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Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “Aknīstes Pakalpojumi”, re-
ģistrācijas Nr. 45403000709, gada pār-
skatu par 2017.gadu.

Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “Aknīstes veselības un so-
ciālās aprūpes centrs”, reģistrācijas Nr.
40003331306, gada pārskatu par
2017.gadu.

Apstiprināt Aknīstes novada ceļu
un ielu fonda līdzekļu 122349 EUR sa-

dalījumu 2018.gadam.
Apstiprināt Aknīstes novada attīs-

tības programmas 2014.-2020.gadam
Investīciju plānu 2018.-2020.gadam.

Apstiprināt Nolikumu “Par Aknīstes
novada pašvaldības policijas darbinieku
formas tērpu un atšķirības zīmju ap-
rakstu un to izsniegšanas normām”.

Apstiprināt Aknīstes novada pa-
švaldības policijas nolikumu.

Pārcelt darbadienu no pirmdienas,

2018.gada 30.aprīļa, uz sestdienu,
2018.gada 21.aprīli.

Visi Domes sēžu lēmumi 
un audioieraksti 

publicēti mājaslapā 
www.akniste.lv
sadaļā Dome – 

Domes sēžu lēmumi
Kancelejas vad. I.Buiķe

Aknīstes novada domes sēdes 
28.03.2018. lēmumi

Lielā Talka šogad
norisināsies 27.aprīlī visā

Latvijā un tās moto ir 
„Tīra Latvija sākas 

Tavā galvā!". 
Lielās Talkas galvenajam

mērķim – Latvija 2018.gadā
ir tīrākā valsts pasaulē!

Aknīstes novada iedzīvotāji Talkas dienā aicināti
veikt dažādus darbus : vākt ziemas laikā sakrājušos
atkritumus,darboties pieteiktajās talkošanas vietās.

Darbus Aknīstes novadā koordinēs talkas koordi-
nators:

Aknīstes novada izpilddirektors Jānis Gavars, mob.
28685224

Atkritumu maisus varēs saņemt talkas dienā, 27.ap-
rīlī, pulksten 9.00:,

- Aknīstes pilsētā – pie Aknīstes novada Domes
Skolas ielā 7.

- Pagastu pārvaldēs - pie pagastu pārvaldniekiem.
Maisus ar savāktajiem atkritumiem jānovieto pie

konteineriem vai ielu malās, vai citās ar autotransportu
piebraucamās vietās. Par maisu atrašanos informēt:

- talkas koordinatoru Aknīstes novadā,
Informācija par talku lasāma www.talkas.lv
Aicinām visus iedzīvotājus būt atsaucīgiem un pie-

dalīties talkā!
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Ar šī gada 23.februāri esmu uzsā-
kusi darbu Aknīstes novada pašval-
dībā kā Aknīstes novada pašvaldības
policijas inspektore. 

Primārais uzdevums uzsākot pildīt
amata pienākumus, bija pašvaldības
policijas darbības juridiskās bāzes un
dokumentācijas sakārtošana, lai tur-
pmāk korekti un juridiski pareizi va-
rētu veikt savus amata pienākumus.

Pašvaldības policijas inspektora pa-
matfunkcija ir sabiedriskās kārtības
uzturēšana novada administratīvajā
teritorijā, pamatojoties uz Aknīstes no-
vada pašvaldības policijas Nolikumu.

Pašvaldības policijas kompetencē
neietilpst tādu noziedzīgu nodarījumu
dokumentēšana un izskatīšana, kuru
piekritība atbilsts Krimināllikumam.
Pašvaldības policija veic atbalsta fun-
kciju Valsts policijai, ja no tās puses
ir bijis tāds lūgums.

Laika posmā no 23.februāra līdz 2.
aprīlim: sadarbība un atbalsta snieg-
šana Sociālajam dienestam-5 reizes,
sabiedriskās kārtības nodrošināšana
BJC – 1reize, kārtības nodrošināša-
na Zemgales reģiona pašvaldības iz-
pilddirektoru sanāksmē, tikšanās ar
APNS vadību, lai iepazītos un sa-
darbotos, piedalīšanās Asares un
Ancenes iedzīvotāju kopsapulcē, lai ie-
pazītos ar šo ciemu problēmām un tur-
pmāk tās risinātu, tikšanās ar
Aknīstes vidusskolas direktori
A.Voitišķi, lai noskaidrotu aktuālās
problēmas un to risināšanas iespējas.
1.aprīlī sniegts atbalsts sabiedriskās
kārtības nodrošināšanā kultūras pa-
sākuma laikā Asares kultūras namā.
27. martā apmeklēju SIA ‘Partneri un
Pakalpojumi” rīkoto semināru
“Lietvedība administratīvā pārkāpu-
ma lietās” 1.daļu. Pa šo laiku saņemtas
7 mutiskās sūdzības.

Patlaban dabā iestājies sauss un sa-

ulains laiks. Pastiprināti sarosījušies
kūlas dedzinātāji. Vēlreiz vēršu uz-
manību uz to, ka LAPK 179. panta
4.daļa paredz administratīvo atbildī-
bu par kūlas dedzināšanu un sodu no
280- 700 euro fiziskajām personām.
Atbilstoši LAPK 210. pantam admi-
nistratīvās lietas par 179. panta 4. da-
ļas pārkāpumiem ir tiesīgas izskatīt
pašvaldību administratīvās komisijas. 

Aknīstes novada pašvaldības
policijas pieņemšanas laiks:

No pirmdienas līdz piektdienai
8.00-12.00; 12.30-17.00

Mob.t.:29233090
E-pasts: policija@akniste.lv
Kāda ir pašvaldības policijas

kompetence
Pašvaldības policistam ir tiesības

noteikt likumpārkāpumu un aizturēt
aizdomās turēto, paziņojot to attiecī-
gajai policijas iestādei.

Pašvaldība var izveidot vai neiz-
veidot pašvaldības policiju.

Katrai pašvaldībai ir savi sabied-
riskās kārtības noteikumi, kurus var
meklēt tiesību aktos.

Pašvaldības policijai ir tiesības pie-
lietot arī šaujamieročus.

Pašvaldības policijai nav tiesību iz-
meklēt noziegumus vai likumpārkā-
pumus, par kuriem atbildība pare-
dzēta Krimināllikumā.

Pašvaldības policijas kompetence
biežāk asociējas ar tādiem likum-
pārkāpumiem kā atrašanās sabied-
riskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzē-
riena pudeli, smēķēšanas ierobežo-
jumu neievērošana vai nepareiza au-
tomašīnas novietošana. Tomēr pa-
švaldības policijas galvenais uzdevums
ir nodrošināt sabiedrisko kārtību. LV
portāls skaidro, kas ir pašvaldības po-
licija, kādi ir tās svarīgākie pienākumi
un tiesības un vai tās atšķiras dažā-
dās pašvaldībās.

Pašvaldības policistam ir tiesības
noteikt likumpārkāpumu un aizturēt
aizdomās turēto, paziņojot to attiecī-
gajai policijas iestādei. Likuma „Par
policiju“ 9. pantā ir noteikti vispārī-
gie policijas darbinieka pienākumi,
kuri ir attiecināmi arī uz pašvaldības
policiju. Tajos ir norādīts, ka jebku-
ra policijas darbinieka pienākums visā
LR teritorijā neatkarīgi no viņa ie-
ņemamā amata, atrašanās vietas un
laika gadījumā, ja pie viņa griežas per-
sonas ar pieteikumu vai ziņojumu par
likumam neatbilstošu notikumu, kā
arī pašam konstatējot tādu notikumu,
ir jādara viss iespējamais, lai novēr-
stu likumpārkāpumu, glābtu cilvēkus

un sniegtu viņiem palīdzību, no-
skaidrotu aculieciniekus, apsargātu
notikuma vietu, kā arī paziņotu par
notikušo tuvākajai policijas iestādei.

Kas ir pašvaldības policija
Ministru kabineta noteikumos Nr.

397 ir norādīts, ka pašvaldības poli-
cija ir apbruņota militarizēta pa-
švaldības institūcija. Tās pienākums
ir aizsargāt personu dzīvību, veselī-
bu, tiesības un brīvības, īpašumu, sa-
biedrības un valsts intereses no no-
ziedzīgiem un citiem prettiesiskiem ap-
draudējumiem. Pašvaldības policijas
darbinieks ieņem pašvaldības iedibi-
nātu policijas amatu un pilda pienā-
kumus attiecīgās pašvaldības admi-
nistratīvajā teritorijā un citas pa-
švaldības administratīvajā teritorijā,
kura deleģējusi noteikto pienākumu
vai uzdevumu izpildi. Tas nenozīmē,
ka, piemēram, Aknīstes Pašvaldības
policija (APP) nevar aizrādīt, aizturēt
vai sodīt likumpārkāpēju, ja viņš at-
rodas citas pašvaldības teritorijā, kura
nav deleģēta APP. Par to ir jāziņo at-
tiecīgajai pašvaldības policijai.

Gadījumos, kad APP darbinieks
kļūst par aculiecinieku noziegumam
vai nonāk situācijā, kurā viņš ir no-
tikumu epicentrā, viņa pienākums ir
novērst pārkāpumu un paziņot kom-
petentajam dienestam. Visā valsts te-
ritorijā viņa pienākums būs iesaistī-
ties un aizturēt vainīgās personas.
Tieši tas pats attiecas uz situācijām,
kad policists pārkāpumu konstatē ār-
pus darba laika.

Pašvaldība var izveidot vai neiz-
veidot pašvaldības policiju. Ja pa-
švaldība nav izveidojusi pašvaldības
policiju, tad Valsts pārvaldes iekārtas
likumā noteiktajā kārtībā uzdevumu
izpildi deleģē citai pašvaldībai.
Savukārt, ja uzdevumi nav deleģē-
ti citai pašvaldībai, tad visus pa-
švaldības policijas pienākumus šādā
administratīvajā teritorijā pilda
Valsts policija.

Pašvaldības policisti savus pie-
nākumus pilda iekšlietu ministra ap-
stiprināta vienota parauga formas
tērpā.

Kādi ir pašvaldības policijas pie-
nākumi?

Jebkurai Latvijas pašvaldības po-
licijai ir saistoši un izpildāmi vieni un
tie paši likumi, kuri reglamentē pa-
švaldības policijas darbu un tās kom-
petenci“. To paredz likums „Par poli-
ciju“ un likuma „Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodekss“
214.¹ pants.

Aknīstes novada pašvaldībā – 
pašvaldības  policijas inspektore
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Pašvaldības policijas darbinieka pie-
nākumi ir:

l likumpārkāpumu profilakse;
l par administratīvajiem pārkā-

pumiem aizturētu un arestētu personu
apsargāšana un konvojēšana;

l kontrole pār pašvaldību apstip-
rinātajiem noteikumiem, par kuru pār-
kāpšanu paredzēta administratīvā at-
bildība, kā arī naudas sodu uzlikša-
na un to piedzīšana par šo noteikumu
pārkāpšanu;

l Valsts policijas un Drošības po-
licijas atbalstīšana sabiedrības dro-
šības garantēšanā un noziedzības ap-
karošanā;

l tūlītēju draudu novēršana, ja per-
sona var nodarīt kaitējumu aizsar-
gājamās personas dzīvībai, brīvībai vai
veselībai.

Pašvaldību policijas galvenais uz-
devums ir sabiedriskās kārtības no-
drošināšana. Katrai pašvaldībai ir savi
sabiedriskās kārtības noteikumi, ku-
rus var meklēt tiesību aktos.
Pašvaldību policisti seko līdzi ikdie-
nas problēmām, kuras sagādā nepa-
tīkamus brīžus iedzīvotājiem. Tās vai-
rāk ir administratīvās lietvedības – te-
ritorijas nesakopšana, piegružošana
un dabisko vajadzību nokārtošana tam
neparedzētā vietā, sīkais huligānisms,
smēķēšana un alkohola lietošana tam
neparedzētā vietā. Tāpat tie ir iz-
saukumi par konfliktiem ģimenē, kā
arī pārbaudes, vai pilsētā automašī-
nas novietotas atbilstoši noteikumiem.
Šādus pienākumus nākas veikt visai
bieži, taču starp uzraudzības jomām
ir arī sarežģītāki uzdevumi, piemēram,
prostitūciju ierobežojošo noteikumu ie-
vērošanas kontrole.

Kādas ir pašvaldības 
policijas tiesības

Pašvaldības policijai ar likumu no-
teikto tiesību ir daudz, ar tām sīkāk
var iepazīties likuma „Par policiju“ 19.
pantā. LV portāls min būtiskākās no
tām:

l pieprasīt, lai pārtrauc likum-
pārkāpumu;

l pārbaudīt personu apliecinošus
dokumentus;

l aizpildīt protokolu par adminis-
tratīvajiem pārkāpumiem;

l aizturēt bērnus līdz 16 gadu ve-
cumam, kuri aizbēguši no mājām vai
skolas;

l nogādāt slimnīcā vai policijas ie-
stādē personu alkohola, narkotisko,
psihotropo vai toksisko vielu reibu-
mā u.c.

Pašvaldības policijai ir tiesības arī
lietot speciālos līdzekļus. To lietoša-
nas atļauju un kārtību nosaka
Ministru kabinets. Ja iestājas likuma
„Par policiju“ 13. panta pirmajā daļā
minētie apstākļi, tad pašvaldības po-

licists, pildot dienesta pienākumus, var
lietot gan fizisku spēku un speciālos
cīņas paņēmienus, gan speciālos lī-
dzekļus (ķīmiskās vielas, priekšmetus
vai mehānismus, kas paredzēti pa-
šaizsardzībai vai sabiedriskās kārtī-
bas un drošības garantēšanai, bet nav
ieroči) un speciālos transportlīdzekļus,
dienesta suņus un zirgus. Dienesta
pienākumu izpildes gaitā pašvaldības
policija var arī ievietot aizturētās per-
sonas vai nu pagaidu turēšanas tel-
pās, vai tam paredzētos transportlī-
dzekļos.

Pašvaldības policijai ir tiesības pie-
lietot arī šaujamieročus, taču to var
darīt tikai galējas nepieciešamības si-
tuācijā. 

Vai ir pārkāpumi, 
par kuriem pašvaldības 

policija nevar sodīt?
Pašvaldības policijai nav tiesību iz-

meklēt noziegumus vai likumpārkā-
pumus, par kuriem atbildība pare-
dzēta Krimināllikumā. Noziedzīgu no-
darījumu izmeklēšana ir Valsts poli-
cijas un citu izmeklēšanas iestāžu
kompetencē. Praksē visbiežāk tie ir da-
žādi pārkāpumi ceļu satiksmē, par ku-
riem atbild Valsts policija. Piemēram,
pašvaldības policijas darbinieks pie-
ķer personu, kura brauc pie stūres rei-
bumā vai bez autovadītāja apliecības.
Šādos gadījumos pašvaldības policis-
tam ir tiesības likumpārkāpēju aiz-
turēt, bet ir jāizsauc Valsts policija un
jāgaida tās ierašanās. 

Tāpēc droši var apgalvot, ka nav
tādu pārkāpumu, par kuru pašvaldī-
bas policists neliksies ne zinis, jo tas
ir ārpus pašvaldības policijas kom-
petences. Viņam ir tiesības jebkāda
pārkāpuma gadījumā reaģēt uz to, aiz-
turēt likumpārkāpēju un gaidīt at-
tiecīgās iestādes darbinieku ierašanos.
Tātad pašvaldības policists pats ne-
varēs sodīt, bet aizturēt gan, savukārt
sodīs par attiecīgo pārkāpumu atbil-
dīgais varas pārstāvis.

Aknīstes  novada pašvaldības po-
licija informē-  2006.gada 4.aprīļa  MK
noteikumi Nr.266 „Labturības pra-
sības mājas (istabas)dzīvnieku turē-
šanai, tirdzniecībai un demonstrēša-
nai publiskās izstādēs, kā arī suņa ap-
mācībai” paredz:

„50. Iegādājoties mājas (istabas)
dzīvnieku, dzīvnieka īpašnieks vai tu-
rētājs uzņemas atbildību par mājas
(istabas) dzīvnieka labturības un īpa-
šo turēšanas prasību ievērošanu un ve-
terinārmedicīniskās palīdzības no-
drošināšanu, nepieļauj tā klaiņošanu,
kā arī nodrošina dzīvnieka meklēša-
nu un apbedīšanu.

51. Mājas (istabas) dzīvnieka īpaš-
niekam vai turētājam ir tiesības kopā
ar mājas (istabas) dzīvnieku atrasties

ārpus mājas (istabas) dzīvnieka īpaš-
nieka vai turētāja valdījumā vai tu-
rējumā esošās teritorijas, ja mājas (is-
tabas) dzīvnieks:

51.1. netraucē sabiedrību un ne-
rada draudus cilvēku drošībai, ve-
selībai un dzīvībai;

51.2. nerada draudus citu dzīvnie-
ku drošībai, veselībai un dzīvībai.

52. Mājas (istabas) dzīvnieka īpaš-
niekam vai turētājam ir pienākums:

52.1. nodrošināt, lai mājas (istabas)
dzīvnieks (smaka, riešana vai gau-
došana) netraucētu mājas vai ap-
kārtnes iedzīvotājus;

52.2. uzticēt mājas (istabas) dzīv-
nieka vešanu ārpus īpašnieka vai tu-
rētāja valdījumā vai turējumā esošās
teritorijas tikai personai, kas spēj
kontrolēt un savaldīt dzīvnieku, un
nodrošināt, lai mājas (istabas) dzīv-
nieks neapdraud cilvēkus un dzīv-
niekus;

52.3. apdzīvotu vietu teritorijā sa-
vākt sava mājas (istabas) dzīvnieka
ekskrementus;

52.7. nododot mājas (istabas)
dzīvnieku trešajai personai, sniegt
informāciju par dzīvnieka labtu-
rības un turēšanas prasībām;

53. Ja mājas (istabas) dzīvnieka
īpašnieks neievēro šos noteikumus,
viņš tiek saukts pie atbildības nor-
matīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”

Atbildību par augstāk minēto pa-
redz Administratīvo pārkāpumu ko-
deksa „106.pants. Dzīvnieku turē-
šanas, labturības, izmantošanas
un pārvadāšanas prasību pār-
kāpšana

Par dzīvnieku turēšanas, labturības,
izmantošanas un pārvadāšanas pra-
sību pārkāpšanu -izsaka brīdinājumu
vai uzliek naudas sodu fiziskajām per-
sonām no pieciem līdz divsimt piec-
desmit latiem, bet juridiskajām per-
sonām - no desmit līdz piecsimt latiem,
konfiscējot dzīvniekus vai bez kon-
fiskācijas.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem,
ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda uzlikšanas vai ja
to dēļ nodarīts fizisks vai materiāls
zaudējums, -

uzliek naudas sodu fiziskajām
personām no desmit līdz piecsimt la-
tiem, bet juridiskajām personām - no
piecsimt līdz tūkstoš latiem, konfis-
cējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas.

Par bīstama suņa turēšanas pra-
sību pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām
personām no piecdesmit līdz piec-
simt latiem, bet juridiskajām per-
sonām — no septiņdesmit pieciem līdz
tūkstoš latiem, konfiscējot dzīvnieku
vai bez tā konfiskācijas.

Ceram uz izpratni un sadarbību.
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Paziņojums Asares pagasta
iedzīvotājiem

Pamatojoties uz
Aknīstes novada domes
2017.gada 25.oktobra sēdes
lēmumu “Par pakalpojuma
līguma slēgšanu ar SIA
“Aknīstes Pakalpojumi”„,
turpmāk ūdens un kana-
lizācijas apsaimniekošanu
Asares pagastā Aknīstes
novada pašvaldība nodod

SIA „Aknīstes Pakalpojumi”.
No šī gada 1.aprīļa siltā un aukstā ūdens skaitītāju rā-

dījumi jānodod SIA „Aknīstes Pakalpojumi” sekretārei, un
maksājumi jāveic:

SIA “Aknīstes Pakalpojumi”
Saltupes iela 9, Aknīste Aknīstes novads
LV-5208
Reģ.Nr. 45403000709
Norēķinu konts – A/S SEB BANKA, kods UNLALV2X
LV96UNLA0009000508312
Katra mēneša otrajā un ceturtajā otrdienā nodot rādī-

jumus un veikt maksājumus ir iespējams
Asares pagasta pārvaldē         08.30 - 10.00
Ancenē, Māja „Spodras“-3     10.10 - 12.00

Asares pagasta pārvaldes vadītāja 
Evita Jasāne
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Aknīstes novada pašvaldības Investīciju plāns 2018.-2020.
Apstiprināts ar Aknīstes novada domes 

2018.gada 28.marta  lēmumu Nr.110 (prot.Nr.5, 10.#)
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– 14 90 -/-

2017. 2019.

2.7.
–
– 19

23 148 -/-

2017. 2019.
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2.8.
-
– 49 1 43 -/-

2017. 2019.

3.

VTP
R1.19;49

-

34 -

 

ESF
 

-/-

2017. 2019.

4.

-
2017.”

VTP
R1.2;

* * - -

2018. 2018.

VTP3
10

- -/-

-

-

s

2018. 2018.

6.

VTP

- 28

-

-

–

0227;
10 000

302 000
inf.

-

-

-

2017. 2020.
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7. VTP R1.2

VTP
20

-

-
-
-

-/-

2017. 2019.

9. VTP

40;
VTP
R3.67 107 62

84
000 -/-

2016. 2018.

10.

VTP1
R1.8

48 21 27 -/-

-

2017. 2018.

11.

A

VTP1
R1.8

108 108 33
- -/-

2018. 2018.

12.

VTP1
R1.8 28 - -/-

2018. 2018.

13.
-

-
VTP 8 - -/-

2018. 2018.

14.

VTP
9

~120

9

~120 0 - -/-

2017. 2019.
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-

VTP3
R3.4

49 3 73
4

42

-

-/
3 73

4

-

-

-

2017. 2019.

16.

VTP1

42 - -/-

-

2018. 2020.

17.

VTP

-
21

- ESF -/-

2017. 31.12.2020.

18.

VTP

-
21

- 100
ESF -/-

.

2017. 31.12.2022

19. VTP R1.
- - -/-

2018. 2018.
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VSAC”

20. VTP1
R1.8 1

- -/- 2018. 2018.

21. VTP

- -/- 

2018. 2020.

22. VTP1
R1.8

0 - -/-

2018. 2018.

23. VTP1
R1.30

- -/-
s

2018. 2018.

24.
-

VTP1
R1.30

- -/- -

2017. 2018.

VTP2
R2.17;
VTP
R3.29 000 - -/-

s

2018. 2020.

26. –
VTP2

49;

0

20
-/-

-

-

2018. 2020.

27.
VTP1 - -/-

2018. 2019.
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28. VTP1
R1.30;
VTP2
R2.37;

- -/-

2018. 2019.

29.
VTP2
R2.16

- -/-

2019. 2020.

30.
VTP1
R1.30

- -/-

2019. 2020.

31.

VTP
- -/- 

-
2019. 2020.

32.

VTP2
R2.17;
VTP
R3.29 000 - -/- s

2019. 2021.

33.

VTP
R1.49
VTP
R3.38

000
000

- -/- -

s.

s.

2018. 2021.

34. VTP
R1.49 000 - - 2018. 2021.



11

VTP

000 - -/-

-

2018. 2020.

36. VTP2

- -/-

2019. 2020.

37. VTP2

000 - -/-

2019. 2020.

38. VTP

6000 6000 - -/-

2018. 2020.

39. VTP2

VTP
R3.84 000 - -/-

2018. 2020.

40.
VTP

000 - -/-

2018. 2020.
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Gārsenes pagasta bibliotēkas
jaunieguvumi 2018.gada

1.ceturksnī
Nozaru literatūra:

Bēgļu gaitas pagātnē un mūsdienās.
Bērne. Cerības vēsts no eņģeļiem.
Blaua. Indra Briķe. Krodera aktrise.
Danilāns. Dzīvo vesels!
Grigulis. Putnu grāmata.
Īsi par demokrātiju.
Lagzdiņa. Lidojošā zirga mugurā.
Lai laba atmiņa un gaišs prāts.
Martinsons. Amaya. /DVD/
Mikušina. Imperators Nikolajs II Krusta ceļš.
Orlova. Spineri.
Petrovs. Bendes.
Putniņa. Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums

vēsturiskajos Aizkraukles un Jēkabpils rajonos.
Ramadani. Aiz plīvura slēptās briesmas.

Daiļliteratūra:

Auziņš. Mīlestības mācība.
Avotiņa. Likteņmezgli.
Avotiņa. Tāds laimīgs cilvēks.
Bonjērs. Nozagt helikopteru un naudu.
Brauns. Sākums.
Bula. Atpakaļceļš.
Čerņikovs. Kriminālā Rīga – terra komerc.
Finns. Sieviete logā.
Freimanis. Katls.
Gaile. Neredzamie.
Hiders. Pļauka.
Ingrems. Atskatīties rītdienā.
Judina. Kad klusums kliedz.
Judina. Tīrītājs.
Mikele. Kritušais eņģelis.
Montefjore. Deverilu pils meitas.
Morels. Nakts valdnieks.
Mūrniece. Gandrīz dienasgrāmata.
Nesbē. Slāpes.
Pārksa. Svešinieks manās mājās.
Priedītis. Gan jau rīts mūs atradīs.
Račs. 365. 2.daļa.
Salgrāve. Kaut ko padarīt.
Tirzītis. Livonijas saulriets.
Zālīte. Paradīzes putni.

Literatūra bērniem:

Grimmi. Ansītis un Grietiņa.

Grimmi. Trīs sivēntiņi.
Jakubovska. Paņem mani sev līdzi!
Logina. Par maz, par daudz un tieši laikā.
Manfelde. Kurš no mums lidos?
Markota. Latvija. Atlants bērniem.
Olsone. Zombiju drudzis.
Rungulis. Papagailis papardēs.
Štelmahere. Pupuķa Ukša Dziesmu svētki.

Lasītāju dāvinājumi:

Andersone. Pakļāvības svētnīca.
Elizabeth. Simtgade saules staros.
Kacenbahs. Apmātais.
Kirkegors. Mēs ar vectēvu un rūķītis Puks.
Latvieši.
Moriss. Upes.
Neērtais Andris Šķēle.
Акунин. Алтын-толобас.

Asares pagasta bibliotēkas
jaunieguvumi 2018.gada

1.ceturksnī 
Nozaru literatūra:
Bēgļu gaitas pagātnē un mūsdienās.
Blaua. Indra Briķe. Krodera aktrise.
Danilāns. Dzīvo vesels! 
Īsi par demokrātiju.
Lagzdiņa. Lidojošā zirga mugurā
Lapsa Lato.   Zem Muhameda palmas
Mālmeisters K.  Kažēna atmiņas
Daiļliteratūra: 
Auziņš. Mīlestības mācība.
Avotiņa. Likteņmezgli.
Avotiņa. Tāds laimīgs cilvēks. 
Bonjērs. Nozagt helikopteru un naudu. 
Brauns. Sākums. 
Bredforda B.T.   Kavendonas veiksme
Bula. Atpakaļceļš.
Dreika D.  Svešās dzīves
Džeferisa D. Tējas plantatora sieva
Judina. Kad klusums kliedz.
Judina. Tīrītājs. 
Kūlis E.  Nelūdz sudrabkaija
Mikele. Kritušais eņģelis. 
Montefjore. Deverilu pils meitas. 
Mūrniece. Gandrīz dienasgrāmata. 
Nesbē. Slāpes.
Pārksa. Svešinieks manās mājās
Račko    Debesis pelnos
Račs. 365. 2.daļa.

- - -
-

----------- 
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Robertsa N.  Kad saulriets noskūpsta debesis
Salgrāve. Kaut ko padarīt. 
Sila I.   Simts vēstules sievietei
Sīmane I.  Svētlaimes medniece
Teilore L.  Salā sastingusī saule
Zālīte. Paradīzes putni.
Zīle B.  Melu meistars

Literatūra bērniem:
Bize un neguļa
Kavamura  Mašīnas  gaisā, ūdenī uz zemes

Laukmane M.  Uz austiņām austiņas 
Manfelde. Kurš no mums lidos? 
Parvela T. Muris un Vufs ceļ māju
Rungulis  Sikspārnis

Lasītāju dāvinājumi:
Gulbe E.  Dzejolēni
Guļevska I.  Tikai dziesma nenosalst

2.cet.
Plūcis  Tas īstais cilvēks

Gārsenes pagasta
bibliotēka

20.aprīlī 16:00
pils zālē

Ielūdz uz tikšanos ar
Grāmatu un lugu

autori
Māru Jakubovsku

No atmiņām paliek tik starojums maigs,
Tā kā liedagā saulrieta pēdas,
Turp, kur Tu aiziesi, apstāsies laiks,
Norims sāpes, rūpes un bēdas.

Pieminēsim Aknīstes novada Dzimtsarakstu nodaļā re-
ģistrētos Mūžībā aizgājušos:

Bērziņa Jolanta      29.12.1968     20.03.2018
Gercāne Broņislava      24.03.1928    14.03.2018
Kalnageidāne Alma      22.06.1923     23.03.2018
Kņevinska Milda Leontīne    30.10.1925     01.03.2018
Kucina Tekla     23.04.1958    02.03.2018
Oše Jānis      06.04.1938   
29.03.2018
Roličs Leongins Vitauts     06.01.1936     14.03.2018
Stankevičs Ivans      01.11.1935     03.04.2018
Staškevičs Jānis      09.06.1931    27.03.2018

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!
Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa

Teātra diena 
Sestdien, 7. aprīlī, visas dienas garumā amatierteātri no Aknīstes, Gārsenes,

Asares, Gaigalavas, Staburaga, Mazzalves, Seces, Dignājas, Strazdumuižas
apguva aktiermeistarību - etīdes, vārda piedzimšanu, aktiera uzmanību un
skatuves kustību, ko mācīja Vadims Bogdanovs, bet Anna Gimbute - telpas
sajūtu, darbu ar partneri, uzticību partnerim, kustības tipus. Pēcpusdienā katrs
kolektīvs izrādīja sagatavoto priekšnesumu.

7.aprīlī Aknīstē norisinājās
tradicionālais  P. Vanaģeļa
piemiņas kauss volejbolā.

Aknīstes komandai
godpilnā 1. vieta!
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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@akniste.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”. 

Ir aiztraukuši gadu spieti,
Ir ziedu, viršu medus vākts,
Un, pārlūkojot gadu kāres,
"Tīrs dzintars!" varam secināt.

/V.Mežnora/

Sveicam Mirdzu Jonāni skaistajā 
80 gadu jubilejā.

Kaimiņi.

Izsakām pateicību
Aknīstes PNS kolēģiem,
draugiem, kaimiņiem
par morālu un materiā-
lu atbalstu mūsu meitas
ārstēšanā.

Prandes ģimene


