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Piešķirt 600,00 EUR lakatu iegādei deju kolektīvam “Dejotprieks”
no kultūras budžeta līdzekļiem.

Piešķirt 1810,00 EUR brīvpusdienu piešķiršanai PII “Bitīte” 50
audzēkņiem no 01.06.2017. – 30.06.2017. no līdzekļiem neparedzētiem
izdevumiem.

Piešķirt 2290,00 EUR PII “Bitīte” tualetes telpu remontam no
līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem.

Piešķirt 57,50 EUR Aknīstes vidusskolai 23 dalībnieku ēdinā-
šanai deju festivālā “Latvju bērni danci veda” 27.05.2017. Cēsīs no
līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem.

Izveidot jaunu amatu struktūrvienībā “Gārsenes pils”– Tūrisma
gids – 1 slodze, amatalga EUR 511,00 ar 01.06.2017.

Palielināt Aknīstes novada pašvaldības iestādes “Sociālais die-
nests” amata “aprūpētājs” vienības no 1,5 uz 1,7 slodzi ar 01.06.2017.
sakarā ar darba apjoma palielināšanos.

Pārtraukt darbību Aknīstes pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte”
uz darbinieku atvaļinājuma un telpu remonta laiku ar 2017.gada 3.jū-
liju līdz 31.augustam. Atsākt audzēkņu uzņemšanu PII „Bitīte” ar
2017.gada 1.septembri.

Noteikt maksu par atkritumu apsaimniekošanu Aknīstes no-
vada teritorijā 15,07 EUR par 1 m3 (bez PVN) ar 2017.gada 1.jū-
niju.

Iznomāt 1 personai daļu no pašvaldībai piederošā zemes gaba-
la 0,08 ha platībā, kadastra Nr.56440050263, un noslēgt zemes no-

VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” galvenā medicīnas māsa, garīgās 
veselības aprūpes māsa Leonarda Klints saņēma Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru 

un tika iecelta par ordeņa kavalieri.

Aknīstes novada domes sēdes 24.05.2017. lēmumi
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mas līgumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mērķis – sakņu dārza
vajadzībām.

Iznomāt 1 personai pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu 10,0 ha
platībā, kadastra Nr.56250050061, un zemes gabalu 14,0 ha platī-
bā, kadastra Nr.56250050070, un noslēgt zemes nomas līgumu uz
10 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0101 – zeme, uz kuras galve-
nā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Atļaut 1 personai slēgt apakšnomas līgumu ar 1 personu par ze-
mes gabala nomu 9,8 ha platībā, kadastra Nr.56250010157, Aknīstes
pagastā, uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Turpināt iznomāt 1 personai zemes gabalu 0,8100 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu Nr.56250070157, un noslēgt zemes nomas lī-
gumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0101 – zeme, uz ku-
ras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Atļaut 1 personai slēgt apakšnomas līgumu ar 1 personu par pa-
švaldībai piekrītošo zemes gabalu 8,3 ha  platībā ar kadastra  apzī-
mējumu Nr.56250070213. Zemes  lietošanas mērķis 0101 - zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Iznomāt 1 personai pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu 3,0 ha
platībā, kadastra Nr.56250010023, un noslēgt zemes nomas līgu-
mu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0101 – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Māliņi”, īpašuma kadas-
tra Nr.56250020012, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, zemes vie-
nību ar kadastra apzīmējumu 56250020013 – 2,8 ha platībā. Zemes
vienībai piešķirt jaunu nosaukumu “Māliņu Mežs”, Aknīstes pagasts,
Aknīstes novads. Nekustamā īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams
izstrādāt zemes ierīcības projektu. Atdalītajai zemes vienībai noteikt
zemes lietošanas mērķi 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība.

Piešķirt 5 personām apbedīšanas pabalstu. Kopā EUR 825,00.
Piešķirt brīvpusdienas 100 % apmērā 50 PII “Bitīte” audzēkņiem

no 01.06.2017. līdz 30.06.2017.
Piešķirt 1 personai dzīvokli Augšzemes ielā 7 – 1, Aknīstē, Aknīstes

novadā, īres līgumu slēdzot uz 3 mēnešiem.

Izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokli Spodras – 12,
Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā.

Nodot atsavināšanai Aknīstes novada pašvaldībai piekritīgo ne-
kustamo īpašumu (dzīvokli) Skolas ielā 21 - 1, Aknīstē, Aknīstes
novadā, un veikt dzīvokļa inventarizāciju, vērtēšanu un ierakstīša-
nu Zemesgrāmatā uz Aknīstes novada pašvaldības vārda.

Apstiprināt deleģēšanas līguma grozījumu projektu ar SIA
„Aknīstes Pakalpojumi” (reģ. Nr.45403000709, adrese: Saltupes iela
9, Aknīste, Aknīstes novads), par pašvaldības autonomās funkcijas
pārvaldes uzdevumu veikšanu ūdenssaimniecības jomā saskaņā ar
deleģēšanas līguma grozījumiem Aknīstes novada Asares pagastā:

ūdens ieguve, uzkrāšana un sagatavošana lietošanā līdz padevei
ūdensvada tīklā; 

ūdens piegāde no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpo-
juma lietotājiem; 

notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīsǎnas
iekārtām; 

notekūdeņu attīrīšana un novadīšana virszemes ūdensobjektos. 
Atļaut sadalīt pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu “Aknīste”,

īpašuma kadastra Nr.56250070169, Aknīstes pagastā, Aknīstes no-
vadā. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.56250070199 –
0,2117 ha platībā un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
Nr.56250070166 – 0,2650 ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu
“Aerodroms 1”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads.

Mainīt Aknīstes novada domes 25.01.2017. lēmuma Nr.11 (prot.
Nr.2)  „Par projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilak-
ses pasākumi Aknīstes novadā” īstenošanu” 3.7.punktu un izteikt
to sekojoši:

“3.7. koordinators sporta aktivitāšu rīkošanai – pamatdarba stun-
das likmes apmērā – 3,59 EUR.”

Domes sēžu protokoli un audioieraksti 
publicēti mājaslapā www.akniste.lv sadaļā Dome – Domes

sēžu lēmumi
Kancelejas vad. I.Buiķe

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2017.gada 22.martā (protokols Nr.6, 16.#)
PRECIZĒTI

Aknīstes novada domes sēdē
2017.gada 26.aprīlī (protokols Nr.8, 14.#);

Aknīstes novada domes sēdē
2017.gada 24.maijā (protokols Nr.9, 12.#)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.11/2017
“Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas 

izdošanu vai
būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi 

paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē”

Izdoti saskaņā  ar likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 15.punktu, 

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās
daļas 1., 10.punktu; 

Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu 
Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var

uzlikt  pašvaldību 
nodevas” 16.¹punktu

I.  Vispārīgie jautājumi
Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka pa-

švaldības nodevas  par būvatļaujas vai būvniecības iece-
res akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai ap-
liecinājuma kartē (turpmāk – nodevas), maksāšanas kār-
tību, kā arī nodevu maksātāju kategorijas, kuras atbrīvo-
tas no nodevu samaksas vai kurām piešķirti atvieglojumi.

Noteikumi attiecināmi uz Aknīstes novada pašvaldības
administratīvo teritoriju un ir saistoši visām fiziskām un
juridiskām personām, kuras saņem būvatļauju vai būv-
niecības akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai
apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu
Krustpils novada Būvvaldē, ņemot vērā noslēgto funkci-
ju deleģēšanas un finansēšanas līgumu ar Krustpils novada
pašvaldību par Krustpils novada Būvvaldei deleģēto pār-
valdes uzdevumu izpildi Aknīstes novada pašvaldības ad-
ministratīvajā teritorijā.

II.   Nodevas likmes
Nodevas likme, izziņas par jaunbūvi izsniegšana:
Fiziskajām personām izziņas par jaunbūvi izsniegšana

– 15,00 EUR;
Juridiskajām personām izziņas par jaunbūvi izsniegšana

– 30,00 EUR.

III.  Nodevas aprēķins par būvatļaujas izdoša-
nu, būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi
paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē
Nodeva par būvatļaujas saņemšanu būvprojektiem, kas

būvējami saskaņā ar Ministru kabineta  2014.gada 19.au-
gusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi ”, no-
sakāma pēc šādas formulas:

Nodeva (N) =  L x  k1 x k2, kur:
L- likme, kura atkarīga no platības un kuru veido visas

izmaksas, kas rodas būvprojekta saskaņošanas laikā (1.pie-
likums);

k1- būves tipa koeficients, kas piemērojams saskaņā ar
Būvju klasifikācijas CC izdevuma prasībām (2.pielikums);
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k2 – koeficients, kas atkarīgs no būvdarbu veida (jaun-
būve, pārbūve, lietošanas maiņa, atjaunošana, restaurā-
cija vai nojaukšana) (3.pielikums)

Inženiertehniskajiem tīkliem un objektiem, kuru apjo-
mu var noteikt metros (maģistrālie un vietējie cauruļva-
di, kabeļi, elektroapgādes un sakaru trases utt.), nodeva
par būvatļaujas izdošanu nosakāma pēc šādas formulas:

Nodeva (N) =  mt  x  0,30 EUR, kur:
mt- tekošo metru skaits.
Satiksmes infrastruktūras objektiem (autoceļi, maģis-

trāles, vietējas nozīmes ielas, gājēju ietves, piebrauktuves,
utt.) nodeva par būvatļaujas izdošanu nosakāma pēc for-
mulas:

Nodeva (N) =  mt  x  0,40 EUR, kur:
mt- tekošo metru skaits.
Meliorācijas sistēmām un hidrotehniskām būvēm  (dīķi,

meliorācijas sistēmas elementi utt.) nodeva par būvatļaujas
izdošanu nosakāma šādā apmērā:

meliorācijas sistēmām un ūdenstilpēm, kuru platība ir
no 0.1 ha  līdz 1 ha – 20,00 EUR; 

meliorācijas sistēmām un ūdenstilpēm, kuru platība ir
no 1 ha līdz 10 ha – 50,00 EUR;

meliorācijas sistēmām un ūdenstilpēm, kuru platība ir
no 10 ha un vairāk – 100,00 EUR.

IV. Nodevas maksāšanas kārtība, atvieglojumi
un kontrole

Personām, kurām, saskaņojot būvniecību, izdod būvat-
ļauju vai akceptē būvniecības ieceri, izdarot atzīmi aplie-
cinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā, nodeva mak-
sājama Ministru kabineta  2005.gada 28.jūnija noteikumu
Nr.480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uz-

likt pašvaldību nodevas” 15., 15.1 un 23.punktā noteikta-
jā kārtībā. 

No nodevas samaksas tiek atbrīvotas šādas personas:
personas ar I un II invaliditātes grupu, politiski repre-

sētās personas un Černobiļas AES avārijas seku likvidē-
tāji, ja viņi veic būvprojektēšanu un būvniecību savām va-
jadzībām (dzīvokļi, viendzīvokļa vai dzīvokļu dzīvojamās
mājas, saimniecības ēkas, garāžas individuālai lietošanai)
un būvobjekta būvtilpums nepārsniedz 250 m3 vai kop-
platība 75 m2;

būvniecības ierosinātāji, ja būvniecība tiek realizēta pil-
nīgi vai daļēji par Aknīstes novada pašvaldības budžeta lī-
dzekļiem.

Nodevas samaksu un saistošo noteikumu izpildi kontrolē
Krustpils novada Būvvalde. Īstenojot nodevas maksājumu
kontroli, Būvvaldei ir tiesību aktos noteiktās nodokļu ad-
ministrācijas tiesības. Nodevu maksātāji ir fiziskas un ju-
ridiskas personas.

Termiņā nesamaksāto nodevu piedzen likumā “Par no-
dokļiem un nodevām” paredzētajā kārtībā.

V. Noslēguma jautājumi
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to

publicēšanas Aknīstes novada domes informatīvā izdevu-
mā „Aknīstes Novada Vēstis“.

Ar šo saistošo noteikumu stāšanās brīdi spēku zaudē
Aknīstes novada pašvaldības 2011.gada 27.jūlija saistošie
noteikumi Nr.14 “Nodeva par būvatļaujas saņemšanu
Aknīstes novadā”.

Domes priekšsēdētāja  V.Dzene

1.pielikums  

Akn stes novada pašvald bas 2017.gada 22.marta 

Saistošajiem noteikumiem Nr.11/2017 

 

Pl not s b ves apjoms (kop j  plat ba) – likmes L noteikšana 

 
Pl not s 
b ves apjoms 
(kop j  
plat ba, m2

Likme 
L 
(EUR)

Pl not s 
b ves 
apjoms 
(kop j  
plat ba, m2

Likme L 
(EUR)

Pl not s 
b ves 
apjoms 
(kop j  
plat ba, m2

Likme L 
(EUR)

Pl not s 
b ves 
apjoms 
(kop j  
plat ba, m2

Likme L 
(EUR)

0…30 14.00 271…300 78.00 901…1000 241.85 5001…6000 384.00
31…60 21.00 301…350 85.00 1001…1200 256.00 6001…7000 412.60
61…90 28.00 351…400 106.00 1201…1400 270.35 7001…8000 441.00
91…120 35.00 401…450 135.00 1401…1600 284.55 8001…9000 469.55
121..150 42.65 451…500 163.60 1601…1800 298.80 9001…10 

000
498.00

151…180 49.80 501…600 192.00 1801…2000 313.00 10 001…20 
000

569.00

181…210 56.90 601…700 206.00 2001…3000 327.00 20 001 …30 
000

640.00

211..240 64.00 701…800 220.55 3001…4000 341.00 Virs 30 001 711.00
241..270 71.00 801…900 234.70 4001…5000 355.70
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2.pielikums  

Akn stes novada pašvald bas 2017.gada 22.marta 

Saistošajiem noteikumiem Nr.11/2017 

Pl not s b ves tipa koeficients – k1 
CC 

Kods
kas vai b ves tips Koeficients k1

1261 Kazino un sp u z les 10
123 Vairumtirdzniec bas un mazumtirdzniec bas kas 5

1251 R pniecisk s ražošanas kas;  
R pniecisk s ražošanas telpu grupa

5

1252 Rezervu ri, bunkuri, silosi un noliktavas 5
230 Kompleks s b ves r pniecisk s ražošanas 

uz mumos
5

1261 kas plašizklaides pas kumiem; 
Plašizklaides pas kumu telpu grupa

5

1241 Sakaru kas, stacijas, termin i un ar tiem saist tas 
kas; Sakaru, stacijas, termin u telpu grupa

4

1211 Viesn cu kas; 
Viesn cu telpu grupa

4

122 Biroju kas 4
212 Sliežu ce i 4
215 Ostas, densce i, dambji un citas hidrob ves 4

1122 Triju vai vair ku dz vok u m jas; 
Triju vai vair ku dz vok u m jas dz vojamo telpu 
grupa 

3

1212 Citas slaic g s apmešan s kas; 
Citu slaic g s apmešan s telpu grupa

3

1242 Gar žu kas; 
Gar žas telpu grupa

3

1274 Citas, iepriekš neklasific tas, kas; 
Cita, iepriekš neklasific ta, telpu grupa

3

211 Autoce i, ielas un ce i 3
214 Tilti, estak des, tune i un pazemes ce i 3
221 Ma istr lie cauru vadi, ma istr l s sakaru un 

elektrop rvades l nijas
3

242 Citas, iepriekš neklasific tas, inženierb ves 3
113 Daž du soci lo grupu kopdz vojam s m jas 2

1262 Muzeji un bibliot kas;  2
Muzeja vai bibliot kas telpu grupa

1263 Skolas, universit tes un zin tniskaj  p tniec b  
paredz tas kas; 
Izgl t bas iest žu telpu grupa

2

1264 rstniec bas vai vesel bas apr pes iest žu kas; 
rstniec bas vai vesel bas apr pes iest žu telpu 

grupa

2

1265 Sporta kas; 
Sporta telpu grupa

2
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1272 Kulta kas; 
Kulta telpu grupa

2

1273 Kult rv sturiskie objekti; 
Kult rv sturiska objekta telpu grupa

2

222 Viet j s noz mes cauru vadi un kabe i 2
1110 Viena dz vok a m jas 1
1121³ Divu dz vok u m jas; 

Divu dz vok u m jas dz vojamo telpu grupa
1

2411 Sporta laukumi 1
2412 Citas sporta un atp tas b ves 1

3.pielikums  

Akn stes novada pašvald bas 2017.gada 22.marta 

Saistošajiem noteikumiem Nr.11/2017 

 
Veicamo b vdarbu raksturs objekt  – koeficients  K2 

Jaunb ve 1
P rb ve 0.9
Atjaunošana, restaur cija 0.9
Nojaukšana 0.2
Kult ras pieminek u restaur cija 0.2
Kult ras pieminek u nojaukšana 2

Cienījamie Aknīstes pagasta un pilsētas teritoriju
pašvaldības zemes nomnieki!

Daudziem tuvojas beigām 2007.-2009.gadā un 2011.gadā noslēgto zemes nomas līgumu termiņi. Lūdzu iesniegt ie-
sniegumus par zemes nomas termiņu pagarināšanu Aknīstes novada VPVKAC vai pie Nekustamā īpašuma speciā-
listes  Ilzes Ielejas (tel.25436558) 10.kabinetā .
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Lauku partnerības “Sēlija” rīkotā ra-
došā konkursa “VEDĒJS” noslēguma
pasākumā tā  dalībnieki nokļūst mūsu
tautas svētku atmosfērā, kas līdzīga
Dziesmu svētkiem. Kāpēc? Vienkopus
sanākuši cilvēki ar piederības sajūtu
savai tautai, savam stūrītim zemes –
savam pagastam, saviem cilvēkiem. Tie
ir labo vārdu svētki Vedēja nosauku-
ma cienīgiem lauku cilvēkiem. Par po-

zitīvi domājošiem radošiem cilvēkiem
aicinām rakstīt arī šogad – konkursa
norises 12.reizē.

Par ko rakstīt:
1.Par pozitīvi domājošiem rado-

šiem cilvēkiem Jūsu pagastā.
2.Par jauniešiem, kas veiksmīgi ie-

kļāvušies pagasta dzīvē un mēģina to
padarīt daudzkrāsaināku.

3.Par  vietējiem uzņēmējiem,
kuri ne tikai veiksmīgi vada savu uz-
ņēmumu/saimniecību, bet arī piedalās
pagasta pasākumos un atbalsta tos ma-
teriāli.

Rakstītāji:  ikviens Aknīstes,
Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes
novada iedzīvotājs.

Darbu saturs, apjoms, nofor-
mējums:

Konkursa dalībnieki izvēlas vienu
sava pagasta, novada vai lauku par-
tnerības teritorijā dzīvojošu  cilvēku,
kurš sabiedrības labā dara ko tādu, kas
neietilpst šī cilvēka tiešajos darba pie-
nākumos, un veido par viņu literāru
jaunrades darbu (tēlojumu, eseju, mi-
niatūru, aprakstu). Kāpēc šim cil-
vēkam piedien nosaukums „vedējs”
- kā viņš spēj vest citus, vest prom no

pelēcības, neapmierinātības, vest uz ak-
tīvu darbošanos?

Lūgums aprakstīt sava varoņa vei-
kumu pēdējo 3-5 gadu laikā.

Raksta autoram tēlaini jāapraksta
3-4 epizodes, kas vislabāk raksturo šī
vedēja nozīmību sava pagasta dzīvē.
Rakstā var iekļaut intervijas, dažādu
cilvēku izteikumus, kas raksturo ap-
raksta varoni. Ļoti vēlams pievienot 1-
3 fotogrāfijas ar anotācijām.

Iesniegšanas laiks: līdz
2017.gada 15.jūlijam.

Labāko radošo darbu autori iegūs
naudas prēmijas. Visi konkursa da-
lībnieki tiks uzaicināti uz noslēguma
pasākumu un saņems piemiņas suve-
nīrus. Darbi, kas atbildīs konkursa mēr-
ķiem, tiks izmantoti publikācijām ra-
jona masu informācijas līdzekļos.

Konkursa nolikums : biedrības “LP
Sēlija” mājas lapā www.partneriba-
selija.lv

Iesniegt Skaidrītei Medveckai
Adrese: Skolas 16a, Aknīste, LV-5208
e-pasta adrese: sk_medvecka@inbox.lv

T. 26590352

Skaidrīte Medvecka
Administratīvā vadītāja

Biedrība “Lauku partnerība Sēlija”
izsludina gadskārtējo jaunrades konkursu

„Vedējs 2017”

Šī gada 25.aprīlī Aknīstes novada pašvaldība un Centrālā
finanšu un līgumu aģentūra parakstīja Vienošanos par
Eiropas Savienības fonda projekta Nr.9.2.4.2/16/I/055
„Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi
Aknīstes novadā” . Projekts tiks īstenots līdz 2019.gada 31.de-
cembrim, tā mērķa grupa - visi  iedzīvotāji, jo īpaši teri-
toriālās, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pa-
kļautās iedzīvotāju grupas:  iedzīvotāji, kuri dzīvo terito-
rijā ārpus pilsētām ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzī-
votājiem uz kvadrātkilometru;  trūcīgie un maznodrošinātie
iedzīvotāji; bezdarbnieki;  personas ar invaliditāti;  iedzī-
votāji, kas vecāki par 54 gadiem; bērni; pārējās riskam pa-
kļautās iedzīvotāju grupas. Projekta īstenošanai trim ga-
diem piešķirtais finansējums ir 34 154 EUR, no tā 85% ir
Eiropas Sociālā fonda finansējums (29 034,30 EUR) un valsts

budžeta finansējums ir 15%  (5 123,70 EUR). Projekta va-
dītāja ir projektu koordinatore Līga Līduma.

Katru gadu notiks slimību profilakses un veselības
veicināšanas pasākumi.  Slimību profilakses pasākumi ie-
tvers 4 sertificētu speciālistu lekcijas, to tēmas – onkolo-
ģiskās, garīgās, sirds un asinsvadu slimības, reproduktī-
vā veselība un bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā pe-
rioda) aprūpe. Visas lekcijas būs bez maksas. Veselības vei-
cināšanas pasākumi plānoti daudzveidīgāki.

Projektā plānotie pasākumi jau uzsākti Aknīstes vi-
dusskolā – 2.klases skolēni uzsākuši peldēšanas nodarbī-
bas Ilūkstes Sporta centra peldbaseinā un turpinās tās sep-
tembrī, ar projekta finansiālu atbalstu 31.maijā organizēta
Veselības diena novada skolēniem.

Jūnijā plānots viens informatīvais seminārs garīgās ve-
selības profilaksei (29.06.2017.) un viena izglītojoša, fiziski
aktīva ekskursija 35 cilvēkiem paradumu, uzvedības mai-
ņas veicināšanai (26.06.2017.). Projekta darba plāns 2017.ga-
dam tiks publicēts pašvaldības mājaslapā www.akniste.lv un
laikrakstā „Aknīstes novada vēstis”.

Projektu koordinatore Līga Līduma.

Uzsākta Eiropas Sociālā fonda projekta
īstenošana Aknīstes novadā
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Nr. T mas
nosaukums1

Pas kuma
nosaukums2

Pas kuma ss apraksts3

Pas kuma
stenošanas
ilgums un
biežums4

Pas kuma
atbilst ba
teritorijas
vesel bas
profilam5

M r a
grupa6

 Gar g (psihisk )
vesel ba

Informat vais
semin rs
gar g s
vesel bas
profilaksei

Semin ra – lekcijas galven t ma
gar g s (psihisk s) vesel bas profilakse,
piem ram, s k k izp tot depresijas
paz mes, ar neliel m individu l m

konsult cij m tikšanos laik (atbildes
uz jaut jumiem, galveno riska faktoru
ekspres noteikšana), k ar ieg d tas
vesel bas parametrus paškontrol jošas
ier ces sabiedr bas apm c bai darb bai
ar t m holester na un triglicer du,
glikozes l me a noteikšanai, pulsa

frekvences un arteri l asinsspiediena
m r šanai, svara vai erme a masas
noteikšanai, k ar so u skait t js –
pulsometrs, vad t js (lektors) –

psihologs tiks noskaidrots iepirkuma
veid , izv loties l t ko pied v jumu.

Semin ra – lekcijas norises
nodrošin šanai tiks izmantotas

pašvald bas telpas, apr kojums un
invent rs (semin ra prezent cijas
materi la r d šanai, kancelejas

piederumi semin ra dal bniekiem).
Dal bnieki no visa novada teritorijas uz

norises vietu tiks nog d ti ar
pašvald bas transportu ( degvielas
izmaksas tiek iek autas projekta

budžet ).

Semin ra –
lekcijas ilgums 2
stundas, tai skait
konsult cijas,
ekspress

konsult cijas
paredz tas ne
ilg k par 5 min 1
personai, j nij

Zemgales
re iona
vesel bas
profil ir

defin ts, ka
re ion , t tad
ar Akn stes
novad , ir
augst ka

mirst ba no
pašn v b m,
augst ks
kop jais

iedz vot ju
skaits ar

psihiskiem un
uzved bas

trauc jumiem.

Visas
projekt
pl not s
m r a
grupas

iedz vot ji,
k ar visi
novada

iedz vot ji,
kuriem š
t ma š iet
interesan

ta un
vajadz ga.
Pl notais
apmekl t
ju skaits
l dz 20

dal bnieku,
15 sieviešu

un 5
v rieši.

 Slim bu profilakse

Informat vais
semin rs sirds
– asinsvadu
slim bu

profilaksei

Semin ra – lekcijas galven t ma par
sirds – asinsvadu slim bu profilaksi,

piem ram, s k k izp tot paaugstin ta
asinsspiediena ietekmi uz vesel bu, ar
neliel m individu l m konsult cij m

tikšanos laik (atbildes uz jaut jumiem,
galveno riska faktoru ekspres

noteikšana), k ar lietotas vesel bas
parametrus paškontrol jošas ier ces

sabiedr bas apm c bai darb bai ar t m
holester na un triglicer du, glikozes
l me a noteikšanai, pulsa frekvences
un arteri l asinsspiediena m r šanai,
svara vai erme a masas noteikšanai,
k ar so u skait t js – pulsometrs,
vad t js (lektors) – kardiologs tiks

Semin ra –
lekcijas ilgums 2
stundas, tai

skait
konsult cijas,
konsult cijas
paredz tas ne
ilg k par 5 min 1

personai,
august

Zemgales
re iona
vesel bas
profil ir

defin ts, ka
re ion , t tad
ar Akn stes
novad , ir
augst ks
ikdienas
sm t ju
patsvars,
zem ks

ambulatoro
apmekl jumu
skaits pie

Visas
projekt
pl not s
m r a
grupas

iedz vot ji,
k ar visi
novada

iedz vot ji,
kuriem š
t ma š iet
interesan

ta un
vajadz ga.
Pl notais
apmekl t

1. pielikums
Ministru kabineta

2016. gada 17. maija
noteikumiem Nr. 310

Projekta darba plāns 2017. gadam
Finansējuma saņēmējs Aknīstes novada pašvaldība
Projekta nosaukums Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Aknīstes novadā
Projekta numurs 9.2.4.2/16/I/055
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noskaidrots iepirkuma veid , izv loties
l t ko pied v jumu. Semin ra –

lekcijas norises nodrošin šanai tiks
izmantotas pašvald bas telpas,

apr kojums un invent rs (semin ra
prezent cijas materi la r d šanai,
kancelejas piederumi semin ra
dal bniekiem). Dal bnieki no visa

novada teritorijas uz norises vietu tiks
nog d ti ar pašvald bas transportu (
degvielas izmaksas tiek iek autas

projekta budžet ).

rstiem uz 1
iedz.

ju skaits
l dz 20

dal bnieku,
15 sieviešu

un 5
v rieši.

 Slim bu profilakse

Informat vais
semin rs

onkolo isko
slim bu

profilaksei

Semin ra – lekcijas galven t ma
onkolo isko slim bu profilakse, s k k
izp tot, piem ram, sieviet m kr ts
v ža pašizmekl šanas metodes,

v riešiem – prostatas v ža profilakse, ar
neliel m individu l m konsult cij m

tikšanos laik (atbildes uz jaut jumiem,
galveno riska faktoru ekspres

noteikšana), k ar lietotas vesel bas
parametrus paškontrol jošas ier ces

sabiedr bas apm c bai darb bai ar t m
holester na un triglicer du, glikozes
l me a noteikšanai, pulsa frekvences
un arteri l asinsspiediena m r šanai,
svara vai erme a masas noteikšanai,
k ar so u skait t js – pulsometrs,
vad t ji (lektori) – onkologs tiks

noskaidroti iepirkuma veid , izv loties
l t ko pied v jumu. Semin ra –

lekcijas norises nodrošin šanai tiks
izmantotas pašvald bas telpas,

apr kojums un invent rs (semin ra
prezent cijas materi la r d šanai,
kancelejas piederumi semin ra
dal bniekiem). Dal bnieki no visa

novada teritorijas uz norises vietu tiks
nog d ti ar pašvald bas transportu (
degvielas izmaksas tiek iek autas

projekta budžet ).

Semin ra –
lekcijas ilgums 2
stundas, tai skait
konsult cijas,
konsult cijas
paredz tas ne
ilg k par 5 min 1
personai, august

Zemgales
re iona
vesel bas
profil ir

defin ts, ka
re ion , t tad
ar Akn stes
novad , ir
augst ka

mirst ba no
bronhu un
plaušu .
audz ja,
augst ks
ikdienas
sm t ju
patsvars.

Visas
projekt
pl not s
m r a
grupas

iedz vot ji,
k ar visi
novada

iedz vot ji,
kuriem š
t ma š iet
interesan

ta un
vajadz ga.
Pl notais
apmekl t
ju skaits
l dz 20

dal bnieku,
15 sieviešu

un 5
v rieši.

 Slim bu profilakse

Informat vais
semin rs par
reprodukt vo
vesel bu un
b rnu apr pi

Semin ra – lekcijas galven t ma ir
reprodukt v vesel ba un b rnu apr pe,

veicinot izpratni par profilakses
svar gumu un atš ir b m starp
dzimumiem, piem ram, k das

p rbaudes j veic v riešiem un k das
sieviet m, k ar par neonat lo un
perinat lo vesel bu, ar neliel m

Semin ra –
lekcijas ilgums 2
stundas, tai skait
konsult cijas,
konsult cijas
paredz tas ne
ilg k par 5 min 1
personai, oktobr

Zemgales
re iona
vesel bas
profil ir

defin ts, ka
re ion , t tad
ar Akn stes
novad , ir

Visas
projekt
pl not s
m r a
grupas

iedz vot ji,
k ar visi
novada
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individu l m konsult cij m tikšanos
laik (atbildes uz jaut jumiem, galveno
riska faktoru ekspres noteikšana), k
ar lietotas vesel bas parametrus

paškontrol jošas ier ces sabiedr bas
apm c bai darb bai ar t m holester na

un triglicer du, glikozes l me a
noteikšanai, pulsa frekvences un
arteri l asinsspiediena m r šanai,

svara vai erme a masas noteikšanai,
k ar so u skait t js – pulsometrs,
vad t js (lektors) – ginekologs tiks

noskaidrots iepirkuma veid , izv loties
l t ko pied v jumu. Semin ra –

lekcijas norises nodrošin šanai tiks
izmantotas pašvald bas telpas,

apr kojums un invent rs (semin ra
prezent cijas materi la r d šanai,
kancelejas piederumi semin ra
dal bniekiem). Dal bnieki no visa

novada teritorijas uz norises vietu tiks
nog d ti ar pašvald bas transportu (
degvielas izmaksas tiek iek autas

projekta budžet ).

augst ka
z dai u
mirst ba,

nevesel g ki
uztura

paradumi:
maz k t du,
kas ikdien
lieto svaigus
d rze us,

vair k t du, kas
gatavam
dienam

pievieno s li.

iedz vot ji,
kuriem š
t ma š iet
intere
santa un
vajadz ga.
Pl notais
apmekl t
ju skaits
l dz 20

dal bnieku,
15 sieviešu

un 5
v rieši.

 

Gar g (psihisk )
vesel ba, atkar bu

mazin šana,
fizisk aktivit te,
vesel gs uzturs,
reprodukt v
vesel ba

Izgl tojošas,
fiziski akt vas
ekskursijas
paradumu,
uzved bas
mai as

veicin šanai

Ekskursijas dal bnieki (grupa) tiks
veidota p c principa – iepriekš tiks
publiskota inform cija par iesp ju

piedal ties pas kum , ar pieteikšan s
principu. Transporta pakalpojums tiks
iepirkts. Ekskursijas laik dal bnieki
sa ems sertific ta uztura speci lista
teor tiskas un praktiskas apm c bas
par vesel ga uztura jaut jumiem
biolo iski sertific t s piem jas,

zemnieku un/vai biškop bas, zivkop bas
saimniec b s, tai skait praktisko

apm c bu (meistarklases) rezult t –
vien no saimniec b m no viet jiem
vesel giem, biolo iski audz tiem

produktiem pašu gatavotas pusdienas.
Fizisko aktivit šu veicin šanai,

populariz šanai braucien pl nots iziet
dabas, dabas materi lu takas daž dos
objektos. Brauciena laik tiks segtas
transporta izmaksas un produktu

ieg de meistarklašu nodrošin šanai.

2 braucieni gad ,
katrs ilg ks par 8

stund m,
3.ceturksnis un
4.ceturksnis

Zemgales
re iona
vesel bas
profil ir

defin ts, ka
re ion , t tad
ar Akn stes
novad , ir
augst ks
iedz vot ju
skaits ar

psihiskiem,
uzved bas

trauc jumiem,
augst ks to
iedz vot ju
patsvars,

kuriem piem t
riskanti
alkohola
lietošanas
paradumi,
mirst ba no

pašn v b m, k
ar nevesel g ki

Visas
projekt
pl not s
m r a
grupas

iedz vot ji,
kopum

vien gad
pl nots
iesaist t
vid ji 72
dal bnie
kus, 55
sievietes
un 17
v rieši.
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uztura
paradumi –
maz k t du,

kas uztur lieto
svaigus

d rze us.

 Vesel gs uzturs

Lekcija par
vesel ga
uztura

lietošanu

Semin ra – lekcijas galven t ma
vesel ga uztura lietošana, s k k izp tot,

piem ram, aptaukošan s riska
samazin šanu, vad t js (lektors) –
uztura speci lists tiks noskaidrots
iepirkuma veid , izv loties l t ko
pied v jumu. Semin ra – lekcijas

norises nodrošin šanai tiks izmantotas
pašvald bas telpas, apr kojums un
invent rs (semin ra prezent cijas
materi la r d šanai, kancelejas

piederumi semin ra dal bniekiem).
Dal bnieki no visa novada teritorijas uz

norises vietu tiks nog d ti ar
pašvald bas transportu ( degvielas
izmaksas tiek iek autas projekta

budžet ).

Lekcijas ilgums 2
stundas, j lij

Zemgales
re iona
vesel bas
profil ir

defin ts, ka
re ion , t tad
ar Akn stes
novad , ir
augst ka

mirst ba no
cukura diab ta,
nevesel g ki

uztura
paradumi:
maz k t du,
kas ikdien
lieto svaigus
d rze us,

vair k t du, kas
gatavam
dienam

pievieno s li.

Visas
projekt
pl not s
m r a
grupas

iedz vot ji,
kopum
vien
lekcij
pl nots
iesaist t
vid ji 20
dal b

niekus, 15
sieviešu un
5 v rieši.

 Fizisk aktivit te

Lekcija par
fizisko

aktivit šu
populariz šan
u sabiedr b

Semin ra – lekcijas galven t ma
fizisko aktivit šu populariz šana

sabiedr b , s k k izp tot, piem ram,
pareizas vingrošanas noz mi uz
organismu, vad t js (lektors) –
fizioterapeits tiks noskaidrots

iepirkuma veid , izv loties l t ko
pied v jumu. Semin ra – lekcijas

norises nodrošin šanai tiks izmantotas
pašvald bas telpas, apr kojums un
invent rs (semin ra prezent cijas
materi la r d šanai, kancelejas

piederumi semin ra dal bniekiem).
Dal bnieki no visa novada teritorijas uz

norises vietu tiks nog d ti ar
pašvald bas transportu ( degvielas
izmaksas tiek iek autas projekta

budžet ).

Lekcijas ilgums 2
stundas, august

Zemgales
re iona
vesel bas
profil ir

defin ts, ka
re ion , t tad
ar Akn stes
novad , ir
liel ks

respondentu
(15 64 g.v.)
patsvars,

kuriem ir liekais
svars vai

aptaukošan s
( MI virs 25).

Visas
projekt
pl not s
m r a
grupas

iedz vot ji,
kopum
vien
lekcij
pl nots
iesaist t
vid ji 20
dal b

niekus, 15
sieviešu un
5 v rieši.

 Atkar bu
mazin šana

Lekcija par
atkar bu

Semin ra – lekcijas galven t ma
atkar bu izraisoš s vielas un to

Lekcijas ilgums 2
stundas, august

Zemgales
re iona

Visas
projekt
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izraisoš m
viel m un to
izplat bas

samazin šanu

izplat bas mazin šana, s k k izp tot,
piem ram, atkar bu izraisošo vielu,
t du k , sm šanas ietekme uz

organismu un veicin t izpratni par to
negat vo ietekmi uz vesel bu, vad t js
(lektors) narkologs tiks noskaidrots
iepirkuma veid , izv loties l t ko
pied v jumu. Semin ra – lekcijas

norises nodrošin šanai tiks izmantotas
pašvald bas telpas, apr kojums un
invent rs (semin ra prezent cijas
materi la r d šanai, kancelejas

piederumi semin ra dal bniekiem).
Dal bnieki no visa novada teritorijas uz

norises vietu tiks nog d ti ar
pašvald bas transportu ( degvielas
izmaksas tiek iek autas projekta

budžet ).

vesel bas
profil ir

defin ts, ka
re ion , t tad
ar Akn stes
novad , ir
augst ks
ikdienas
sm t ju
patsvars,

augst ks to
iedz vot ju
patsvars,

kuriem piem t
riskanti
alkohola
lietošanas
paradumi.

pl not s
m r a
grupas

iedz vot ji,
kopum
vien
lekcij
pl nots
iesaist t
vid ji 20
dal bnieku

s, 15
sieviešu un
5 v rieši.

 Gar g (psihisk )
vesel ba

Lekcija par
gar g s
vesel bas

veicin šanu

Semin ra – lekcijas galven t ma
gar g s vesel bas veicin šana, s k k
izp tot, piem ram, izdegšanas

sindroma ietekmi uz vesel bu, stresa
atpaz šanu un ietekmi uz vesel bu,
vad t js (lektors) – psihologs tiks

noskaidrots iepirkuma veid , izv loties
l t ko pied v jumu. Semin ra –

lekcijas norises nodrošin šanai tiks
izmantotas pašvald bas telpas,

apr kojums un invent rs (semin ra
prezent cijas materi la r d šanai,
kancelejas piederumi semin ra
dal bniekiem). Dal bnieki no visa

novada teritorijas uz norises vietu tiks
nog d ti ar pašvald bas transportu (
degvielas izmaksas tiek iek autas

projekta budžet ).

Lekcijas ilgums 2
stundas, oktobr

Zemgales
re iona
vesel bas
profil ir

defin ts, ka
re ion , t tad
ar Akn stes
novad , ir
augst ka

mirst ba no
pašn v b m,
augst ks
kop jais

iedz vot ju
skaits ar

psihiskiem un
uzved bas

trauc jumiem.

Visas
projekt
pl not s
m r a
grupas

iedz vot ji,
kopum
vien
lekcij
pl nots
iesaist t
vid ji 20
dal b

niekus, 15
sieviešu un
5 v riešI.

 
Seksu l un
reprodukt v
vesel ba

Lekcija par
seksu l s un
reprodukt v s
vesel bas

veicin šanu

Semin ra – lekcijas galven t ma
seksu l s un reprodukt v s vesel bas

veicin šana, vad t js (lektors) –
ginekologs tiks noskaidrots iepirkuma
veid , izv loties l t ko pied v jumu.

Semin ra – lekcijas norises
nodrošin šanai tiks izmantotas

pašvald bas telpas, apr kojums un
invent rs (semin ra prezent cijas
materi la r d šanai, kancelejas

piederumi semin ra dal bniekiem).
Dal bnieki no visa novada teritorijas uz

norises vietu tiks nog d ti ar

Lekcijas ilgums 2
stundas, oktobr

Zemgales
re iona
vesel bas
profil ir

defin ts, ka
re ion , t tad
ar Akn stes
novad , ir
augst ka
z dai u
mirst ba,
augst ks
ikdienas

Visas
projekt
pl not s
m r a
grupas

iedz vot ji,
kopum
vien
lekcij
pl nots
iesaist t
vid ji 20
dal bnieku
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pašvald bas transportu ( degvielas
izmaksas tiek iek autas projekta

budžet ).

sm t ju
patsvars,

augst ks to
iedz vot ju
patsvars,

kuriem piem t
riskanti
alkohola
lietošanas
paradumi,
zem ks

ambulatoro
apmekl jumu
skaits pie
rstiem uz 1

iedz., zem kais
v riešu

patsvars, kuri
p d j gada

laik
apmekl juši
imenes rstu.

s, 15
sieviešu un
5 v riešI.

 Vesel gs uzturs

Lekcija par
iedz vot ju
uzved bas
p rmai u
vad bas
metod m
vesel ga

dz vesveida
jaut jumos

Semin ra – lekcijas galven t ma
iedz vot ju uzved bas p rmai u vad bas

metodes vesel ga dz vesveida
jaut jumos, s k k iepaz stoties,

piem ram, kas ir dz vesveids un t
veidošan s nosac jumi, vad t js

(lektors) – sertific ts dziednieks tiks
noskaidrots iepirkuma veid , izv loties

l t ko pied v jumu. Semin ra –
lekcijas norises nodrošin šanai tiks
izmantotas pašvald bas telpas,

apr kojums un invent rs (semin ra
prezent cijas materi la r d šanai,
kancelejas piederumi semin ra
dal bniekiem). Dal bnieki no visa

novada teritorijas uz norises vietu tiks
nog d ti ar pašvald bas transportu (
degvielas izmaksas tiek iek autas

projekta budžet ).

Lekcijas ilgums

2 stundas,
novembr

Zemgales
re iona
vesel bas
profil ir

defin ts, ka
m su re ion ,

t tad ar
Akn stes
novad , ir
augst ka

mirst ba no
cukura diab ta,

augst ka
mirst ba no
bronhu un
plaušu .
audz ja,
augst ks
ikdienas
sm t ju
patsvars,

augst ks to
iedz vot ju
patsvars,

kuriem piem t
riskanti
alkohola

Visas
projekt
pl not s
m r a
grupas

iedz vot ji,
kopum
vien
lekcij
pl nots
iesaist t
vid ji 20
dal b

niekus, 15
sieviešu un
5 v rieši.
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lietošanas
paradumi,
nevesel g ki

uztura
paradumi:
maz k t du,
kas ikdien
lieto svaigus
d rze us,

vair k t du, kas
gatavam
dienam

pievieno s li.

 Vesel gs uzturs

Lekcija par
vesel gu

dz vesveidu
skol niem

Semin ra – lekcijas galven t ma
vesel gs dz vesveids skol niem, s k k
izp tot, piem ram, vesel ga un/vai
nevesel ga dz vesveida ietekmi uz
vesel bu, vad t js (lektors) uztura

speci lists – tiks noskaidrots iepirkuma
veid , izv loties l t ko pied v jumu.

Semin ra – lekcijas norises
nodrošin šanai tiks izmantotas

Akn stes vidusskolas telpas, apr kojums
un invent rs (semin ra prezent cijas

materi la r d šanai, kancelejas
piederumi lekcijas dal bniekiem).

Lekcijas ilgums 2
stundas, oktobr

Zemgales
re iona
vesel bas
profil ir

defin ts, ka
re ion , t tad
ar Akn stes
novad , ir
augst ka

mirst ba no
cukura diab ta,

augst ka
mirst ba no
bronhu un
plaušu .
audz ja,
augst ks
ikdienas
sm t ju
patsvars,

augst ks to
iedz vot ju
patsvars,

kuriem piem t
riskanti
alkohola
lietošanas
paradumi,
nevesel g ki

uztura
paradumi:
maz k t du,
kas ikdien
lieto svaigus
d rze us,

vair k t du, kas

B rni,
pl nots
lekcij
iesaist t
vid ji 40
skol nus,
20 sieviešu

un 20
v riešu.
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gatavam
dienam

pievieno s li.

 Vesel gs uzturs

Lekcija par
vesel gu
uzturu

skol niem

Semin ra – lekcijas galven t ma
vesel gs uzturs skol niem, s k k izp tot,

piem ram, par vesel ga uztura
pamatprincipiem, šanas paradumiem,
vad t js (lektors) – uztura speci lists
tiks noskaidrots iepirkuma veid ,
izv loties l t ko pied v jumu.
Semin ra – lekcijas norises

nodrošin šanai tiks izmantotas
Akn stes vidusskolas telpas, apr kojums
un invent rs (semin ra prezent cijas

materi la r d šanai, kancelejas
piederumi lekcijas dal bniekiem).

Lekcijas ilgums 2
stundas,
septembr

Zemgales
re iona
vesel bas
profil ir

defin ts, ka
re ion , t tad
ar Akn stes
novad , ir
augst ka

mirst ba no
cukura diab ta,
nevesel g ki

uztura
paradumi:
maz k t du,
kas ikdien
lieto svaigus
d rze us,

vair k t du, kas
gatavam
dienam

pievieno s li.

B rni,
pl nots
lekcij
iesaist t
vid ji 40
skol nus,
20 sieviešu

un 20
v riešu.

 Atkar bu
mazin šana

Lekcija par
izvair šanos
no atkar bu

izraisošo vielu
lietošanas

Semin ra – lekcijas galven t ma
izvair šan s no atkar bu izraisošo vielu

lietošanas, vad t js (lektors) –
narkologs tiks noskaidrots iepirkuma
veid , izv loties l t ko pied v jumu.

Semin ra – lekcijas norises
nodrošin šanai tiks izmantotas

Akn stes vidusskolas telpas, apr kojums
un invent rs (semin ra prezent cijas

materi la r d šanai, kancelejas
piederumi lekcijas dal bniekiem).

Lekcijas ilgums 2
stundas,
novembr

Zemgales
re iona
vesel bas
profil ir

defin ts, ka
m su re ion ,

t tad ar
Akn stes
novad , ir
augst ks
ikdienas
sm t ju
patsvars,

augst ks to
iedz vot ju
patsvars,

kuriem piem t
riskanti
alkohola
lietošanas
paradumi.

B rni,
pl nots
lekcij
iesaist t
vid ji 40
skol nus,
20 sieviešu

un 20
v riešu.

 Seksu l un
reprodukt v

Lekcija par
seksu l s un

Semin ra – lekcijas galven t ma
seksu l s un reprodukt v s vesel bas

Lekcijas ilgums 2
stundas,

Zemgales
re iona

B rni,
pl nots
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vesel ba reprodukt v s
a vesel bas
saglab šanu

saglab šana, s k k iepaz stoties,
piem ram, par seksu l s un

reprodukt v s vesel bas saglab šanas
iesp j m,metod m, vad t js (lektors) –
ginekologs tiks noskaidrots iepirkuma
veid , izv loties l t ko pied v jumu.

Semin ra – lekcijas norises
nodrošin šanai tiks izmantotas

Akn stes vidusskolas telpas, apr kojums
un invent rs (semin ra prezent cijas

materi la r d šanai, kancelejas
piederumi lekcijas dal bniekiem).

decembr vesel bas
profil ir

defin ts, ka
re ion , t tad
ar Akn stes
novad , ir
augst ka
z dai u
mirst ba,
augst ks
ikdienas
sm t ju
patsvars,

augst ks to
iedz vot ju
patsvars,

kuriem piem t
riskanti
alkohola
lietošanas
paradumi,
zem ks

ambulatoro
apmekl jumu
skaits pie
rstiem uz 1

iedz., zem kais
v riešu

patsvars, kuri
p d j gada

laik .

lekcij
iesaist t
vid ji 40
skol nus,
20 sieviešu

un 20
v riešu.

 Fizisk aktivit te
Peld šanas
apm c bas
b rniem

2. klašu skol ni tiks apm c ti
peld tprasm k d no peldbaseiniem.

Peldbaseins tiks noteikts cenu
sal dzin juma rezult t , izv loties
l t ko pied v jumu, atbilstoši

tehniskajai specifik cijai. Nog d šanai
l dz peldbaseinam tiks izmantots

pašvald bas transports, no projekta
sedzot degvielas izmaksas.

Nepieciešamo apr kojumu peld šanai
b rniem ieg d s paši vec ki.

2 reizes ned ,
pavasar un
ruden (maijs,
septembris,
oktobris,
novembris,

decembris) – 32
nodarb bas

apm c bas grupai
(64 nodarb bas)

Zemgales
re iona
vesel bas
profil ir

defin ts, ka
re ion , t tad
ar Akn stes
novad , ir
liel ks

respondentu
(15 64 g.v.)
patsvars,

kuriem ir liekais
svars vai

aptaukošan s
( MI virs 25).

B rni,
pl nots

iesaist t 40
b rnus ( 4
grupas,
katr 10
b rni), 20
meitenes
un 20 z ni.

 Fizisk aktivit te Vesel bas
diena novada

Vesel bas diena skol niem tiks
organiz ta no vair k m sast vda m –

Ilg k par 3
stund m, 31.maijs

Zemgales
re iona

B rni,
pl nots
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skol niem 1. 2.klasei skolot ju pašu organiz tas
aktivit tes, 3. 6.klasei fizisko aktivit šu
komplekss (pakalpojuma sniedz js tiks
noskaidrots cenu aptauj , izv loties
l t ko pied v jumu), 7. 8. un 10.
11.klasei ginekologu/vecm šu

nodarb bas par vesel gu dz vesveidu,
fizioterapeita ieteikumi pareizas st jas
veidošanai (vingrin jumu komplekss) –
fizisko aktivit šu un lekciju (nodarb bu)
vad t ji tiks noskaidroti cenu aptauj ,

izv loties l t ko pied v jumu.
Nepieciešamo invent ru un/vai

apr kojumu nodrošin s pašvald ba.

vesel bas
profil ir

defin ts, ka
re ion , t tad
ar Akn stes
novad , ir
liel ks

respondentu
(15 64 g.v.)
patsvars,

kuriem ir liekais
svars vai

aptaukošan s
( MI virs 25).

iesaist t
120

b rnus, 60
meitenes
un 60 z ni.

 Fizisk aktivit te
Novada

Sporta sv tki

Sporta sv tku organiz šanu nodrošin s
entuziasti – viet jie iedz vot ji, tiesneši

ar b s viet jie entuziasti,
nepieciešamais invent rs un
apr kojums tiks nodrošin ts no

pašvald bas. Sporta sv tku programm
iek aujot daž das sporta sacens bas,
makš er šanas sacens bas, veikl bas
uzdevumus, komandu sacens bas visu
vecumu, dzimumu dal bniekiem. Sporta
sv tku dal bniekiem tiks nodrošin tas
dens pudeles un svaigi d rze i, aug i,
kas tiks ieg d ti no pieg d t jiem,

veicot cenu aptauju, izv loties l t ko
pied v jumu. Sacens bas notiks
G rsenes pagast . Pieteikties

sacens b m var s jebkurš iedz vot js.

Pl notais ilgums
vair k k 8

stundas, august

Zemgales
re iona
vesel bas
profil ir

defin ts, ka
re ion , t tad
ar Akn stes
novad , ir
liel ks

respondentu
(15 64 g.v.)
patsvars,

kuriem ir liekais
svars vai

aptaukošan s
( MI virs 25).

Visas
projekt
pl not s
m r a
grupas

iedz vot ji,
pl nots
iesaist t
vid ji 80
dal b

niekus, 50
sieviešu un
30 v riešu.

 Fizisk aktivit te
Senioru
akt v s

atp tas diena

Pl notas senioru sporta sp les tautas
sporta veidos rpus telp m, k d no
novada pagastiem – daudzveid gas

fizisk s aktivit tes, kas piem rotas vi u
vecumam, vesel bas st voklim: kust bu
rota as, sacens bas, veikl bu sp les, kas

mijas ar atp tas br žiem, k ar
apm c bu nodarb bas pareizai kust bu,
vingrojumu veikšanai ikdien – š s
nodarb bas veiks sporta skolot js

br vpr t gi, bez atl dz bas. Sporta sp les
organiz s viet jie entuziasti.

Nok šanai uz pas kuma vietu tiks
nodrošin ts pašvald bas transports,

sedzot degvielas izmaksas no projekta
budžeta. Dal bniekiem tiks

nodrošin tas dens pudeles un svaigi
d rze i, aug i, kas tiks iepirkti no

L dz 8 stund m,
j lijs

Zemgales
re iona
vesel bas
profil ir

defin ts, ka
re ion , t tad
ar Akn stes
novad , ir
liel ks

respondentu
(15 64 g.v.)
patsvars,

kuriem ir liekais
svars vai

aptaukošan s
( MI virs 25).

Iedz vot ji,
kas vec ki
par 54
gadiem,
pl nots
iesaist t
vid ji 30
dal b

niekus, 15
sievietes
un 15

v riešus.
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Piezīmes.

1 Tēmas: garīgā (psihiskā) veselība, atkarību mazināšana, fiziskā aktivitāte, veselīgs uzturs, seksuālā un re-
produktīvā veselība.

2 Pasākuma nosaukumu norāda saskaņā ar Sabiedrības veselības pamatnostādnēm vai vadlīnijām pašvaldī-
bām veselības veicināšanā, piemēram, „Mācības veselīgā uztura pagatavošanai“, „Nūjošanas grupu organizēša-
na“, „Orientēšanas sporta interešu pulciņš“. 

3 Norāda informāciju par pasākuma īstenošanas metodēm un resursiem (piemēram, cilvēkresursi, iekārtas, ap-
rīkojums, infrastruktūra) [līdz 150 vārdiem]. 

4 Norāda informāciju par periodu/-iem, kad plānots pasākumu īstenot.
5 Pamato pasākuma nepieciešamību ar teritorijas veselības profilā norādītājām problēmām [līdz 50 vārdiem].
6 Norāda mērķa grupu un plānoto pasākumu apmeklētāju skaitu grupā atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada

17. maija noteikumiem Nr. 310 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība“ 9.2.4. specifiskā atbalsta mēr-
ķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un so-
ciālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem“ 9.2.4.1. pasākuma „Kompleksi veselības veicināšanas un
slimību profilakses pasākumi“ un 9.2.4.2. pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un sli-
mību profilaksei“ īstenošanas noteikumi“ (teritoriāli atstumtie, trūcīgie iedzīvotāji, bezdarbnieki, personas ar in-
validitāti, iedzīvotāji vecumā virs 54 gadiem, bērni) attiecīgi sadalījumā pa dzimumiem.

7 Norāda atsauci uz projekta darba plāna pasākuma numuru un informāciju par sasaisti.
8 Norāda pasākuma atbilstību vienai no projekta atbalstāmajām darbībām –  „slimību profilakses pasākumi

mērķa grupām  un vietējai sabiedrībai“, norādot „profilakse“, vai „veselības veicināšanas pasākumi mērķa gru-
pām un vietējai sabiedrībai“, norādot „veselības veicināšana“.

pieg d t ja, veicot cenu aptauju,
izv loties l t ko pied v jumu.

 Fizisk aktivit te
Vingrošanas
nodarb bas
skol niem

Nodarb bu vad t js sporta skolot js,
tiks noskaidrots cenu sal dzin juma

rezult t , izv loties l t ko
pied v jumu. Nodarb bu norises
nodrošin šanai tiks izmantotas

Akn stes vidusskolas telpas, apr kojums
un invent rs.

2 stundas ned ,
(16 ned as, 32

stundas),
septembris,
oktobris,
novembris,
decembris

Zemgales
re iona
vesel bas
profil ir

defin ts, ka
re ion , t tad
ar Akn stes
novad , ir
liel ks

respondentu
(15 64 g.v.)
patsvars,

kuriem ir liekais
svars vai

aptaukošan s
( MI virs 25).

B rni,
pl nots
iesaist t
vair k k
20 b rnus,

10
meitenes
un 10 z ni.

Jau vairākus gadus Aknīstes vi-
dusskolā par tradīciju ir kļuvusi „Maija

stafete un masu skrējiens”. Skolēni sa-
cenšas stafetes skrējienos sākot no b/d
„Bitīte” mazajiem līdz pat vidusskolē-
niem. Tika uzaicināta arī Asares pa-
matskola, kura piedalījās arī stafetēs
un masu skrējienā, paldies viņu sko-
lotājiem par dalību.

Šogad darbojās arī 3 stacijas, kur
skolēni varēja mēroties spēkiem,
bumbiņas mešanā mērķī, florbola ele-
menti, stafete ar dēlīšiem.

Paldies Aknīstes novada pašvaldī-

bai par sagādātajām saldajām balvām,
kā arī skolotājiem par palīdzību tie-
sāšanā, skolēniem par aktīvu dalību,
b/d „Bitīte” personālam par piedalīša-
nos un Asares pamatskolai  un skolo-
tājiem par aktīvu dalību „Maija stafetēs
un masu skrējienā 2017”.

Novēlu visiem uzkrāt spēkus vasa-
rā un tiksimies atkal „Maija stafetēs
un masu skrējiena 2018”.

Skolotāja Olita Treine

Maija stafetes un masu skrējiens
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2016./2017. mācību gada izlaidums Jēkabpils Mākslas
skolā tika atzīmēts 27. maijā. Aknīstes filiāli šogad absolvēja
7 audzēkņi. Mācību gada laikā tika strādāts pie skolas no-
slēguma darbiem zīmēšanā, kompozīcijā, darbs materiā-
lā un filcēšanā. Audzēkņi ieguva ļoti augstus vērtējumus
un saņēma atzinīgus vārdus no Mākslas skolas direktora.
Mākslas skolu apmeklē 34 audzēkņi 1-5. klasē un 36 au-
dzēkņi sagatavošanas klasē.

Šis gads ir bijis nozīmīgs Aknīstes filiāles audzēkņiem,
jo šogad mums bija iespēja pārstāvēt Jēkabpils Mākslas
skolu Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievir-
zes izglītības mākslas un dizaina jomas programmu
audzēkņu Valsts konkursā. Šī gada tēma bija grafi-
kas dizaina izstrāde konkrētam produktam.
Mazākajā vecuma grupā-konfektei, vidējā vecuma

grupā-smūtijam un vecākajā grupā-veselīgam naš-
ķim. Audzēkņi veidoja gan produkta dizainu, gan rek-
lāmu, gan aprakstu, gan veidoja maketu. Tika pētīts,
zīmēts, skicēts, līmēts. Konkursā piedalījās 100
Latvijas mākslas skolas. Lielajā skolu konkurencē
mūsu audzēknes Krista Elēna Zariņa, Nikija
Grāvele un Marta Annija Mažeika parādīja ļoti la-
bus rezultātus! Marta Annija Mažeika ieguva pirmo
vietu! Paldies visiem Mākslas skolas audzēkņiem par
ieguldīto darbu gatavojoties valsts konkursam!
Paldies Aknīstes novada pašvaldībai par atbalstu!
Paldies vecākiem par atsaucību un sadarbību! Lai
saulaina un krāsaina jums visiem vasara un tieka-
mies rudenī!

Aknīstes filiāles vadītāja Eva Joča

Mākslas skola

Valdība otrdien, 6.jūnijā, apstiprināja jaunus noteiku-
mus traktortehnikas un tās piekabju reģistrācijai. Jaunie
noteikumi saglabā līdzšinējo regulējumu, tomēr ir iekļautas
arī vairākas jaunas normas. 

Tāda pat kārtība kā līdz šim būs piekabju agregātu nu-
muru salīdzināšanai, valsts reģistrācijas numura zīmju iz-
sniegšanai un īpašnieku maiņai Valsts tehniskās uzrau-
dzības aģentūrā, kā arī dokumentu iesniegšanai trans-
portlīdzekļa reģistrēšanai. 

Bet ir arī izmaiņas. Turpmāk, mainot traktortehnikas
vai piekabes īpašnieku, būs iespējams saglabāt valsts re-
ģistrācijas numura zīmi citai savā īpašumā esošai trak-
tortehnikas vai piekabes reģistrācijai. Varēs arī pasūtīt vis-
pārējas izmantošanas individuālu valsts reģistrācijas nu-

mura zīmi. 
Jaunie noteikumi uzskaita situācijas, kad traktortehnika

vai tās piekabei varēs neveikt agregāta numura salīdzi-
nāšanu, piemēram, ja traktortehniku vai tās piekabi, par
kuru aģentūrā pēdējo piecu gadu laikā ir veiktas reģistrācijas
darbības vai tehniskā apskate, iegūst tieši no reģistrāci-
jas apliecībā norādītā īpašnieka. Šajā situācijā pircējam ir
jāpārliecinās par traktortehnikas vai tās piekabes uzskaites
tehnisko datu atbilstību reģistrācijas dokumentā norādī-
tajiem un atteikšanās no tehnisko datu salīdzināšanas jā-
apliecina ar parakstu. 

Noteikumi precizē traktortehnikas vai tās piekabes teh-
nisko datu maiņas reģistrāciju pēc pārbūves, kā arī izvei-
do vienotu traktortehnikas un tās piekabju reģistrācijas,

Spēkā 1.jūlijā stāsies jauni traktortehnikas
reģistrēšanas noteikumi 
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Maija mēnesis Asares pamatskolā bija bagāts ar dažā-
diem pasākumiem un citām aktivitātēm. Aizskanēja Pēdējais
skolas zvans 9.klases skolēniem. Ar laba vēlējumiem un
priekšnesumiem   Asares pamatskolas kolektīvs sveica sa-
vus draugus. 13.maijā ar mīļiem vārdiem un pašcepto tor-
ti, ziediem un mazām dāvanām  , dejām un dziesmām, iz-
rādēm un dzejoļiem bērni iepriecināja savas māmiņas, vec-
māmiņas, skolotājus un visus ,kuri atrada laiku atnākt uz
koncertu.

26.maija rītā pie Asares pamatskolas pieripoja Viesītes
novada pašvaldības lielais, pelēkais autobuss. Bērni un sko-
lotāji jau saposušies ceļam uz Tērveti, kur šajā dienā līdzās
Tērvetes dabas parkam bija Zaļās jostas bērnu vides fes-
tivāls “Tīrai Latvijai!”

Jau ceļā uz Tērveti skolēni iepazinās ar Zaļās jostas pie-
dāvāto informāciju par aktivitātēm festivālā, izvēlējās in-
teresējošās jomas. Mazākie ceļotāji sajūsminājās par skais-

tajām dabas ainavām, neredzētiem traktoriem un mašīnām.
Autobusa logā ievietotā auto caurlaide deva tiesības ie-

braukt stāvvietā, ko nodrošināja AS “Agrofirma Tērvete”,
piedāvājot plašu, nopļautu lauku. Ak, cik daudz un dažā-
du transporta līdzekļu bija redzams vienkopus!

Vispirms- reģistrēšanās un dalībnieku pazīšanās zīm-
ju saņemšana. Tās deva iespēju par samazinātu cenu pie-
dalīties dažādās maksas aktivitātēs. Jāpiebilst, ka dalība
festivālā un lielākā daļa aktivitāšu notika bez maksas. Un
to skaits bija liels- vairāk kā trīsdesmit dažādas radošas
un izglītojošas darbnīcas, interaktīvas spēles un citi pār-
steigumi.

Paralēli ar vides festivālu notika arī lielais lauksaim-
niecības nozares pasākums “Viedā lauksaimniecība prak-
sē. Traktordiena”. Tur norisinājās vairāki desmiti aktivi-
tāšu, paraugdemonstrējumu, konkursu un citu interesantu
notikumu, ko varēja apmeklēt arī festivāla dalībnieki.

Tas notika maijā...

lēmumu pieņemšanas, apstrīdēšana un pārsūdzēšanas kār-
tību. 

Ir mainīts reģistrācijas apliecības dizains. Reģistrācijas
apliecība ir papildināta ar jaunu informāciju par traktor-
tehnikas vai tās piekabes apakšgrupu, modeli, tipu, kate-
goriju un tipa apstiprinājuma numuru. 

Jaunus traktorus vai piekabes, kuras tipam nav nepie-
ciešams normatīvajos aktos par lauksaimniecībā vai mež-
saimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu
atbilstības novērtēšanu noteiktais apstiprinājums, varēs

reģistrēt līdz 2017. gada 31. decembrim. 
Traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas doku-

mentiem, kas izsniegti līdz 2017. gada 30. jūnijam, derī-
guma termiņa ierobežojumi nav noteikti, izņemot gadīju-
mus, ja tie noteikti pašā reģistrācijas dokumentā. 

Noteikumi „Traktortehnikas un tās piekabes reģistrāci-
jas noteikumi“ stāsies spēkā 2017.gada 1.jūlijā. 

Lauku attīstības konsultante Irēna Butkus

Māmulīte,māmulīte
Ziedu pilna pasaulīte,
Saules silta dvēselīte.

Ar pavasara silto pieskārienu,ar pīpeņu un vizbulīšu zel-
taino smaidu 13.maijā Asares pamatskolā baudījām bēr-
nu un skolotāju sarūpēto koncertu,veltītu Mātes dienai.

Bērni bija cītīgi gatavojušies,lai iepriecinātu savas mā-
miņas un vecmāmiņas.Bija iestudējuši aizkustinošas lu-
dziņas.Kurās bija stāsts par to,ka māmiņai nav svarīgi kādu
dāvanu tu viņai pasniegsi:”Tas,ko pats esi sarūpējis,lī-
mējis,zīmējis,noplūcis skaistāko ziedu pļavā,ir visskais-
tākā,visdārgākā dāvana!Bērniņ,par kādu dāvanu tu vis-
pār runā!Tu,esi mana visskaistākā,visdārgākā dāvana!”

Moderno deju pulciņa meitenes, bija sagatavojušas deju
kompozīcijas,kuras skatoties ovācijas un applausus nežē-
loja neviens.

Mūs pārsteidza,mūsu paši mazākie putnēni,ar daudzajām

dziesmām un dzejoļiem,ko bija lieliski iemācījušies.
Lielu lepnumu un prieku varēja vērot māmiņu,vecmā-

miņu,tētu acīs vērojot koncertu.
Arī skolotājas veltīja skaistus vārdus,par nesavtīgo mā-

tes mīlestību.
Dāvana māmiņām bija izdevusies!
Bet, tad,sekoja PĀRSTEIGUMS!
Bērni vienojoties kopīgā dziesmā,zalē ienesa lielu,skais-

tu pašu izceptu torti.Uz kuras bija 
saraksīti visu māmiņu vārdi,un protams, arī otro mā-

miņu-skolotāju vārdi!
Paldies,torte bija vienkārši  izcili garda!
Sirsnīgs paldies,mīļie bērni un skolotāji,par lielisko pēc-

pustdienu,ko bijāt mums sarūpējuši.Mēs patiesi jutāmies
lepnas un mīlētas!

No sirds sveicam,visas  esošās un topošās māmiņas pa-
gājušajā Mātes dienā!

Asares pamatskolas vecāku padome.
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Lai bez maksas apmeklētu LVM Dabas parku Tērvetē,
dalībniekiem bija jāuzrāda brīvbiļete, kuru varēja iegūt,
paviesojoties AS “Latvijas valsts meži” organizētajā “Papīra
skolā”. Tur Cūkmens ar zīmogu uz “Papīra skolas” lapas
apliecināja, ka bērni skolas trīs stacijās ir raduši atbildes
uz trīs jautājumiem: “Cik ātri aug papīrs? Kur slēpjas pa-
pīra izejvielas? Vai lietot papīru ir labi?” Parka takas sa-
gaidīja bērnus ar daudziem pārsteigumiem- piemēram, lie-
lām koka sēnēm, rūķiem un dažādiem veidojumiem kā-
pelēšanai.

Stundas skrēja ātri. Piedāvājums bagātīgs un aizraujošs.
Gribējās izmēģināt spēles, iekāpt tankā un palūkoties, kā
tas izskatās iekšpusē. Gribējās palēkāt ar gumijām, kas no-
stieptas starp diviem augstiem torņiem, pavērot piepūša-
mu gumijas milzeni cilvēka veidolā, papriecāties par da-
žādu šķirņu trusīšiem, stikla izstrādājumiem, pagaršot Mājas
saldējumu, Pūres konfektes vai kādu citu gardumu.

Visus priecēja Laura Reinika, Elzas Rozentāles un Rūtas
Dūdumas uzstāšanās. Daudzi dejoja līdzi mūzikas skaņām,
fotografēja vai filmēja dziedātājus. Varēja arī fotografēties
paši kopā ar lielo ezi, kurš palīdzēja vadīt pasākumu.

Atceļā atkal jautras sarunas, spēles un mielošanās ar
līdzpaņemtajām maizītēm vai iegādātajiem gardumiem.

Prieks par redzēto un gūtajiem iespaidiem!
Pirms vasaras brīvdienām klašu audzinātāji un skolē-

ni sakopa skolas apkārtni, iestādīja puķes. Cik iespējams,
sakārtoja klases telpas, salīmēja ieplīsušās grāmatas.

30.maijā piedalījāmies Aknīstes vidusskolas organizē-
tajā pasākumā. Tuvojoties vasarai, skolas izspēlēja epizodes,
kas atgādināja par drošību dažādās situācijās. Bija arī sta-
fetes un masu skrējiens Aknīstē. Masu  skrējienā  savā ve-
cuma  grupā 1.vietu ieguva  Sandijs Jānis Dzenuška.

31. maijā atkal devāmies uz Aknīstes vidusskolu, kur

norisinājās Veselības diena novada skolēniem. Bērniem bija
iespēja piedalīties dažādās interesantās nodarbībās atbilstoši
savai vecuma grupai. 

Mācību gadu noslēdzām Asares pamatskolā ar svinīgo
līniju, kurā skolēni saņēma liecības ar vērtējumiem, dip-
lomus, nelielus pārsteigumus, laba vēlējumus, vasarai sā-
koties.

Šogad SIA “Siliņi” balvu “Labākajam skolēnam sekmju
līmeņa uzlabošanā 2016./2017.m.g.” saņēma Edijs Čereš-
kevičs.

Jauku, saulainu un piedzīvojumiem bagātu vasaru!
Asares pamatskolas kolektīvs
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V. Ancīša Aknīstes bibliotēkas
jaunieguvumi jūnijā

Moriartija, Laiena. Patiesi. Neprātīgi. Vainīgi : romāns
Dreika, Dagnija, 1951-. Baltais tornis : romāns
Apškrūma, Kornēlija, 1937-. Ceļojums gadalaikos :

dzejoļi
Roga-Saulīte, Inguna, 1986-. Ābolu dūmi : [romāns]
Lagzdiņa, Gunita. Spēlītes : Kad runa ir par mīles-

tību, likmes ir augstas... : [stāsti]
Lindberga, Hanna. Stokholmas fails : romāns
Mariņina, Aleksandra. Sods bez ļauna nodoma : [de-

tektīvromāns]
Grišams, Džons. Greja kalns: detektīvromāns
Esbauma, Džila Aleksandra. Mājsaimniece : romāns
Ričmonda, Mišela. Laulību līgums : romāns
Gripando, Džeimss. Biedējošā tumsa : psiholoģisks tril-

leris
Eglīte, Biruta, 1957-. Ceturtais bauslis: stāsti par

Latvijas 100 gadiem
Rabičevs, Leonīds. Karš visu norakstīs : 31. armijas

virsnieka sakarnieka atmiņas
Moja, Džodžo. Viens plus viens : romāns
Berijs, Stīvs. Karaļa viltība : romāns
Triks, Olivjē. Pēdējais lapzemietis : detektīvromāns
Perija, Tasmīna. Zelta nams: romāns
Laukmane, Maija, 1953-. No zila gaisa: dzeja
Bakingems, Roiss Skots. Strupceļš : romāns
Barkovskis, Gints, 1966-. Okeāna saviļņotie : atklāt

sevi no jauna

Ferrante, Elena. Aizbēgt vai palikt: romāns
Rauhala, Paulīna. Debesu dziesma : romāns
Robotams, Maikls. Dzīvību vai nāvi : [detektīvromāns]
Judina, Dace, 1970-. Gredzens : Kalēju-Nordenu dzim-

tu stāsts

Bērnu un jauniešu literatūra
Bonds, Maikls. Pasaka par peļu pili
Stusa, Taņa. Ezītis Vilhelms
Kasparavičs, Ķēstutis. Īsi stāstiņi par lietām
Arhona, Huans. Govs
Patersons, Džeimss. Pamatskola : [stāsts]
Ruviša, Ulrīke. Klikšķi ir visa tava dzīve: jaunatnes

proza
Ledus sirds. Zelta stāstu grāmata : Elza, Anna un viņu

lieliskie draugi
Edgāra, Silēna. 14-14: jaunatnes proza
Parvela, Timo. Muris un Vufs : [stāsti]
Starks, Ulfs. Proti svilpot, Juhanna?: bērnu stāsti
Ibotsone, Eva. Ceļojums uz Amazoni: bērnu stāsti
Parra, Marija. Vafeļu sirdis : Lēna un es Satriektajā

Matildē
Kuponss, Žaume. Uzrodas Flata kungs! : [stāsts]
Saga, Zoji. Meitene tīmeklī dodas turnejā : romāns
Lokhārta, Emīlija. Puišu saraksts : [romāns]
Lokhārta, Emīlija. Puišu grāmata : puišu paradu-

mu un uzvedības pētījums un metodes viņu pieradinā-
šanai

Graveta, Emīlija. Tīrīgais : [pasaciņa]

Sēlijas sporta skola ir veiksmīgi noslēgusi sezonu, ar trim
komandām U-19, U- 17, U-14, esam piedalījušies
„Latvijas kausa” un „Latvijas čempionāta” rīkotajās sa-
censībās.

Vasaras periodā, jau kuro gadu , piedalāmies „Pure
Cholate” spēlēs, esam vienmēr iekļuvuši 5 labāko komandu
sastāvā, lai noslēguma finālā Rīgā spēlētu ar Kurzemes 5
labākajām komandām. Spēles notiek 2 posmos- jūlijā un
augusta sākuma, šogad 1. posms notiks Gulbenē, 2. posms
notiks Madonā.

Sēlijas SS ar diplomie šogas beidz : Solvita Strika, Elīna
Mažeika, Alise Līva Mažeika, Amanda Luīze Kokina, Agnese
Grigale, Laura Dirda, Aivita Ģeidāne, Santa Terentjeva.

Novēlēsim veiksmi meitenēm arī turpmāk. Paldies par sa-
darbību.

Darbs SS turpināsies un nākošajā sezonā sāks startēt arī
mūsu  mazākie audzēkņi U-15 grupā, gan zēni, gan meitenes.

Gribu visiem novēlēt saulainu vasaru, uzkrāt spēkus nā-
košajai sezonai, paldies audzēkņu vecākiem, paldies Aknīstes
novada pašvaldībai par transporta nodrošināšanu uz sa-
censībām, paldies Sēlijas SS par inventāru, jaunu formu
iegādi, par visu visu sniegto palīdzību un atbalstu veik-
smīgam darbam. 

Aicinu septembrī jaunus audzēkņus Sēlijas SS, jūs sa-
gaidīs treneri Olita un Gints.

Trenere Olita Treine

Sēlijas Sporta skolas sezonas noslēgums
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AKNĪSTES NOVADA SVĒTKI
7. JŪLIJS

GĀRSENES PILS DĀRZĀ BRĪVDABAS KINO VAKARS
plkst. 22.00 animācijas filma

plkst. 22.30 latviešu kino klasikas filma
ASARES K/N TEĀTRA VAKARS

plkst. 19.00 izrāde „Kredīts” Gārsenes teātra izpildījumā

8. JŪLIJS AKNĪSTĒ
8:30  Rotāsim pilsētu svētkiem

10:00 Velo brauciens bērniem. Pasta ielas parkā.
10:30 Svētku sveiciens Gārsenes pag. Kraujās

11:00 Latvijas spēkavīru šovs „Kalniešu spēles”. Estrādē
11:00 piepūšamās atrakcijas un radošā darbnīca. Estrādē

15:00 „BURUNDUKA TV ŠOVS’’ izrāde bērniem. Estrādē
16:00 „Greentrials” velo šovs. Autoostā

18:00 Vakara koncerts „Draudzība vieno mūs” piedalās viesi no Polijas un 
Lietuvas sadraudzības pilsētām. Estrādē

20:00 Lielkoncerts – Marhils un draugi. Estrādē
22:00 Svētku zaļumballe, „Vēja runa”. Estrādē

Visi pasākumi bezmaksas.

Transporta kustība Aknīstes novada svētkos. 
7.jūlijā

plkst. 18:30 Aknīstes dome – autoosta - Kraujas – Gārsene – Asaresk/n
pēc izrādes transports kursēs mājup.
plkst. 21.30 Aknīstes dome – autoosta – Kraujas – Gārsene
plkst. 21.30 Ancenes DUS – Asare – Gārsene
pēc kino transports dosies atpakaļ

8. jūlijā
plkst. 10:00 Gārsenes k/n – Kraujas – Aknīste
plkst. 10:00 Ancenes DUS – Asare – Aknīste
plkst. 16:50 no veikala TOP stāvlaukuma - Kraujas – Gārsene – Ancenes DUS
plkst. 17:30 Ancenes DUS – Asare – Gārsene - Kraujas- Aknīstes estrāde
pēc lielkoncerta apm.plkst. 21.30 transports kursēs atpakaļ
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Luterāņu kapu svētki 
1. jūlijā 

Tuņķeļu 
kapsētā plkst.11.00

Aknīstes 
kapsētā plkst.13.00.

Kur nu vārdi, kur nu smiekli?
Kas mums mīļi blakus stās?
Lielais miers tik viegli, viegli
Tavai sirdij pieskārās.

(M. Ķempe)

Pieminēsim Aknīstes novada Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētos Mūžībā aizgājušos:

Bartkevičs Aleksandrs 01.12.1955 22.05.2017
Ķipāne Antoņina 05.04.1924 04.05.2017
Matisovs Dainis 29.06.1956 10.05.2017
Mežaraups Jānis 07.09.1958 12.05.2017
Narbuts Zintis 26.01.1989 28.04.2017
Petrova Ļubova 29.07.1936 03.05.2017
Rutkovska Terēzija 24.05.1939 21.05.2017
Sala Vitolds 27.03.1941 31.05.2017
Silapētere Erna 30.10.1926 05.05.2017
Tamulaitis Jons 24.06.1956 30.05.2017

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!
Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa

Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš tikai pārstāj līdzās būt.

(R.Skujiņa)

Sakarā ar Aigara un viņa tēva pēkšņo
aiziešanu, izsakām visdziļāko līdzjūtību

mammai Ilonai, vecmāmiņai Leontīnei 
un pārējiem tuviniekiem.

Aknīstes vidusskolas 2011. gada izlaiduma
klase un audzinātājs 

Ej, māmiņ, zālē,
ej akmenī... 
Ej, māmiņ, putnos, 
ej ūdeņos... 
Ej, māmiņ, saulē, 
ej mēnesī...
Iesārtos saule,
un mēness augs.
Vējš tevi vien vārdā, 
Vien, māmulīt, sauks.
L. Briedis

Lai gaišas atmiņas remdē skumjas
par sirmās māmulītes zaudējumu!

Domās bijām un esam ar Jāni Ķipānu.

Skolotājas- pensionāres. 
Kā putni aiziet dusēt
Gar vakara debess malu, 
Tā aiziet mūsu mīļie
Uz kluso mūžības salu.
/K. Skalbe/

Izsaku līdzjūtību Terēzes Rutkovskas
bērniem un mazbērniem, izvadot māmuļu 

un vecmāmuļu aizsaulē.

Kursa biedrene Lūcija.  

Nu mūžs ir noslēdzies,
Stāv ozols pagalmā un skatās,
Kā aiziet tēvs caur vārtiem
Savās mūža takās.
(J. Rūsiņš)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Lolitai Salai, 
izvadot tēti pēdējā gaitā. 

Aknīstes novada pašvaldība. 

„Miers mūžīgais ir tuvu mājām gājis
Un savu daļu paņēmis ir līdz.
Viss ir tāpat, tik kādas mājas logā
Vairs spuldzes gaismu neieraudzīs rīts.“

Skumju brīdī esam kopā ar Aigaru 
un tuviniekiem, 

tēvu mūžībā pavadot.

Deju kol. „Ieleja“

Lai tēva mīla paliek dziļi sirdī
Par avotu, kur mūžam spēku smelt.

Patiesi jūtam līdzi Lolitai Salai,
tēvu zaudējot.

Bijušie klasesbiedri un audzinātāja
Aknīstes vidusskolā.

Līdzjūtības
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Aknîstes novada domes iz de vums
Re dak ci ja: Lâsma Pran de telef. 65237762, mob. 26386407, e-pasts las ma. pran de@inbox.lv, mâjas la pas ad re se www.akniste.lv. 

Par skaitïu un fak tu pa reizîbu, kâ arî par slu dinâju mu tek stu at bild au tors. Pub licçtie ma te riâli ne vienmçr at spo guïo re dak ci jas vie dok li.
Pârpub licçðanas vai citçðanas gadîjumâ at sau ce ob ligâta. Ie spiests SI A „Lat ga les dru ka”. 

Nozīmīgās jubilejas maijā svinēja

Deksnis Guntars
Lindinova Nijole
Meiers Agris
Tēts Ilmārs
Trofimova-Trofimoviča Edīte
Rozenberga Ina
Siliņa Janīna
Smoča Lilita
Mazureviča Inta
Morkāne Edīte
Ļaščuka Zoja
Mežaraupe Skaidrīte
Tininisa Vilma
Ignatjeva Zenta
Markūns Jānis
Zaičenkova Vena
Aleksejeva Monika
Bruža Ārija
Curikova Anastasija
Jakāne Ilga
Musņicka Nadežda
Redecka Vilma

Saglabāt sevī
Visu labo un gaišo,
Dalīties tajā ar citiem,
Un vienmēr prast laimīgām būt!

Jūnijā dzimšanas dienu svin

Biruta Kalpoka
Inta Linarte

Janīna Šinkeviča

Sirsnīgi sveicam jubilāres!

Aknīstes novada pašvaldības 
darbinieku arodbiedrība

Brīnumu pasaulē neesot...
Bet kā gan citādi nosaukt Tevi?
Brīnums uz mūžu man rokā dots -
Mirklis, kas pelēkos rudeņos nevīst...

Sveicam Aknīstes novada dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēto bērniņu:

Elizabeti Nikolajevu. 

Kopā ar vecākiem priecājamies 
par viņas nākšanu pasaulē!

Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa


