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l Piedalīties kā partnerim Latvijas Vides aizsardzības fonda projektu konkursa “Multisektorālie projekti” aktivitātes ”Nacionālas nozīmes vides izglītības infrastruktūras izveide, godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi” Sēlijas novadu apvienības projektā „Sēlijas dabas vērtības nākotnei”. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas kā
partnerim EUR 5714,29 apmērā, no tām:
- publiskais finansējums - EUR 4285,72;
- pašvaldības finansējums - EUR 1428,57.

l Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Aknīstes Pakalpojumi”, reģistrācijas Nr. 45403000709, Gada
pārskatu par 2016.gadu.
l No 2017.gada 1.aprīļa noteikt SIA „Aknīstes
Pakalpojumi”, reģ.Nr.45403000709, valdes loceklim mēneša
atlīdzību atbilstoši Centrālas statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo 2016.gada vidējās darba samaksas apmēram EUR 859,00
(astoņi simti piecdesmit deviņi euro), piemērojot koeficientu

1.1 un noapaļojot pilnos euro - EUR 945,00 (deviņi simti četrdesmit pieci euro) mēnesī.
l Noteikt īres maksu pašvaldībai piederošajā daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā Skolas ielā 10, Aknīstē, Aknīstes
novadā, – 0,40 euro/m2, no kuriem 0,26 euro/m2 ir apsaimniekošanas maksa, ar 01.05.2017.
l Apstiprināt 2017.gada pašvaldību vēlēšanu vienas stundas tarifa likmi par darbu 1) Aknīstes novada vēlēšanu komisijā:
- komisijas priekšsēdētājam – 3,70 EUR/h,
- komisijas sekretāram – 3,60 EUR/h,
- komisijas loceklim – 2,50 EUR/h;
2) Aknīstes novada iecirkņu vēlēšanu komisijā:
- komisijas priekšsēdētājam – 3,45 EUR/h;
- komisijas sekretāram – 3,35 EUR/h;
- komisijas loceklim – 2,50 EUR/h.
l Piešķirt līdz 900,00 EUR VUGD ZRB Jēkabpils daļas Aknīstes postenim grīdas seguma pārbūves darbu apmaksai no pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem.
l Piešķirt 200,00 EUR biedrībai “Sansusī” Susējas festivāla sagatavošanas posma pasākuma, 29.aprīļa ugunskura koncerta, organizēšanai no kultūras budžeta līdzekļiem.
l Piešķirt līdz 520,00 EUR dzīvojamās mājas
Augšzemes ielā 34, Aknīstē, tehniskās ekspertīzes veikšanai
no pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem.
l Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr. 11/2017 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot
atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē”.
l Pārcelt Aknīstes novada pašvaldībai pakļautajās iestādēs un struktūrvienībās darba dienu no piektdienas,
2017.gada 5.maija, uz sestdienu, 2017.gada 13.maiju.
l Apstiprināt Aknīstes novada attīstības programmas
2014.-2020.gadam Investīciju plānu 2017.-2019.gadam.
l Apstiprināt Aknīstes vidusskolas attīstības plānu 2017.2020.gadam.
Atzīt izsoli par Aknīstes pašvaldības īpašumā esošā dzīvokļa Augšzemes ielā 36 – 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanu par nenotikušu.
l Apstiprināt 2017.gada 23.februāra izsoles par Aknīstes
novada pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala
“Jaunkalni”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.5662 003 0287 – 3,54 ha platībā, atsavināšanas rezultātus.
l Apstiprināt noteikumus “Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodikas un izcenojuma apstiprināšanas kārtība”.
l Izbeigt ar 1 personu noslēgto zemes nomas līgumu par
pašvaldības zemes gabala nomu 1,2 ha platībā, kadastra
Nr.56620030125, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā.
l Izbeigt ar 1 personu noslēgto zemes nomas līgumu par
pašvaldības zemes gabala nomu 0,4 ha platībā, kadastra
Nr.56440040165, Asares pagastā, Aknīstes novadā.
l Iznomāt 1 personai pašvaldībai piekrītošo zemes ga-

balu 0,0450 ha platībā, kadastra Nr.56050010442, Skolas
ielā 19, Aknīstē, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0502 – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem.
l Iznomāt 1 juridiskai personai pašvaldības zemes gabalu 0,2117 ha platībā ar kadastra Nr.56250070199 (zemes lietošanas mērķis 1000 – neapgūta ražošanas objektu apbūves zeme), un zemes gabalu 0,2650 ha platībā ar
kadastra Nr.56250070166 (zemes lietošanas mērķis 1105
– atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas), Aknīstes pagastā, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem.
l Iznomāt 1 personai pašvaldībai piekrītošo zemes gabala daļu 1,5 ha platībā, kadastra Nr.56250050125, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas
mērķis 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
l Atļaut 1 personai izstrādāt zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma Augšzemes ielā 66, īpašuma kadastra
Nr.56050010611, Aknīstē, Aknīstes novadā, sadalīšanai.
l Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Gastelāni”,
īpašuma Kadastra Nr.56250040058, Aknīstes pagastā,
Aknīstes novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
56250080028 - 0,5 ha platībā. Zemes vienība tiks pievienota nekustamajam īpašumam „Kaktiņi”, Aknīstes pagasts,
Aknīstes novads.
l Atļaut 1 personai izstrādāt zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma “Censoņi”, kadastra Nr.56250010050,
Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanai.
l Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Siliņi”, īpašuma
kadastra Nr.56440050020, Asares pagastā, Aknīstes novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56440050348
– 2,02 ha platībā. Zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu
un adresi “Graudu centrs”, Ancene, Asares pagasts, Aknīstes
novads.
l Piešķirt 5 personām apbedīšanas pabalstu. Kopā EUR
600,00.
l Piešķirt brīvpusdienas 100 % apmērā 1 novada izglītības iestādes bērnam līdz 31.05.2017.
l Piešķirt 1 personai vienu istabu Dzirnavu ielā 9,
Aknīstē, Aknīstes novadā, un slēgt īres līgumu.
l Uzsākt Aknīstes novada pašvaldībai piekritīgo nekustamo īpašumu (dzīvokļu) Skolas ielā 21 – 1 un Skolas
ielā 21 – 3, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanas procesu: veikt dzīvokļu inventarizāciju, vērtēšanu un ierakstīšanu
Zemesgrāmatā uz Aknīstes novada pašvaldības vārda.
l Piešķirt Aknīstes novada pašvaldības izpilddirektoram J.Gavaram atvaļinājuma daļu no 18.04.2017. līdz
25.04.2017. J.Gavaru atvaļinājuma laikā līdz aizvietos
Aknīstes saimniecības daļas vadītājs N.Zariņš.

Lauksaimniekiem!

10.martā Ādažos notika biedrības Zemnieku saeima kongress-konference.
Zemnieku saeimas valdes priekšsēdētājs atkārtoti tika
ievēlēts Juris Lazdiņš. Tajā piedalījās Zemkopības ministrs
Jānis Dūklavs un LAD vadītāja Anna-Hedviga Vītola.
Zemkopības ministrs Dūklavs īsumā pieskārās visām nozarēm.
Piena lopkopība. Beidzoties kvotu periodam tika draudēts, ka kvotas tiks pārpildītas un zemniekiem nāksies maksāt soda naudas, taču , lai tās pārsniegtu pietrūka tikai 2,5
dienu izslaukuma. Sākotnēji, pārtraucot piena eksportu uz
Krieviju, zemnieki jutās apjukuši, jo nebija strādāts uz citu

Kā jau katru gadu, arī šajā gadā tiks organizēts pieredzes brauciens( vai braucieni). Tie ir plānoti uz jūnija vidu
un otro pusi, kad visas deklarācijas un platību maksājumi būs aiz muguras. Viens maršruts jau ir izstrādāts.
Skatīsimies kā darbojas mazie pārstrādes uzņēmumi
Limbažu pusē. Varat droši ieteikt ko vēlaties apmeklēt –kādas nozares vai kādu novadu. Ieteikumi tiks ņemti vērā!
Lauku attīstības konsultante Irēna Butkus. T:
25649618 e-pasts: irenakonsultants@inbox.lv
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Domes sēžu protokoli
un audioieraksti
publicēti mājaslapā
www.akniste.lv sadaļā
Dome – Domes sēžu lēmumi
Kancelejas vad. I.Buiķe

valstu tirgiem. Šobrīd eksportē uz 21 valsti un nupat atvērts tirgus ar Kanādu. Piena cena ir nostabilizējusies. Kaut
gan ir samazinājies govju skaits valstī, piena izslaukums
ir kāpis.
Bioloģiskā saimniekošana. 12% no LIZ platībām ir
reģistrētas kā bioloģiskās. LAD ir konstatējis arī blēdības
gadījumus reģistrējot BLA, bet reāli neražojot. Sākot ar
2018 gadu tiks prasīti vismaz 200 euro/ha ieņēmumi (pēc
2017. gada deklarācijas). Jaunas saistības 2017. Gadā var
uzņemties tikai par dārzeņu, kartupeļu un ilggadējo stādījumu platībām.
Cūkkopība. Nav bažas, ka beigs pastāvēt. Cenas uz
cūkgaļu ir cēlušās. Slimības uzliesmojuma gadījumā konstatēts, ka tās ir cilvēciskās kļūdas.
Par zemes privatizāciju. Šobrīd grozījumi ir trešajā
lasījumā. Pretendentiem tiek prasīta s A pakāpes valodas
zināšanas.
Mežsaimniecība. Notiks mežu vērtēšana, radīsies jauni biotopi. To veic Vides ministrija, sekos līdzi, lai sistēma
būtu pārredzama un mežu īpašnieki informēti.
Graudkopība. 6 mlj., kas bija paredzēti, kā kompen-

sācija graudkopjiem, simtprocentīgi nenosedza visus zaudējumus. Jāpievērš uzmanība augu aizsardzības līdzekļiem.
Katru gadu no atļauto augu aizsardzības līdzekļu reģistra
tiek dzēsti 15-20 preparāti.
Aitkopība. Latvijā šobrīd ir 72120 galvas. Diemžēl aitas gaļu veikalos nevar ieraudzīt.
Tiešmaksājumi. No 11.aprīļa līdz 22. maijam varēs pieteikties platību maksājumiem. Jāpievērš uzmanība, lai tiktu ievilkti visi attiecināmie krustiņi-vēlāk tie nav labojami. 15. Jūnijs-pēdējā diena, kad var iesniegt maksājumu
pieteikumu ar samazinājumu 1% dienā. Uz 15. Jūniju LIZ
jābūt vai nu īpašumā vai lietošanā.
Par miglotāju testēšanu. Šogad tas ir jāveic obligāti, bet sakarāar to, ka ir liels apjoms testējamās tehnikas,
kas nepaspēs-soda nauda netiks piemērota.
LAD vadītāja Anna -Hedviga Vītola atzīmēja MLS
projektu vērtēšanu un teica, ka lauku cilvēki esot ļoti radoši. Par problēmām projektos: 1)saimniecību mākslīga dalīšana, 2)lopu pārvietošana tikai uz papīra, ne faktiski,
3)problēmas ar iepirkumiem, kā arī pašiem ļoti labi jāpārzina
projektā esošā informācija un cipari, jo pie kontroles saimnieks tikai rausta plecus un nesaprot, kas rakstīts.
Lauku attīstības konsultante Irēna Butkus

Par biedrību „Zemnieku saeima“
Biedrība ‘Zemnieku saeima’ skaitļos

Svarīgākie darbi 2016. gadā
l Finanšu atbalsts krīzes skartajām

2017 gada sākumā-882 biedri.
-35% no Zemgales, 30% no
Vidzemes,20% no Kurzemes, 15% no
Latgales.
ZSA biedru sadalījums pēc apgrozījuma, tūkst.EUR
l 16% <15
l 23% <15-50
l 23% 51-150
l 19% 151-350
l 9% 351-700
l 7% 701-1500
l 2% >1500
l
l

nozarēm(piens, cūkas, augkopība)
l Lauksaimnieku dīzeļdegvielas
sistēmas pilnveidošana: Atļauja marķēto
degvielu izmantot produkcijas un izejvielu pārvadāšanai
l Piedalīšanās starptautiskās tirdzniecības politikas veidošanā
l Piedalīšanās LAP pasākumu ieviešanas pilnveidošanā
l Zaļināšanas prasību vienkāršošana
l Nodokļu sistēmas pilnveidošanas
process

l LIZ iegādes procesa pilnveidošana
un izmantošanas veicināšana
l Piedalīšanās jaunās KLP veidošanā
l Iesaistīšanās klimata un vides politiku veidošanas pasākumos
l Noorganizētas 3 atklātās valdes sēdes ar uzņēmumu apmeklējumiem
l Piedalījāmies informatīvajos seminārosreģionos-24
l Risināti biedru individuālo problēmu jautājumi (LAD, VAAD, IUB,apdrošinātāji, tehnikas tirgotāji)
Noorganizētas 3 lauku dienas: inovatīvās tehnoloģijas augkopībā, kūts-
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mēslu izkliedes tehnoloģijas un tehnikas demonstrējumi
apauguma novākšanai un meliorācijas sistēmu kopšanai
l Noorganizēti; -starptautiska konference par meliorāciju,
izglītojošs brauciens uz Čehiju, un Igauniju
l Noorganizētas Zemnieku sporta spēles un lauksaimnieku Jaungada balle.
Biedrības „Zemnieku saeima” darbības prioritātes 2017 gadā.
Prioritārie stratēģiskie darbības virzieni:
l Jaunā( no 2020 gada ) perioda plānošanas politikas
veidošana
l Latvijas lauksaimnieku saražotās produkcijas konkurētspējas stiprināšana
l Nodokļu sistēmas optimizācija
l Politikas integrēšana;-Kopējā Lauksaimniecības
Politika, Vides un Klimata politika, Infrastruktūras un enerģētikas politika.
Lauksaimnieku interešu aizstāvēšana vides aizsardzības un klimata politikas veidošanā.
l Patstāvīgi sekot politikas veidošanas procesiem un aizstāvēt ražojošu saimnieku intereses
l Skaidrot sabiedrībai lauksaimnieciskās ražošanas likumsakarības un ieguvumus, ko dod lauksaimnieki
l Piedalīties zināšanu un informācijas bāzes veidošanā pozīciju pamatošanai un aizstāvēšanai:
-Sadarbība ar zinātniekiem,
-Piedalīšanās darba grupās
-Projektu īstenošana, u.c.
Latvijas lauksaimnieku konkurētspējas stiprināšana
l Aktīva iesaistīšanās Eiropas Savienības likumdošanas izstrādē COPA/COGECA darba grupās
l Darbs pie „finanšu vides” pilnveidošanas
-Resursu cenas pazemināšanas pasākumi
-Riska vadības pasākumu attīstīšana
-Nodokļu optimizācija
l Iesaistīšanās starptautiskās tirdzniecības līgumu veidošanas procesā
l Latvijas lauksaimnieku interešu aizstāvība krīzes situācijās.
Latvijas lauksaimnieku konkurētspējas stiprināšana
l Viedokļa paušana par ES lauksaimniecības nozares
regulējošo aktu un starptautisko līgumu projektiem(pozīciju saskaņošana, atzinumi u.c.)
l Vietējo produktu atpazīstamības veicināšana
l Ražošanas apstākļu uzlabošana
l Līdzdalība starptautiskajos sadarbības projektos, nodrošinot pieredzes apmaiņu un zināšanas pārnesi.
Lauksaimniecībai labvēlīgas uzņēmējdarbības vides vei-

došana Latvijā.
l Piedalīšanās lauku attīstības programmas 2014-2020
(LAP) ieviešanas nosacījumu pilnveidošanā
l Darbs ar nodokļu sistēmas uzlabošana
l Lauksaimniecības izglītības pilnveidošana
l Administratīvā sloga mazināšana
l Sadarbības stiprināšana ar pašvaldībām
l Vienam lauksaimniekam pieejamās Valsts garantijas summas lilmita palielināšana
l Pieņemamu risinājumu meklēšana vides pasākumu
ieviešanai lauksaimnieciskajā ražošanā
Lauksaimniecībā izmantojamo zemju ilgtspējīgas izmantošanas veicināšana.
l Atbalsta mehānismu veidošana LIZ ilgtspējīgai apsaimniekošanai)aizaugušas LIZ atgriešanai ražošanā, meliorācijas sistēmu atjaunošanai un uzturēšanai, augsnes
auglības saglabāšanai, u.c.)
l Zemes iegādes kritēriju stiprināšana
l Zemes kreditēšanas programmas pilnveidošana
l Latvijas Zemes fonda stiprināšana
Biedru izglītošana un zināšanu papildināšana
l Iknedēļas informatīvā vēstule e-pastā
l Četri krāsaini žurnāli biedriem
l Informācija Zemnieku saeimas mājas lapā
l Publikācijas laikrakstos un Žurnālos
l Semināri, konferences un informatīvās dienas
l Konsultācijas klātienē, rakstiski un telefoniski
l Īpaši piedāvājumi no mūsu sadarbības partneriem
l Lauku dienas tehnoloģiju demonstrējumiem
l Privātās konsultācijas
Biedru iesaistīšana organizācijā
l Atvērtas valdes un padomes sēdes reģionos
l Semināri
l Tieša sarunas
-Uzrunājot kaimiņus, paziņas, citus lauksaimniekus
l Informācija medijos
l Speciālas kampaņas
-Žurnālu izsūtīšana noteiktu organizāciju biedriem.
Biedrības viedokļa paušana
l Intervijas un piedalīšanās TV un radio raidījumos
l Sadarbība ar citām NVO
l Preses relīzes
l Piedalīšanās lauku dienās, konferencēs, semināros
l Jaunākās ziņas sociālajos medijos twitter, facebook
l Piedalīšanās sabiedrības informēšanas pasākumos(piem. Atvērtās dienas laukos)

Pilnveido marķētās
dīzeļdegvielas piešķiršanas
kārtību lauksaimniekiem

kurā audzē augus, ko tradicionāli izmanto par enerģētisko kultūru.
Tāpat izmaiņas noteikumos paredz noteikt saudzīgākas prasības attiecībā uz minimālo ieņēmumu apmēru no
viena apsaimniekotā zemes hektāra bioloģiskajām saimniecībām. Turpmāk lauksaimniecības produkcijas ražotājs,
kura saimniecība ir sertificēta atbilstoši normatīvajiem aktiem par bioloģisko saimniecību, būs tiesīgs saņemt marķēto dīzeļdegvielu ar samazinātu akcīzes nodokļa likmi, ja
tā ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas būs vismaz
200 eiro no hektāra (neieskaitot saņemto valsts un Eiropas
Savienības atbalstu).
Saudzīgākas prasības noteikumos sagatavotas, ņemot
vērā, ka saimniecības, kurās tiek izmantotas bioloģiskās
lauksaimniecības saimniekošanas prakses un metodes, īpaši attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu un mēslošanas
līdzekļu lietošanu, nespēj iegūt vienlīdz lielas ražas apjomu no viena hektāra salīdzinājumā ar konvencionālajām
saimniecībām, kurām nav šādu ierobežojošu nosacījumu.

Otrdien, 14. martā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos, kas nosaka samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošanas kārtību marķētai dīzeļdegvielai. Izmaiņas noteikumos paredz
ar 2017./2018. saimniecisko gadu atcelt tiesības iegādāties
degvielu ar samazināto akcīzes nodokļa likmi par zemes
platību, kurās tiek audzēta kukurūza biogāzes ieguvei, jo
Latvijā kukurūzu audzē gan lopbarības ieguvei, gan biogāzes ieguvei kā enerģētisko kultūru.
Izmaiņas nosacījumos nepieciešamas, jo jau šobrīd saskaņā ar likumu “Par akcīzes nodokli” lauksaimniecības
produkcijas ražotājs nav tiesīgs iegādāties marķētu dīzeļdegvielu ar samazinātu akcīzes nodokļa likmi tādas lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības apstrādāšanai,
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Lauku attīstības konsultante Irēna Butkus

Lauku attīstības konsultante Irēna Butkus.

Latgales novada Mūsdienu deju kolektīvu
radošais konkurss
2.kārta šogad notika Līvānu novada Kultūras centrā,
šī gada, 24 .martā.
Aknīstes novadu pārstāvēja Aknīstes BJC mūsdienu deju
grupa „Hop-hip”, kas bija viena no 60 deju kolektīvu konkursa dalībniecēm. Konkurss bija cīņa par pakāpēm, kas
izpaudās savstarpējā konkurencē, jo katrs centās parādīt
savu labāko sniegumu. Patiess prieks par 1.-4.klašu mūsdienu deju grupu „Hop-hip” (21 dalībnieks), kas ļoti centās un sevi parādīja, cik labi vien spēja.
Konkurss bija arī brīnišķīgs, krāšņs un jaudīgs koncerts,
kas pārsteidza ar mūsdienu deju stiliem, izvēlēto mūziku,
dejas horeogrāfiju, tās izpildījumu un interesantiem tērpu risinājumiem.
Paldies mūsdienu deju skolotājai Intai Mežaraupei par
ieguldīto darbu un apņēmību savu deju grupu parādīt
Latgales novada Mūsdienu deju kolektīvu radošā konkursa
2.kārtā. Skolotājai bija veiksmīgi izdomāta dejas
„Satikšanās ar gaismu” horeogrāfija, kam pamatā ņemts
kurmīša tēls.
Paldies atbalstītājiem, kas pievienojās konkursa dienā
– mammām Gintai Kolosovskai un Kristīnei Sidorenkovai!
Paldies mūsu faniem – Dāvim Salcevičam un Marikai
Andersiņai (jo īpaši par trīs plakātu veidošanu)!
Evija Ķiķēna

V. Ancīša
bibliotēkas
Jaunieguvumi
martā
Čemberlena, Diāna. Sadragātie
sapņi : romāns
Lejiņš, Jānis, 1954-. Vīrieša sirds:
vēsturiska proza
Judina, Dace, 1970-. Ceturtais
kauliņš : par veciem grēkiem jāmaksā dubultā: detektīvromāns
Toda, Anna. After. Pēc kritiena :
romāns
Klementa, Dženifera. Lūgšanas
par nolaupītajām: romāns
Ferrante, Elena. Jaunais uzvārds:
romāns
Linka, Šarlote. Pieviltā : romāns
Railija, Lūsinda. Ēnu māsa :
Zvaigznītes stāsts: romāns
Kaijaks, Vladimirs, 19302013. Vēstule : romāns
Malpasa,
Džodija
Ellena. Miesassargs : [romāns]
Auziņš, Arnolds, 1931-. Pūcei aste
noziedēja: romāns
Šepetis, Rūta. Jūras sāļums : vēsturisks romāns
Bērnu un jauniešu literatūra
Kercdorfere, Bārbele. Whats App
meitenes; jauniešu proza

Šukis, Daiņus. Ezītis, kurš mīlēja slepeni : notikumi jautrajā lauku sētā
Kalninskis, Toms. Zaķa Garauša
laimes zeme: bērnu stāsti
Staka, Agija, 1969-. Āpsēns Pēcis
negrib mazgāties: bērnu stāsti
Barbie un māsas : stāsts miedziņam
Skaistule un Briesmonis: bērnu
stāsti

Gārsenes pagasta
bibliotēkas
jaunieguvumi
2017.gada
1.ceturksnī.
Nozaru literatūra:
Bērziņa. Gārsene un gārsenieši.
Dīpoldere. Filcēti adījumi.
Gavaina. Attiecību rokasgrāmata.
Kligina. Dāvināšanas prieks.
Kursīte. Zīmju valoda: latviešu žesti.
Landorfa. Iz redzēts.
Līvmane. Mīl – nemīl. Atvērto siržu sarunas.
Ozola. Izskats – personības spogulis.
Petričeka. Bertrams Rozenbergs.
Strubergs. Anatolijs Danilāns.
Dakteris ar atvērtu sirdi.
Svilpe. Zasa un tās ļaudis Sēlijas
novadā.
Šarma. Izcilības stundas.

Žuļņevs. Mācāmies vadīt auto.
Daiļliteratūra:
Ābele. Duna.
Auziņš. Kā toreiz Virdžīnijā.
Baldači. Džekpots.
Belševica. Tās dullās Paulīnes dēļ
un citi stāsti.
Delanijs. Mikimoto pērles.
Dimante. Cita meitene jeb Senā
kāzu nakts.
Dombrovska. Alkas.
Ermlere. Meistarstiķis.
Grūbe. Ducis cara rubļu jeb no svētdienas līdz svētdienai.
Indridasons. Purvs.
Judina. Septiņi vakari.
Koljers. Ceturtais lielākais Latvijā.
Kota. Istaba.
Lukjanskis. Rēta akmenī.
Manfelde. Virsnieku sievas.
Mote. UltiMatum.
Robertsa. Asara zirnekļa tīklā.
Skujiņš. Dziļurbums laikā.
Teilore. Sniega eņģelis.
Vailda. Triumfs.
Zoldnere. Atspulgi akā.
Literatūra bērniem:
Blaitona. Slavenais piecnieks.
Piedzīvojumi kontrabandistu smailē.
Cimmermane. Mis Edisona mūsu
ģeniālā ķertā skolotāja.
Hovards. Auniņš Šons. Lielā
bumbošanās.
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Hovards. Auniņš Šons. Visi uz jūru!
Lalemana. Vilks, kurš gribēja mainīt krāsu.
Maša un lācis. Darbīgie stāsti.
Ozola. Ala.
Paegle. Zīlīte.
Purvītis. Sniegpārsliņas piedzīvojums.
Štelmahere. Piglas stāsti.
Piedzīvojumi ar kartupeļiem.
Lasītāju dāvinājumi:
Agrā renesanse.
Alēns. Fantomasa važās.

Barouzs. Tarzans un dubultnieks.
Birkmanis. Fotogrāfiskas piezīmes.
Borns. Grāfienes pameitas ērkšķainais ceļš.
Brauns. Da Vinči kods.
Laicens. Izlase.
Legzdiņš. Čikāgas piecīšu brīnišķīgie piedzīvojumi.
Lībieši 44 atbildēs.
Linklēters. Toreiz Amerikā.
Man uzauga divas vārpas.
Stavro. Aleksandrs Laime un
viņa zelta upe.

Teic, māmiņa, manu darbu.
Trota. Nesāpini manu sirdi.
Turgeņevs. Stepes karalis Līrs.
Umulis. NATO un Latvijas drošība.
Vadims. Sātana memuāri.
Zolā. Parīze.
The New Testament = Jaunā derība
Лапса.
Иная кухня : под
законной »крышей«
Урбанович. Черновики будущего
: Латвия 1934-1941

KULTŪRAS PASĀKUMU PLĀNS
APRĪLĪ
8. APRĪLĪ
plkst. 10.00 Gārsenes k/n Galda spēļu turnīra noslēgums
Vienspēļu sacensības Badmintonā (pieteikšanās līdz plkst.10.00)
Plkst. 20.00 Apbalvošana, diskoballe ar groziņiem. DJ Gun4a
14. APRĪLĪ
plkst. 10.00 Aknīstes v-sk. P.Vanaģeļa kauss volejbolā.
16. APRĪLĪ
Gārsenē
Plkst. 12.00 Lieldienu svinēšana pie kultūras nama.
Plkst. 16.00 Gārsenes amatierteātra pirmizrāde A.Banka „KREDĪTS”
Asarē
Plkst. 14.00 Parkā Lieldienu pasākums „ Nu atnāca liela diena”
Plkst. 22.00 Groziņballe ar grupu „Alise” Ieeja- EUR 4;17. APRĪLĪ
Plkst. 12.00 Aknīstes BjC pasākums ģimenēm „Svinēsim LIELDIENIŅU”
22. APRĪLĪ Vislatvijas Lielā talka
4. MAIJĀ
Aknīstes novadpētniecības muzeja teritorijā.
Plkst. 15.00 „Baltā galdauta svētki”
Plkst. 15.30 akcija „Apskauj Latviju” – ozola stādīšana
6.MAIJĀ Pavasara gadatirgus Aknīstē, Parka ielā 1a
na apgūt vai pilnveidot latviešu valodas prasmes latviešu valodas kursos pieaugušos iedzīvotājus, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda, kuri nav bezdarbnieki, darba meklētāji vai skolēni. Priekšroka tiks dota jauniešiem
vecumā līdz 25 gadiem. Mācības notiks pa A1, A2, B1, B2,
un C1 līmeņiem.

Aicina mācīties
latviešu valodas
kursos
Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju
centrs (TITC) sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu
projekta “Latviešu valodas kursi Jēkabpils pilsētas un apkārtējo novadu: Krustpils, Jēkabpils, Salas, Aknīstes,
Viesītes un Pļaviņu pilsētas iedzīvotājiem” ietvaros aici-
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Kursi ir BEZMAKSAS, kursu beidzējiem noslēgumā jākārto bez maksas pārbaudījumu Valsts izglītības satura centrā.
Nodarbības notiks 2 reizes nedēļā vakaros Jēkabpils TITC
un Pļaviņās.
Kursu dalībnieku reģistrācija un testēšana no 30. 03.
2017. – 12. 04. 2017.
Pieteikšanās: pa tālr. 65221333/ mob. 26101166, e-pasts:titc@titc.lv vai mājas lapā www.titc.lv
Reklāmas informatīvais materiāls ir sagatavots ar
Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Par reklāmas informatīvā materiāla saturu atbild Jēkabpils TITC,
līgums Nr.2017.LV/LV/17.

Neērtais jautājums
Aknīstes iedzīvotāji, kā arī Aknīstes novada iedzīvotāji ir redzējuši, kāda ir situācija Radžupes ielas daudzdzīvokļu māju iekšpagalmos un arī posmā starp Skolas ielu
un Radžupes ielu 3 (aiz vecās domes ēkas), tur, kur tirgus
dienās notiek tirgošanās. Aknīstes pašvaldībā esam vērsušies vairākkārt ar lūgumu risināt šo situāciju.
ATKĀRTOTI, šoreiz caur avīzi, vēršamies pie cienījamajiem deputātiem. Jau astoņdesmitajos gados, ceļot daudzdzīvokļu mājas, tika izveidots arī iekšpagalmu segums. Laika
gaitā Radžupes ielā 3 tika ierīkots veikals, mainīts kopīgais ūdensvads (kā rezultātā tika bojāts segums), pēdējo
gadu laikā paplašinās arī pilsētas tirgus laukums un tas
ietekmē dzīvojamā rajona ceļa noslogotību. Daudzdzīvokļu
māju iedzīvotāji savu iespēju robežās ir centušies veikt uzlabojumus, piemēram, izveidojuši auto stāvlaukumus, tīrījuši sniegu, ar spaiņiem bēruši ciet izveidojušās bedres.
Šo iekšpagalmu braucamo daļu izmanto ne tikai mūsu māju
iedzīvotāji, bet arī visi tie, kuri apmeklē veikalu un tirgu.
Sakarā ar to, ka māju iekšpagalmu stāvoklis ir kritisks,
lūdzam sakārtot Radžupes ielas daudzdzīvokļu māju iekšpagalmus, atjaunojot asfaltbetona segumu un novadīt vai
savākt lietus ūdeņus.
Iedzīvotāju iesniegums ar parakstiem tika iesniegts 2016.
gada 29.septembrī uz kuru nekādas atbildes vai reakcijas
nebija. 2017.gada 1. martā biedrība „Kaimiņi -3” rakstīja
iesniegumu, arī nekādas reakcijas un atbildes nebija.
Iesniegumā esam lūguši šo teritoriju sakārtot, pamatojoties uz Likumu par pašvaldībām, II NODAĻU PAŠVALDĪBU KOMPETENCE, 15. pants, nosaka, ka
Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas:
1) organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus
(ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;
2) gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un
citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana;
atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu
pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana);
Rodas jautājums, kāpēc pašvaldība nespēj rast risinājumu? Vai kāds ir aizdomājies, cik daudz Aknīstes iedzīvotāju tur dzīvo, kuriem tas ir aktuāli? Tur ir 102 dzīvokļi,
no kuriem iedzīvotāji, caur šo nesakārtoto teritoriju dosies
uz nākamajām pašvaldību vēlēšanām.
Radžupes ielas iedzīvotājs

Aknīstes novada pārstāvji iepazīst
iedzīvotāju kopdarbības pieredzi Elkšņos
Vietējās rīcības grupas „Lauku partnerība Sēlija” kārtējais izbraukuma
seminārs uzņēmējdarbības un kopdarbības veicināšanai šoreiz veda uz
Viesītes novada Elkšņu pagastu. Tur
darbojas veiksmīgā uzņēmēja Jolanta
Kovnacka - pēc senām vecmāmiņas receptēm radītās „Alīdas kafejas” ražotāja. Tā kā ražotne atrodas Elkšņu cen-

trā, Jolanta vēlējās parādīt arī citus objektus, ar ko lepojamies - Alberta
Eglīša mantojumu Elkšņu skolas ēkā
un Atmiņu istabu pagastmājā.
Kā izteicās Aknīstes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Gavars,
viņu satrauc situācija, ka laukos daudz
tukšu, neizmantotu telpu, tai pašā laikā vietējo iedzīvotāju interešu grupām

nav vietas, kur sapulcēties un kopā darboties. Jo jebkurai darbībai vajag telpas, kur strādāt, aprīkojumu un mēbeles, kur novietot materiālus un eksponēt paveikto. J.Gavars patīkami
pārsteigts redzot, ka Elkšņos tam ir
rasts risinājums - pagastmājas telpās,
kur agrāk bija ciema izpildkomiteja un
sarkanais stūrītis, tagad biedrība
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miņu novadu un ieraudzīt lauku iedzīvotāju darbības pozitīvus piemērus.
Rudīte Urbacāne,
Elkšņu pagasta Atmiņu istabas
vadītāja. Tel.29273475
R.Urbacānes foto:
1. Tukšajā Elkšņu pamatskolas ēkā
izvietota bijušā skolas absolventa, leģionāra, rakstnieka un publicista
Alberta Eglīša mantojums – latviešu
trimdas mākslinieku gleznu galerija un
retu grāmatu kolekcija.
2. Semināra dalībnieki 28.februārī pārrunā redzēto Elkšņu pagasta
Atmiņu istabā.
„Vides un tūrisma attīstības klubs
Sēlija” izveidojusi Atmiņu istabu ar bagātīgu materiālu klāstu par pagasta ļaudīm un mājvietām, vietējā interešu grupa (VIG) rokdarbu pulciņš „Savam
priekam” nodarbojas ar seno rokdarbu
prasmju apgūšanu. Slēgtās pasta telpas atvēlētas jauniešiem novusa spēlei. Realizējot jauniešu iniciatīvu projektu, iegādāti novusa galdi, pieredzējuša spēlētāja Ā. Barduļa vadībā vakaros notiek treniņi. Tas paveikts, pagasta pārvaldes vadībai uzklausot un
atbalstot iedzīvotāju ierosmes.
Aknīstes novadu 28.februāra seminārā Elkšņos pārstāvēja Jānis
Gavars, novadpētniecības muzeja vadītāja Līga Jaujeniece, pašavaldības tūrisma speciāliste Jurgita Dūna un brīvprātīgā darbiniece no Slovākijas
Simona Katianova. Viņi atzinīgi izteicās
par iespēju atbraukt uz tuvāko kai-

Mobilais mamogrāfs
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai - Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies 27.aprīlī. Pie Aknīstes sociālā
pakalpojuma centra, Skolas iela 9.
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!!
· Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma).
· Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu,
kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu - PAR MAKSU.
Pieraksts notiek pa telefoniem 67 14 28 40 un 27
86 66 55 (lūgums iepriekš sagatavot personas kodu)
ar cieņu Jolanta Selezņeva SIA Veselības centrs 4
Mobilo mamogrāfu projekta pacientu koordinatore
mobila.mamografija@vc4.lv
tālr.: 278 666 55
tālr.: 671 428 40
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Informācija plašsaziņas līdzekļiem
28.03.2017

Traktortehnikas vadītāja eksaminācija
tiek elektronizēta
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk - VTUA)
2017.gada pirmajā pusgadā plāno veikt izmaiņas traktortehnikas vadītāju atestācijas procesā, lai uzlabotu un
celtu traktortehnikas eksaminācijas procesa kvalitāti.
Eksaminācijas process sastāv no teorētiskā - eksāmens
par ceļu satiksmes un drošības jautājumiem, kā arī ekspluatācijas drošības jautājumu eksāmens (eksternam) un
praktiskā bloka - iemaņu eksāmens.
Eksaminācijas teorētisko bloku ir paredzēts elektronizēt (eksāmens jākārto testa veidā).
Savukārt praktiskās vadīšanas eksāmenu pretendents
varēs pieteikt kā līdz šim - sev tuvākajā VTUA birojā un
veikt tuvākajā pieejamajā eksaminācijas vietā savā novadā.
Traktortehnikas vadīšanas (iemaņu) eksāmenu pretendents var kārtot tikai pēc sekmīgas teorētiskā eksāmena
ceļu satiksmes un drošības jautājumos, kā arī traktortehnikas ekspluatācijas drošības jautājumu eksāmena veikšanas.
Sākotnēji plānots, ka teorētisko eksamināciju varēs veikt:
Rīgas reģiona nodaļā – Ogrē un Rīgā;

Zemgales reģiona nodaļā – Bauskā, Dobelē un
Jēkabpilī;
Vidzemes reģiona nodaļā - Balvos, Madonā un
Valmierā;
Latgales reģiona nodaļā – Daugavpilī un Rēzeknē;
Kurzemes reģiona nodaļā - Liepājā, Saldū un Talsos.
Traktortehnikas vadītāja eksāmeniem pretendentam jāpiesakās ne vēlāk kā divas darba dienas pirms plānotās
eksaminācijas norises.
Vadītāju apliecību nomaiņu (beidzies derīguma termiņš,
nozaudēta, bojāta) varēs veikt jebkurā VTUA birojā.
Neskaidrību gadījumā vai pirms pakalpojuma saņemšanas skatīt tīmekļa vietni http://www.vtua.gov.lv/ vai jautāt tuvākajā VTUA birojā!
Informāciju sagatavoja:
Jānis Mergups-Kutraitis,
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sabiedrisko
attiecību speciālists
tālr.67027279, 26397648, e-pasts:
janis.mergups@vtua.gov.lv
Labu darīt un atdot
No sava spēka citiem,
To spēj tikai tas,
Kam ir daudz spēka.
Saule ir stipra.
Un laba sirds ir stipra.
/ J. Rainis/
Izsaku sirsnīgu pateicību
Aknīstes VSAC darbīgajam medicīnas personālam un tehniskajiem darbiniekiem, īpaši vecākajai
māsai Lidijai Balulei, ģimenes ārstei Ingūnai Jočai par Valijas
Lizetes Mežaraupes ārstēšanu, iejūtību, sirsnību, cilvēcisko attieksmi un rūpīgo aprūpi.
Liels paldies apbedīšanas pakalpojumu uzņēmumam IK „AGAO”,
izvadītājai Dzintrai Šamotai, visiem,
kas dalīja sāpju smagumu un bija
skumju brīdī, no Valijas Lizetes
Mežaraupes uz mūžu atvadoties.
Patiesā cieņā Anita Rudzīte
Elkšņos.

Tu katram viena, tikai viena,
Kurai kā pie saules bērni turas klāt.
Tāpēc ir tik grūti, skumjām
asarām birstot,
Uz mūžu zemei Tevi atdot, māt!
Izsakām līdzjūtību Jeļenai Multiņai,
izvadot māmuļu pēdējā gaitā.
Aknīstes senioru centrs.

Kā putni aiziet dusēt
Gar vakara debess malu,
Tā aiziet mūsu mīļie
Uz kluso mūžības salu.
(K. Skalbe)
Izsakām līdzjūtību Albertam un Donatam
Kreņevskiem, māsu izvadot pēdējā gaitā.
Ilmārs Lejnieks, Pēteris Kārkliņš
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Šai apsveikumā sūtām
bērzu prieku,
Ko apzeltījis plaukstošs
lazdas zars,
Un vēl simttūkstoš dzimtās
puses nieku,
Kas jūsu sirdīm prieku dāvāt var
K. Apškrūma
Aprīlī dzimšanas dienu svinēs
Antra Deksne
Dace Jaujeniece
Normunds Zariņš
Nozīmīgas jubilejas
martā svinēja
Kakste Rolands
Kostina Tatjana
Linarts Uldis
Mičulis Dainis
Pugovka Aleksandrs
Aleksis Jānis
Bareika Valdis
Lisovska Anita
Zaharevskis Jānis
Zīmels Staņislavs
Bondars Jānis
Brakovska Ruta
Goldbergs Zigurds
Bodrovs Aleksandrs
Miezāns Tālis
Vindžanovs Jānis
Kancāns Jānis
ZaičenkovsTarasijs
Bareika Jūlijs
Kurklietis Jānis
Skrode Ārija
Katens Osvalds
Korsīte Marija
Marta vēji sapūtuši
Dzīves gadus vienuviet,
Pūpolkokā sudrabotā
Šodien Tavas dienas zied.
Zied ar skaisto, zied ar labo,
Prieka bite katrā dzied,
Vēlmē pašas krāto gaismu
Katrā sirdī dāsni liet.
Marta vēji projām steigsies,
Bet lai dvēseli arvien
Prieks un mīlestības gaisma
Baltā pūpolkokā sien .
Sveicam marta jubilārus
Velgu Buiķi
Sandru Salu
Indru Melnieci
Lidiju Kolosovsku
Biedrība ,,Manai mazpilsētai
Aknīstei.

„Bērns kā solījums ienāk pasaulē
ar auglīgu sirdi un radīt gribu –
smagāko vārpu nobriedēt spēj
mazā graudā ieliktā bagātība.
(..)”
(L. Brīdaka)
Sveicam Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto bērniņu:
Martu Emīliju Faksi
un Gustavu Vanagu.
Kopā ar vecākiem priecājamies
par viņu nākšanu pasaulē!
Aknīstes novada
dzimtsarakstu nodaļa

Daudz laimes jubilāriem!
Aknīstes novada pašvaldības
darbinieku arodbiedrība

Ik katru stundu un mirkli
Lai sasilda sirdi
Ne vārdi, ne ziedi,
Bet mīļoto cilvēku sirdis Viņu dāvātais maigums un smaids!
Sveicu Valiju Pučku skaistajā
80 gadu jubilejā, vēlu stipru
veselību un dzīvespieku!
Ritma Avotu ielā, Aknīstē.
“Klusums,
tevis vairs nav,
tikai atmiņas,
kas aizkustina dvēseli,
vārdi, kas nepateikti, – skan.”
(A. Gļauda.)
Pieminēsim Aknīstes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
Mūžībā aizgājušos:
Anaitis Artūrs
Bartkeviča Ilze
Dubinskis Vilnis
Maksimovs Vladimirs
Medvecka Veronika
Mežaraupe Valija Lizete
Plikša Aina
Šabliko Nikolajs

08.07.1977
06.08.1922
27.04.1929
05.04.1952
01.01.1931
01.01.1931
07.01.1932
12.03.1943

21.03.2017
17.03.2017
27.02.2017
20.03.2017
18.03.2017
15.03.2017
13.03.2017
24.03.2017

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!
Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa
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