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â Apstiprināt Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”
(PuMPuRS) atklātā projektu konkursa „Priekšlaicīgas mā-
cību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes ini-
ciatīvu projektos” projektu iesniegumu vērtēšanas
komisijas nolikumu.
â Noteikt par Aknīstes novada pašvaldības kā kapitā-

la daļu turētāja pārstāvi SIA “Gārsenes pils” Jāni Vanagu.
â Pagarināt Aknīstes novada Aknīstes pilsētas ar lau-

ku teritoriju plānojuma 2006.-2018.gadam darbības termiņu
līdz jauna teritorijas plānojuma spēkā stāšanās laikam.
â Piešķirt līdzekļus 400 EUR dalības maksai 96 stun-

du tālākizglītības kursos 50% apmērā Aknīstes vidusskolas
direktorei A.Voitiškei.
â Piešķirt līdzekļus 890,75 EUR pašvaldībai piederošā

dzīvokļa Augšzemes ielā 28, dz.Nr.5, Aknīstē, logu

nomaiņai.
â Sakarā ar logu nomaiņu, noteikt īres maksu pa-

švaldībai piederošajos daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
dzīvokļos -  Augšzemes ielā 36-2, Augšzemes ielā 36-8,
kurus apsaimnieko pašvaldības kapitālsabiedrība SIA
“Aknīstes Pakalpojumi”- 0,68 euro/m2, no kuriem 0,26
euro/m2 ir apsaimniekošanas maksa.

vPiešķirt 1 personai studenta stipendiju - 50% no val-
stī noteiktās minimālās darba algas likmes mēnesī no
01.11.2018.
â Apstiprināt grozījumus Aknīstes novada bāriņtiesas

nolikumā un izmaiņas bāriņtiesas sastāvā.
â Iznomāt 1 personai pašvaldības zemes gabalu 0,42

ha platībā,  kadastra apzīmējums 56440050339. Zemes  lie-
tošanas mērķis 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība lauksaimniecība.

Aknīstes novada domes sēdes 24.10.2018. lēmumi
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â Akceptēt AS „Latvijas valsts meži” paredzēto darbī-
bu – kūdras ieguvi  (kūdras ieguves lauku paplašināšanu)
kūdras atradnē „Lielais Aknīstes purvs”, kas atrodas
Aknīstes novada Aknīstes pagastā, zemes vienībā ar ka-
dastra apzīmējumu 5625 002 0075 80004 61,5 ha platībā.
â Nosūtīt 2 personām paziņojumus par piedāvājumu

īrēt dzīvokli.
âNoraidīt 1 personas iesniegumu par dzīvojamās platības

piešķiršanu uz laiku.
âNoraidīt 1 personas iesniegumu par dzīvojamās platības

piešķiršanu Aknīstē.
â Piešķirt 2 personām apbedīšanas pabalstus.
â Piešķirt 1 personai pabalstu operācijas gadījumā.
â Piešķirt 1 personai pabalstu atsevišķas situācijas

risināšanai.

â Segt ēdināšanas izdevumus 100% apmērā (EUR 1,95
dienā) laika posmā no 10.10.2018. – 31.05.2019. vienam PII
“Bitīte” audzēknim.
â Segt ēdināšanas izdevumus 100% apmērā (EUR 1,65

dienā) laika posmā no 03.09.2018. – 31.05.2019. vienam
Aknīstes vidusskolas skolēnam. 
â Nodot atsavināšanai pašvaldības īpašumā esošo dzī-

vokli “Kraujas 1”- dz.Nr.10, Kraujas, Gārsenes pagastā,
Aknīstes novadā, iekļaujot to pašvaldības mantas atsavi-
nāšanas ierosinājumu reģistrā.

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

Kancelejas vad.I.Buiķe

Cienījamie aknīstieši!
Iepriekšējā avīzītē „Aknīstes Novada Vēstis”, kā arī

novada mājas lapā www.akniste.lv Jūs varējāt iepa-
zīties ar precizētajiem un saskaņotajiem Saistošajiem
noteikumiem Nr.11/2018 ”Par pašvaldības pabalstiem
Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējor to mate-
riālo stāvokli”. 

Lai taptu jaunais, pārstrādātais variants, gan so-
ciālais dienests, gan SIKS komiteja, gan juriste ie-
guldīja lielu darbu vairāku mēnešu garumā – pa-
pildinot, rediģējot tekstu pēc būtības un saskaņojot
to ar ministriju pat vairākas reizes. Nu šis darbs ir
paveikts, tiesa, uz kādu laiku, jo, kā zinām, mūsu
valsts, tāpat kā Rīga, nebūt vēl nav gatava – viss plūst
un mainās, arī likumdošana. 

Tāpēc aicinu visus izlasīt Saistošos noteikumus
Nr.11/2018, pašiem izrādīt iniciatīvu, lai saņemtu pie-
nākošos pabalstus, jo sakarā ar Eiropas Parlamenta
un Padomes Regulu 2016/679 par fizisku personu datu
aizsardzību, Jūsu dati nekādā veidā publiski nedrīkst
tikt lietoti, lai izbēgtu no nepatīkamām sekām šajā
sakarā.

Ir daļa pilsoņu, kuri ļoti labi apzinājuši savas tiesī-
bas pabalstu sakarā un tās nekad neaizmirst izman-
tot, bet šoreiz īpaši vēlos uzrunāt novada seniorus.

Aicinu bērnus būt vērīgiem pret saviem ģimenes lo-
cekļiem, viņu skaistajās, ievērojamās jubilejās palīdzēt
aizpildīt iesniegumu, lai vecāki saņemtu naudiņu. No
dzīves zinām, kādi ir mūsu seniori – kara un pēckara
laikus pārcietuši, paši pieraduši tikt galā ar dzīves grū-
tībām, savas likstas nekraut uz citu pleciem, iztikt ar
savu budžetu un nevienam neko nelūgt...

Cienījamie seniori, lūdzam vērsties pašvaldībā ar ie-
sniegumu un saņemt naudas līdzekļus apaļo jubileju,
kāzu jubileju sakarā! Esam pagarinājuši arī iesniegu-
mu iesniegšanas termiņus. Iesniegumu pabalstam ju-
bilejas sakarā jāiesniedz trīs mēnešu laikā. Iesniegumu
kāzu jubilejas sakarā jāiesniedz viena mēneša laikā. 

Pabalsti pēc operācijām un onkoloģisko saslimšanu
ārstēšanas gadījumā pienākas jebkuram novada ie-
dzīvotājam(-ai). Iesniegums jāiesniedz līdz kalendārā
gada beigām. 

Jaunie vecāki iesniegumu pabalstam  sakarā ar bēr-
na piedzimšanu var iesniegt trīs mēnešu laikā no bēr-
na dzimšanas dienas.

Visbeidzot šī ir iespēja saņemt naudiņu arī cilvēkiem,
kuriem nav nekāda sociālā dienesta piešķirta statusa. 

Jūsu pašu rokās ir lēmums – pieņemt vai atraidīt
Jums doto iespēju.

SIKS komitejas priekšsēdētāja A. Kurkliete

Aknīstes novada pašvaldības
policija informē...

Gads no gada ar laika ritējumu neatšķiras. Iestājoties rudenim,
ik gadu uz Latvijas ceļiem aktualizējas “tumšo cilvēciņu ” prob-
lēma, arī Aknīstes novadā. Pēc pulksteņu pagriešanas oktob-
ra beigās, tas ir jūtams arvien vairāk, jo tumsa iestājas ātrāk.

Atgādināsim, ka Ceļu satiksmes noteikumi nosaka – dien-
nakts tumšajā laikā ārpus apdzīvotām vietām, kā arī apdzīvotās
vietās, ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots, gājē-
jiem, kuri pārvietojas pa brauktuvi vai tās nomali, jābūt tēr-
ptiem atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu
atstarojoša materiāla elementiem. Lai arī par to runāts gadiem,
joprojām situācija uzlabojas lēni. Ir bieži sastopamas situāci-
jas, kad ceļā malā pēkšņi iznirst kāds tumšs stāvs.

Tas pats attiecas arī uz velosipēdistiem, kuri brauc neredzami.
Ceļu satiksmes noteikumi velosipēdistiem nosaka, ka, braucot
diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos,
velosipēdam abos tā sānos, riteņu abās pusēs jābūt aprīkotam
ar oranžiem (dzelteniem) gaismas atstarotājiem, kā arī priekš-
pusē jādeg baltas gaismas lukturim, bet aizmugurē – sarkanas
gaismas lukturim. Ja lukturu nav vai tie nedarbojas, velosipē-
dam priekšpusē jābūt aprīkotam ar baltu atstarotāju, bet aiz-
mugurē ar sarkanu atstarotāju, un velosipēda vadītājam jābūt
tērptam vestē (apģērbā) ar labi saredzamiem gaismu atstaro-
joša materiāla elementiem. Diemžēl ne vienmēr tā ir, un lielā-
kās problēmas rodas tādēļ, ka velosipēdisti brauc pa ceļu , ka-
mēr gājēji cenās turēties tā nomalē , lai gan netrūkst stāstu par
gājējiem tumšā apģērbā, kuri stāv ceļa braucamās daļas. Te var
kārtējo reizi atgādināt, ka autovadītājs gājēju bez gaismu at-
starojošas vestes uz ceļa pamana tikai 25 – 40 metru attālumā.
Braucot ar ātrumu 90 km/h, šo ceļa posmu mašīna veic divās
sekundēs un šajā īsajā laika sprīdī nobremzēt nav iespējams. 

KUR LIKT ATSTAROTĀJU?
Ārpus apdzīvotām vietām gājējiem jāpārvietojas pa ceļa krei-

so pusi. Attiecīgi – atstarotājs jāpiestiprina ķermeņa labajā pusē
( tā atrodas tuvāk ceļa braucamajai daļai). 

ATSTAROTĀJU VEIDI
Lentveida atstarotājus ieteicams likt ceļgala aukstumā vai

ap roku tajā ķermeņa pusē, kura atrodas tuvāk brauktuvei.
Piekarināmais atstarotājs pie apģērba jāpiestiprina tā, lai

tas būtu automašīnas gaismas staru redzeslokā.
Atstarotājs nav pamanāms vai to ir grūti ieraudzīt, ja tas pie-

stiprināts pie apģērba neatbilstošā vietā vai veidā. 
Atgādinām, ka administratīvā atbildība par atstarojošu ele-

mentu nelietošanu diennakts tumšajā laikā noteikta Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.23. pantā.

Rūpēsimies par savu un savu tuvinieku drošību diennakts
tumšākajā laikā!

Aknīstes novada pašvaldības policijas inspektore I. Ašaka
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ELFLA LEADER projekta
ietvaros Aknīstē tiek renovēta

ēka, kurā plānots ražot 
SIP paneļus

Aizvien pieaug pieprasījums pēc energoefektīviem ma-
teriāliem būvniecībā, jo ēku siltināšanas izmaksas mūsu
klimatiskajos apstākļos var sastādīt pat līdz 50% no ēkas
vērtības, turklāt ar katru gadu palielinās arī visu veidu ku-
rināmā cenas. Sabiedrībā pieaug tendence izmantot eko-
loģiskus materiālus un rūpēties par ēku ilgmūžību.
Būvniecības materiāliem, kuriem būs nodrošināta pietie-
kama tirgus niša, ir jāatbilst četrām pamatprasībām: ener-
goefektīvs, lēts, ilgmūžīgs, ekoloģisks.

Projekta “SIP paneļu ražošanas uzsākšana Aknīstē” ie-
tvaros SIA “REG COMPANY” renovē ražošanas ēku Aknīstē.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „REG COMPANY“ ir uz-
ņēmums, kas dibināts ar mērķi Aknīstē uzsākt jaunākās
paaudzes būvmateriālu ražošanu, par uzņēmuma pamat-
produktu izvēloties SIP paneļus. 

SIP tehnoloģija ir augstas produktivitātes būvniecības
metode, ko izmanto dzīvojamo māju un vieglo konstruk-
ciju komercceltņu būvniecībā. Tehnoloģiju sāka plaši pie-
lietot  pagājušā gadsimta 70. gados, pašlaik tā ir viena no
dinamiskākajām un straujāk augošajām jomām būvniecībā.
SIP (Structural  Insulated  Panel) – “Strukturāls siltumi-

zolējošs būvpanelis” ir konstrukcijas elements, kas iegūts,
zem spiediena salīmējot blīvas putu polistirola plāksnes starp
divām presēta koka skaidu plāksnēm ar orientētām pla-
kanām skaidām. SIP paneļiem ir ekskluzīvas energoe-
fektivitātes īpašības un augsta izturība. Māju sienas un stū-
ri, kuri samontēti pēc šīs tehnoloģijas, ir ideāli gludi un tais-
ni. Bez tam, SIP paneļu māju montāžu var veikt jebkurā
gadalaikā. SIP paneļu māju montāža ir vienkārša, SIP mā-
jām piemīt ilgs kalpošanas mūžš un teicams ekspluatāci-
jas raksturojums:

SIA “REG COMPANY” Aknīstē nomā ēku 757.2 m2 pla-
tībā, kas tiks izmantota kā ražošanas ēka, taču tā daudzus
gadus bijusi pamesta novārtā un tai nepieciešama atjau-
nošana, lai darbiniekiem radītu kvalitatīvus darba apstākļus,
kā arī ražošanas procesam atbilstošus apstākļus.

Pašlaik pabeigti projekta 1.posma darbi – ēkā ierīkota
stabila, ražošanas procesam atbilstoša betona grīda, no-
mainīti logi, veikta iebraucamo vārtu montāža. 

Projekts “SIP paneļu ražošanas uzsākšana Aknīstē” tika
apstiprināts 2017.gada nogalē, ar kopējām projekta at-
tiecināmām izmaksām EUR 100 000.00, no kurām 70% ir
publiskais, bet 30% - privātais finansējums. Projekts tika
iesniegts un apstiprināts Latvijas Lauku attīstības pro-
grammas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2.
„Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vie-
tējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās eko-
nomikas stiprināšanas iniciatīvas” biedrības “Lauku par-
tnerība Sēlija” 1.rīcībā “Darbs un pārticība”, kas paredz at-
balstu uzņēmējdarbībi, jaunu produktu un pakalpojumu
radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to
realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.

Informāciju sagatavoja SIA “REG COMPANY”,
informācija sagatavota ar ELFLA LEADER atbalstu.

1. Kārlis Griška
2. Jānis Elksnis
3. Lidija Vidže
4. Ilga Timofejeva
5. SIA “Indāres”
6. Rita Ščegalkova
7. Aivars Ielejs
8. Rima Bludze
9. Jurijs un Inese Sorokini
10. Daina Miezāne
11. Andris Punculis
12. Valdis Kalnietis
13. Valērijs Venediktovs
14. Ruta Mežaraupe
15. Juris Brakovskis
16. Daina Mažeika
17. Henriete Kokina
18. Armands Siliņš
19. Olita Katena
20. Biruta Kapustina
21. Anastasija Cālīte
22. Anna Žindiga
23. Olga Vabeļ
24. Viola Jasmane
25. Lāsma Prande
26. Eva Joča
27. Jānis Ķipāns
28. Olga Seškovska

29. Olga Voitiške
30. Agnese Ruža
31. Aina Deksne
32. Veronika Pliska
33. Tamāra Kantāne
34. Skaidrīte Pudāne
35. Aivars Medveckis
36. Ausma Bērziņa
37. Alberts Kreņevskis
38. Aknīstes 
psihoneiroloģiskā slimnīca
39. Inta Mežaraupe
40. Sandra Vārslavāne
41. Jolanta Giluča
42. Lilija Tautere
43. Ināra Raupe
44. Ināra Vasiļjeva
45. Edīte Pulere
46. Marija Čūriške
47. Vija Dzene
48. Silvija Jaujeniece
49. Janina Krasovska
50. Zita Iesalniece
51. Biruta Mazureviča
52. Artūrs Britāns
53. Ēriks Serafinovičs
54. Monika Aleksejeva
55. Aija Arbidāne

Pamatojoties uz Aknīstes novada domes 2018.gada
26.septembra sēdē apstiprināto nolikumu (lēmums
Nr.12, 6#), Latvijas valsts simtgades pasākumā 17.
novembrī apbalvošanai Aknīstes novadā izvirzī-
tas personas:
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56. Osvalds Katens
57. Jānis Subatiņš
58. Betija Treine
59. SIA “Slaides”
60. SIA ”Siliņi”
61. Juris Zlobins
62. Daiga Ieleja
63. Viktors Popovičs
64. Leongīns Osockis
65. Ivars Mažeika
66. Valērija Eglīte
67. Gita Liepa
68. SIA “Havita baltic”
69. Zigrīda Jasineviča
70. Lilija Pupiņa

71. Zinovija Ribāka
72. Marija Miglāne
73. Zoja Ļaščuka
74. Ingrīda Vendele
75. Lidija Deksne
76. Ligita Vārna
77. Andrejs Spole
78. Aleksandra Salna
79. Veronika Ģeidāne
80. Ārija Karakone
81. Andis Lenšs
82. Veronika Papaurele
83. Dace Geida
84. Olita Treine
85. Uldis Linarts

86. Zenta Ozoliņa
87. Ivars Eiduks
88. Edīte Elekse
89. Ingūna Joča
90. Aija Voitiške
91. Skaidrīte Medvecka
92. Ilga Cālīte
93. Biedrība “Sēlijas laivas”
94. Haralds Punculis
95. Inta Jakovļeva
96. Māris Ozoliņš
97. Aina Grauziņa
98. Aina Āboliņa
99. Dace Dadeika
100. Sandra Radiņa

Vērtīgs arheoloģisks atradums Asarē
Arheoloģisko pieminekļu ziņā Asares

pagasts ir viens no nabadzīgākajiem bi-
jušā Jēkabpils rajona pagastiem.
Vienīgie atradumi, kas attiecas uz vi-
duslaikiem, ir pie Zuju ezera Vanagu
mājām, kur bijusi apmetne. Turpat kai-
miņos atrodas Krastiņu Karātavu kalns
– soda vieta, viduslaiku kapsēta un vi-
duslaiku nocietinājums, kas kā vietē-
jās nozīmes arheoloģijas piemineklis ie-
kļauts Valsts aizsargājamo nekustamo
kultūras pieminekļu sarastā.

Tāpēc man bija liels pārsteigums,
kad Līga Ivanova, dzīv. Asares centrā
„Upenājos”, pastāstīja, ka, izlasot ak-
meņus no kartupeļiem uz kombaina
kopā ar brāļa ģimeni „Jaunviļumānu”
zemē, ko viņi nomā no Grigaļu ģimenes,
ieraudzīja neparastu akmeni, kam ir cir-
vīša forma (garums 7 cm, platums 4 cm
platākajā galā). Kad to apskatīju, sa-
pratu, ka par šo seno priekšmetu jālūdz
skaidrojums Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcijā (tagad –
Nacionālā kultūras mantojuma pār-
valde). Aizsūtīju e-pasta vēstuli un fo-
togrāfijas Arheoloģijas un vēstures da-
ļas ekspertam, vēsturniekam un ar-
heologam, vēstures zinātņu doktoram,
habilitētajam mākslas zinātņu doktoram
Jurim Urtānam un saņēmu atbildi, ka: 

„Atradums ir tā sauktā akmens dar-
ba cirvja puse, stipri dēdējusi un no-

gludinājusies. Šādi cirvji vairumā tika
izgatavoti un lietoti I g.t. p.m.ē., arī m.ē.
pašā sākumā. Tiek uzskatīts, ka tie ir
kādreizējo līdumnieku darba rīki,
kad tika iekārtoti arī tagad izmantotie
tīrumi. Cirvji līdumnieka darbā plīsa, pa-
zuda, tika pamesti vai aizmirsti, dega
ugunī. Šādus cirvjus, kā likums, atrod
atsevišķi, pa vienam tagadējos tīrumos
un tieši kartupeļus rokot, jo tad cilvēks,
lasot kartupeļus, īpatnējo priekšmetu ie-
vēro. Šādus cirvjus atrod arī tā laika pils-
kalnos un apmetnēs. Šie atradumi reti
kad ir saistīti ar kādiem citiem atradu-
miem. Jūsu cirvis, izskatās, būs ilgi, gadu
simtiem malts pa arumiem, iespējams,
kādu laiku arī bijis virs zemes, tāpēc tāds
nogludināts, bez asām kontūrām.
Visādā ziņā tā ir muzejiska vērtība un
kā tāda glabājama un saudzējama, vis-
labāk jau nododot kādā valsts muzejā.”
Atradums pēc J. Urtāna ieteikuma no-
dots Jēkabpils Vēstures muzejam.
Prieks par to, ka arī Asares pagastā nu
ir atrasts kāds tik sens darba rīks.

Gribu piebilst, ka likuma “Par kul-
tūras pieminekļu aizsardzību” 2. pan-
tā ir skaidrojums: „Par kultūras pie-
minekļiem atzīstami gan savā sākot-
nējā izskatā saglabājušies objekti, gan
to atsevišķas daļas un fragmenti.
Senlietas ir cilvēka apzinātas darbības
rezultātā radīti priekšmeti — artefakti

(piemēram, rotaslietas, ieroči, darba-
rīki, iedzīves priekšmeti, keramikas iz-
strādājumi, monētas veselā vai frag-
mentārā veidā), kas atrasti zemē, virs
zemes vai ūdenī.” Šī likuma 7. pantā
noteikts, ka arheoloģiskās senvietās
zemē, virs zemes vai ūdenī atrastas sen-
lietas (ar datējumu līdz 17.gadsimtam
ieskaitot) pieder valstij, un tās glabā
publiskie muzeji, bet 17. pantā norā-
dīts, ka atradēja pienākums par ob-
jektiem, kuri atrasti zemē, virs zemes,
ūdenī, būvēs vai to daļās un atliekās
un kuriem varētu būt vēsturiska, zi-
nātniska, mākslinieciska vai citāda kul-
tūras vērtība, kā arī par to atrašanās
vietu un apstākļiem nekavējoties, bet
ne vēlāk kā piecu dienu laikā raks-
tveidā paziņot Nacionālā kultūras man-
tojuma pārvaldei. 

Edīte Pulere

Pērlīte pie pērlītes, stieplīte pie stieplītes- galā katrai sava rota.
3.novembrī Gārsenē notika radošā kroņu darbnīca pro-

jekta “Radošā rezidence ”Debesjums” ietvaros. Kroņu
darbnīca bija lieliska iespēja ne tikai izpaust savu radošo dabu,
bet arī radīt katras sievietes būtības neatņemamo sastāvdaļu
-rotu. Skaistākais bija tas, ka ikviena no mums spēja šo rotu
radīt pati – no pērlītēm, lentītēm, puķītēm un stieplītēm.

Tika izbaudīts radīšanas un skaistuma mirklis.   L. Prande

Kroņu darbnīca radošajā rezidencē „Debesjums“
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Konkurss „Skani, tēvu zeme!“
2018. gada 18. oktobrī Ilūkstes Mūzikas un mākslas sko-

lā norisinājās III Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu
un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās
mākslas konkurss „Skani, tēvu zeme!”, kurā Arvīda Žilinska
Jēkabpils mūzikas skolas Aknīstes filiāli pārstāvēja 2. kla-
ses audzēknis Edgars Uļjanovs, iegūstot savā vecuma gru-
pā II vietu un 3. klases audzēknis Artis Mežaraups, iegūstot
savā vecuma grupā III vietu. Audzēkņus sagatavoja sko-
lotāja Madara Ozoliņa un koncertmeistare Viola Jasmane.

Katrs konkursa dalībnieks izpildīja divas dziesmas –
Latgales vai Sēlijas novada tautas dziesmu a capella un
dziesmu ar pavadījumu, kas veltīta dzimtenes, dabas vai
ģimenes tematikas atainojumam.

Vokālistu sniegumu vērtēja trīs žūrijas locekļi: Aglonas
bazilikas Kora skolas direktore Ieva Lazdāne, Staņislava
Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas pedagogs Jevgenijs
Salna un Latvija Nacionālās operas un baleta soliste,
Daugavpils Universitātes asociētā profesore un Nacionālās
operas fonda Gada balvas nominācijā „Labākā operas so-
liste” laureāte Ilona Bagele.

Vokālās mākslas konkursā piedalījās dalībnieki no
Ilūkstes, Špoģiem, Dagdas, Aglonas, Pļaviņām, Roķišķiem,
Ludzas, Viļāniem un Aknīstes.     

Konkursa dienas otrajā daļā dziedātājiem bija iespēja
darboties radošajās darbnīcās, ko vadīja mākslas skolas pe-
dagogi Lelde Kundziņa un Ēriks Valpēters. Savukārt vo-
kālie pedagogi piedalījās Ilonas Bageles meistarklasē
„Pareizas elpošanas nozīme balss skanējuma veidošanā.
Dikcija un vokāla ortoēpija ”.

Paldies par atbalstu Aknīstes novada pašvaldībai!   

Madara Ozoliņa

“Jaunieši var ar AWARD!”
Rīgas tūrisma un radošo industriju

tehnikums, AWARD vadītāja Artūra
Homina personā, organizēja seminā-
ru „JAUNIEŠI var ar AWARD“, kas
pulcēja topošos
AWARD dalībniekus.

Semināra mērķis
bija atraktīvā veidā
informēt jauniešus par
AWARD un ieinteresēt
jauniešus būt daļai no
AWARD. 

Aknīstes AWARD
vienību pārstāvēja
Intars Tabunovs, Niks
Dainis Kaders, Andis
Zaičenkovs, Kristers
Harijs Porietis un
Adrians Ķiķēns.

Atgādinu, ka Eidin -
burgas hercoga starp-
tautiskā jauniešu pa-
šizaugsmes programma
AWARD pieejama 140
valstīs. Tā liek jaunie-
tim izvirzīt četrus mēr-
ķus un tos sasniegt čet-
rās jomās – brīvprātī-
gais darbs, fiziskā sa-
gatavotība, jauna pras-

me, piedzīvojumu ceļojums. Bronzas lī-
menim mērķi jāsasniedz 3 mēnešos,
sudraba līmenim – 6 mēnešos, bet zel-
ta līmenim – 1 gadu! Tad jaunietis tiek

uzaicināts uz apbalvošanas pasākumu
Rīgā starptautiskā apbalvojuma sa-
ņemšanai.

Evija Ķiķēna
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Sestdienas, 3. novembra rītā pie Gārsenes pils notika pul-
cēšanās, lai dotos kopīgā pārgājienā. Pērn līdzīgā pārgā-
jienā tika meklēts Dievidsusējas upes sākums, šoreiz pār-
gājiena galvenais mērķis bija atrast ģeoloģiskā urbuma vie-
tu, kur 20. gs. 70. gados tika veikts ģeoloģiskais urbums.
Urbumā aptuveni 1000 metru dziļumā konstatētas bagā-
tīgas dzelzrūdas atradnes, taču ieguve netika sākta, jo pa-
gaidām dzelzsrūdas ieguve šādos apstākļos nav rentabla.
Teju katrs novada iedzīvotājs par šo urbumu būs dzirdē-
jis, taču vien retais urbuma vietu ir redzējis klātienē.

Kopumā pārgājienā devās 20 dalībnieki, tostarp gan vie-
tējie iedzīvotāji, gan tālāki viesi. Laikapstākļi gājienam bija
ideāli piemēroti, līdz ar to arī pārgājiena solis bija raits.
Ceļā uz urbumu apskatījām arī pa ceļam redzamās vien-
sētas, agrākās māju vietas un klausījāmies pasākuma gidu
– Andra un Ulda – stāstus par šo ceļu gan no vēstures, gan
sadzīves viedokļa, kas veiksmīgi papildināja gājiena garākos
posmus.

Sasniedzot robežu pārgājiens bija jāturpina “Aļņu mas-
ta” mežā, kur drīz vien arī atradām urbuma vietu. Šobrīd
urbuma vieta apaugusi ar mežu, arī no mūsu pārgājiena

dalībniekiem agrāk šo vietu redzējuši bija vien paši gidi.
Šķiet, ka šis objekts būtu pelnījis lielāku atpazīstamību,
jo valsts mērogā tas ir nozīmīgs un tieši dzelzrūdas atradņu
dēļ Gārsene bieži tiek pieminēta gan skolas mācību grā-
matās, gan masu medijos.

Gājienu turpinājām gar valsts robežu, līdz sasniedzām
tuvāko Latvijas Valsts Mežu ceļu. Atlikušo attālumu līdz
pilij veicām pa ceļu, tur arī noslēdzām savu pārgājienu.
Kopumā tika noieti aptuveni 17 kilometri. Pēc gājiena ko-
pīgi ieturējām pusdienas pils pagrabā, kas pēc šādas pa-
staigas likās jo īpaši gardas. Izturīgākās gājiena dalībnieces
pēc pārgājiena devās arī uz kroņu veidošanas darbnīcu, kas
šajā dienā notika turpat pilī.

Pusdienu laikā tika apspriestas idejas nākamajiem pār-
gājieniem. Tajos noteikti gaidīsim vēl vairāk dalībnieku!
Paldies savā un pārējo dalībnieku vārdā saku pārgājiena
organizatoriem Uldim Linartam un Andrim Zībergam, un
ceram, ka arī nākamos gados pārgājienu tradīcija turpi-
nāsies. Mūsu novadā ir vēl daudz, ko redzēt!

Haralds Punculis
Foto (H. Punculis, U. Linarts)

Aizvadīts kārtējais izzinošais pārgājiens 

Turpinot iesākto Kurzemes un
Zemgales hercogistes vēstures izpēti un
popularizēšanu, Latvijas Nacionālā ar-
hīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs
(LVVA) piedāvā dokumentu izstādi
„Kurzemes un Zemgales hercogs Jēkabs
(1610-1681) un viņa laikmets”.

Jēkaba Ketlera (Jacob Kettler) teju
40 gadu ilgās valdīšanas laiks tiek uz-
skatīts par veiksmīgas politikas un sa-
imniekošanas piemēru, taču zinātnis-
ku, vēstures avotos balstītu pētījumu
par šo vēstures periodu joprojām ir ār-
kārtīgi maz.  

Bagātīgais LVVA vēstures liecību
krājums ļauj ne vien izsekot dažādām
hercoga Jēkaba kā valdnieka darbības
jomām, bet arī sniegt ieskatu hercoga
ģimenes dzīvē un atsegt dažus viņa per-
sonības aspektus. Izstādē skenētā for-
mā tiek rādīti gan zinatniskajā apri-

tē jau iekļuvuši avoti, piemēram, vai-
rāki hercoga Jēkaba noslēgtie starp-
tautiskie līgumi, gan arī vērtīgi jau-
natradumi, kas ļauj noskaidrot atse-
višķus līdz šim nezināmus vēstures fak-
tus. To vidū var minēt dokumentus, kas
apliecina, ka savus pirmos kuģus her-
cogs Jēkabs uzbūvēja Liepājā. Savukārt
1654. gadā kurzemnieku ekspedīcijas
laikā tapusī Tobāgo salas karte un
Gambijā Sv. Andreja salā esošā hercoga
Jēkaba forta plāni un skices no 17. gad-
simta vidus pieskaitāmi pie pasaules
nozīmes vēstures avotiem.

Izstādes autore ir LNA LVVA un LU
Latvijas vēstures institūta vadošā pēt-
niece Dr.hist. Mārīte Jakovļeva, māk-
sliniece Baiba Šomase, projekta vadī-
tāja LVVA direktora vietniece Dr.hist.
Valda Pētersone.

V. Ancīša Aknīstes bibliotēkā izstāde „Kurzemes un
Zemgales hercogs Jēkabs (1610-1681) un viņa laikmets” 
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Tuvojas 12.decembris, kad no mājām un dzīvokļiem
iznāks mūsu amatnieki un mājražotāji, lai iepazīstinā-
tu ar savu veikumu. Šajā pasākumā no 10.00-15.30 būs
iespēja gan aplūkot, gan iegādāties daudz dažādus ražo-
jumus, 

Orientēties piedāvājumā palīdzēs Māris Grigalis – uz-
ņēmējs, TV raidījumu  un pasākumu vadītājs

Pasākumā tiks pasniegtas arī radošuma balvas „Ideju
spogulis-2018“.

Vai esat jau sagādājuši Ziemassvētku dāvaniņas-
nelielas, bet mīļas - kas radītas no sirds- tepat
Latvijā?

Izmantojiet šo pasākumu, lai ne tikai iepazītu un
iegādātos amatnieku un mājražotāju darinājumus,
bet arī lai rastu jaunus kontaktus dažāda veida sa-
darbībai, dotu ieteikumus  amatniekiem un māj-
ražotājiem tālākai produktu attīstībai un iespējams-
paši sāktu darboties šajā jomā.

Tiksimies 12. decembrī Zemgales reģiona kom-
petenču attīstības centrā, Svētes i.33, Jelgavā!

Aicinām ikvienu apmeklēt pasākumu no pl.10.00-15.00,
lai iepazītu mūsu amatnieku un mājražotāju veikumu, ko-
pīgi priecātos par paveikto un, iespējams, izvēlētos
Ziemassvētku dāvanām tieši mūsu  amatnieku mājražo-
tāju darinājumus vai ražojumus.

Līga Miķelsone
Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja

Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs 
Jelgavas pilsētas pašvaldība

Tel: 63012155; 28342419
E-Pasts: Liga.Mikelsone@zrkac.jelgava.lv
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“Man palikuši tavi vārdi,
Man palikusi tava sirds,
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis pretī mirdz.”

(M. Jansone.)

Pieminēsim Aknīstes novada Dzimtsarakstu nodaļā re-
ģistrētos Mūžībā aizgājušos:

Aleksejevs Aleksandrs      20.05.1953    14.10.2018
Meijers Jānis      23.09.1925    09.10.2018
Ozoliņa Zenta      01.03.1929    11.10.2018

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa

Pierimst soļi, klusē doma,
Neskan mīļās mātes balss.
Tikai klusa sāpe sirdī
Ilgi vēl pēc viņas sauks.

(E. Zālīte)

Izsakām līdzjūtību 
Vijai Dzenei,

no mātes 
uz mūžu atvadoties.

PII ,,Bitīte“ kolektīvs

Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums ko izstaro sirds.
Tas nezūd. Tas paliek. Un mirdz.

Vissirsnīgākie pateicības vārdi radiem, draugiem, kai-
miņiem, kolēģiem Aknīstes novada pašvaldībā, mācītājam
Andim Lenšam, Gunai Lenšai, apbedīšanas uzņēmumam
IK “Agao” un kafejnīcai “Kalniņā”, kuri bija kopā ar mani
šajā skumju pilnajā brīdī, pavadot māmiņu, vecmāmi-
ņu un vecvecmāmiņu Zentu Ozoliņu pēdējā gaitā.

Patiesā cieņā Vija Dzene.

Kad bēdu smagums liec pie zemes un liekas, ka prob-
lēmas nav risināmas, ir ļoti labi, ja dzimtajā pusē ir vie-
ta, kur rast mierinājumu, atbalstu un siltu vārdu.
Vispatiesākie pateicības vārdi jāsaka mūsu Aknīstes
VSAC  saliedētajam kolektīvam. To tiešām var saukt par
kolektīvu, īstu komandu, kas darbojas saskaņoti, nedalot
pienākumus – manējie un tavējie. Te visi strādā  kā viens
saliedēts, “ieeļļots” mehānisms. Katrs redz pacienta va-
jadzības, palīdz, aprunājas. Jo dažreiz silts vārds ir ie-
darbīgāks par zālēm. Māju sajūtu dod arī mīļas uzru-
nas. Te nav uzvārdi, bet ir vārdi, kas tuvina ģimenei. 

Grūti izdalīt vienu, atsevišķu darbinieku. Tādēļ no-
vērtējumu pelnījis viss Aknīstes VSAC kolektīvs. Paldies
arī Aknīstes novada domes sociālajam dienestam par trans-
porta nodrošināšanu un citu pakalpojumu sniegšanu.

Simts baltu paldies! Ruta Mežaraupe.

Aknīstē uzstādīts
ātruma mērītājs

Aknīstē, iebraucot no Daugavpils puses, uzstādīts
braukšanas ātruma mērīšanas displejs, lai autovadītā-
jiem atgādinātu, ka jāievēro ceļu satiksmes noteikumi.
Šis rādījums ir tikai informatīvs un noder vadītāju dis-
ciplīnas kontrolei.  Ceļazīme - ātruma mērītājs ar saules
paneli piegādāts un uzstādīts Aknīstes pilsētā
Augšzemes ielā  Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pro-
gramma 2014. – 2020.gadam projekta

“Sabiedrības drošības un aizsardzības uzlabošana
Latvijas un Lietuvas pierobežā” ietvaros.

Ja satiksmes dalībnieks ievēro braukšanas ātrumu
līdz 50 kilometriem stundā, tad viņam tiek veltītas po-
zitīvas emocijas, kas ir ātruma mērījums un smaidiņš
zaļā krāsā, bet, ja ātrums tiek pārsniegts, tad ir nega-
tīvas emocijas - parādās ātruma mērījums un bēdīga se-
jiņa sarkanā krāsā. 

Ceru, ka ātruma mērīšanas displejā redzamā smai-
dīgā sejiņa uzlabos garastāvokli,bet, ja tajā parādīsies
pretējas emocijas, tās mudinās ielūkoties spidometrā un
pārliecināties par savu braukšanas ātrumu.

L. Prande
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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”. 

Zelta rudens zelta pārslas 
bārsta,

Zelta mūžs ar darbu vaiņagots,
Visiem mums no Jūsu dienu 

pūra
Ir pa kādai riekšaviņai dots.

Frīda un Alfons 
Lesinski!

No visas sirds apsveicam jūs
zelta kāzu jubilejā !

Mazmazdēls Sandijs, mazbērni 
Alvis, Zane un Aina.   


