsa-
vināšanu”.

Atļaut I.E. atsavināt Aknīstes novada pašvaldībai pie-
derošu nekustamo īpašumu (dzīvokli), Pasta ielā 1, dzīvoklis
Nr.3, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr.5605 900 0020,
ar platību 33,7 m2, 337/1909 kopīpašuma domājamās da-
ļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Atsavināmā ne-
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kustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR 1020,38
(viens tūkstotis divdesmit euro 38 centi).

Atļaut E.M. atsavināt Aknīstes novada pašvaldībai pie-
derošu nekustamo īpašumu (dzīvokli), Pasta ielā 1, dzīvoklis
Nr.4, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr.5605 900 0012,
ar platību 33,3 m2, 333/1909 kopīpašuma domājamās da-
ļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Atsavināmā nekus-
tamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR 1138,30 (viens
tūkstotis viens simts trīsdesmit astoņi euro 30 centi).

Dzīvokļu atsavināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu.
Uzdot juriskonsultei L.Valainei 1 (viena) mēneša laikā

no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot dzīvokļa pir-
kuma līgumu.

Par Kārtību valsts budžeta mērķdotācijas peda-
gogu darba samaksai pašvaldības vispārējās 

izglītības iestādēs sadalei Aknīstes novadā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta ot-
rās daļas 6.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Vispārējās izglītības likuma 4.panta 3.1 punktu, Ministru
kabineta 05.07.2016. noteikumu Nr.447 „Par valsts budžeta
mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vis-
pārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās
vidējās izglītības iestādēs” 14.punktu, 17.08.2016. Finanšu
komitejas lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET
– nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt noteikumus „Kārtība valsts budžeta mērķ-

dotācijas pedagogu darba samaksai pašvaldības vispārē-
jās izglītības iestādēs sadalei Aknīstes novadā”.

Par autoapmācības programmas apguvi
Aknīstes vidusskolā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta ot-
rās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, li-
kumu “Par pašvaldību budžetiem”, 17.08.2016. Finanšu ko-
mitejas lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET
– nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Atļaut ar 2016./2017.mācību gadu ieviest Aknīstes vi-

dusskolā papildus izglītības iegūšanu - autoapmācība. 
Atbalstīt profesionāli orientētas programmas (B kate-

gorijas autovadītāja kvalifikācija) apguves uzsākšanu
Aknīstes vidusskolas 11. un 12.klases skolēniem.

Autoapmācības teorijas kursa apmaksu, CSDD 5 brauk-
šanas stundas, Samāriešu pirmās palīdzības kursu segt no
pašvaldības (skolas izdevumu tāmes) budžeta līdzekļiem.

Līdzekļus autoapmācības nodrošināšanai paredzēt
Aknīstes novada pašvaldības budžetā no nesadalītajiem bu-
džeta līdzekļiem.

Uzdot lēmumu izpildīt Aknīstes vidusskolas direktorei
A.Voitiškei.

Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Aknīstes nova-
da pašvaldības izpilddirektoram J.Gavaram.

Par izmaiņām Aknīstes novada pašvaldības
amatu sarakstā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta ot-
rās daļas 6.punktu, Ministru kabineta 05.07.2016. notei-
kumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”,
Aknīstes novada pašvaldības  institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikumu,

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET
– nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Noteikt amata likmes algu no 01.09.2016. Aknīstes vi-

dusskolas pedagoga palīgam, sociālajam pedagogam, lo-
gopēdam – EUR 680,00.

Noteikt amata likmes algu no 01.09.2016. Asares pa-
matskolas izglītības iestādes bibliotekāram, pedagogam,
logopēdam – EUR 680,00; pirmsskolas izglītības skolotā-
jam – EUR 620,00.

Noteikt amata likmes algu no 01.09.2016. pirmsskolas
izglītības iestādes “Bitīte” pirmsskolas izglītības skolotājam,
pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājam – EUR 620,00.

Papildināt pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” ama-
tu sarakstu no 01.09.2016. ar sporta skolotāju (0,5 likme),
nosakot amata likmes algu EUR 620,00.

Grozīt Aknīstes novada pašvaldības darbinieku atlīdzības
sistēmas algu aprēķina daļā 13.mēnešalgas grupai noteikto
procentu algas aprēķināšanai uz 58,8, nosakot amata algu
pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” vadītājai no
01.09.2016. – EUR 902,00.

Noteikt amata algu pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte”
metodiķei (profesijas kods 2351 06, 10.mēnešalgas grupa,
29.amatu saime, II mēnešalgas grupas līmenis) no
01.09.2016. – EUR 609,00, pamatojoties uz Aknīstes no-
vada pašvaldības  institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikumu.

Uzdot kancelejas vadītājai I.Buiķei veikt izmaiņas
Aknīstes novada pašvaldības amatu sarakstā.

Par nekustamā īpašuma “Virši”, Asares pagastā,
Aknīstes novadā, sadalīšanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pir-
mās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. no-
teikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu kla-
sifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu no-
teikšanas un maiņas kārtība” 2.pielikumu, Aknīstes novada
domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.5 “Par te-
ritorijas plānojumiem”, 12.08.2016. Tautsaimniecības ko-
mitejas lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET
– nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Virši”, īpašuma

kadastra Nr.56440010010, Asares pagastā, Aknīstes no-
vadā, zemes gabalu 6,5 ha platībā ar kadastra numuru
56440010010.

Atdalītajam zemes gabalam piešķirt jaunu nosaukumu
“Egles”.

Atdalītajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mēr-
ķi – 0201 – zeme, uz kuras galvenā darbība ir mežsaim-
niecība.

Zemes gabala atdalīšanai nav nepieciešams izstrādāt ze-
mes ierīcības projektu.

Par nekustamā īpašuma “Smilgas”, Aknīstes 
pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanu

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru ka-
bineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpa-
šuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,
12.08.2016. Tautsaimniecības komitejas lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET
– nav; ATTURAS – nav, 
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Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Smilgas”, īpašuma

kadastra Nr.56250050021, Aknīstes pagastā, Aknīstes no-
vadā, zemes vienību 1,0 ha platībā, kadastra apzīmējums
56250050022. Zemes vienība tiks pievienota nekustama-
jam īpašumam “Rūķīši”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā.

Nekustamā īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams iz-
strādāt zemes ierīcības projektu.

Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
56250050022 – 1,0 ha platībā noteikt zemes lietošanas mēr-
ķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56250050021 –
0,7 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Par nekustamā īpašuma “Atspoles”, Gārsenes
pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pir-
mās daļas 27.punktu, Zemes ierīcības likumu, Ministru ka-
bineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā
Īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpa-
šuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
2.pielikumu, Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu
Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un
apbūves noteikumi” 12.punktu, Aknīstes novada domes
26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.5 “Par teritori-
jas plānojumiem”, 12.08.2016. Tautsaimniecības komite-
jas lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET
– nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Atspoles”, īpašuma

kadastra Nr.56620020059, Gārsenes pagastā, Aknīstes no-
vadā, zemes vienību 10,2 ha platībā ar kadastra apzīmē-
jumu 56620020060, un piešķirt atdalītajam zemes gaba-
lam nosaukumu “Anniņas”, Gārsenes pagasts, Aknīstes no-
vads.

Nekustamā īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams iz-
strādāt zemes ierīcības projektu.

Atdalītajai zemes vienībai 10,2 ha platībā noteikt zemes
lietošanas mērķi – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Par pašvaldības zemes nomu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pir-
mās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. no-
teikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas ze-
mes nomu”, Aknīstes novada domes 27.08.2014. saistoša-
jiem noteikumiem Nr.18/2014 “Par neapbūvētu zemesga-
balu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru
Aknīstes novadā”, 12.08.2016. Tautsaimniecības komite-
jas lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET
– nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Iznomāt Ģ.E., /dzīvesvieta/, pašvaldības zemes gaba-

lu 0,8391 ha platībā, kadastra Nr. 56620030180, un noslēgt
zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes  lietošanas mēr-
ķis 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība.

Iznomāt V.S., /dzīvesvieta/, pašvaldības zemes gabalu
4080 m2 platībā, Liepu ielā  8, Aknīstē, Aknīstes novadā,
kadastra Nr. 56050010028, un noslēgt zemes nomas līgu-

mu uz 10 gadiem. Zemes  lietošanas mērķis 0501 - pagai-
du atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem.

Iznomāt J.K., /dzīvesvieta/, daļu no pašvaldības zemes
gabala 0,5 platībā, kadastra Nr.56250010058, un noslēgt
zemes nomas līgumu uz 5 gadiem. Zemes  lietošanas mēr-
ķis 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība.

Noslēgt medību tiesību nomas līgumu ar mednieku bied-
rību “Gārsenes vilks”, reģ. Nr.40008152800, juridiskā ad-
rese: “Krusti”, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, par šā-
diem pašvaldībai piekrītošiem zemes gabaliem:

kadastra Nr.5662 005 0043 – 44,7707 ha; kadastra
Nr.5662 005 0034 – 2,0 ha; kadastra Nr.5662 005 0033 –
2,5 ha; kadastra Nr.5662 005 0065 – 2,0 ha; kadastra Nr.5662
003 0126 – 2,8 ha; kadastra Nr.5662 003 0284 – 9,8 ha; ka-
dastra Nr.5662 003 0277 – 1,2 ha; kadastra Nr.5662 003
0152 – 2,7 ha; kadastra Nr.5662 002 0088 – 6,4 ha; kadastra
Nr.5662 002 0086 – 5,7 ha; kadastra Nr.5662 002 0090 –
10,0 ha; kadastra Nr.5662 002 0120 – 4,4 ha; kadastra
Nr.5662 007 0235 – 1,7 ha; kadastra Nr.5662 001 0054 –
0,7 ha; kadastra Nr.5662 001 0094 – 5,7 ha; kadastra Nr.5662
001 0095 – 11,0 ha.

Medību tiesību līguma termiņš līdz 2019.gada 1.sep-
tembrim.

Iznomāt AS “Sadales tīkls”, reģ. Nr.40003857687, daļu
no pašvaldībai piekrītošā zemes gabala 0,3 ha platībā, ka-
dastra Nr.56050010428, Aknīstē, Aknīstes novadā, un no-
slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem. Zemes lietošanas
mērķis – materiālu stabu novietne.

Noslēgt medību tiesību nomas līgumu ar mednieku bied-
rību “Vilkplēši”, juridiskā adrese: „Akmentiņi”, Gārsenes
pagasts, Aknīstes novads, par šādiem pašvaldībai piekrī-
tošiem zemes gabaliem:

kadastra Nr.5662 002 0073 – 2,8 ha; kadastra Nr.5662
002 0135 – 3,5 ha; kadastra Nr.5662 002 0150 – 1,7 ha; ka-
dastra Nr.5662 002 0130 – 3,2 ha; kadastra Nr.5662 004
0025 – 2,3 ha; kadastra Nr.5662 004 0024 – 6,3 ha; kadastra
Nr.5662 003 0095 – 3,1 ha; kadastra Nr.5662 003 0096 –
2,0 ha; kadastra Nr.5662 001 0111 – 1,78 ha; kadastra
Nr.5625 009 0020 – 10,5 ha.

Medību tiesību līguma termiņš līdz 2019.gada 1.sep-
tembrim.

Izbeigt ar E.A., /dzīvesvieta/, noslēgto zemes nomas lī-
gumu par pašvaldības zemes nomu 1,55 ha platībā, kadastra
Nr. 56620030201, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā.

Par pašvaldības nekustamo īpašumu
atsavināšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavinā-
šanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta ce-
turto daļu, 44.pantu, likumu „Par valsts un pašvaldību ze-
mes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”,
Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.109
„Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”, li-
kuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrā-
matās” 13.pantu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteiku-
mu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 12.punktu,
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.pun-
ktu, 12.08.2016. Tautsaimniecības komitejas lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET
– nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Nodot atsavināšanai Aknīstes novada pašvaldībai pie-

derošo nekustamo īpašumu (zemi) “Asteres” 0,2 ha platī-
bā, kadastra Nr.5625 009 0077, Aknīstes pagastā, Aknīstes
novadā.
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Nodot atsavināšanai Aknīstes novada pašvaldībai pie-
derošo nekustamo īpašumu (zemi) 1,0 ha platībā, kadas-
tra Nr.5605 001 0444, Skolas ielā 33A, Aknīstē, Aknīstes
novadā:

pilnvarot L.P., /dzīvesvieta/, veikt zemes vienības ie-
rakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Par pašvaldības materiālo pabalstu piešķiršanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pir-
mās daļas 27.punktu, Aknīstes novada pašvaldības
21.10.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Par pa-
švaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, ne-
izvērtējot to materiālo stāvokli”, 10.08.2016. Sociālās, iz-
glītības, kultūras un sporta komitejas lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET
– nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Piešķirt 6 personām apbedīšanas pabalstu. Kopā EUR

675,00.
Piešķirt 2 personām pabalstu sakarā ar bērna pie-

dzimšanu. Kopā EUR 450,00.
Piešķirt brīvpusdienas 50% apmērā no 01.09.2016. līdz

31.05.2017. – 53 novada izglītības iestādes bērniem.
Piešķirt brīvpusdienas 100% apmērā no 01.09.2016. līdz

31.05.2017. – 61 novada izglītības iestādes bērnam.

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma
risināšanā

Pamatojoties uz likumu „Par dzīvojamo telpu īri”, liku-
ma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2., 14.,
17., 18.panta pirmo daļu, Aknīstes novada domes

22.12.2015. Saistošajiem noteikumiem Nr.31 „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, 10.08.2016.
Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET
– nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Slēgt īres līgumu ar S.G. par dzīvokli Miera ielā 3 – 6,

Aknīstē, Aknīstes novadā.
Slēgt īres līgumu ar J.K. par dzīvokli Augšzemes ielā 24

– 4, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Par atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības izpil-
ddirektoram

Pamatojoties uz Darba likuma 149.panta pirmo, otro daļu,
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 14.panta pirmo daļu, Aknīstes novada
pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
nolikuma 67.punktu, J.Gavara iesniegumu,

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET
– nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Piešķirt Aknīstes novada pašvaldības izpilddirektoram

Jānim Gavaram atvaļinājuma daļu no 05.09.2016. līdz
18.09.2016. – 2 kalendāra nedēļas par nostrādāto laika pos-
mu no 01.09.2015. līdz 31.08.2016.

J.Gavaru atvaļinājuma laikā līdz aizvietos Aknīstes sa-
imniecības daļas vadītājs Normunds Zariņš.

Par aizvietošanu N.Zariņam noteikt piemaksu 30% ap-
mērā no viņa darba algas.

 
 

Valsts un pašvald bu vienoto klientu apkalpošanas centru novadu noz mes att st bas centros sniegto 
pakalpojumu kl sts 

 
01.08.2016. 
 
Instit cija Pakalpojums 

Lauku atbalsta 
dienests 

Inform šana par plat bu maks jumu iesniegšanas k rt bu un atbalsts elektronisk s 
pieteikšanas sist mas pakalpojumu izmantošan . 
Inform šana par š diem NVA pakalpojumiem: 

1. CV un vakan u re istr šana. 
2. Bezdarbnieka un darba mekl t ja statusa ieg šana. 
3. Informat v s dienas e-versija. 
4. Bezdarbnieka un darba mekl t ja statusa ieg šana. 
5. Profil šana. 
6. Karjeras pakalpojumi. 
7. Apm c bu monitorings. 

Nodarbin t bas 
valsts a ent ra 

8. Darba tirgus prognozes. 
Inform šana un atbalsts š du e-pakalpojumu sniegšan : 

1. Dz vesvietas deklar cijas iesniegšana. 
Pilson bas un 
migr cijas lietu 
p rvalde 2. Iesniegums par aizliegumu vai at auju izmantot personas ermeni, audus un org nus 

p c n ves. 
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3. Iesniegums par dz vesvietas re istr šanu rvalst s. 
4. Man  pašum  deklar t s personas. 
5. Mani dati Iedz vot ju re istr . 
6. P rbaude, vai persona ir deklar ta nor d taj  adres . 
7. P rbaude, vai persona ir iek auta Iedz vot ju re istr  un vai nav zi u par personas 

n vi. 
8. Pieteikšan s personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai. 
9. V l šanu iecirk a noskaidrošana vai mai a. 
10. Re istr cija balsošanai pa pastu v l t jiem, kuri uzturas rvalst s. 
11. V l šanu iecirk a noskaidrošana. 
12. Personv rdu mekl šana personv rdu datu b z . 
13. Šengenas v zas pieteikums. 
14. Latvijas pilson bas ieg šanas ce vedis – konsultants. 

Inform šana un atbalsts š du e-pakalpojumu pieteikšan : 
1. Re istr cija Uz mumu re istra vestajos re istros. 

Uz mumu re istrs 

2. Izzi u piepras šana no Uz mumu re istra vestajiem re istriem. 
1. Iesniegumu pie emšana par: 

1.1. Algas nodok a gr mati u. 
1.2. Iedz vot ju ien kuma nodok a atvieglojumu re istr šanu/anul šanu. 
1.3. Iesniegums par VID izsniegtu identifikatoru un paroli EDS lietošanai. 

2. Gada ien kumu deklar ciju pie emšana. 

Valsts ie mumu 
dienests 

3. Atbalsta sniegšana darbam ar EDS /atbalsts e-pakalpojumu sniegšan . 
Iesniegumu pie emšana un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšan : 

1. Apbed šanas pabalsts. 
2. Bezdarbnieka pabalsts. 
3. B rna inval da kopšanas pabalsts. 
4. B rna kopšanas pabalsts. 
5. B rna piedzimšanas pabalsts. 
6. Br vpr t gi apdrošin t s personas re istr cija. 
7. imenes valsts pabalsts. 
8. Invalidit tes pensija. 
9. Maternit tes pabalsts. 
10. Pabalsts inval dam, kuram nepieciešama kopšana. 
11. Pabalsts transporta izdevumu kompens šanai inval dam, kuram ir apgr tin ta 

p rvietošan s. 
12. Paternit tes pabalsts. 
13. P rmaks t s valsts soci l s apdrošin šanas iemaksas. 
14. Slim bas pabalsts. 
15. Valsts fond to pensiju sh mas (pensiju 2.l me a) l dzek u p rvald t ja un 

ieguld jumu pl na mai a. 
16.  Valsts fond to pensiju sh mas (pensiju 2.l me a) dal bnieka re istr ciju un 

ieguld jumu pl na izv le. 
17. Valsts soci l  nodrošin juma pabalsts. 
18. Vec ku pabalsts. 
19. Vienreiz js pabalsts miruš  pension ra laul tajam (pension ram). 
20. Inform cija par soci l s apdrošin šanas iemaks m un apdrošin šanas 

periodiem. 
21. Inform cija par re istr to darba st žu (l dz 1996. gadam). 
22. Inform cija par pieš irt s pensijas/pabalsta/atl dz bas apm ru. 
23. Inform cija par izmaksai nos t to pensiju/pabalstu/atl dz bu. 
24. Inform cija par VSAA ietur to ien kuma nodokli. 
25. Inform cija par prognoz jamo vecuma pensijas apm ru. 
26. Valsts fond to pensiju sh mas (pensiju 2.l me a) dal bnieka konta izraksts. 
27. Inform cija par valsts fond to pensiju sh mas (pensiju 2.l me a)l dzek u 

p rvald t ja un ieguld juma pl na mai u. 
28. Inform cija par izmaks tajiem pabalstiem/pensij m/atl dz b m un ietur to 

ien kumu nodokli. 
29. Inform cija par apdrošin t s personas pensijas kapit lu. 
30. Inform cija par valsts fond to pensiju sh mas dal bnieka re istr ciju un 

ieguld juma pl na izv li. 
31. Inform cija par ietur jumiem no izmaks jam s pensijas/pabalsta/atl dz bas. 
32. Vecuma pensijas p rr ins sakar  ar uzkr to pensijas kapit lu period  p c 

pensijas pieš iršanas/p rr in šanas. 
33. Personas datu vai izmaksas adreses mai a. 

Valsts soci l s 
apdrošin šanas 
a ent ra 

34. Klienta n ves gad jum  nesa emt s pensijas/pabalsta/atl dz bas izmaksa. 
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Inform šana par š diem pakalpojumiem un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšan : 
1. B ves un telpu grupas kadastr l  uzm r šana ar datu re istr ciju / aktualiz ciju 

Kadastra inform cijas sist m . 
2. kas datu aktualiz cija Kadastra inform cijas sist m  no VZD arh va 

dokumentiem. 
3. kas nolietojuma aktualiz cija Kadastra inform cijas sist m  ar apsekošanu 

apvid . 
4. Inženierb ves datu re istr cija / aktualiz cija Kadastra inform cijas sist m  uz 

inženierb ves deklar cijas pamata. 
5. Nekustam  pašuma re istr cija Kadastra inform cijas sist m . 
6. Nekustam  pašuma sast va mai a Kadastra inform cijas sist m  (pieejams e-

pakalpojums). 
7. Datu re istr cija/aktualiz cija Kadastra inform cijas sist m  uz iesniegt  

dokumenta pamata, kas nav kadastr l s uzm r šanas dokuments (pieejams e-
pakalpojums). 

8. Datu aktualiz cija par kadastra subjektu Kadastra inform cijas sist m . 
9. Atsavin šanas aizlieguma atz mes re istr cija vai dz šana Kadastra 

inform cijas sist m . 
10. Zemes vien bas da as re istr cija Kadastra inform cijas sist m , neveicot 

kadastr lo uzm r šanu (pieejams e-pakalpojums). 
11. „Mans konts” Valsts zemes dienesta datu public šanas un e-pakalpojumu 

port l  kadastrs.lv (e-pakalpojums). 
12. Pieteikties juridisk s personas kadastrs.lv konta izveidei (e-pakalpojums). 
13. Mani dati Kadastr  (e-pakalpojums). 
14. Kadastra inform cija mantojuma lietai. 
15. Inform cija par nekustam  pašuma v sturisko v rt bu (pieejams e-

pakalpojums). 
16. Tipveida kadastra inform cijas teksta dati par kadastra objektu (pieejams e-

pakalpojums). 
17. Tipveida kadastra inform cijas telpiskie dati par kadastra objektu. 
18. Kadastra inform cija par nekustamo pašumu (pieder ba un sast vs). 
19. Zemes robežu pl na sagatavošana uz arh va dokumentu pamata. 
20. Dokumenta noraksta vai izraksta sa emšana no Valsts zemes dienesta arh va. 
21. Dokumenta kopijas sa emšana no Valsts zemes dienesta arh va (pieejams e-

pakalpojums). 
22. B ves vai telpu grupas kadastr l s uzm r šanas lietas sagatavošana. 
23. B vju st vpl nu, telpu grupu pl nu sa emšana vektordatu form t  (pieejams e-

pakalpojums). 
24. Iesp jam s kadastr l s v rt bas apr in šana un dokumentu sagatavošana. 
25. Prognoz t s kadastr l s v rt bas apr in šana un dokumentu izsniegšana. 
26. Kadastra teksta datu p rl košana bez l gumsaist b m (e-pakalpojums). 
27. Valsts zemes dienesta eotelpisko datu p rl košana (e-pakalpojums). 
28. Datu atlase un izvade par konkr tiem objektiem vai apgabaliem p c defin tiem 

parametriem (e-pakalpojums). 
29. Valsts zemes dienesta eotelpisko datu lejupiel de bez l gumsaist b m (e-

pakalpojums). 
30. Valsts zemes dienesta tematisko karšu p rl košana (e-pakalpojums). 
31. Mobil  aplik cija kadastrs.lv 

Valsts zemes dienests 

32. Valsts zemes dienest  re istr to pas t jumu statusu izsekošana un jaunu 
pas t jumu noform šana (e-pakalpojums). 

Iedz vot ju inform šana un atbalsts š du e-pakalpojumu pieteikšan : 
1. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes sa emšana. 
2. Atzinums par nodarbin t  vesel bas un droš bas apdraud juma faktu darb . 
3. Pazi ojums par notikušu nelaimes gad jumu darb . 
4. Darba inspekcijas sast d t  izmekl šanas akta par notikušu nelaimes gad jumu 

darb  sa emšana. 
Darba dev ju inform šana par š diem e-pakalpojumiem: 

1. Pazi ojums par notikušu nelaimes gad jumu darb . 
2. Izzi a par darba ties bu b tiskiem p rk pumiem. 
3. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes sa emšana. 
4. Darba inspekcijas sast d t  izmekl šanas akta par notikušu nelaimes gad jumu 

darb  sa emšana. 
5. Darba dev ja sast d t  izmekl šanas akta par notikušu nelaimes gad jumu 

darb  iesniegšana re istr cijai. 
6. Darba inspekcijas at auja b rnu nodarbin šanai. 

Valsts darba 
inspekcija 

7. Darba dev ja pazi ojums Darba inspekcijai par nov rstajiem p rk pumiem. 
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8. Darba inspekcijas izdoto administrat vo aktu darba dev jiem par konstat tajiem 
p rk pumiem sa emšana. 

9. Darba inspekcijas amatpersonas l muma apstr d šana. 
10. Pazi ojums par darba dev ja zaud jumiem, saist b  ar nelaimes gad jumu 

darb . 
Citu iest žu inform šana par š diem e-pakalpojumiem: 

1. rstniec bas personas/iest des pazi ojuma par cietušo nelaimes gad jum  darb  
sniegšana. 

2. Izzi a par vesel bas trauc jumu smaguma pak pi nelaimes gad jum  darb . 
3. Darbavietas higi niskais raksturojums. 
4. Zi ojums par arodslim bas gad jumu. 
5. Pazi ojums par krimin lprocesa uzs kšanu, atteikumu uzs kt krimin lprocesu 

vai t  izbeigšanu. 
6. Inform cijas sa emšana no cit m valsts instit cij m par iesp jamiem 

p rk pumiem Darba inspekcijas kompetences jom . 

22.augustā Aknīstes novada pašvaldības komisija, ku-
ras sastāvā bija novada domes priekšsēdētāja Vija Dzene,
novada domes izpilddirektors Jānis Gavars un Jēkabpils
novada Izglītības un kultūras pārvaldes vadītāja Elga Ūbele,
izvērtēja Aknīstes novada izglītības iestāžu gatavību jau-
najam 2016./2017. mācību gadam, kā arī iestāžu atbilstī-
bu ekspluatācijas drošības prasībām. Tika apmeklētas
Aknīstes vidusskola, PII ”Bitīte”, Bērnu un jauniešu centrs
un Asares pamatskola.

Katrā izglītības iestādē gada laikā un it īpaši augustā,
pirms lielā darba cēliena, paveikts ļoti daudz. Aknīstes vi-
dusskolas direktore Aija Voitiške atzīmēja, ka darbi notiek
visa gada garumā- pielabots, saremontēts vai nokrāsots.
Ar septembri Aknīstes jaunsargiem būs savs kabinets, kur
varēs trenēties un apgūt prasmes. Tas izremontēts gan par
pašvaldības, gan ZZS piešķirtajiem līdzekļiem. Liela in-
vestīcija ir ūdens boilera uzstādīšana dušas telpās. Kabinetos,
kuros ierīkotas izlietnes, nodrošināts gan siltais, gan auk-
stais ūdens. Vislielākais darbs skolai vēl priekšā, jo notiek
atklātais konkurss uz stadiona pārbūvi. Plānots, ka nākošajā

mācību gadā skolēni varēs sportot jau atjaunotajā sporta
laukumā.

Arī pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte” darbi rit pil-
nā sparā. Vienā grupiņā iegādātas un uzstādītas vieglas
un gaumīgas bērnu gultiņas. Tas atvieglos auklīšu darbu,
kurām katru dienu bija jāpūlas izlocīt smagās, neērtās gul-
tiņas. Plānots, ka tuvākajos gados šādas gultiņas tiks ie-
gādātas arī citām grupiņām. Ar lielu lepnumu vadītāja Rima
Bludze izrāda atremontētās dušas un tualetes telpas.

Jēkabpils mākslas skolas Aknīstes filiāles skolotāja Eva
Joča nodarbības vadīs izremontētās klasēs.

Aknīstes bērnu un jauniešu centrā nomainīti četri logi
un atjaunots sienu krāsojums, lai bērni brīvo laiku pava-
dītu tīrās un skaistās telpās.

Asares pamatskolā arī viss sagatavots jaunajai mācī-
bu sezonai. Skolas direktore Regīna Pudāne komisijai iz-
rādīja klašu telpas, sporta un svinību zāli un ēdamzāli.

Izglītības un kultūras pārvaldes vadītāja Elga Ūbele se-
cināja, ka novada mācību iestādes ir gatavas jaunajam mā-
cību gadam.

L. Prande

Aknīstes novada skolas gatavas 
jaunajai mācību sezonai

Par tradīciju kļuvusi Latvijas Piļu un muižu asociāci-
jas biedru tikšanās īpašā “Muižnieku turnīrā”, kurš šogad
notika jau divdesmito reizi. 2016. gada vasarā par turnī-
ra norises vietu tika izvēlēta Gārsenes pils, jo tikšanās un
sporta spēles katru reizi notiek citā vietā. 

16. augustā Gārsenes pils pagalmā pulcējās Zaļenieku,
Dundagas, Jaunpils, Cesvaines, Rūmenes, Krāslavas,
Jelgavas, Varakļānu un Gārsenes piļu un muižu pārstāv-
ji, lai sportiskā gaisotnē pavadītu dienu. Kopumā komandām
bija jāmērojas spēkiem četru komandu disciplīnās- galma

Aizvadīts „Muižnieku turnīrs” Gārsenē
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pastaigā, vagara izgājienā, kučiera izjājienā, dārznieka cau-
rajā grozā, bet ikviens dalībnieks varēja izmēģināt spē-
kus arī individuāli.  

Šī gada uzvarētāji bija Rūmenes muiža, tāpēc tika pie-
ņemts lēmums nākamā gada turnīra organizēšanu uzticēt
tieši Rūmenes muižai. Ceļojošā balva - pils atslēga, un līdz

ar to arī tiesības organizēt nākamā gada pasākumu, svi-
nīgi tika nodota Rūmenes muižas pārstāvjiem. Godpilno
otro vietu ieguva Gārsenes pils komanda, bet trešie bija
Krāslavas pils komanda.

L. Prande

Vedējs 2016
23 augusta pēcpusdienā, kad vasara jau iet rudens zīmē,

noslēdzies gadskārtējais biedrības “Lauku partnerība Sēlija”
rīkotais radošais konkurss “Vedējs 2016”. Šogad konkurss
noritēja jau 11.reizi. Tā mērķis ir rosināt „Lauku partne-
rības Sēlija” teritorijas lauku ļaudis teikt labus vārdus par
sava pagasta ļaudīm, kaimiņiem, kuri ir apliecinājuši pie-
derību laukiem ar izpalīdzību, labo sirdi un optimismu. Šo-

gad tika iesniegti 10 apraksti. Stāstu varoņi ir cilvēki, kuri
ir mums līdzās, bet viņos ir kaut kas īpašs, kas liek pamanīt
un novērtēt. Šogad svinīgais pasākums notika Lones kul-
tūras namā. Tajā piedalījās aprakstu autori un varoņi, no-
vadu, pagastu pārstāvji un draugi, kuripateicībuVedējiem

un Rakstītājiem izteica ar ziediem. Pasākumu vadīja Lauku
partnerības Sēlija administratīvā vadītāja Skaidrīte
Medvecka un valdes loceklis Jānis Subatiņš. Katrs Vedējs
saņēma tradicionālo Vedēja balvu- lukturīti, kas simboli-
zē gaismas turpinājumu. No Aknīstes novada Vedēji ir
Guntars Geida(rakstītāja Veronika Pliska) un
Lilija Pupiņa un Zinovija Ribāka (rakstītāja Anna Žin-
diga). Šogad īpaši tika atzīmēts 150. Vedējs un tā ir Biržu
kultūras nama vadītāja Vija Pazuha no Salas novada.
Pasākumā tika atzīmēti arī čaklākie rakstītāji. Aknīstes
novadā darbīgos cilvēkus pamana un ar labajiem vārdiem
neskopojas Anna Žindiga. Svētku noskaņai skanēja dzies-
mas un humoristiski uzvedumi. Noslēgumā, jautri tērzē-
jot, viesi mielojās ar gardo zivju zupu un uzkodām. 

L. Prande

Informācija lauksaimniekiem
Cūku īpašniekiem joprojām
stingri jāievēro biodrošības

pasākumi, lai neizplatītos ĀCM
Ņemot vērā bīstamo situāciju, kad Latvijas kaimiņval-

stīs – Igaunijā un Lietuvā, kā arī Polijā šogad mājas cū-
kām ir konstatēts Āfrikas cūku mēris (ĀCM), Zemkopības
ministrija (ZM) un Pārtikas un veterinārais dienests (PVD)

atgādina visu cūku dzimtas dzīvnieku īpašniekiem un tu-
rētājiem – lai pasargātu mājas cūkas no saslimšanas ar šo
bīstamo dzīvnieku infekcijas slimību, ir stingri jāievēro biod-
rošības pasākumi. Tie jāievēro gan tradicionālo mājas cūku,
gan meža cūku un eksotisko šķirņu cūku dzimtas dzīvnieku
(Mangalica, Pekinas cūka, Vjetnamas cūka, pundurcūka,
cūku dzimtas mīļdzīvnieki u.c.) īpašniekiem un turētājiem,
gan zooloģisko dārzu un “minizoo” turētājiem, kā arī visiem,
kuri cūkas tur savam priekam kā mājas vai istabas dzīv-
niekus.
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ĀCM ir nāvējošs visiem cūku dzimtas dzīvniekiem!
ZM atkārtoti vēršas pie cūku dzimtas dzīvnieku īpaš-

niekiem un turētājiem, atgādinot par svarīgākajām biod-
rošības prasībām:

- cūkas nedrīkst turēt āra aplokos, ir jānovērš to kon-
takts ar savvaļas un klaiņojošiem dzīvniekiem;

- nedrīkst pieļaut savvaļas putnu iekļūšanu cūku no-
vietnēs un barības uzglabāšanas vietās;

- nedrīkst lietot pakaišus, ja pastāv aizdomas, ka tiem
varētu būt piekļuvuši savvaļas dzīvnieki;

- cūkām nedrīkst izbarot zaļbarību (arī pagalmos pļau-
to zāli), termiski neapstrādātus kartupeļus, īpaši, ja cūku
novietne atrodas tuvu mežam;

- cūkām nedrīkst izbarot pārtikas atkritumus;
- kopjot dzīvniekus, jāizmanto tikai šim darbam pare-

dzēts apģērbs un apavi, kas netiek valkāti ārpus noviet-
nes;

- pie ieejas novietnē jānodrošina apavu dezinfekcija, kā
arī novietnē jāveic regulāri tīrīšanas un dezinfekcijas pa-
sākumi;

- ja cūkas izskatās neveselas, nekavējoties jāizsauc ve-
terinārārsts.

Bioloģiskā drošība ir pasākumu komplekss, ko ievēro-
jot ir iespējams pasargāt dzīvniekus no saslimšanas ar in-
fekcijas slimībām un maksimāli samazināt infekcijas sli-
mību izplatīšanos apkārtējā teritorijā. Par biodrošības pa-
sākumu ieviešanu un izpildi novietnēs, kurās tur un au-
dzē cūku dzimtas dzīvniekus, t.sk. dezinfekcijas līdzekļu
iegādi atbildīgs ir dzīvnieku īpašnieks vai turētājs.

PVD inspektori pārbauda biodrošības prasību ievērošanu
visās cūku turēšanas novietnēs. Ja tiek konstatētas neat-
bilstības, ņemot vērā slimības bīstamību un straujo izplatību
meža cūku populācijā, PVD nosaka cūku pārvietošanas aiz-
liegumu un tiek noteikts ļoti īss termiņš neatbilstību no-
vēršanai. Pēc šā termiņa beigām, ja neatbilstības nav no-
vērstas, PVD sāk piemērot administratīvas sankcijas, t.sk.
naudas sodus.

Ja šajā vasarā netiks konstatēti jauni saslimšanas ga-
dījumi mājas cūkām ar ĀCM, ZM aicinās Eiropas Komisiju
atcelt 3. ierobežojumu teritoriju, tādējādi atvieglojot cūku
un cūkgaļas produktu apriti.

Savukārt, ja mājas cūkām tiks konstatēti jauni sa-
slimšanas gadījumi ar ĀCM, 3. ierobežojumu teritorija tiks
palielināta, kas var radīt plašākus ierobežojumus cūkko-
pības nozarei – gan dzīvu cūku tirdzniecībai, gan gaļas un
produktu realizācijai. Slimības uzliesmojuma teritorijā no-
teiktu laiku nevarēs pārvietot lauksaimniecības dzīvnie-
kus, visas novietnes tiks pakļautas pārbaudēm, PVD sa-
darbojoties ar Valsts policiju, organizēs automašīnu pār-
baudes un tiks veikti citi ierobežojoši pasākumi.

Valdība atbalsta ĀCM uzraudzības un apkarošanas il-
gtermiņa programmas finansējumu

Valdība otrdien, 23.augustā, uzklausīja Zemkopības mi-
nistrijas (ZM) sagatavoto informatīvo ziņojumu par Āfrikas
cūku mēra (ĀCM) uzraudzību un apkarošanu un Pārtikas
un veterinārā dienesta kapacitāti slimības ierobežošanai. 

Līdz šim Pārtikas un veterinārajam dienestam (PVD)
bija izdevies līdz minimumam samazināt mājas cūku sa-
slimšanu ar ĀCM, tomēr pēdējā mēneša laikā ir konsta-
tēti vairāki slimības uzliesmojumi mājas cūku novietnēs.
Arī mežacūku populācijā ĀCM izplatības teritorija kopš 2015.
gada vasaras ir palielinājusies vairākkārtīgi. Mežacūku po-
pulācijā mēris šogad konstatēts 723 dzīvniekiem 63 novadu
193 pagastos, kā arī divās pilsētās - Rēzeknē un Pļaviņās.
Mājas cūkām mēris konstatēts divās saimniecībās
Vārkavas un Gulbenes novadā, kur bija jāizkauj attiecīgi
50 un 142 cūkas. PVD 2015.gadā tika veicis 9086 biodro-
šības pārbaudes cūku novietnēs un ĀCM noteiktajās aiz-

sardzības un uzraudzības zonās. Šogad līdz 1.jūnijam biod-
rošības pārbaudes ir veiktas jau 5500 cūku novietnēs. 

Eiropas Komisijas 2014.gada 9.oktobra Īstenošanas lē-
mums 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pa-
sākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībval-
stīs un ar ko atceļ īstenošanas lēmumu 2014/178/ES no-
saka riska zonu teritorijas Latvijā, kā arī reglamentē sli-
mības uzraudzības pasākumus, dzīvnieku kustības, dzīv-
nieku izcelsmes produktu un dzīvnieku produktu pārvie-
tošanas nosacījumus riska zonu teritorijās līdz 2019.gada
31.decembrim. 

Tāpēc jautājums par PVD izveidoto 20 papildu amata
vietu termiņa pagarināšanu tiks skatīts likumprojekta „Par
vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. ga-
dam” un likumprojekta „Par valsts budžetu 2018. eteiku-
mu. 

Valdība 23.augustā apstiprināja ĀCM uzraudzības un
apkarošanas programmas finansējumu un atļāva ZM tur-
pināt valsts budžeta ilgtermiņa saistību izpildi, lai PVD va-
rētu nodrošināt ĀCM programmas realizāciju. 

Vienlaikus ZM ir jānodrošina, lai valsts budžetā daļēji
tiktu atgūti ĀCM uzraudzības un apkarošanas program-
mai izlietotie līdzekļi, kā to paredz regula par tādu izde-
vumu pārvaldību, kuri attiecas uz pārtikas apriti, dzīvnieku
veselību un dzīvnieku labturību, augu veselību un augu re-
produktīvo materiālu. 

Dzīvnieku īpašniekiem netiek izmaksāta kompensāci-
ja par viņu dzīvnieku novietnē uzliesmojušās dzīvnieku in-
fekcijas slimības radītajiem zaudējumiem, ja PVD konstatē,
ka dzīvnieku īpašnieks nav ievērojis biodrošības un citas
normatīvos noteiktās prasības.

Platību maksājumi 
No šā gada 3.augusta Lauku atbalsta dienests ir uzsā-

cis 2016.gada Atdalīto pārejas posma valsts atbalstu (APL,
ALA, AKC„Atbalsta likmes”.

Otrdien, 23. augustā, valdība atbalstīja Zemkopības mi-
nistrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos, kas no-
saka atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumā “Lauku sa-
imniecību modernizācija”. Izmaiņas noteikumos sagatavotas,
lai rastu iespēju piena lopkopības un cūkkopības nozarēs
grūtībās nonākušajiem lauksaimniekiem pārorientēties uz
citu saimniekošanas veidu.

Ņemot vērā pašreizējo sarežģīto situāciju lauksaimnie-
cības jomā, īpaši piena un cūkkopības sektorā, kādu pat-
laban piedzīvo Latvijas lauksaimnieki, kurus skāruši citu
valstu noteiktie importa ierobežojumi un kuriem bijuši lie-
li ieguldījumi saimniecību uzlabošanā, īstenojot projektus
Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013. gadam
(LAP) pasākumos, nepieciešami risinājumi šo saimniecī-
bu iespējām pārorientēties uz citu saimniekošanas veidu.

Noteikumos tiek precizēts projekta uzraudzības laiks pro-
jektiem, kas iesniegti LAP pasākumā “Lauku saimniecī-
bu modernizācija” piena liellopu un cūkkopības nozarē.
Izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā nosaka, ka minē-
tajās nozarēs iesniegtajiem projektiem piecu gadu uzrau-
dzības periods sākas pēc lēmuma par projekta iesnieguma
apstiprināšanu (iepriekš pēc pēdējā maksājuma saņem-
šanas). 

Papildus tam tiek noteikts, ka minēto nozaru saimnie-
cībām ir iespēja mainīt projektā izvirzītos mērķus un pā-
rorientēt saimniecības darbību uz citu lauksaimniecības
nozari, ja Lauku atbalsta dienestā ir iesniegts attiecīgs ie-
sniegums par grozījumiem projekta iesniegumā un preci-
zēts biznesa plāns, kurā apliecina savu turpmāko ekono-
misko dzīvotspēju, mainot saimniekošanas veidu.
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Īpaša uzmanība jāpievērš projektiem, kas ir saņēmuši
finansējumu saistībā ar Eiropas Ekonomikas atveseļoša-
nās plānu, kā papildu finansējumu pasākumiem saistībā
ar piensaimniecības nozares pārstrukturēšanu, jo saim-
niecības darbības jomas maiņa var negatīvi ietekmēt kon-
krētā projekta mērķu sasniegšanu.

Izmaiņas kārtībā stāsies spēkā pēc to publicēšanas ofi-
ciālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” interneta vietnē
www.vestnesis.lv. Plašāka informācija par grozījumiem
Ministru kabineta (MK) 2010. gada 1. novembra noteiku-
mos Nr. 1026 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas
Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu
veidā pasākumam “Lauku saimniecību modernizācija”” pie-
ejama MK interneta vietnē.

Grozījumi Veterinārmedicīnas
likumā nodrošinās suņu

apzīmēšanu ar mikroshēmu 
un reģistrāciju datu bāzē 

Lai nodrošinātu, ka visi suņi ir reģistrēti
Lauksaimniecības datu centra (LDC) valsts vienotajā mā-
jas (istabas) dzīvnieku datubāzē un padarītu pieejamāku
suņu apzīmēšanas un reģistrēšanas pakalpojumu iedzī-
votājiem, valdība otrdien, 23.augustā, apstiprināja
Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus
Veterinārmedicīnas likumā. 

Suņu apzīmēšanas ar mikroshēmu un reģistrēšanas pa-
kalpojums pie praktizējoša veterinārārsta ir noteikts pēc
brīvā tirgus cenām un ir komercpakalpojums. Pilsētās prak-
tizējošo veterinārārstu pakalpojumi ir plaši pieejami un suņu
īpašniekiem ir iespēja izvēlēties lētāko no piedāvātajiem
pakalpojumiem. Savukārt lauku rajonos bieži vien konkrētā
teritorijā ir pieejams tikai viens praktizējošs veterinārārsts.
Lai veicinātu pakalpojuma pieejamību, nepieciešams sa-
mazināt pakalpojuma izmaksas un paplašināt to personu
loku, kuras var veikt obligāto suņu apzīmēšanu ar mik-
roshēmu un reģistrēšanu LDC datubāzē.

Tādēļ likumprojekts paredz, ka pēc likuma stāšanās spē-
kā suņu apzīmēšanu un reģistrēšanu līdztekus veterinā-
rārstiem varēs veikt arī Pārtikas un veterinārā dienesta
(PVD) valsts vecākie inspektori un valsts inspektori valsts
uzraudzības un kontroles laikā, kā arī normatīvajos aktos
noteiktā kārtībā apmācītas personas, kurām ir līgums ar
dzīvnieku patversmi. 

PVD valsts vecākiem inspektoriem un valsts inspek-
toriem, kas apzīmēs suņus, ir izglītība veterinārmedicīnā,
tāpēc nebūs nepieciešama šo personu papildu izglītošana.
Savukārt apmācītai personai būs jābūt vismaz ar vidējo iz-
glītību, un apmācības suņu apzīmēšanā un reģistrācijā no-
drošinās SIA “Latvijas lauku konsultāciju un izglītības
centrs”. Izdevumus, kas saistīti ar apmācību, segs pati ap-
mācāmā persona. 

Apmācītās personas varēs apzīmēt un reģistrēt bez-
saimnieka, t.i., dzīvnieku patversmes suņus, kā arī īpaš-
nieku suņus gan dzīvnieku patversmē, gan suņa turēša-
nas vietā, gan izbraukumu akcijās iepriekš izziņotās vie-
tās. Obligāta prasība apmācītām personām - līgumiskas
attiecības ar PVD reģistrētu dzīvnieku patversmi.

Dzīvnieku patversmes ir tieši ieinteresētas slēgt līgumus
ar apmācītām personām un izsniegt tām mikroshēmas, jo
mikroshēmas izmaksas ir nesalīdzināmi lētākas nekā ano-
nīmi pamesta suņa izķeršanas, izmitināšanas, aprūpes, vis-
maz 14 dienu uzturēšanas un eitanāzijas izmaksas. 

PVD valsts vecākie inspektori, valsts inspektori un ap-

mācītās personas apzīmēs un reģistrēs suni datubāzē, bet
šīs personas nenodarbosies ar lolojumdzīvnieku pasu iz-
sniegšanu un vakcināciju pret trakumsērgu. Šis pienākums,
tāpat kā līdz šim, būs praktizējošu veterinārārstu kom-
petencē. 

Saistībā ar likumprojektu nepieciešams izstrādāt jau-
nus MK noteikumus, kas nosaka kvalifikācijas prasības
personai, kura veic suņu apzīmēšanu, tās pienākumus,
apmācīto personu reģistrācijas un reģistrācijas anulēša-
nas kārtību, kā arī mācību programmas saturu un apmā-
cības kārtību. 

Tāpat ir paredzēts veikt grozījumus Ministru kabineta
2013.gada 8.oktobra noteikumos Nr.1083 “Kārtība, kādā
veicama samaksa par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts
uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpo-
jumiem”, nosakot maksu par suņa apzīmēšanu, jo par suņa
reģistrāciju maksa jau ir noteikta Ministru kabineta
2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.880
“Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakal-
pojumu cenrādis”. 

Grozījumi nepieciešami arī Ministru kabineta 2011.gada
21.jūnija noteikumos Nr.491 “Mājas (istabas) dzīvnieku
reģistrācijas kārtība”“, nosakot, ka suņu apzīmēšana un
reģistrācija datu centra datubāzē ir atļauta PVD valsts
vecākajiem inspektoriem un valsts inspektoriem, kā arī
apmācītām personām, kurām ir līgums ar dzīvnieku pa-
tversmi.

Likumprojekts “Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā”
stāsies spēkā pēc tā apstiprināšanas Saeimā un publicē-
šanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Zemkopības ministrija aicina suņu īpašniekus neatlikt
suņa apzīmēšanu ar mikroshēmu un reģistrāciju uz pē-
dējo brīdi, bet jau laikus meklēt iespējas, kā nodrošināt
sava mīluļa apzīmēšanu un reģistrēšanu vienotajā datu
bāzē līdz 2017.gada 1.janvārim. Arī ar neskaidrajiem jau-
tājumiem suņu īpašnieki aicināti vērsties Zemkopības mi-
nistrijā. 

VTUA uzlabo traktortehnikas
eksaminācijas procesu

2016.gada jūlija beigās Valsts tehniskās uzraudzības aģen-
tūra (turpmāk - VTUA) apstiprinājusi izmaiņas
Traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanas un traktorteh-
nikas vadītāja apliecības izsniegšanas instrukcijā, lai uz-
labotu un celtu traktortehnikas eksaminācijas procesa kva-
litāti.

Turpmāk VTUA Tehniskās uzraudzības departamenta
reģionu nodaļu birojos teorētisko eksāmenu un traktor-
tehnikas vadītāju eksāmenu pieņemšana notiek tikai kat-
ru otrdienu un ceturtdienu. Minētie nosacījumi nav attie-
cināmi uz izglītības iestāžu organizētajiem mācību grupu
eksāmeniem.

Traktortehnikas vadītāja eksāmeniem pretendentam jā-
piesakās ne vēlāk kā divas darba dienas pirms plānotās ek-
saminācijas norises. Līdz ar to pēc pretendentu saraksta
apstiprināšanas tas netiks papildināts vai mainīts.

Pirms jebkuras eksaminācijas nepieciešams uzrādīt:
l personu apliecinošu dokumentu – pasi vai personas

apliecību;
l mācību reģistrācijas karti, ka persona pabeigusi teo-

rētisko un praktisko apmācību atbilstoši normatīvajiem ak-
tiem par traktortehnikas vadītāju sagatavošanas kārtību
(ja A, D vai H kategorijas traktortehnikas vadītāja tiesību
iegūšanai teorētiskās zināšanas un praktiskā pieredze ie-
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gūta pašmācībā, minētais apliecinājums nav jāuzrāda);
l pirmās palīdzības mācību kursu beigšanas apliecību

vai vidējās vai augstākās medicīniskās izglītības ieguvi ap-
liecinošu dokumentu, vai izziņu par mācīšanos medicīnas
izglītības iestādē, ja persona iepriekš nav ieguvusi tiesības
vadīt mehāniskos transportlīdzekļus;

l dokumentu, kurš apliecina Cenrādī noteiktās samaksas
veikšanu, ja tāda nav veikta VTUA amatpersona piedāvā
pretendentam veikt nepieciešamo samaksu uz vietas.

Vienlaikus informējam, ka samaksu par VTUA snieg-
tajiem pakalpojumiem varēs veikt arī ar maksājuma no-
rēķina karti vai pārskaitījuma veidā.

Pirms eksaminācijas, veicot pretendenta iesniegto do-
kumentu pārbaudi, VTUA amatpersona pārliecinās vai:

l pretendentam ir derīga veselības pārbaude transpor-
tlīdzekļu vadītāju tiesību iegūšanai;

l pretendents ir samaksājis uzlikto naudas sodu par ad-
ministratīvo pārkāpumu ceļu satiksmē;

l pretendentam saskaņā ar pārkāpumu uzskaites pun-
ktu sistēmu nav piemērots ietekmēšanas līdzeklis - trans-
portlīdzekļu vadīšanas tiesību aizliegums, ja iegūto uzskaites
punktu skaits sasniedzis 10, transportlīdzekļu vadītājiem,
kuru vadītāja stāžs ir mazāks par diviem gadiem, pārējiem
iegūti 16 punkti – vadīšanas tiesību izmantošanas aizlie-
gums uz vienu gadu;

l pretendentam nav spēkā transportlīdzekļu vadīšanas
tiesību aizliegums.

Atgādinām, ka traktortehnikas vadītāja apliecības ie-
gūšanai ir jākārto šādi eksāmeni – teorētiskais eksāmens,
ekspluatācijas drošības eksāmens (eksternam) un vadīša-
nas eksāmens.

Pretendents, kurš attiecīgās teorētiskās zināšanas un prak-
tisko pieredzi A vai D kategorijas traktortehnikas vadītā-
ja tiesību iegūšanai apguvis pašmācībā (eksternā), papil-
dus kārto teorētisko eksāmenu par A vai D kategorijas trak-
tortehnikas ekspluatācijas drošības jautājumiem.

Teorētiskā ceļu satiksmes eksāmena kārtošanai preten-
dentam atvēlētais laiks ir 25 minūtes, sniedzot atbildes uz
24 jautājumiem. Eksāmens uzskatāms par nokārtotu, ja pre-
tendents pieļāvis ne vairāk kā divas nepareizas atbildes (kļū-
das).

Teorētisko ekspluatācijas drošības eksāmenu VTUA amat-
persona pieņem mutiski, eksāmena kārtošanai eksternam
atvēlētais laiks ir 10 minūtes, sniedzot atbildes uz diviem
jautājumiem. Teorētiskais ekspluatācijas drošības eksāmens
uzskatāms par nokārtotu, ja eksterns pareizi atbild uz abu
eksāmena biļešu jautājumiem.

Traktortehnikas vadīšanas eksāmenu pretendents var kār-
tot tikai pēc sekmīgas teorētiskā ceļu satiksmes un drošī-
bas, kā arī traktortehnikas ekspluatācijas drošības eksā-
mena nokārtošanas.

Traktortehnikas vadīšanas eksāmens netiek ieskaitīts, ja
pretendents:

l pārkāpj drošības noteikumus traktortehnikas iedar-
bināšanā vai tehnoloģisko operāciju izpildē;

l veic nekoordinētu darbību ar vadības ierīcēm un zau-
dē kontroli pār traktortehniku;

l divas reizes neizpilda figūru.
Lai tiktu izdota vai apmainīta traktortehnikas vadītā-

ja apliecība, tās īpašniekam:
l jānoformē iesniegums;
l jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
l jāiesniedz fotokartiņa (30 x 40mm)

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
(LLKC) sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības univer-
sitāti (LLU) uzsāk vērienīga mācību projekta īstenošanu
Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākumu

2014.–2020. gadam ietvaros, kas turpināsies līdz 2018. gada
beigām.

Projekta laikā tiks piedāvātas mācības četros mācību blo-
kos – lauksaimniecība, pārtikas produktu (izņemot ziv-
saimniecības produktus) ražošana, mežsaimniecība un koo-
perācija.

Lauksaimniecības blokā būs iespējams apmeklēt 36 tēmu
mācību kursus par lauksaimniekiem aktuālām tēmām –
savstarpējās atbilstības prasības, lauksaimniecības produktu
integrētā audzēšana, agrovide, bioloģiskā lauksaimniecī-
ba un lauksaimniecības uzņēmumu efektivitātes palieli-
nāšana. Pārtikas produktu ražošanas blokā tiks piedāvā-
tas mācības 16 tēmu kursos – higiēnas prasību nodroši-
nāšana uzņēmumā, pārtikas uzņēmumu paškontroles sis-
tēmas ieviešana (HACCP), pievienotās vērtības radīšana
produkcijai, kā arī progresīvu prakses un zinātnes atziņu
pielietojamība pārtikas produktu ražošanā. Par mež-
saimniecības jautājumiem izglītoties varēs 21 tēmas mā-
cību kursos par mežaudžu ražības un CO2 apjoma piesaistes
palielināšanu, meža sertifikāciju, meža bioloģiskās daudz-
veidības aizsardzību, savvaļas dzīvnieku slimībām, kā arī
mežsaimniecības uzņēmuma efektivitātes palielināšanu.
Kooperācijas blokā būs iespējams apgūt 3 tēmu mācību kur-
sus par kooperatīvu izveides un kopdarbības pamatprin-
cipiem, kā arī darbības dažādošanu un konkurētspējas pa-
lielināšanu.

Liela daļa mācību būs ar 100% atbalsta intensitāti, t.
i., dalībniekiem par mācībām nebūs jāmaksā. Šīs mācī-
bas būs par savstarpējās atbilstības prasībām, lauk-
saimniecības produktu integrēto audzēšanu, pastāvīgo pļa-
vu un ganību saglabāšanas nosacījumiem, agrovidi un bio-
loģisko lauksaimniecību, mežaudžu ražības un CO2 ap-
joma piesaistes palielināšanu, meža sertifikāciju, meža
bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un savvaļas dzīv-
nieku slimībām, kā arī kooperatīvu izveidi un kopdarbī-
bas pamatprincipiem.

Atbalsta intensitāte 50% jeb puse no mācību maksas tiks
piemērota pārējām mācībām par specifiskajiem lauk-
saimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produk-
tus) ražošanas un mežsaimniecības tematiem saistībā ar
uzņēmumu efektivitātes palielināšanu.

Aicinām lauksaimniekus, mežsaimniekus, pārtikas pro-
duktu ražošanā (izņemot zivsaimniecības produktus) un
kooperācijā iesaistītos, piedalīties mācībās par aktuāliem
tematiem.

Šobrīd uz mācībām aicināti pieteikties tie lauksaimnieki,
kas iesaistījušies LAP 2014.-2020. gadam pasākuma
“Agrovide un klimats” aktivitātē “Bioloģiskās daudzvei-
dības uzturēšana zālājos” (BDUZ) un, ja ir uzņemtas sa-
istības par Eiropas Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju
biotopiem (kas ir 1. līdz 4.zālāju ražības klase), ne vēlāk
kā saistību perioda otrajā gadā jāiegūst pamatiemaņas
zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, ap-
meklējot mācību kursus un iegūstot atbilstošu dokumentu.
Īpaši svarīgi tas ir tiem, kuriem 2016. gads ir jau otrais
saistību gads BDUZ aktivitātē. Šiem lauksaimniekiem mā-
cības šogad jāapmeklē obligāti, lai varētu saņemt atbal-
sta maksājumus.

Projekta ietvaros šādas, divu dienu mācības tiek pie-
dāvātas, sākot ar šī gada augustu līdz pat oktobrim. Mācībās
paredzētas gan teorētiskās nodarbības, gan praktiskās no-
darbības uz lauka. Dalība mācībās ir bez maksas.

Iepriekšēja pieteikšanās uz mācībām ir OBLIGĀTA! Vietu
skaits mācību grupās – ierobežots.

I.Butkus –
Aknīstes un Viesītes novadu lauku konsultante
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Brauciens uz Rīgu
Šī gada 27.maijā Rīgā, Lucavsalas Atpūtas parkā nori-

sinājās gada vērienīgākais vides un veselīgas atpūtas pa-
sākums –Zaļās jostas vides festivāls “Mēs par tīru Latviju!”.
Turp devās arī Asares pamatskolas skolēni, kas mācību gada
laikā vāca makulatūru un izlietotās baterijas. Pasākumā
bija iespēja darboties dažādās izziņas un radošajās darbnīcās,
vērot paraugdemonstrējumus un piedalīties sportiskās ak-
tivitātēs, bija arī pašmāju ekoloģisko un videi draudzīgo
produktu demonstrācijas. Ar muzikāliem priekšnesumiem
priecēja Lauris Reiniks, Samanta Tīna un citi mūziķi. Skola
saņēma pateicību par līdzdalību Zaļās jostas aktivitātēs un
atlaižu kartes.

Ekskursija pa Vidzemi
Kad skolas soma nolikta istabas stūrī, kad liecība sa-

ņemta, kad nokārtoti 3 eksāmeni-laiks doties atpūsties
un baudīt ekskursijas priekus. Saulainā un vasarīgā 1.jū-
nija rītā Asares pamatskolas skolēni  devās ekskursijā pa
Vidzemi.

Līgatnes dabas takas, kas atrodas Gaujas Nacionālā
Parka teritorijā, iepazīstināja mūs ar Latvijas savvaļas  zī-
dītājdzīvnieku  sugām, arī putniem- ūpjiem, pūcēm.
Izmantojām iespēju uzkāpt 22 m augstajā skatu tornī un
priecāties par dabas ainavām koku galotņu augstumā. Dabas
takās pārbaudījām savas maņas- redzi, ožu, tausti.
Pakāpieni, kāpnes – ne velti nākamajās dienās dažiem sā-
pēja kājas.

Braucot uz Cēsīm ,piestājām un aplūkojām Āraišu ezerpili.

Zinātnes centrs “
Zinoo “ Cēsīs  piedā-
vā daudz eksponātu
un ļauj darboties
praktiski, izmēģināt
dažādas tehnoloģi-
jas, redzēt zibeni,
skaņu, izprast berzi,
braucot ar kartin-
giem, izbaudīt gravi-
tāciju šūpolēs, veidot
zobratu pārnesumus,
pasēdēt uz naglu
krēsla, u.c. Acis zibē-
ja, rokas darboties
gribēja.

Viesojāmies Cēsīs,
tāpēc neliela pastaiga
pa pilsētas Maija par-
ku, Pils parku ar pīļu,
gulbju barošanu,
strūklaku “izbaudī-
šana” vecpilsētā, pil-

sētas apskate
no luterāņu
baznīcas torņa.
Pasakaini
skaista vieta
Vidzemē!

Jauki bija
mūsu iespaidi
ekskursijā.
Patīkams no-
gurums atceļā
uz mājām, bet
joprojām prāts
nesās uz nerāt-
nībām, grūti
autobusā nosē-
dēt mierīgi.

Paldies šofe-
rim Ivaram
par mūsu ēr-
tībām auto-
busā, paldies
Aknīstes no-
vada pašval-
dībai par ie-
spēju paceļot
un izzināt
Latviju! 

Mums ļoti,
ļoti patika!

Asares 
pamatskolas

skolotāji

Asares pamatskolā...
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Asares pamatskolas
kolektīva 
pateicības

Pateicamies vietējam uzņēmējām Valērijam Timahovam
ar ģimeni par jauko dāvanu Asares pamatskolai.

Pateicamies SIA ”Siliņi” par balvu nominācijā
“Veiksmīgākais skolēns”, kuru saņēma 9.klases absolvente
Diāna Timahova.  Balva nominācijā “Spēcīgākā klase” tiks
izmantota, jauno mācību gadu uzsākot.

Pie draugiem Mellē
Jau pirms pāris gadiem biedrība “Manai mazpilsētai

Aknīstei” no draugiem Baltijas-Vācijas sadraudzības bied-
rībā saņēma uzaicinājumu  apciemot Vācijas pilsētu Melli,
ar interesantu mērķi – dot iespēju pilnveidot savas vācu
valodas zināšanas tiem, kas apguva vācu valodas pama-
tus mūsu biedrības īstenotajā Eiropas Savienības
Mūžizglītības programmas projektā. Abu organizāciju sa-
darbībai ir 12 gadu vesture.

Mellē pavadījām veselu nedēļu. Tas ir gana liels laiks,
lai tuvāk iepazītu Melles pilsētu un tai piederošo lauku te-
ritoriju, un cilvēkus, kas tur dzīvo un strādā. Tās esam mēs
- Skaidrīte, Nellija un Daina.

Brēmenes lidostā mūs sirsnīgi sagaidīja Ursula un
Hildegarde. Pēc divu stundu brauciena bijām jau Mellē.
Tikām izmitinātas katra savā ģimenē, bet jau vakarā Ursulas
un Bengta von Bistramu mājā notiek sapazīšanās vakars.
Bengta dzimtas saknes meklējamas Latvijā Neretas pusē.
Kupls un varens dzimtas koks grezno lielās lauku mājas
zāles gala sienu.  Brīnumainā kārtā arī mēs ar Nelliju kaut
ko saprotam un spējam kontaktēties. Paldies Skaidrītei par
sniegtajām pamat zināšanām vācu valodā.

Katras nākamās dienas pasākumi bija ļoti rūpīgi sa-
plānoti. Neaizmirstamu iespaidu atstāja katrs izbrauciens,
katra vieta un cilvēki, ar kuriem satikāmies. Vispirms jau
pati Melle. Vācijas mērogos tāda mazpilsētiņa vien ir, ot-
rajā Pasaules karā pažēlota un maz postīta. Lauku teri-
toriju pievilcīgu dara paugurainais reljefs un vāciešiem rak-
sturīgas  senas sarkanu ķieģeļu un dakstiņu mājas, cita
gan jau ieguvusi mūsdienīgus vaibstus.

Viesojoties arī citās laipno biedrības cilvēku mājās, šķiet,
ka katrā vācietī mīt dārznieka gēns - gaumīgi un praktis-
ki ierīkoti apstādījumi, neliela siltumnīca, kārtība un tī-
rība visapkārt. Ļoti iecienīti ir rododendri un hortenzijas.
Un viss, kā mēs, latvieši, sakām - aug griezdamies. Vācieši

ciena un godā savus senčus, par ko liecina dzimtas senlietas,
kurām atrasta vieta mūsdienīgajā interjerā.

Spilgtā atmiņā paliks arī apmeklētie dievnami - gan lu-
terāņu, gan katoļu. Tos mums  izrādīja interesantā gide
kultūras vēsturniece Rozvita Pentzeka, kura ļoti daudz zina
arī par Baltijas valstīm, īpaši baznīcām.

Šķiet, ka Vācijā pamazām zūd šķirtne starp luterāņu un
katoļu konfesijām. Par to liecina atvērtie altāri un māk-
slinieciski veidotie koka krusti ar Kristus tēlu - Kristu kā
glābēju, bet ne mocekli. Krusti ir iekārti griestos, un pār-
ņem sajūta, ka mēs visi esam viņa redzeslokā, viņš mūs
redz un uzklausa.

Izstaigājām Melles vecpilsētu, tajā daudz jūgendstila ēku,
saglabājušās arī ļoti vecas būves, kuras ir rūpīgi restau-
rētās. Apmeklējām pilsētas Rātsnamu un Jēkabpils lau-
kumu. Iespaidīgi. Divus vakarus bijām mākslas baudītā-
jas. Noklausījāmies ērģeļmūzikas koncertu Svētā Pētera
baznīcā. Muzicēja ērģelnieks no Holandes Gerts
Oldenbeuvings, kurš Vācijā ir ļoti populārs. Brīvdabas meža
estrādē noskatījāmies jautru izrādi Melles amatieru teāt-
ra izpildījumā. Amatieri, bet spēlē kā īsti profesionāļi. Īpašs
prieks par uztvertajām frāzēm un pārliecību, ka sižeta vir-
zību varējām uztvert.

Viena diena bija veltīta Osnabrukas apmeklējumam. Tā
ir vēsturiski pazīstama kā Miera pilsēta, slavena ar savu
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iekopto rožu dārzu, milzīgu sanatoriju plaušu slimniekiem
un apbrīnas vērto 400m garo, no sīkiem žagariem veido-
to sāls sienu, pa kuru no 10m augstuma lēni burzguļo mi-
nerāliem bagāts ūdens, audzēdams uz zariņiem sāls kris-
tālus. Dabas un cilvēka radītā veselības brīnuma aizsākumi
meklējami 19.g.s.

Nedēļa paskrējusi nemanot, pienācis atvadu vakars
Urzulas un Bengta ģimenes mājā. Vakariņu galdu klāt ir
uzticēts mums visām trim. Nellija, protams, vadībā.
Mēģinājām to darīt latviskā stilā, cik nu jau tas svešā zemē
iespējams. Dejas, rotaļas un dziesmas vakara izskaņā, un
sirsnīgs atvadu brīdis. Īpašs paldies par naktsmājām un
gādību Ilsei un Horstam Kreiensiekiem, Ursulai un Bengtam
von Bistramiem, Lizelottei un Hermanim Klesseriem, arī
garšīgo smieklu īpašniecei un brīnišķīgajai fotogrāfei
Traudlai, kura pati ir no Osnabrukas, talantīgajam dārz-
niekam un atraktīvajam vectētiņam Klausam Jurgeluksam
– mūsu biedrību ilgās sadraudzības uzsācējam, kā arī vi-

siem pārējiem, kas mūs uzņēma savās mājās un kuru vār-
dus neminēju, baidīdamās kādu piemirst.

Nākošajā rītā ar vilcienu uz Berlīni un neliela ekskur-
sija pa Vācijas galvaspilsētas populārākajiem objektiem -
Branenburgas vārtiem, Unter-den-Linden aleju un televīzijas
torni bijušā mellēnieša Manfreda vadībā.

Mēs atgriežamies savā Latvijā ar bagātīgiem iespaidiem
par Melli un tās ļaudīm - vienkāršiem, sirsnīgiem, atvēr-
tiem un savai zemei piederošiem. Liels paldies par lielis-
ko kopā būšanu. Vai vēl tiksimies? To rādīs laiks.

Gandarīto brauciena dalībnieču vārdā,

Daina Miezāne

P.S. ……Berlīnes augstajā televīzijas tornī pirmo un, ie-
spējams, vienīgo reizi klusi ieskanas latviešu…Pūt, vēji-
ņi Skaidrītes, Nellijas un Dainas izpildījumā. Apkārt bez-
galīga Berlīne līdz apvārsnim, bet sirdī jau esam mājās.

Pabeigti darbi Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) pro-
jektu 3.konkursā 2015.gadā  kultūras mantojuma nozarē
atbalstītajā projektā „Gārsenes pils podiņu krāsns res-
taurācija”, kura īstenošanai no VKKF saņemts finansējums
3948,00 EUR apmērā (projekta finansēšanas līgums nr.
2015-3-KMA058). 

Podiņu krāsns, kas mūrēta no baltiem glazētiem podi-
ņiem ar kobaltzilu zīmējumu, ir vienīgais pašvaldībai pie-
derošais valsts aizsargājamais valsts nozīmes mākslas pie-
mineklis Gārsenes pagastā. 

Krāsns restaurācijas darbus šī gada maijā, jūnijā veica
sertificētas speciālistes - keramikas, stikla un porcelāna
restauratores - vecmeistares Jana Lībiete un Inta
Tiltiņa saskaņā ar projekta pieteikumā iesniegto krāsns
restaurācijas darbu aprakstu un tāmi. Projekta īstenoša-
nas izmaksas no Valsts Kultūrkapitāla fonda piešķirtajiem
līdzekļiem (materiāli, atalgojums, ceļa izdevumi) ir nedaudz
mazākas par plānotajām -  EUR 3860,83, pārējie izdevu-
mi ir pašvaldības līdzfinansējums.

Projekta rezultātā valsts nozīmes mākslas piemineklis
atguvis sākotnējo izskatu, tā sānā saglabāta krāsns krā-
su pase – atrādītas iepriekšējās 9 krāsns krāsojuma kār-
tas. Šī gada augustā pils izstāžu zālē tiks izvietota fotoiz-

stāde „Gārsenes pils podiņu krāsns restaurācijas gaita”.
Pateicība par sniegto atbalstu projekta īstenošanai

Gārsenes pils pārvaldniecei Ilzei Meržvinskai un viņas  ko-
mandai - Guntaram Geidam, Dacei Geidai, Edītei Līdumai,
kā arī Aknīstes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību
speciālistei Lāsmai Prandei!

I.Cālīte,
telpiskās attīstības plānotāja

Pabeigts projekts „Gārsenes pils podiņu
krāsns restaurācija”

Vispārīgas ziņas. Edinburgas her-
coga starptautiskā jauniešu pašau-
dzināšanas programma AWARD radās
Lielbritānijā, 1956.gadā, pateicoties
Edinburgas hercoga prinča Filipa, vācu
pedagoga Kurta Hāna un pirmās veik-

smīgās Everesta ekspedīcijas vadītā-
ja lorda Hanta pūlēm. Jau no pro-
grammas AWARD pirmsākumiem, tā
ieinteresēja cilvēkus arī ārpus
Lielbritānijas, un pateicoties univer-
sālajai struktūrai, kas bez sarežģīju-

miem var tikt pielāgota dažādu kul-
tūru īpatnībām, sabiedrības slāņu ie-
spējām un jauniešu individuālajām vēl-
mēm un iespējām, tā drīz vien pakā-
peniski izplatījās visā pasaulē, un ta-
gad ir pieejama 140 valstīs. No
2006.gada programma AWARD pie-
ejama arī Latvijas teritorijā, kur tās
darbību nodrošina Valsts izglītības sa-
tura centrs.

Programmu AWARD, kura pare-
dzēta ikvienam jaunietim vecumā no
14 līdz 24 gadiem, veido četras pa-
matjomas: brīvprātīgais darbs, fiziskā
sagatavotība, jaunas prasmes un pie-
dzīvojumu ceļojums. Jomu izpildes laiks

EIDINBUGAS HERCOGA STARPTAUTISKĀ JAUNIEŠU
PAŠAUDZINĀŠANAS PROGRAMMA AWARD
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atkarīgs no tā, kāda līmeņa – bronzas,
sudraba vai zelta – apbalvojumu jau-
nietis vēlas saņemt par ieguldītajām
pūlēm paša labā.

Bronzas līmenis
ir paredzēts ikvienam
jaunietim, kurš ir 14 līdz
24 gadus vecs

Sudraba līmenis
ir paredzēts ikvienam
jaunietim, kurš ir 15 līdz
24 gadus vecs  

Zelta līmenis
ir paredzēts ikvienam
jaunietim, kurš ir 16 līdz
24 gadus vecs  

Brīvprātīgais darbs ir joma, kuras
mērķis ir iemācīt jaunietim sniegt pa-
līdzību citiem un darīt sabiedrībai liet-
derīgu darbu.

Jaunas prasmes ir joma, kura rosi-
na jaunieti attīstīt vai padziļināt savas
intereses, radošumu un praktiskās ie-
maņas. Apgūstamās prasmes var būt
tādas, kas noder ikdienā, profesionā-
lajai izaugsmei vai redzesloka papla-
šināšanai.

Fiziskā sagatavotība ir joma, kas pa-
līdz uzturēt labu veselību un fizisko for-
mu.

Piedzīvojumu ceļojums ir joma, kas
veicina piedzīvojumu garu un atklā-
jumu prieku, veicot ceļojumu grupā
mazpazīstamā vidē.

Zelta projekts ir zelta līmeņa joma,
kur, sadarbībā ar citiem jauniešiem,
mazpazīstamā vidē jāīsteno sadzīvisks
projekts.

AWARD
PROGRAMMU
ĪSTENOJAM

AKNĪSTES BJC
Aknīstes Bērnu un jauniešu centrs

pagājuša gada septembrī uzņēma
AWARD vēstnešus – Valsts izglītības
satura centra Interešu izglītības un au-
dzināšanas darba nodaļas vecāko re-
ferenti, Programmas AWARD nacionālo
koordinatori Latvijā Katrīnu Sprudzāni
un jauniešus, kas īsteno AWARD pro-
grammu Latvijā. Tie iepazīstināja klā-
tesošos jauniešus ar Edinburgas her-
coga starptautisko jauniešu pašaudzi-
nāšanas programmu AWARD.

Pēc šī apciemojuma, septiņas jau-
nietes – Elīna Bērziņa, Ivonna
Iesalniece, Arta Sala, Gunta Levicka,
Sintija Zaičenkova, Vineta Strumska,
Elvita Svikša pieteicās par AWARD da-

lībniecēm. Meitenes īs-
tenoja jauno prasmi un
fizisko prasmi.
Jāturpina brīvprātīgais
darbs.

Noslēdzies veiksmīgi
ir Piedzīvojumu ceļo-
jums, kas notika 23. un
24.augustā, kad
AWARD dalībnieces de-
vās divu dienu pārgājie-
nā ar nakšņošanu teltīs.
Starts pārgājienam sā-
kās pie Aknīstes kafej-
nīcas „Liepas” stāvlau-
kuma, kas turpinājās
caur Susēju un Asari (se-
nais ceļš) līdz Bubuļu
ezeram, kur notika nak-
šņošana teltīs. Nākošajā
rītā jaunietes turpināja
ceļu atpakaļ līdz Aknīstei
(Bubuļu ezers, Asare,
Vilkupe, Susēja,
Aknīste). Jāpiebilst, ka
Piedzīvojumu ceļojumā
visas nepieciešamās lie-
tas (maiņas drēbes,
ēdiens, guļammaisi, telts,
paklājiņi un dažādi rīki
izdzīvošanai) jābūt līdzi
un pārgājiens jāveic sve-
šā vidē, nedrīkst pār-
vietoties pa asfaltētiem
ceļiem. Abās dienās tika
noieti 33 km. Katrā
pārgājienā nepieciešams
uzraugs, kas rūpējās
par dalībnieku drošību
(E.Ķiķēna). Lai
Piedzīvojumu ceļojums
tiktu ieskaitīts par noti-
kušu, nepieciešams ser-
tificēts novērtētājs, kas
periodiski pievienojas
pārgājiena dalībniekiem
un izvērtē grupas vei-
kumu un sniedz par to
atdzinumu. Mūsu
AWARD vienības dalīb-
nieču Piedzīvojumu ce-
ļojumu novērtēja bija
Katrīna Sprudzāne - Programmas
AWARD nacionālā koordinatore Latvijā. 

AWARD programmas dalībnieču at-
sauksmes par Piedzīvojumu ceļojumu.

Elīna Bērziņa: „Piedzīvojumu ce-
ļojumā patika brīvā dabā kopā ar mei-
tenēm interesanti pavadīt laiku.” 

Ivonna Iesalniece: „Patika būt
kopā ar draugiem un veikt pārgājienu,
lai pārbaudītu savas spējas.”

Arta Sala: „Piedzīvojumu ceļojumā
patika viss! It īpaši kopā ar draudze-
nēm vārīt zupu un spēlēt kārtis.”

Gunta Levicka: „Patika pats pār-
gājiens un kopā ar draudzenēm pava-
dītais laiks. Nebiju pārliecināta, vai va-
rēšu izturēt tādu garu ceļojumu, bet
veiksmīgi tiku galā. Īpaši patika uguns-

kurā vārīt zupu, tāpat celt telti, izdo-
māt spēles, lai nebūtu garlaicīgi.”

Sintija Zaičenkova: „Patika viss
Piedzīvojumu ceļojums, kopā būšana
ar meitenēm un interesanti pavadītais
laiks.”

Vineta Strumska: „ Piedzīvojumu
ceļojumā patika kopīgās aktivitātes,
pārgājiens pa maz zināmām vietām, de-
žūrēšana pie ugunskura.” 

Elvita Svikša: „Patika pats
Piedzīvojumu ceļojumā pavadītais
laiks, it īpaši sēdēšana pie ugunsku-
ra, desiņu cepšana, dziesmu dziedā-
šana, zefīriņu – „maršmelovu” cepša-
na uz koka iesma, spēļu spēlēšana un
citas aktivitātes.”      

E.Ķiķēna
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II Sēlijas novadu Jauniešu
dienas „Dzimis Sēlijā”

20. un 21. augustā visi Sēlijas novada jaunieši divas die-
nas atpūtās, sportoja Neretas novada Ērberģē. Pirmajā die-
nā, bez svētku atklāšanas, iekārtošanās telšu pilsētiņā,  jau-
nieši baudīja grupas „Olas” un „Rock&Beries” koncertus,
kā arī Neretas un Ilūkstes jaunās grupas un citu novadu
DJ parūpējās, lai jaunieši varētu izdejoties līdz rīta gais-
mai. Atklāšanas ceremonijā tika noskaidrots, ka nākamās
Sēlijas Jauniešu dienas „Dzimis Sēlijā” notiks Jaunjelgavā.
Arī nākamgad tas noteikti būs augusta mēnesī, lai īsi pirms
došanās uz skolām jaunieši varētu satikties, kopā sportot,
iespējams iegūt jaunus draugus vai satikt vecos. 

Arī Aknīstes aktīvākie jaunieši startēja otrās dienas spor-
ta sacensībās. Daudzi novadi Aknīsti uzskata  par spēcī-
gu tieši volejbolā un mūsu jaunieši to arī  attaisnoja. Sīvā
cīņā ar Neretas komandu mūsējie izcīnija 2.vietu. Volejbolu
spēlēja Elīna, Jānis, Arvis un Ralfs. Piedzīvojumu spēlē
Jaunie Rīgas Sargi – „Cīņa par Sēliju” apbrīnojamu iztu-
rību, saliedētību, sportiskumu un zināšanas demonstrēja
Alise, Alvis, Gatis, Armands un Kristaps. Šī disciplīna bija
arī Latvijas Ģenerāla Kausa izcīņas 6.posms. Spēles misi-
ja ir palīdzēt jauniešiem atklāt patriotisma jūtas, veidot un
stiprināt valstiskuma apziņu, saliedēt jauniešus, veicināt sa-
darbību. Pārbaudījumi ir stratēģijā, vēsturē, fiziskajā sa-
gatavotībā, izdzīvošanas skolā utt.. Arī šeit Aknīstes nov. ko-
manda izcīnija 2.vietu, piekāpjoties Salas nov. komandai,
lai gan divos grūtākajos posmos mūsējie bija stiprākie, veik-
lākie, ātrākie. Tikai viņi paši zina, ko šis pārbaudījums no
viņem prasīja. Ar smaidu visi sagadīja mūsu futbola komandu,
kur liels paldies ir Alenam, Ivetai Agnesei, Madarai, kā arī
tiem jauniešiem, no citiem novadiem, kuri palīdzēja cīnīties.
Organizatori bija sarūpējuši arī dažādas individuālās sa-
censības, lai jaunieši, kuri nepiedalās komandu sporta vei-
dos, dienu pavadītu interesanti un aizraujoši. 

Paldies visiem mūsu jauniešiem, jūs esiet labākie! Īpašs
paldies Elīnai un Alisei, kuras aktīvi darbojās Sēlijas Jauniešu
padomē „SēJa”, kā arī organizēja Aknīstes nov. komandas. 

Aknīstes kult.darba organizatore  Aiga

Jauniešu apmaiņas projektā
dodamies uz Spāniju

Trīs jauniešu grupas no Latvijas ( 15 ) , Grieķija ( 15) un
Spānijā ( 15 ), kā arī 2 līderi no katras valsts, dosies jaunatnes
apmaiņas programmas „Trash Music” ietvaros uz
Onteniente Spānijā, veicinot starpkultūru līdzāspastāvēšanu
, ar mērķi dalīties pieredzē un personīgās problēmas. Lai mā-
cītos integrēties sabiedrībā, lai diskutētu par darba meklē-
šanas iespējām un veidiem. Uzzinās par mūziku kā universālu
komunikācijas veidu un uzlabos savas angļu valodas pras-
mes, jo darba un saskarsmes valoda būs angļu. 

Iespēju Sēlijas jauniešiem doties apmaiņas projektā pie-
dāvāja Laura
Liepiņa no
Viesītes pašval-
dības, kura rak-
stija šo projektu.
Aknīstes pašval-
dība, atbalstot sa-
vus jauniešus,
aizdeva līdzekļus
biļešu iegādei, pēc
projekta realizē-
šanas nauda tiks
atgriesta. No
Aknīstes piedalī-
sies 5 sportiski un
aktīvi jaunieši.
Jauniešu vārdā –
paldies par šo ie-
spēju. Atbraukuši
noteikti dalīsi-
mies iespaidos.

Aknīstes 
kult. darba 
oganizatore

Aiga
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2016. gadā tika iesniegti 11 iedzīvotāju projekti.
Atbalstīti 7:
“Atpūta pie Svētavota” S.Plikša – EUR 250,00
“Baltais dievnams-baznīcas elektroinstalācijas renovācija” V.Venediktovs – EUR 250,00
“Sakopta vide-baznīcas apkārtnes zāles appļaušana, iebraucamā ceļa grants seguma atjaunošana” J.Stalidzāns –

EUR 250,00
“Vienoti vides labiekārtošana” V.Stolbņikova – EUR 250,00
“Aknīstes Romas katoļu baznīcas apkārtnes labiekārtošana” A.Putāns – EUR 500,00
“Baskāju taka senjoriem” Z. Ribāka – EUR 500,00
“Disku golfs Aknīstē” S. Šmite – EUR 500,00

Par Aknīstes novada projektu konkursu

Iekārtots bērnu laukums
Aknīstes novada pašvaldība, turpinot uzsākto tradīci-

ju, izsludināja projekta konkursu, finansiāli atbalstīt
Aknīstes novada iedzīvotāju idejas.

Arī mēs, Parka ielas 6B iedzīvotāji, pieteicām savu pro-
jektu, ar mērķi, labiekārtot bērnu spēļu laukumu mājas
pagalmā. Projekts tika atbalstīts, piešķirot finansējumu
250.00 EUR. Par piešķirtajiem līdzekļiem tika izveidots bēr-
nu spēļu namiņš ar slidkalniņu, atjaunoti soliņu dēļi, iz-
veidotas kāpnīšu šūpoles, nokrāsoti šūpoļu statņi, kā arī
uzstādīts basketbola grozs. Projekta realizācijas gaitā iz-
darījām daudz vairāk, nekā bijām plānojuši, jo kokmate-
riālus saņēmām kā ziedojumu.

Kopīgiem spēkiem un radošām idejām izdarīts ir daudz.
Bērnu laukums priecē gan bērnus, gan pieaugušos. Līdz
ar mums priecājas arī tuvējo kaimiņu bērni.

Pateicamies Aknīstes novada pašvaldībai par iespēju ie-
gūt finanšu līdzekļus ideju īstenošanā. Pateicamies viesiem,
kas palīdzēja, ieguldīja savu darbu un atvēlēja savu brī-
vo laiku, bērnu laukuma labiekārtošanai, bērnu ikdienu
padarot krāsaināku. Pateicamies Viktoram Žukovskim par
ziedotajiem kokmateriāliem. 

Valentīna Stolbņikova
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Vai tu zini kā spēlēt golfu? Vai tu zini, kā spēlēt golfu
ar lidojošo šķīvīti? Atnāc uz Sēļu parku, Bērnu jauniešu
centru un estrādi!

Kas ir disku golfs?
Disku golfs ir brīvā dabā spēlējama spēle, kas ir golfa

un frisbija krustojums
Kā to spēlēt?
Disku golfs tiek spēlēts līdzīgi tradicionālajam golfam,

tikai bumbiņas vietā, kas jāiesit bedrītē,disku golfā lido-
jošais šķīvītis jātrāpa speciālā grozā. Spēle tiek sākta iz-
vēloties punktu, no kura sākt izpēli. Pirmais spēlētājs met
šķīvīti groza virzienā. Spēli turpina no tās vietas, kur disks
ir nokritis. Ja disks tiek iemests kokos, krūmos vai ūde-
nī, to jāizvelk ārā un jāatsāk spēle notuvākās mešanai pie-
mērotākās vietas. Uzvar tas, kurš ar pēc iespējas mazāk
metieniem iemet disku spēles grozā.

Spēles diski atšķiras pēc to lidojuma attāluma. Putter ir
tuvo metienu disks, midrange ir vidējo metienu disks
un driver ir tālo metienu disks.

Spēles trase
1. Pirmais grozs atrodas Sēļu parkā
2. Otrais – pie Bērnu un jauniešu centra
3. Trešais grozs atrodas estrādē
Ģērbšanās
Spēlējot disku golfu nav nepieciešams speciāls apģērbs,

tomēr vieglāk ir spēlēt brīvā, ērtā un laika apstākļiem pie-
mērotā apģērbā.

Drošības noteikumi
Nestāvi diska mešanas ceļā!
Disku no groza izņem tikai tad, kad neviens vairs ne-

met disku.
Spēles laukumu pēc sevis atstāj tieši tādu, kāds tas bija

pirms Tevis.
Maksa par spēli
Disku golfa spēlēšana ir bez maksas, bet par saņemta-

jiem diskiem ir jāatstāj drošības nauda un personas ap-
liecinoši dokumenti.

Projekta vadītāja Santa Šmite

V. Ancīša Aknīstes bibliotēka
informē

Jaunieguvumi augustā

Gripando, Džeimss. Gultā ar sve-
šinieku : psiholoģisks trilleris
Abdullajevs, Čingizs. Ačgārna rea-
litāte : [detektīvromāns]
Teilore, Katrīna. Daringemhola.
Lēmums : romāns
Nesbē, Jū. Tarakāni : [kriminālro-
māns]
Toda, Anna. After. Pēc mūsu tikša-
nās: romāns
Simses, Mērija. Melleņu vasara : ro-
māns
Bjorks, Samuels. Es ceļoju viena: kri-
minālromāns
Roberts, Nora, 1950-. Mēnessgaismas
atvarā: romāns
Teilore, Katrīna. Daringemhola.
Atgriešanās : romāns
Vailda, Meredita. Mīlestība : romāns
Moriartija, Laiena. Hipnotizētājas
mīlas stāsts : romāns
Osvalds, Džeimss. Dvēseļu grāma-
ta : [detektīvromāns]
Bankovskis, Pauls, 1973-. Trakie
veči : [stāsti]
Forde, Keitija. Franču dēka : romāns
Judina, Dace, 1970-. Trīs klikšķi līdz
laimei : [detektīvromāns]
Spīlmena, Lori Nelsona. Sapņu sa-
raksts : romāns
Mensela, Džila. Brīvais lidojums : [ro-
māns]
Krenca, Džeina Ena. Dziļie ūdeņi :
detektīvs
Barro, Nikolā. Sievietes smaids : ro-
māns

Kļavis, Aivars, 1953-. Likvidētie au-
tobusi : [romāns]
Zīle, Monika, 1941-. Pieplakt debe-
sīm : [romāni]
Koberbēla, Lēne. Lakstīgalas nāve:
detektīvromāns
Ņemcova, Božena. Vecmāmiņa : ro-
māns
Avotiņa, Daina, 1926-. Nezūdošā vēr-
tība: romāns
Auziņš, Arnolds, 1931-. Zvans no viņ-
pasaules : [romāns]
Lapsa, Lato, 1969-. Zem Muhameda
bārdas : Izraēla, Palestīna, Turcija,
Irāna, Ēģipte, Jordānija, Sīrija
Pīrsa, Leslija. Izdzīvotāja : romāns
Kreicbergs, Toms, 1985-. Lopu eks-
presis: romāns
Lojāns, Jānis. Rundāles zaglis : romāns
Puriņa, Inga, 1974-. Nesoli man lai-
mi : romāns
Krogzemis, Džeimss, 1925-
2015. Klaidonis : latvieša piedzīvoju-
mi, kuģojot pa Rietumeiropas upēm un
kanāliem
Bomane, Korina. Taureņu sala : ro-
māns
Gabaldone, Diāna. Spāre dzintarā:
romāns
Seleckis, Vilis, 1950-. Ardievas me-
žam : vēsturisks romāns

Bērnu un jauniešu literatūra

Brosa, Helēna. Vislabākais draugs:
bērnu stāsti
Zālīte, Māra, 1952-. Mamma un tē-
tis kūrortā
Watson, Brown. Princešu pasakas
Ledus laikmets. Lielā sadursme : ki-
nostāsts

Papīra darbi
Briedis, Leons, 1949-. Saputrotā put-
ra : [dzejoļi]
Gripari, Pjērs. Labais velniņš un ci-
tas Brokā ielas pasakas
Lindgrēne, Astrida. Emīls un Īda no
Lennebergas : [stāsti]
Zvirgzdiņš, Juris, 1941-. Lauvas rū-
ciens : [stāsts]
Meklējot Doriju : kinostāsts
Krisps, Dens. Tikai ne Aivija
Pokita! : [stāsts]
Zandere, Inese, 1958-. Lupatiņu rīts
: [stāsts]
Parvela, Timo. Pauls raksta blogu:
stāsti bērniem
Stiltons, Džeronīmo. Uzmanību,
sniega cilvēks!: stāsti bērniem
Tamms, Henriks. Nindzja Timijs un
nozagtie smiekli: stāsti bērniem
Pīčone, Liza. Toms Geitss. Viss ir lie-
liski (it kā): karikatūras
Ridels, Kriss. Ada un stindzinošā ska-
te : [romāns]
Kerliņa, Mirdza, 1949-. Brāļi
Grābekļi: stāsti bērniem
Mans luksofors
Jautājumi un atbildes : grāmata ar lo-
dziņiem
Es jau protu lasīt
My little Pony : komiksu albums
Stiltons, Džeronīmo. Dīvainais no-
tikums olimpiskajās spēlēs : [stāsts]
Smeila, Hollija. Nepiemērotā modele:
jaunatnes proza
365 joki : starpbrīži bērniem un vecā-
kiem
Formena, Geila. Ja es palieku : [ro-
māns]
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Aicinām visus interesentus mācīties dejot līnijdejas Asares kultūras namā. Nodarbības vadīs Inga Kraševska.
Par nodarbību laiku vienosimies!

Pieteikšanās - 28390203, 28657492

Aknīstē  tiek piedāvāti
aizvien jauni pakalpojumi

iedzīvotājiem
Šogad  martā  skaistumkopšanas speciāliste kosmeto-

loģijā Agnese Moisejeva atvēra salonu Aknīstē.  Nu tas
turpina paplašināties un piedāvā jaunu pakalpojumu-
presoterapiju jeb limfodrenāžas zābakus.

Presoterapija jeb limfodrenāžas zābaki ir mehāniska ma-
sāža ar mainīgu gaisa spiedienu, kā rezultātā uzlabojas asin-
srite un limfas plūsma. Šī procedūra palīdz ārstēt celulī-
tu, novērst dažādas izcelsmes tūskas, likvidēt venozās at-
teces traucējumus. Ļoti efektīva procedūra pie „smagu„ un
pietūkušu kāju problēmas.

Presoterapiju izmanto gan ārstnieciskos, gan kosmētiskos
nolūkos. Šī aparāta motors producē saspiestu gaisu, spie-
diens automātiski un vienmērīgi tie iespiests „zābakos”, vei-
dojot maigus, ritmiskus spiediena viļņus. Tie sākas no pirkst-
galiem vai potītēm un dažu sekunžu laikā uzslīd līdz augš-
stilbiem, sēžamvietas, gurniem, rokām, tad spiediens au-

tomātiski no visām ķermeņa daļām izzūd un sākas nāka-
mā spiediena fāze. Spiediena daudzumu un uzpildīšanas
ātrumu ir iespējams regulēt individuāli katram klientam.

Presoterapijas efekts:
• Uzlabo asinsriti un limfas plūsmu
• Samazina tūsku
• Aktivizē vielmaiņu
• Mazina celulītu
• Novērš liekā šķidruma uzkrāšanos
• Stiprina saistaudus
• Tonizē ādu
• Mazina nogurumu, relaksē
• Palīdz izvadīt no organisma kaitīgos vielmaiņas

gala produktus – toksīnus
Kontrindikācijas: dziļa asinsvadu tromboze, infekcijas

(iekaisumi, limfangīts), smags endartrīts un artrīts (3 un
4 stadija), sirdsnepietiekamība, hemofilija, paaugstināta
kapilāru sieniņas jutība, grūtniecība.

Vēnu problēmu gadījumos nepieciešama konsultācija ar
ārstu.

Divus mēnešus pēc bērniņa piedzimšanas sieviete var
apmeklēt limfodrenāžas procedūru.

Limfodrenāžas procedūras ir ieteicamas cilvēkiem ar maz-
kustīgu dzīvesveidu – profilaktiski.

Pakalpojuma cena (viena reize)
Visam ķermenim (kājas + vēders + rokas) 
60 min. – 15 €
40 min. – 10 €
Atsevišķi vēderam vai rokām un kājām
60 min. – 10 €
40 min. – 8 €
Presoterapijas kurss 8 līdz 12 reizes vai pēc ārsta norī-

kojuma!
Viesīte, Raiņa iela 5, Otrdienās, trešdienās no 9-18 Tālr.

22478864
Aknīste, Skolas iela 9, I stāvā. Ceturtdienās, piektdie-

nās no 9-18 Tālr. 28331530.
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Jodupe svin svētkus
27. augustā Aknīstes novada pašvaldības
pārstāvji viesojās Jodupes pašvaldībā uz pa-
sākumu „Ardievas vasarai”. Jau daudzu gadu
garumā Aknīstes novada pašvaldību un
Jodupes pašvaldību vieno draudzība.
Svētku laikā notika vietējo uzņēmēju tirdziņs,
kurā tika piedāvāti rokdarbi, medus un da-
žādi konditorejas izstrādājumi. Koncertā ska-
nēja lietuviešu tautas mūzika, bet viena dzies-
ma tika veltīta viņu kaimiņiem – latviešiem,
kura tika izpildīta latviešu valodā. Jodupes
pašvaldības vadītājs aknīstiešus iepazīsti-
nāja ar vilnas un lina izstrādājumiem, ku-
rus vēl joprojām ražo Jodupes vilnas ražo-
šanas cehs.

L. Prande

Lai vienmēr visskaistākās rozes
Tev dzīves ceļmalā zied,
Lai mūžam Tev laime pa priekšu 
Kā nemaldīgs ceļvedis iet.

Sveicu Smaidu un Katrīnu skaistajās
jubilejās! Vēlu veselību, dzīvesprieku
un daudz saulainu dienu jūsu dzīvē!

Mamma

Kolēģīte Ludmila!

Tev sava saule, pašai sava debess,
Un gaišāks rīts un klusāks tevim vakars;
Tev katra diena jaunu domu atnes,
Un, lai pār Tevi laime mirdz!

(Bērtiņa)
Sirsnīgi sveicam 50 gadu jubilejā! 
Vēlam veselību, sirdsmieru!
Kolēģi: Kristīne, Mairis, Lidija 
„Kraujās”

Aicinājums  aknīstiešiem  rūpēties par
veselību un skaistu figūru

FIGŪRAS DRAUGI- Klubs, kas vieno cilvēkus ar liekā svara problēmām un interesentus par veselīgu uzturu. Šajā
programmā katram cilvēkam individuāli, balstoties uz dzimumu, vecumu, augumu un svaru, tiek aprēķināts tas ener-
ģijas daudzums, kas nepieciešams vielmaiņai, situācijā, kad tiek samazināts liekais svars. Balstoties uz to, tiek pie-
dāvāts plašs dažādu produktu klāsts VIENĪBĀS, kas nepieciešams, lai svars samazinātos ilgtermiņā. Īpašas reko-
mendācijas ir pusaudžiem un barojošajām māmiņām. Pieteikšanās grupai pa tālr.29128709, nodarbības 2x mēne-
sī trešdienu vakaros sākot ar oktobra vidu, Dzirnavu ielā 9, Aknīstes senioru centra telpās.

Pateicība! 
Lones tautas nams- pasākums „Vedējs 2016”

Izsaku sirsnīgu pateicību Skaidrītei Medveckai un Jānim Subatiņam par iniciatīvu svētku tapšanā, kā arī par
jauko pasākuma vadīšanas stilu. Paldies par siltajiem vārdiem, ko veltījāt novadu atraktīvajiem ļaudīm. 

Pateicība šoferim Jānim, kas mūs vizināja uz Loni.
Tāpat pateicība Veriņai par ielūgumu uz šo brīnišķīgo pasākumu.

Paldies loniešiem par viesmīlību un radītajiem svētkiem, tie mums sniedza lielu prieku un gandarījumu. 
Paldies Lāsmai par fotosesiju!

Seniore   Lidija Drazdovska 



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”. 

Zeltu pasmēlu upē,
sudrabu vītolā,
laimi atradu vārdā,
bēdu kas gainīja.
Zeltu un sudrabu dalu
tam, kam nava nekā,
vārdu, bēdu kas gainī,
viju pasakā.
Zelta un sudraba gana,
pasaka uguni kur;
sāls un maizes kad pietrūkst,
ābele ābolu tur.

Sirsnīgi sveicam lielajās jubilejās
Genovevu Grigali un 

Maigu Lāci!
Labu veselību, izturību 

un dzīvesprieku vēl bijušās 
darbabiedrenes:

Silvija, Regīna, Betija, Lūcija,
Paulīna

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

Sveicam Aknīstes novada
dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrētos bērniņus: Sofiju
Lapiņu un Tomu Linartu.

Kopā ar vecākiem priecājamies
par viņu nākšanu pasaulē!

Aknīstes novada dzimtsarakstu
nodaļa

Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt
kā ziedlapiņām, kuras saulē 

plaukst,
Atļauj šodien saviem gadiem 

skanēt
kā melodijai, kura sirdī šalc.
Ļauj kādam sapnim šodien
zvaigznēs mirdzēt,
Lai dienu skrejā tie pie tevis trauc!

/A.Āre/
Augustā nozīmīgās jubilejas
svin:
Livčāns Jānis  
Miltiņa Natālija  
Vecvagare Ligita  
Zavadskis Valērijs  
Buiķis Andris  
Goldberga Regina  
Ielejs Aivars  
Barons Sauļs  
Mazureviča Biruta  
Sakapilve Dzintra  
Seškovskis Māris  
Šīrone Velda  
Freimane Valija  
Grāvelis Modris  
Putāns Antons  
Pūpols Viesturs  

Aizbridās saulīte – noslīdēja
Debess malā;
Izira cerība sārti zaļā.
Nu es stāvu ceļa galā.

(J. Poruks)
Pieminēsim Aknīstes novada
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
Mūžībā aizgājušos:
Deksniene Genovaite   
01.08.2016 03.03.1932  
Hrisanfovs Sergejs  
01.08.2016 04.09.1979  
Mazureviča Irma   
08.08.2016 21.09.1923  
Rutkovskis Jānis  
06.08.2016 14.06.1973  

Aknīstes novada dzimtsarakstu
nodaļa   

Lai domu spārni,
Smalki kā zīds,
Nes vienmēr uz varavīksni!
Lai allaž uz pleca
Saules pilns rīts
Vērš nedienu
Zeltainā drīksnā.
Lai Laima nes 
Klēpjiem mīļumu
Un rieksta čaulā
Slēdz bēdas!

Septembra mēnesī dzimšanas
dienu svin:
Lilita Fedorova
Mārīte Nastaja
Smaida Zaičenkova
Sirsnīgi sveicam jubilāres!

Aknīstes novada pašvaldības 
darbinieku arodbiedrība

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

(M. Jansone

Visdziļākie līdzjūtības 
apliecinājumi Ainai Strikai, 

vīru Ivaru izvadot pēdējā gaitā.
Mājas iedzīvotāji

“Klusums,
tevis vairs nav,
tikai atmiņas,
kas aizkustina dvēseli,
vārdi, kas nepateikti, – skan.”

(A. Gļauda.)
Klusa, bet patiesa līdzjūtība

Sandrai Zariņai Juri mūžības 
ceļā pavadot. 
Broņa un Antons Putāni

Tu biji mūsu baltā diena,
Tu biji pati labākā, māt!

Izsakām dziļu līdzjūtību
Valentīnai Petrokienei un 
tuviniekiem, no māmuļas 

atvadoties.
Broņa un Antons Putāni

Aknīstes novada senioru 
grupa izsaka sirsnīgu 

pateicību namu pārvaldes 
vadītājam Aleksandram Vītolam

par atsaucību 
transporta nodrošināšanā 

un šoferim Gunvaldim
Miezānam par labvēlīgo
attieksmi brauciena laikā 
uz Aglonu 15. augustā.

Vēl jau augusts smaržīgas rozes
Tavās rokās reibinot liek,
Vēl jau svešas tev asteru skumjas.
Liesmo dvēselē mežvīna prieks.
Vēl to dienu vesela jūra,
Kas kā pīlādži dvēselē zied.
Pie tā zeltainā mākoņa turies,
Kurā vasara nenoriet.

K. Apšukrūma

Sveicam augusta jubilārus
Annu Žindigu
Sarmīti Buholci
Ligitu Vecvagari
Sandru Plikšu

Biedrība ,,Manai mazpilsētai
Aknīstei’’

Cik tukšs un kluss nu kaktiņš, māt,
Kurš varēs Tavā vietā stāt,
Kurš grūtā brīdī pienāks klāt?
Neviens tik tuvs vairs nebūs, māt.

Skumju un atvadu brīdī mūsu 
visdziļākā līdzjūtība Valentīnai

Petrokienei un tuviniekiem, 
mammu mūžības ceļā pavadot. 
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