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novada vestis
Aknīstes 2010. gada jūlijs

Nr. 12

2. lpp.

Pacel savu dienu spārnos,
Sapņu ziedus raisi debesīs!
     /I. Krūmiņa/

2010. gada 22. jūlijā Aknīstes novada 
domes sēdē pieņemtie lēmumi 

1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus:
• Nr. 17 „Grozījumi Aknīstes novada domes 2010. gada 27. jan-

vāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Aknīstes novada pašvaldības 
budžeta plānu 2010.gadam””;

• Nr. 18 „Grozījumi Aknīstes novada domes 2010. gada 17. feb-
ruāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par Aknīstes novada pašvaldības 
speciālā budžeta plānu 2010. gadam””.

2. Apstiprināt līgumus ar:
• IK „Alens” par semināra dalībnieku projekta „Kultūra Sēlijā – 

kopā robežas abās pusēs” ietvaros ēdināšanu. Līguma summa Ls 
430,00;

• SIA „WINWOOD” par jaunas un nelietotas gaismas aparatūras 
piegādi un uzstādīšanu projekta „Kultūra Sēlijā – kopā robežas abās 
pusēs” ietvaros. Līguma summa Ls 4170,87;

• SIA „WINWOOD” par jaunas un nelietotas apskaņošanas apa-
ratūras piegādi un uzstādīšanu projekta „Kultūra Sēlijā – kopā robe-
žas abās pusēs” ietvaros. Līguma summa Ls 5565,56.

• SIA „Siliņi” par mehanizētu pašvaldības autoceļu malu appļau-
šanu Asares pagasta pārvaldes teritorijā. Līguma summa Ls 3,70 par 
tekošo kilometru bez PVN 21%.

• SIA „ALIGVA” par ugunsdrošības signalizācijas tehnisko apkal-
pošanu Asares kultūras namā. Līguma summa Ls 34,24;

• zemnieku saimniecību „Sprīdīši” par jaunaudžu kopšanu Aknīs-

tes novada pašvaldībai piederošajā īpašumā „Pagasta meži”, Gārse-
nes pagastā, 0,8 ha platībā. Līguma summa Ls 48,40;

• SIA „Evors” par fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu. Lī-
guma summa Ls 150,00 bez PVN 21%;

• SIA „Dālderis IP” par malkas piegādi. Līguma summa 
11511,94;

 • AS „Latvijas valsts meži” par meža apsaimniekošanas darbiem. 
Līguma summa Ls 800,00;

• SIA „Namiņš” par 200 t-kreklu izgatavošanu un apdrukāšanu 
Lietuvas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Kul-
tūra Sēlijā – kopā robežas abās pusēs” ietvaros. Līguma summa Ls 
839,99;

• SIA „GT 19” par dabaszinātņu un matemātikas kabinetu mācību 
aprīkojuma piegādi. Līguma summa Ls 38 657,95;

• vienošanās līgumu ar SIA „Nordtorf” par naudas ziedojumu Ls 
500,00 apmērā Aknīstes pilsētas svētku pasākumu organizēšanai.

3. Piešķirt pašvaldības budžeta līdzekļus:
• dalības maksu Ls 10,00 apmērā un segt ceļa izdevumus 

L.Voitišķei uz Mazpulku organizēto nometni Siguldā no Asares pa-
matskolas budžeta līdzekļiem;

• saskaņā ar pašvaldības nolikumu „Par projektu pieteikumu sa-
gatavošanas un darba samaksas kārtību” noteikt šādu samaksu V. 
Papaurelei par projektu “Aknīstes novada kultūrvēsturiskais manto-
jums” – 15,00 Ls;

• 100 Ls dalībai novadu 1. sporta spēlēm, ja tiks noorganizēta 
novada komanda;

4. Noraidīt Latvijas Pašvaldību darba devēju asociācijas lūgumu 
atbalstīt asociācijas darbību ar gada līdzdalības maksājumu.

5. Noraidīt līdzekļu piešķiršanu 333,36 Ls apmērā SIA „Aknīstes 
Pakalpojumi” artēziskās akas sūkņa iegādei.

6. Pirkt no 1 personas tai piederošo zemes gabalu 0,6776 ha pla-
tībā, kas atrodas “Kabatas”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, par 
pirkuma summu Ls 3800,00 sadzīves atkritumu izgāztuves “Kabatas” 
monitoringa veikšanai.

7. Palielināt slodzi no 0,25 uz 0,5 Aknīstes novadpētniecības mu-
zeja vadītājai tūrisma sezonas laikā no 15.07.2010. līdz 15.10.2010.

8. Sagatavot un iesniegt projektu pieteikumu ESF projektu kon-
kursā: 

• „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un nova-
diem”, paredzot šādas aktivitātes:

- juriskonsulta piesaiste uz 0,8 slodzi (01.01.2011. – 
31.12.2012.);

- teritorijas plānotāja piesaiste uz 0,8 slodzi (01.01.2011. – 
31.12.2012.);

- speciālistu darba vietu aprīkojuma noma.
Atbildīgā par projekta pieteikuma izstrādi – plānošanas speciā-

liste I. Cālīte.
• „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānoša-

nas kapacitātes paaugstināšana”, paredzot šādas aktivitātes :
- novada attīstības programmas izstrāde;
- novada teritorijas plānojuma izstrāde.
Atbildīgā par projekta pieteikuma izstrādi – plānošanas speciā-

liste I. Cālīte.
9. Sagatavot un iesniegt projektu pieteikumu Klimata pārmaiņu 

finanšu instrumenta finansētajā projektu konkursā „Kompleksi risinā-
jumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai pašvaldību ēkās” 
par Aknīstes pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” un Aknīstes vi-
dusskolas piebūves un sporta zāles siltināšanu. Uzdot pašvaldības 
priekšsēdētājas vietniecei V.Dzenei organizēt energoaudita veikšanu 
Aknīstes pirmsskolas izglītības iestādei „Bitīte”, Aknīstes vidusskolas 
piebūvei un sporta zālei. 

Atbildīgā par projekta pieteikuma izstrādi – plānošanas speciā-
liste I. Cālīte.
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10. Par ERAF projekta „Ambulatorās ve-
selības aprūpes infrastruktūras uzlabošana 
Aknīstes sociālās aprūpes centrā, nodrošinot 
stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu 
sniedzēja pārprofilēšanu uz ambulatorās 
veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu” 
pašvaldības līdzfinansējuma daļas 3000,00 
Ls apmērā pārskaitīšanu SIA „Aknīstes ve-
selības un sociālās aprūpes centrs” lemt pēc 
līguma ar Veselības Ekonomikas Centru pa-
rakstīšanas.

11. Saskaņā ar pašvaldības nolikumu 
„Par projektu pieteikumu sagatavošanas un 
darba samaksas kārtību” noteikt šādu sa-
maksu par papilddarbu - par projekta „Augš-
zemes un Skolas ielu, (t.sk. tilts pār Dienvid-
susēju) rekonstrukcija” pieteikuma sagatavo-
šanu darba grupai:

Aijai Dronkai – 50,00 Ls,
Aivaram Ielejam – 100,00 Ls,
Ligitai Vārnai – 100,00 Ls,
Valdemāram Jurim Tarbunam – 350,00 

Ls,
Ilgai Cālītei – 400,00 Ls.
12. Atteikties no pašvaldības pirmpirku-

ma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Ceberi-
ņi”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kas 
sastāv no zemes gabala 7,8 ha platībā. 

13. Apstiprināt nolikumu „Par biznesa 
dārza biroja telpu Skolas ielā 7, Aknīstē, iz-
nomāšanu”.

14. Uzdot SIA „Aknīstes Pakalpojumi” val-
des loceklim G.Ermansonam līdz 20.09.2010. 
veikt mantiskā ieguldījuma vērtēšanu, pie-
saistot ekspertu, kurš iekļauts LR Uzņēmumu 
reģistra apstiprinātajā sarakstā, SIA ”Aknīstes 
pakalpojumi” pamatkapitāla palielināšanai.

15. Lauzt līgumu ar SIA „Aknīstes veselī-
bas un sociālās aprūpes centrs” par 1 perso-
nas uzturēšanos iestādē ar 20.07.2010.

16. Reģistrēt īpašuma tiesības zemes-
grāmatā:

• uz nekustamo īpašumu „Burtnieki”, Gār-
senes pagastā, Aknīstes novadā, uz pašval-
dības vārda;

• uz ceļu Gārsene-Bajāri, kadastra Nr. 
5662 0030 260, un Asare-Vilkupīte, kadastra 
Nr. 5644 004 0290, uz pašvaldības vārda.

Atbildīgais par lēmuma izpildi – nekusta-
mā īpašuma speciālists Andris Zībergs. 

17. Nodot SIA „Aknīstes Pakalpojumi” lie-
tošanā autobusu PAZ 67.

18. Uzdot Aknīstes saimnniecības da-
ļas vadītājam N. Zariņam, Asares pagasta 
pārvaldes vadītājai I. Gusevai un Gārsenes 
pagasta  pārvaldes vadītājam J. Bondaram 
izsūtīt iedzīvotājiem un uzņēmumiem brīdi-
nājumus līdz 1.septembrim par to, lai tiktu 
noslēgti līgumi par atkritumu izvešanu ar SIA 
„EKO Latgale” 2 nedēļu laikā.

19. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Ra-
džupes”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, 
kurš sastāv no trīs zemes vienībām, divās da-
ļās:

- no zemes vienības ar kadastra Nr. 
56250060002- 32,3 ha kopplatībā atdalīt ze-
mes gabalu 8,8 ha platībā, no īpašuma atda-
līt trešo zemes vienību Nr.5625003001-10,7 
ha platībā un piešķirt tiem jaunu nosaukumu 
„Ozollapas”;

- zemes gabalu platības pēc uzmērīšanas 

var tikt precizētas.
Zemes gabalam, kurš atdalīts no zemes 

vienības ar kad.nr.56250060002 noteikts ap-
grūtinājums – pašvaldības ceļa Nr.45-30 m 
aizsargjosla.

Atdalītās zemes lietošanas mērķis – 
0201– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība. Zemes gabala 
sadalīšanai nepieciešams izstrādāt zemes ie-
rīcības projektu. Zemes gabala aprobežojumi 
var tikt precizēti projekta izstrādes laikā.

20. Samazināt 1 personai par īpašumā 
piešķirto zemi „Ozolkalni” 40,81 ha platībā - 
50% apmērā.

21. Iznomāt 3 personām pašvaldības ze-
mesgabalus sakņu dārza vajadzībām Aknīstē 
un Aknīstes pagastā.

22. Iznomāt 2 personām pašvaldības ze-
mesgabalus lauksaimniecības vajadzībām 
Gārsenes pagastā.

23. Iznomāt 1 personai pašvaldības ze-
mesgabalu 5000 m2 platībā. Zemes lietoša-
nas mērķis – 1107 – atsevišķi nodalītas atklā-
tas autostāvvietas.

24. Par būvniecības atļaujām:
•  atbalstīt SIA „AB-Farms” būvniecības 

ieceri – ūdeļu fermas būvniecību nekusta-
majā īpašumā „Mežmalas”, Asares pagastā, 
Aknīstes novadā;

•  atbalstīt 1 personas būvniecības ieceri 
– saimniecības ēkas (noliktavas) būvniecību 
viņam piederošajā zemes īpašumā „Zeltiņi”, 
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā;

•  atbalstīt 1 personas būvniecības ieceri 
– pirts būvniecību viņam piederošajā zemes 
gabalā Aknīstē, Aknīstes novadā.

25. Apstiprināt 1 personai piederošā ze-
mes īpašuma „Kalnieši”, Aknīstes pagastā, 
Aknīstes novadā, 11,9 ha, izstrādāto zemes 
ierīcības projektu.

26. Atļaut Aknīstes novada pašvaldības 
mājas lapā www.akniste.lv ievietot virtuālo 
enciklopēdiju „Aknīstes novads laiku lokos”.

27. Par pašvaldības sociālo palīdzību:
piešķirt 14 ģimenēm (personām) trūcīgas 

ģimenes (personas) statusu un GMI pabalstu 
uz 6 mēnešiem;

•  piešķirt 17 ģimenēm (personām), kuru 
iztikas līdzekļi nepārsniedz 90 Ls uz katru ģi-
menes locekli, trūcīgas ģimenes statusu uz 6 
mēnešiem;

• atteikt 11 ģimenēm (personām) trūcīgas 
ģimenes statusu;

• piešķirt 2 personām bērna piedzimša-
nas pabalstu. Kopējā summa Ls 100,00;

• piešķirt 4 personām apbedīšanas pa-
balstu. Kopējā summa Ls 300,00;

• piešķirt materiālu pabalstu ārstēšanās 
izdevumu kompensēšanai 5 personām par 
kopējo summa Ls 65,50;

• piešķirt dzīvokļa pabalstu 2 personām. 
Kopējā summa Ls 60,00;

• piešķirt vienreizēju materiālu pabalstu 1 
personai atsevišķu situāciju risināšanai Kopē-
jā summa Ls 20,00.

• atļaut veikt līdzdarbības pienākumus 
brīvpusdienu saņemšanai Aknīstes novada 
pašvaldības izglītības iestādēs 2010./2011. 
mācību gadā 12 skolēniem;

• atļaut veikt līdzdarbības pienākumus 
brīvpusdienu saņemšanai Aknīstes novada 
pašvaldības izglītības iestādēs 2010./2011. 
mācību gadā 12 skolēnu vecākiem (vecvecā-
kiem, aizbildņiem u.tml.);

• atļaut veikt līdzdarbības pienākumus 
brīva PII „Bitīte” apmeklējuma piešķiršanai 
2010./2011 mācību gadā 4 audzēkņu vecā-
kiem (vecvecākiem, aizbildņiem u.tml.).

28. Piešķirt 1 personai vietu Aknīstes 
veco ļaužu namā ar 01.11.2010.

29. Veikt mājas aprūpes maksas pār-
rēķinu, izdarot grozījumus noslēgtajos līgu-
mos par mājas aprūpi, saskaņā ar Aknīstes 
novada domes 26.08.2009. saistošajiem 
noteikumiem Nr. 4 „Par sociālo aprūpi mājās 
Aknīstes novada pašvaldības iedzīvotājiem” 
un saņemtajām izziņām par personu pensiju 
apmēru.

30. Atļaut IK „Alens S” ierīkot rūpniecības 
preču veikalu Augšzemes ielā 30, Aknīstē.

APSTIPRINĀTS
Aknīstes novada domes sēdē 

2010. gada 22. jūlijā, protokols Nr. 10, 14.#.

Šis nolikums nosaka kārtību, kādā tiek 
iznomātas biznesa dārza biroja telpas Skolas 
ielā 7, Aknīstē, Aknīstes pagastā.

Telpas tiek iznomātas šādām komerc-
struktūrām: IU, SIA, z/s, aģentūrām, akciju 
sabiedrībām, individuālajiem komersantiem, 
individuālā darba veicējiem (turpmāk Uzņē-
mums).

Telpas tiek iznomātas uz laika periodu 
ne ilgāku par 2 gadiem Aknīstes novadā re-
ģistrētiem Uzņēmumiem, kuri nomas līguma 
slēgšanas brīdī ir reģistrēti ne senāk kā 2 
gadus.

Ja pēc līguma termiņa izbeigšanās, Uz-
ņēmumam ir pamatota nepieciešamība turpi-
nāt izmantot telpas, līgums var tikt pagarināts 
vēl uz 1 gadu.

Vienam Uzņēmumam var iznomāt telpas 

1 – 2 darba vietu ierīkošanai.
Par telpu nomu Uzņēmējs maksā:
 5.1.  pirmajā darbības gadā – bez mak-

sas;
 5.2.  otrajā darbības gadā – 0,5 Ls/m2 

mēnesī;
 5.3.  ja līgums tiek pagarināts vēl uz tre-

šo gadu – 0,75 Ls/m2 mēnesī.
Papildus Uzņēmums maksā telefona iz-

mantošanas izmaksas pēc saņemtā rēķina.
Ja telpas netiek iznomātas Aknīstes no-

vada Uzņēmumiem, tās var tikt iznomātas 
citu novadu un pilsētu Uzņēmumiem, priekš-
roku dodot tiem, kuru darbība notiek Aknīstes 
novadā.

Lēmumu par telpu iznomāšanu pieņem 
Aknīstes novada dome.

Iznomātāja un Nomnieka tiesības un pie-
nākumi tiek atrunāti Nomas līgumā.

Aknīstes novada domes priekšsēdētāja
I. Vendele

Nolikums „Par biznesa dārza biroja telpu 
Skolas ielā 7, Aknīstē, iznomāšanu”
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31. Apstiprināt Aknīstes novada pašval-
dības 2009. gada publisko pārskatu. Uzdot 
novada pašvaldības izpilddirektorei L.Vārnai 
nodrošināt, lai publiskais gada pārskats būtu 
brīvi pieejams mājas lapā, novada pašvaldībā 
un pagastu pārvaldēs.

32. Apstiprināt papilddarbu tāmes un slēgt 
līgumu ar būvfirmu SIA „KUBS” par papilddar-
bu veikšanu estrādes jaunbūvē, Skolas ielā 1a, 
Aknīstē. Līguma summa Ls 9098,29.

33. Apstiprināt līgumu ar SIA „Vides Kon-
sultantu Aģentūra” par Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda projekta „Ūdenssaimniecības 
attīstība Aknīstes novada Ancenes ciemā” ie-
snieguma projekta atlases 3. kārtā darbības 
programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 
papildinājuma 3.4.prioritātes „Kvalitatīvas vides 
dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošinā-
šana” 3.4.1.pasākuma „Vide” 3.4.1.1.aktivitātes 
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 
apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 
2000” ietvaros izstrādāšanu. Līguma summa 
Ls 605,00.

34. Slēgt pakalpojuma līgumu ar SIA „RK 
MEDIA” informatīvā bukleta izgatavošanu un 
iespiešanu par Aknīstes un Viesītes folkloras 
svētkiem „Sēļi dzied un dejo kopā” LLII-069 
projekta „Kultūra Sēlijā – kopā robežas abās 
pusēs” ietvaros. Līguma summa Ls 2100,00.

35. Apstiprināt Aknīstes novada domes 
saistošos noteikumus Nr.16 „Par topogrāfiskās 
informācijas aprites kārtību Aknīstes novadā”.

36. Piešķirt ikgadējo atvaļinājumu;
• Aknīstes novada pašvaldības priekšsē-

dētājai I. Vendelei, sākot ar šī gada 5. jūliju, 
2 kalendārās nedēļas. I. Vendeli atvaļinājuma 
laikā aizvietos pašvaldības priekšsēdētājas 
vietniece V. Dzene;

•  Aknīstes novada pašvaldības izpilddirek-
torei Ligitai Vārnai, sākot ar šī gada 19. jūliju, 
2 kalendārās nedēļas. L.Vārnu atvaļinājuma 
laikā aizvietos pašvaldības priekšsēdētāja I. 
Vendele;

• SIA „Gārsenes komunālie pakalpojumi” 
valdes loceklim Jānim Bondaram, sākot ar 
šī gada 2. augustu, 2 kalendārās nedēļas. J. 
Bondaru atvaļinājuma laikā aizvietos SIA „Gār-
senes komunālie pakalpojumi” grāmatvede 
I.Kancāne;

• SIA „Aknīstes VSAC” valdes priekšsēdē-
tājam Ivaram Eidukam, sākot ar šī gada 12. jū-
liju, 4 kalendārās nedēļas. I. Eiduku atvaļināju-
ma laikā aizvietos SIA „Aknīstes VSAC” valdes 
locekle Lidija Balule.

37. Sagatavot un iesniegt projekta pietei-
kumu darbības programmas „Infrastruktūra un 
pakalpojumi” papildinājuma  3.2.1.3.1. apak-
šaktivitātē „Satiksmes drošības uzlabojumi ap-
dzīvotās vietās ārpus Rīgas” 2. atlases kārtas 
ietvaros. Projektā ietvert satiksmes drošības 
uzlabošanu sekojošās teritorijās: 

•  Gārsenes ciemā Gārsenes pagastā - 
no Gārsenes pagasta pārvaldes līdz Gārse-
nes pamatskolai, caur autopieturas teritoriju, 
izveidojot trotuāru, gājēju pārejas, apgaismo-
jumu (trotuāra garums bez šķērsojamo ceļu 
platuma, kopā ~ 120 m), stāvlaukumu - ~ 280 
– 300 m2;

• Asares ciemā Asares pagastā – no Asares 
kultūras nama gala sienas līdz zemes vienības 
robežai gar pašvaldības ceļu Vilkupīte – Asare 
(~ 50 m), izveidojot trotuāru ar aizsargbarjeru, 
apgaismojumu, 3 iebrauktuvēm un stāvlauku-
mu pie kultūras nama – ~ 450 m2 platībā.

Nodrošināt tehniskā projekta un tehniski 
ekonomiskās analīzes izstrādi minētajiem sa-
tiksmes drošības uzlabošanai paredzētajiem 
objektiem.

38. Akceptēt un iesniegt projekta iesnie-
gumu „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīs-
tes novada Ancenes ciemā” projekta atlases 
3.kārtā darbības programmas „Infrastruktūra 
un pakalpojumi” papildinājuma 3.4. prioritātes 
„Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai 
aktivitātei nodrošināšana” 3.4.1. pasākuma 
„Vide” 3.4.1.1. aktivitātei „Ūdenssaimniecības 
infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar ie-
dzīvotāju skaitu līdz 2000” par projekta kopējo 
finansējumu Ls 207077,92, t.sk., attiecināmās 
izmaksas Ls 171138,78. Projekta realizēšanai 
paredzēt ņemt aizņēmumu līdz Ls 207077,92 
Valsts kasē uz 20 gadiem. Kredīta atmaksu no-
drošināt ar pašvaldības budžetu.

39. Segt mobilā telefona izmaksas L. Ma-
žeikai par šī gada aprīļa mēnesi Ls 140 apmērā 
sakarā ar projekta Comenius mobilitāti Itālijā.

40. Segt mobilā telefona izmaksas I. Ven-
delei par šī gada aprīļa mēnesi Ls 40 apmērā 
sakarā ar projekta Comenius mobilitāti Itālijā.

41. Sniegt konkursa „Sējējs” vērtēšanas 
komisijai izziņu, ka LPKS „Aknīste” sniedz pa-
kalpojumus Aknīstes novada iedzīvotājiem.

2010. gada 16. jūnijā Aknīstes novada domes sēdē pieņemtie lēmumi 
1. Apstiprināt Aknīstes novada domes 

saistošos noteikumus:
• Nr. 13 „Grozījumi Aknīstes novada do-

mes 2010. gada 27. janvāra saistošajos no-
teikumos Nr. 1 „Par Aknīstes novada pašval-
dības budžeta plānu 2010. gadam””;

• Nr. 14 „Grozījumi Aknīstes novada 
domes 2010. gada 17. februāra saistoša-
jos noteikumos Nr. 3 „Par Aknīstes novada 
pašvaldības speciālā budžeta plānu 2010. 
gadam””;

• Nr. 15 „Kapsētu uzturēšanas noteikumi 
Aknīstes novadā”.

2. Pieņemt noteikumus „Aknīstes novada 
pašvaldības atbalsts sabiedriskajām organi-
zācijām”.

3. Apstiprināt Aknīstes novada pašval-
dības darba samaksas un sociālo garantiju 
nolikumu.

4. Piešķirt pašvaldības budžeta līdzek-
ļus:

• 1111,91 Ls koridora remontam un 
ūdensvada siltināšanas sildelementa iegādei 
un uzstādīšanai pašvaldības ēkā Dzirnavu 
ielā 5, Aknīstē, no Sociālā budžeta līdzek-
ļiem;

• 35,00 Ls cienasta – siera, kvasa un 
alus iegādei Līgo pasākumam Asares parkā 
no Asares pagasta kultūras pasākumiem pa-
redzētajiem līdzekļiem;

• ceļa izdevumu segšanai divām per-

sonām uz biedrības „Latvijas mazpulki” un 
„Young Farmers clubs of ulster” jauniešu 
apmaiņas projekta „Aktīvs un veselīgs dzī-
vesveids – sociālās iekļaušanās atslēga” 
sagatavošanas semināru, 17. jūnijā, Rīgā, 
no Asares pamatskolai paredzētajiem līdzek-
ļiem;

• Ls 50,00 apmērā politiski represēto 
personu 12. salidojuma organizēšanai un no-
drošināt transportu nokļūšanai uz minēto pa-
sākumu Aknīstes novada politiski represēta-
jām personām, ja tās izteiks vēlmi piedalīties 
politiski represēto personu 12. salidojumā šī 
gada 31. jūlijā, Ikšķilē;

• Ls 100,00 apmērā (pirms nodokļu no-
maksas) samaksai pašvaldības galvenajai 
grāmatvedei Silvijai Jaujeniecei par ieguldīto 
darbu finansu jautājumu kārtošanā un uzrau-
dzībā projekta Comenius ietvaros.

5.Slēgt līgumus ar:
• IK „Alen S” par Gārsenes pamatskolas 

gaiteņu kosmētisko remontu un darbnīcas 
iekaramo griestu montāžu, pēc būvniecības 
sertifikāta uzrādīšanas. Līguma summa Ls 
4095,14;

• SIA „Interinfo Latvijā” par informācijas 
ievietošanu interneta katalogā 1188 mājas 
lapā. Līguma summa Ls 59,29;

• SIA „Ošukalns celtniecība” par apkures 
sistēmas un datortīklu izveidi. Līguma sum-
ma Ls 874,19;

• nodibinājumu „Latvijas Bērnu fonds” 
par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
sniegšanu. Līguma summa Ls 400,00 vie-
nam bērnam.

6. Apstiprināt līgumus ar:
SIA „Atspulgs logiem” par aizkaru, aizka-

ru stangu un žalūziju piegādi un uzstādīšanu 
Asares pagasta kultūras namā. Līguma sum-
ma Ls 1773,03;

• SIA „Likra” par ofisa mēbeļu izgatavo-
šanu. Līguma summa Ls 525,00;

• AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” par 
pašvaldības ceļu un ielu ikdienas uzturēša-
nu vasaras periodā.. Līguma summa Ls 3,50 
par 1 (vienu) gājiena kilometru;

• SIA „RADIO1” par reklāmas pakalpo-
jumu sniegšanu projekta LLII-069 „Kultūra 
Sēlijā – kopā robežas abās pusēs” ietvaros. 
Līguma summa Ls 350,00;

• SIA „Štelmahera Fotostudija” par Logo 
zīmes izstrādi, izgatavošanu un nodošanu 
īpašumā projekta LLII-069 „Kultūra Sēlijā – 
kopā robežas abās pusēs” ietvaros. Līguma 
summa Ls 344,00.

7. Apstiprināt Vienošanos par grozīju-
miem Iepirkuma līgumā un Autoruzraudzības 
līgumā Par normatīvo aktu prasībām neatbil-
stošās Jēkabpils rajona Gārsenes pagasta 
izgāztuves „Kabatas” Nr. 56628/5302/PPV 
rekultivācija ar SIA „Vidzemes Būvnieks”.

8. Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma 
4. lpp.

2010. gada 2. jūlijā Aknīstes novada domes sēdē pieņemtie lēmumi
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tiesībām uz nekustamo īpašumu Dzirnavu 
ielā 1, Aknīstē, kas sastāv no zemes gabala 
0,036 ha platībā un uz zemes gabala esošās 
administratīvās ēkas. 

9. Iegādāties dienesta mobilos telefonus 
Aknīstes novada domes deputātiem un Asa-
res kultūras darba organizatorei, nosakot sa-
runu izmaksu limitu Ls 4,00 mēnesī. 

10. Slēgt patapinājuma līgumus par per-
sonīgo automašīnu izmantošanu darba va-
jadzībām un noteikt degvielas limitu 10 litri 
mēnesī pašvaldības deputātiem un Asares 
kultūras darba organizatorei.

11. Latvijas – Šveices sadarbības prog-
rammas līdzfinansētā individuālā projekta 
„Pašvaldību aktivitāšu īstenošanas, lai no-
drošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to sais-
tītos atbalsta pasākumus” ietvaros iegādāties 
mazāku autobusu Mercedes-Benz Sprinter 
516 CDI iepriekš paredzētā lielākā autobusa 
vietā. Garantēt līdzfinansējumu Ls 3422,31 
no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Autobu-
sam Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI nepa-
redzēt papildus aprīkojumu.

12. Atbalstīt Aknīstes novada iedzīvotā-
ju – Gaidas Vuškānes, Andra Zīberga, And-
ra Zaičenkova, Irēnas Butkus - piedalīšanos 
pieredzes apmaiņas braucienā uz Austriju.

13. Deleģēt no 2010. gada 25.– 27. jūni-
jam uz Krieviju, Pleskavas apgabala Dedovi-
čiem Aknīstes novada pašvaldības delegāci-
ju – bijušo Aknīstes PLT domes priekšsēdē-
tāju Laimonu Medvecki, deputātu Jāni Vana-
gu, pašvaldības izpilddirektori Ligitu Vārnu, 
Aknīstes vidusskolas direktoru Jāni Ķipānu, 
šoferi Ādolfu Kravali.

14. SIA „Aknīstes Pakalpojumi” valdes 
loceklim G. Ermansonam un Asares pagasta 
pārvaldes vadītājai I. Gusevai organizēt ap-
saimniekoto daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju 
kopsapulces līdz šī gada 1. jūlijam, iepazīs-
tināt ar apsaimniekošanas tāmēm, kā arī 
noslēgt pielikumus pie īres līguma par īres 
maksas paaugstināšanu. G. Ermansonam 
un I. Gusevai organizēt katras daudzdzīvok-
ļu mājas apsaimniekošanas darbus iekasēto 
līdzekļu apmērā. G. Ermansonam organizēt 
loga iestiklošanu Radžupes ielā 4, Aknīstē, 
otrajā stāvā. Gārsenes pagasta pārvaldes 
vadītājam J. Bondaram, Asares pagasta pār-
valdes vadītājai I. Gusevai un SIA „Aknīstes 
Pakalpojumi” valdes loceklim G. Ermanso-
nam iesniegt priekšlikumus Tautsaimniecības 
komitejai par iedzīvotāju ūdens patēriņa uz-
skaiti. Pašvaldības izpilddirektorei L. Vārnai 
slēgt līgumu ar firmu/uzņēmumu par parādu 
piedziņu no iedzīvotājiem par komunālajiem 
pakalpojumiem.

15. Uzdot to pašvaldībai piederošo dzī-
vokļu īrniekiem, kuri atslēgušies no centrālās 
siltumapgādes sistēmas, ierīkojot alternatīvo 
apkuri, atjaunot iepriekšējo stāvokli – pieslēg-
ties pie centrālās siltumapgādes sistēmas un 
nojaukt iebūvētās krāsnis. Uzdot to dzīvokļu 
īpašniekiem, kuri ir ierīkojuši alternatīvo ap-
kuri, līdz 09.08.2010. iesniegt Aknīstes nova-
da pašvaldībā ugunsdrošības dienesta Atzi-
numu par to, ka izbūvētā alternatīvā apkure ir 
ugunsdroša un nerada draudus apkārtējiem 
iedzīvotājiem.

16. Brīdināt 1 personu par nekustamā 

no 3. lpp.

īpašuma „Augļu klēts”, Asares pagastā, Ak-
nīstes novadā, nomas maksas parāda no-
maksu līdz šī gada 1.augustam.

17. Iesniegt papildprasību tiesu izpildītā-
jiem par nekustamā īpašuma nodokļa parā-
da piedziņu no 3 personām, parāda piedziņu 
vēršot uz nekustamo īpašumu.

18. Noraidīt 1 personas iesniegumu par 
kompensācijas piešķiršanu Ls 3800,00 ap-
mērā par Zemes nomas līguma pārkāpu-
miem.

19. Atteikt 1 personai vienreizēja mate-
riālā pabalsta piešķiršanu jumta remontam.

20. Noraidīt 1 personas iesniegumu par 
dzīvesvietas deklarēšanu.

21. Samazināt 1 personai samaksu par 
īpašumā piešķirto zemi „Pabērzi” 5,01 ha 
platībā – 72% apmērā.

22. Izbeigt ar 1 personu noslēgto zemes 
nomas līgumu par pašvaldības zemes nomu 
ar 01.01.2011.

23. Iznomāt 3 personām pašvaldības 
zemesgabalus Aknīstē, Aknīstes pagastā un 
Gārsenes pagastā.

24. Iznomāt 2 personām pašvaldības ze-
mesgabalus apmedīšanai, slēdzot Medību 
platību savstarpējo līgumu, atbrīvojot medī-
bu platību lietotāju no zemes nomas maksas. 
Līgumos iekļaut nosacījumu, ka organizējot 
medības, nedrīkst izdarīt kaitējumu platībās 
esošajām lauksaimniecības kultūrām.

25. Atļaut 1 personai uz tai piederošās 
zemes būvēt divas dzīvnieku novietnes.

26. Atļaut 1 personai veikt priekšizpētes 
darbus grants un smilts ieguvei viņam piede-
rošajā nekustamajā īpašumā.

27. Slēgt deleģēšanas līgumu ar Valsts 
zemes dienestu par topogrāfiskās informā-
cijas datu bāzes uzturēšanu. Rast iespēju 
Aknīstes novada pašvaldībai iegādāties 
programmatūru topogrāfiskās datu bāzes iz-
veidošanai un uzturēšanai

28. Piešķirt finanšu līdzekļus no iepriekš 
neklasificētajiem līdzekļiem tehnisko projektu 
un TEP projektu izstrādi pieteikumu sagata-
vošanai darbības programmas „Infrastruk-
tūra un pakalpojumi” apakšaktivitātei „Satik-
smes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās 
ārpus Rīgas”. Uzdot atbildīgajam par ceļu un 
ielu fondu Aknīstes novada pašvaldībā V.J. 
Tarbunam uzsākt tehnisko projektu un TEP 
projektu izstrādi.

29. Noteikt braucamā ceļa servitūtu uz 
pašvaldībai piekrītošā zemes gabala ar ka-
dastra Nr.5662 005 0056 par labu nekusta-
majam īpašumam „Kronīši”, kad. Nr.5662 
004 0010. Slēgt līgumu ar 1 personu par ser-
vitūta tiesībām.

30. Apstiprināt Aknīstes novada pašval-
dības 2010. gada sakoptības konkursa noli-
kumu.

31. Par pašvaldības sociālo palīdzību:
• piešķirt 22 ģimenēm (personām) trūcī-

gas ģimenes (personas) statusu un GMI pa-
balstu uz 6 mēnešiem;

• piešķirt 11 ģimenēm (personām), kuru 
iztikas līdzekļi nepārsniedz 90 Ls uz katru ģi-
menes locekli, trūcīgas ģimenes statusu uz 
6 mēnešiem;

• atteikt 5 ģimenēm (personām) trūcīgas 
ģimenes statusu;

• piešķirt 2 personām bērna piedzimša-
nas pabalstu. Kopējā summa Ls 100,00;

• piešķirt 5 personām apbedīšanas pa-
balstu. Kopējā summa Ls 250,00;

• piešķirt materiālu pabalstu ārstēšanās 
izdevumu kompensēšanai 3 personām par 
kopējo summa Ls 82,31, no kuriem 2 perso-
nām piešķirt operācijas izdevumu segšanai, 
par kopējo summu Ls 74,65;

• piešķirt dzīvokļa pabalstu 4 personām. 
Kopējā summa Ls 120,00;

• piešķirt vienreizēju materiālu pabalstu 1 
personai atsevišķu situāciju risināšanai (pēc 
līdzdarbības pienākumu veikšanas). Kopējā 
summa Ls 16,00; 

• atļaut veikt līdzdarbības pienākumus 
brīvpusdienu saņemšanai Aknīstes novada 
pašvaldības izglītības iestādēs 2010./2011 
mācību gadā 17 skolēniem;

• atļaut veikt līdzdarbības pienākumus 
brīvpusdienu saņemšanai Aknīstes novada 
pašvaldības izglītības iestādēs 2010./2011 
mācību gadā 12 skolēnu vecākiem (vecve-
cākiem, aizbildņiem u.tml.);

• atļaut veikt līdzdarbības pienākumus 
brīva PII „Bitīte” apmeklējuma piešķiršanai 
2010./2011 mācību gadā 2 audzēkņu vecā-
kiem (vecvecākiem, aizbildņiem u.tml.).

32. Piešķirt vienreizējo materiālo pabal-
stu mācību grāmatu, darba burtnīcu un mā-
cību piederumu iegādei Ls 240,00 (divi simti 
četrdesmit lati 00 santīmi) apmērā, minēto 
summu pārskaitot Aknīstes vidusskolai.

33. Piešķirt vienreizējo materiālo pabal-
stu mācību grāmatu, darba burtnīcu un mācī-
bu piederumu iegādei Ls 100,00 (viens simts 
latu 00 santīmi) apmērā, minēto summu pār-
skaitot Asares pamatskolai.

34. Iesniegt projekta „Nāc un spēli sāc!” 
pieteikumu Izglītības un zinātnes ministrijas 
izsludinātajā projektu konkursā „Atbalsts bēr-
nu un jauniešu centriem pašvaldībā” par ko-
pējo summu Ls 1600.

35. Reģistrēt 1 personas iesniegumu 
pašvaldības zemes atsavināšanas ierosi-
nājumu reģistrā un uzsākt Aknīstes novada 
pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma 
atsavināšanas procesu rindas kārtībā saska-
ņā ar atsavināšanas ierosinājumu reģistru.

36. Reģistrēt 1 personas iesniegumu 
pašvaldības zemes atsavināšanas ierosi-
nājumu reģistrā un uzsākt Aknīstes novada 
pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma 
atsavināšanas procesu rindas kārtībā saska-
ņā ar atsavināšanas ierosinājumu reģistru. 
Noteikt zemes gabala izmantošanas nosacī-
jumu – publiska autotransporta stāvlaukuma 
ierīkošana.

37. Reģistrēt īpašuma tiesības zemes-
grāmatā uz nekustamo īpašumu „Ancenes 
parks” Asares pagastā, Aknīstes novadā, 
uz pašvaldības vārda. Atbildīgais par lēmu-
ma izpildi – nekustamā īpašuma speciālists 
Andris Zībergs. Izbeigt īres līgumus ar 3 per-
sonā, dzīv. Asares pagastā, sakarā ar īres 
parādiem. Uzdot lietvedei S.Venediktovai-
Gobai sagatavot prasības pieteikumu ie-
sniegšanai tiesā minēto personu īres parā-
da piedziņai.

38. Atbalstīt neklātienes konsultpunkta 
programmas ieviešanu Aknīstes vidusskolā.
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Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām”
15. panta 2. punktu, 21. panta 15., 16. punktu

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1.1. Noteikumos lietotie termini:
1.1.1. kapsēta – teritorija, kas saskaņā ar 

pašvaldības lēmumu ierādīta mirušo apbedī-
šanai;

1.1.2. kapavieta – noteikta izmēra zemes 
iecirknis kapsētā, kuru ierāda mirušo apbedī-
šanai un šīs teritorijas labiekārtošanai;

1.1.3. kapavietas lietotājs – fiziska perso-
na, ar kuru noslēgta ilgtermiņa vienošanās par 
ģimenes kapavietas izveidošanu un kopšanu;

1.1.4. kapu pārzinis – persona, kura sa-
skaņā ar noslēgto līgumu pilda kapsētu uztu-
rēšanas noteikumos paredzētos pienākumus;

1.1.5. kapsētas apsaimniekotājs – fiziska 
vai juridiska persona, kura pamatojoties uz 
Aknīstes novada pašvaldības noslēgtā ap-
saimniekošanas līguma pamata, veic kapsētu 
teritorijas apsaimniekošanu;

1.1.6. kapsētu īpašnieki:
1.1.6.1. Aknīstes novada pašvaldība – 

Aknīstes pilsētas kapsēta, Vilkupes kapsēta, 
Emsiņu kapsēta, Ancenes kapsēta; 

1.1.6.2. Aknīstes evaņģēliski luteriskajai 
draudze – Tuņķeļu kapsēta;

1.1.6.3. Gārsenes evaņģēliski luteriskajai 
draudze – Gārsenes kapsēta.

1.1.7. izdevumi kapsētu uzturēšanai – at-
kritumu izvešana, centrālo eju un ceļu uzkop-
šana, ārpus kapavietām augošo nokaltušo 
un bīstamo koku novākšana, melnzemes, 
sabiedrisko kapu uzturēšana kārtībā, smilšu 
pievešana, kapsētas pārziņa darba alga.

1.2. Šie saistošie noteikumi nosaka kap-
sētu uzturēšanas noteikumus Aknīstes no-
vada pašvaldībai piederošajās kapsētās un 
kapsētās, par kuru uzturēšanu pašvaldībai ir 
noslēgti līgumi ar to īpašniekiem.

1.3. Kapu pārraudzību veic kapu pārzinis.
1.4. Aknīstes novada kapi paredzēti mi-

rušo Aknīstes novada pašvaldības iedzīvotā-
ju un to radinieku apbedīšanai. Citu personu 
apbedīšana Aknīstes pašvaldības kapsētās 
saskaņojama ar kapu pārzini vai viņa prom-
būtnes laikā – domē.

1.5.Izdevumus kapsētu uzturēšanai sedz 
no Aknīstes novada pašvaldības budžeta un 
naudas līdzekļiem, kas iekasēti, sniedzot kapu 
pakalpojumus.

2. KAPSĒTU IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NO-
TEIKUMI

2.1. Kapsētu apmeklētājiem, lietotājiem, 
strādniekiem, kopējiem u.c. personām, kuras 
atrodas kapsētas teritorijā, jāizturas godbijīgi, 
klusi, jāievēro kapu pārziņa norādījumi.

2.2. Apmeklētājiem kapsētas teritorijā aiz-
liegts:

2.2.1. ievest dzīvniekus;
2.2.2. pārvietoties ar velosipēdiem, slē-

pēm, motocikliem;
2.2.3. pārvietoties ar automašīnām (izņe-

mot gadījumus, kad ir saņemta kapu pārziņa 
atļauja);

2.2.4. piegružot teritoriju;
2.2.5. stādīt kokus bez saskaņošanas ar 

Saistošie noteikumi Nr. 15

„KAPSĒTU UZTURĒŠANAS NOTEIKUMI AKNĪSTES NOVADĀ”

APSTIPRINĀTS
Aknīstes novada domes sēdē

2010. gada 16. jūnijā (protokols Nr. 8, 9.#)

kapu pārzini;
2.2.6. ņemt zemi un smiltis nepiemērotās 

vietās;
2.2.7. postīt kapu aprīkojumu (solus, žo-

gus, plāksnes, pieminekļus, apstādījumus).
3. KAPAVIETAS LIETOŠANAS UN KOP-

ŠANAS NOTEIKUMI
3.1. Kapavietas lietotājs iegūst kapavietas 

lietošanas tiesības, noslēdzot vienošanos ar 
kapu īpašnieku – Aknīstes novada pašvaldību 
– un apņemas kopt kapavietu.

3.2. Kapavietas lietotājam ir tiesības tikt 
apglabātam viņa kapavietā, ģimenes vai dzim-
tas kapavietās.

3.3. Kapavietas lietotājs kapa vietu var 
kopt pats, izvēlēties citu personu vai slēgt līgu-
mu par kapavietas kopšanu ar kapu pārzini.

3.4. Apstādījumus ap kapa vietu var stā-
dīt ierādītās teritorijas iekšpusē, saskaņojot 
ar kapu pārzini. Apstādījumu augstums nevar 
pārsniegt 70 cm, kapavietas apmales, kas no-
robežo ierādīto kapavietu, nedrīkst pārsniegt 
20 cm, kalna nogāzē – 70 cm un citos īpašos 
gadījumos kapavietu apmaļu augstums sa-
skaņojams ar kapsētu apsaimniekotāju.

3.5. Aizliegts bez kapu pārziņa atļaujas 
cirst kokus, kuru diametrs pārsniedz 8 cm.

3.6. Aizliegts veidot atkritumu kaudzes 
neatļautās vietās vai pie kapavietas. Atkritumi 
jānogādā speciālā atkritumu izgāšanas vietā 
ar norādi „Vieta atkritumiem”.

3.7. Iestājoties rudens sezonai, ieteicams 
novākt puķu traukus un nogrābt nokritušās 
lapas.

3.8. Kapavietas lietotājam ir pienākums 
gada laikā pēc apbedīšanas labiekārtot kapa-
vietu un to regulāri kopt.

3.9. Kapavietas, kas netiek koptas 10 ga-
dus pēc kārtas, tiek uzskatītas par neuzrau-
dzītām, Par to tiek sastādīts akts, un kopiņa 
(kapavieta) var tikt nolīdzināta. Kapavieta var 
tikt ierādīta citām personām pēc 30 gadiem.

4. APBEDĪŠANAS KĀRTĪBA
4.1. Kapavieta apbedīšanai tiek piešķirta, 

pamatojoties uz Dzimtsarakstu iestādes izdo-
tu miršanas apliecību vai izziņu.

4.2. Kapu pārzinis ierāda kapavietu, vie-
nojas par apbedīšanas laiku, saskaņo pakal-
pojumu sniegšanas kārtību un iespējas.

4.3. Aknīstes novada kapsētās apbedīša-
na atļauta katru dienu. 

4.4. Mirušo pārvešanu vai pārnešanu līdz 
apbedīšanas vietai veic zārkos vai urnās.

4.5. Kapavietas dziļums noteikts 1,5 m 
līdz zārka vākam.

4.6. Urna ar mirušā pelniem jāapglabā 1 
m dziļumā.

4.7. Ierādāmo un rezervēto kapavietu iz-
mēri:

Kapavieta Platums 
(m)

Garums 
(m)

Laukums 
(kv.m)

Vienvietīgā 1,75 3,0 5,75
Divvietīgā 2,5 3,0 7,5
Trīsvietīgā 3,3 3,0 9,9
Četrvietīgā 4,0 3,0 12,0

4.8. Urnas apbedīšanas vietu izmēri:

Kapavieta Platums 
(m)

Garums 
(m)

Laukums 
(kv.m)

Vienvietīgā 0,75 1,5 1,13
Divvietīgā 1,2 1,5 1,8
Trīsvietīgā 1,5 1,5 2,25
Četrvietīgā 1,8 1,5 2,7

5. ATBILDĪBA UN SODU PIEMĒROŠANA
5.1. Par šo saistošo noteikumu neievēro-

šanu Aknīstes novada pašvaldības Adminis-
tratīvo jautājumu komisija var piemērot nau-
das sodu līdz Ls 50,00. 

5.2. Par šo noteikumu pārkāpšanu pro-
tokolus var sastādīt Administratīvo jautājumu 
komisijas locekļi.

5.3. Par kapu apgānīšanu un apzinātu 
postīšanu tiek piemērota kriminālatbildība.

6. NOTEIKUMU SPĒKĀ STĀŠANĀS
 Noteikumi stājas spēkā pēc publicēšanas 

laikrakstā „Aknīstes Novada Vēstis”.
7. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
 Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu 

spēku zaudē Aknīstes pilsētas ar lauku terito-
riju domes 25.07.2007. saistošie noteikumi Nr. 
9 „Kapsētu uzturēšanas noteikumi Aknīstes 
pilsētā ar lauku teritoriju”.

Aknīstes novada domes priekšsēdētāja
I. Vendele

Konkursa norises laiks no 1. jūlija līdz 21. 
augustam.

1. Konkursa mērķis:
1.1. veicināt Aknīstes novada administra-

tīvās teritorijas ainavas veidošanu un teritori-
jas sakopšanu;

1.2. rosināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzda-
lību kultūrvides veidošanā;

1.3. atbalstīt īpašnieku labo gribu namu 
un to apkārtnes sakopšanā;

1.4. ar avīzes „Aknīstes novada vēstis” 

APSTIPRINĀTS
Aknīstes novada domes sēdē 

2010. gada 2. jūnijā, protokols Nr. 8, 36.#.

Aknīstes novada pašvaldības 2010. gada 
sakoptības konkursa nolikums

starpniecību popularizēt konkursa uzvarētāju 
pieredzi un sasniegumus.

2. Konkursu rīko Aknīstes novada pašval-
dība.

3. Pretendentus (objektus) konkursā vērtē 
sekojošās nominācijās:

3.1. lauku sētas;
3.2. individuālās dzīvojamās mājas;
3.3. daudzdzīvokļu mājas;
3.4. ražošanas uzņēmumi un objekti;
3.5. veikali;
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3.6. iestādes un uzņēmumi.
4. Vērtēšanas komisijas dalībnieki savu 

īpašumu vērtēšanā nepiedalās.(vērtēšanas 
komisijas – pielik.)

5. Konkursa vērtēšana:
5.1. pretendentus vērtē komisija, kuru ap-

stiprina Aknīstes novada dome;
5.2. konkursu vērtēšana tiek organizēta 

divās kārtās:
5.2.1. no 1. jūlija līdz 31. jūlijam;
5.2.2. no 1. augusta līdz 21. augustam.
5.3. konkursa uzvarētājus nosaka komisi-

jas locekļu balsojums;
5.4. komisija var noteikt pārsteiguma bal-

vas par oriģinalitāti objektu labiekārtošanā;
5.5. vērtēšanas komisija nevērtē objektus, 

ja to īpašnieki nevēlas piedalīties konkursā.
6. Vispārīgie konkursa noteikumi:
6.1. komisija ir tiesīga fotografēt un filmēt 

vērtējamo objektu, iegūtos materiālus izman-
tot noslēguma pasākumā;

6.2. konkursa rezultātus komisija apkopo 
un iesniedz Aknīstes novada pašvaldībā līdz 
21.08.2010.

6.3. balvu fonds tiek veidots no pašvaldī-
bas budžeta un sponsoru līdzekļiem;

Sponsori izvēlas pretendentus pārsteigu-
ma balvām.

6.4. katras nominācijas uzvarētājs saņem 
naudas balvu, kuru apstiprina Aknīstes nova-
da dome;

6.5. konkursa uzvarētāji tiek pasludi-
nāti un apbalvoti Aknīstes novada svētkos 
21.08.2010.

Aknīstes novada domes priekšsēdētāja
I. Vendele

Aknīstes novada pašvaldības
2010. gada sakoptības 

konkursa vērtēšanas komisijas
Aknīstes pilsētā un Aknīstes pag. 
(1. kārta):
1. Normunds Zariņš
2. Gita Liepa
3. Ilga Cālīte
4. ... (pēc izvēles)
5. ... (pēc izvēles)
Asares pagastā (1. kārta):
1. Inga Guseva
2. Jānis Vanags
3. Skaidrīte Pudāne
4. .... (pēc izvēles)
5. .... (pēc izvēles)
Gārsenes pagastā (1. kārta):
1. Jānis Bondars
2. Daina Miezāne
3. Aivars Ielejs
4. ... (pēc izvēles)
5. ... (pēc izvēles)
Aknīstes novadā (2. kārta):
1. Normunds Zariņš
2. Gita Liepa
3. Ilga Cālīte
4. Inga Guseva
5. Jānis Vanags
6. Skaidrīte Pudāne
7. Jānis Bondars
8. Daina Miezāne
9. Aivars Ielejs

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ak-
nīstes novada pašvaldība atbalsta biedrības 
un nodibinājumus, kas ir reģistrējušies LR 
uzņēmumu reģistra Biedrību un nodibināju-
mu reģistrā un veic darbību Aknīstes novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā.

2. Pašvaldības atbalsts ir piešķirtie paš-
valdības budžeta līdzekļi biedrību un nodibi-
nājumu darbībai:

2.1. citu finansētāju atbalstīto projektu 
līdzfinansējumam.

2.2. sabiedrisko aktivitāšu organizēša-
nai novadā, paredzot līdzekļu piešķiršanu 
pašvaldības izsludinātu projektu konkursu 
kārtībā.

2.3. līdzekļu piešķiršana biedrības dar-
bības nodrošināšanai, ja pašvaldība ir de-
leģējusi biedrībai veikt kādu no pašvaldībai 
noteiktajām autonomajām funkcijām.

3. Lai saņemtu līdzfinansējumu citu fi-
nansētāju atbalstīta projekta īstenošanai, 
biedrības un nodibinājumi iesniedz pašvaldī-
bai pirms projekta pieteikuma iesniegšanas 
citam finansētājam:

3.1. iesniegumu par līdzfinansējuma pie-
šķiršanu, norādot vēlamo līdzfinansējuma 
apjomu.

3.2. projekta kopsavilkumu, norādot tajā 
veicamās darbības, mērķauditoriju, realizē-

APSTIPRINĀTS
Aknīstes novada domes sēdē 

2010. gada 16. jūnijā, protokols Nr. 8, 7.#.NOTEIKUMI
„Aknīstes novada pašvaldības atbalsts 
sabiedriskajām organizācijām”

šanas laiku un vietu, prognozējamos rezultā-
tus un to ietekmi.

3.3. apliecinājumu, ka piešķirtie līdzekļi 
tiks izmantoti tikai minētā projekta līdzfinan-
sēšanai. 

3.4. netiek paredzēts piešķirt atbalstu 
projekta priekšfinansēšanai.

4. Lēmumu par pašvaldības organizēt 
projektu konkursa izsludināšanu un konkur-
sa nolikuma apstiprināšanu pieņem dome, 
par tiem sabiedrība tiek informēta, ievieto-
jot informāciju pašvaldības mājas lapā un 
informatīvajā izdevumā. Saņemtie projektu 
pieteikumi tiek izskatīti un vērtēti saskaņā ar 
nolikumu.

5. Atbalsts biedrībām un nodibinājumiem 
tiek plānots pašvaldības pamatbudžetā. Lī-
dzekļi tie piešķirti apstiprinātā budžeta ietva-
ros. 

6. Piešķirtie naudas līdzekļi tiek pārskai-
tīti uz biedrības vai nodibinājuma kontu pēc 
savstarpējas vienošanās noslēgšanas par 
līdzekļu izlietošanu.

7. Par piešķirtā līdzfinansējuma izlieto-
jumu biedrība vai pašvaldība iesniedz Paš-
valdībai atskaiti 30 dienu laikā pēc projekta 
realizācijas. 

Aknīstes novada domes priekšsēdētāja
I. Vendele

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
41. panta pirmās daļas 2. punktu un

 Valsts un pašvaldību institūciju amatperso-
nu un darbinieku atlīdzības likumu

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1.1. Aknīstes novada pašvaldības Dar-

ba samaksas un sociālo garantiju nolikums 
(turpmāk tekstā – Nolikums) reglamentē kār-
tību, kādā tiek noteikta darba samaksa Aknīs-
tes novada Domes (turpmāk tekstā – Dome) 
priekšsēdētājam, Domes priekšsēdētāja 
vietniekam, novada pašvaldības izpilddirek-
toram, pašvaldības administrācijas darbinie-
kiem, pašvaldības iestāžu vadītājiem, kā arī 
nosaka atlīdzības noteikšanas un izmaksas 
kārtību deputātiem un komisiju locekļiem.

1.2. Darba samaksa šī nolikuma izpratnē 
ir amatalga, piemaksa par papildus darbu, par 
virsstundu darbu, citas piemaksas, kā arī pa-
balsti, kompensācijas, atlīdzība par deputātu 
pienākumu pildīšanu un atlīdzība par darbu 
komisijās, darba grupās.

1.3. Algas likme tiek noteikta vienlaicīgi ar 
amata vienības izveidošanu.

1.4. Algas likmes izmaiņas tiek noteiktas 

APSTIPRINĀTS
Aknīstes novada domes sēdē 

2010. gada 16. jūnijā, protokols Nr. 8, 12.#.Aknīstes novada pašvaldības
darba samaksas un sociālo garantiju nolikums

ar Domes lēmumu.
1.5. Priekšlikumus par algas likmes iz-

maiņām Domes finanšu komitejai var iesniegt 
Domes amatpersonas, pašvaldības iestāžu 
vadītāji. Finanšu komiteja sagatavo jautāju-
mu izskatīšanai Domes sēdē.

1.6. Darba samaksa (t.sk., stundu tarifa 
likme) tiek norādīta darba līgumā, kas no-
slēgts starp darba devēju un darbinieku. Dar-
ba samaksas izmaiņu gadījumā darba līgumā 
tiek izdarīti grozījumi, kurus noformē rakstvei-
dā un paraksta abas puses.

1.7. Jebkuras izmaiņas šajā nolikumā var 
tikt izdarītas ar Domes lēmumu. 

1.8. Par izmaiņām darba samaksas sis-
tēmā un apmērā darbiniekiem tiek paziņots 
vienu mēnesi iepriekš.

2. DEPUTĀTU DARBA SAMAKSAS 
KĀRTĪBA

2.1. Samaksa par deputātu darbu noteik-
ta 35,- Ls mēnesī.

2.2. Deputātiem papildus noteikta samak-
sa par darbu domes, komiteju un komisiju 
sēdēs. Deputātu maksimālais darba stundu 
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skaits mēnesī – 40 stundas
2.3. Darba samaksas stundas likmi par 

darbu domes un komiteju sēdēs nosaka, da-
lot domes priekšsēdētāja amatalgu ar darba 
stundu skaitu (Ls 3,93 stunda).

2.4. Komisiju un komiteju locekļiem no-
teikts degvielas limits - 10 litri mēnesī darba 
pienākumu pildīšanai. Atlīdzība tiek izmak-
sāta pēc izdevumus attaisnojošu dokumentu 
iesniegšanas.

2.5. Deputātiem piešķirt mobilos telefo-
nus ar LMT pieslēgumu, nosakot sarunu iz-
maksu limitu – Ls 4,00 mēnesī.  

2.6. Darba samaksa komisiju locekļiem 
noteikta 75% apmērā no domes priekšsēdē-
tāja darba stundas likmes attiecīgajā mēnesī 
(Ls 2,95 stunda).

2.7. Par komisiju sēžu protokolēšanu no-
teikta samaksa Ls 2,95 stundā un papildus 
Ls 2,95 par sēdes materiālu noformēšanu.

2.8. Ja domes administrācijas darbinie-
ka, kas ir komisijas loceklis, amata aprakstā 
noteikti pienākumi, ko viņš veic, pieaicinot 
citus komisijas locekļus, samaksu par darbu 
komisijā viņam neaprēķina.

3. DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA, 
PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKA UN 
1ZPILDDIREKTORA DARBA SAMAKSA 
UN SOCIĀLĀS GARANTIJAS

3.1. Domes priekšsēdētāja mēneša ama-
talga ir 660,- Ls.

3.2. Domes priekšsēdētāja vietnieka 
amatalga ir 80% apmērā no priekšsēdētāja 
amatalgas – 528,- Ls.

3.3. Izpilddirektora amatalga ir 90 % 
apmērā no priekšsēdētāja amatalgas – 
594,- Ls

3.4.Domes priekšsēdētājam, vietniekam 
un izpilddirektoram tiek apmaksāts ikgadē-
jais atvaļinājums, kura ilgums, neieskaitot 
svētku dienas ir četras kalendārās nedēļas, 
un papildatvaļinājums 8 (astoņas) darba die-
nas, t.sk., 3 (trīs) darba dienas par kaitīgiem 
darba apstākļiem (darbs ar datoru).

3.5. Domes priekšsēdētājam, vietnie-
kam un izpilddirektoram, kuri, nepārtraucot 
amata pienākumu pildīšanu, sekmīgi mācās 
izglītības iestādē, lai apgūtu amata pildīšanai 
nepieciešamās zināšanas, piešķir atmaksātu 
mācību atvaļinājumu saskaņā ar Valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbi-
nieku atlīdzības likumu.

3.6.Domes priekšsēdētājam, vietniekam 
un izpilddirektoram tiek izmaksāts pabalsts 
0,5 minimālās algas apmērā sakarā ar sma-
gu nelaimes gadījumu, vienas minimālās 
algas apmērā sakarā ar laulātā, bērna, vecā-
ku, vecvecāku, brāļa, māsas, adoptētāja vai 
adoptētā, apgādājamā nāvi.

4. DOMES ADMINISTRĀCIJAS UN PA-
GASTU PĀRVALŽU DARBINIEKU DARBA 
SAMAKSA

4.1. Nosakot darbinieku amatalgu, ietei-
kumu veidā tiek ievēroti LR ministru kabineta 
noteikumi un LR likumdošana par valsts un 
pašvaldības darbiniekiem.

4.2. Par pamatu algas likmes izmaiņām 
var būt minimālās algas izmaiņas valstī, 

aizvadītā gada fiksētā inflācija valstī, no-
vada domes lēmums par izmaiņām domes 
nolikumā par darba samaksu un izmaiņas 
darbinieku amata aprakstos, kas saistītas ar 
darba apjomu. Darba alga var tikt pārskatīta 
arī citos gadījumos un saskaņā ar LR likum-
došanu par valsts un pašvaldību darbinieku 
finansēšanu.

4.3. Nosakot administrācijas darbinieka 
amatalgu, ņem vērā šādus kritērijus:

4.3.1. veicamā darba sarežģītību, kuru 
raksturo nepieciešamā izglītība, profesionālā 
pieredze, jaunrade, sadarbība;

4.3.2. darba darītāja atbildības pakāpi, 
kuru nosaka, ņemot vērā darbinieka atbildību 
par darba norisi un rezultātiem, pieņemtajiem 
lēmumiem;

4.3.3. darba smagumu, kuru darba iz-
pildes laikā raksturo darbinieka psihiskā un 
nervu piepūle, garīgā ( intelektuālā ) piepūle, 
monotonitāte (vienmuļība, vienveidība), ne-
gatīvā psihiskā slodze;

4.3.4.  citus domes noteiktos kritērijus.
4.4. Darbinieka amatalga tiek noteikta 

procentuāli no izpilddirektora algas:

Amatu nosaukums % Amata 
alga

Domes priekšsēdētājs 100 660.00

Izpilddirektors 90 594.00

Domes pr-tāja vietnieks 80 528.00

Galvenā grāmatvede 80 475.00

Izglītības iestādes 
direktora vietas izp.

79,93 457.00

Domes sekretāre 70 416.00

Soc. dienesta vadītājs 70 416.00

Bāriņtiesas pr-tāja 70 416.00

Plānošanas speciālists 70 416.00

Pirmsskolas izglītības 
iestādes vad.

70 416.00

Darba aizsardzības spec. 65 386.00

Saimniecības daļas vad. 65 386.00

Galvenā grāmatveža 
vietnieks

65 386.00

Kultūras darba 
koordinators

65 386.00

Lietvede 65 386.00

Dzimtsarakstu nodaļas 
vad.

60 356.00

Nekust īpaš. speciālists 60 356.00

Sociālās palīdzības 
organizators

60 356.00

Informācijas sistēmas 
administrators

60 356.00

Pārvaldes vadītājs 55 327.00

Grāmatvedis 55 327.00

Bibliotēkas vadītājs 50 297.00

Kasiere 50 297.00

Kultūras darba org. 50 297.00

TIC vadītājs 50 297.00

4.5. Pieņemot darbā līgumstrādniekus, 
nosaka šādu samaksu:

• Traktorists darbam ar T-40, iekrāvēju- 
stundas likme no algas 267,- Ls

• Šoferis – stundas likme no algas 267,- Ls
• Teritorijas labiekārtošanas darbi— min. 

alga
• Tulkošana – 3,50 Ls  lappuse
• Pašdarbības pulciņu vadīšana – stun-

das likme no pedagoga algas (3,10 Ls)
• Gids – stundas likme no algas 297,- Ls

Aknīstes novada domes priekšsēdētāja
I. Vendele

Bāriņtiesas priekšsēdētāja 
vietnieks

50 297.00

Bāriņtiesas sekretāre 50 297.00

Lietvede pārvaldē 45 267.00

Automobiļa vadītājs 45 267.00

Ugunsdzēsēju mašīnas 
šoferis

45 267.00

Elektromontieris novadā 45 267.00

Muzeja vad. Aknīstē 45 267.00

Sociālais aprūpētājs 45 267.00

Medmāsa 45 267.00

Pedagogs 250.00

Pirmsskolas skolotājs 250.00

Internata audz. 250.00

Pulciņa vad. 250.00

Metodiķe pirmsskolas 
izgl. iest.

250.00

Mūzikas skolot.pirmssko-
las izglīt. iest.

250.00

Logopēds 250.00

Psihologs 250.00

Bibliotekārs 40 238.00

Apzaļumošanas darbu 
vad. Aknīstē

40 238.00

Saimniecības daļas vad.
skolā, p.izgl.iest.

40 238.00

Sekretāre skolā 40 238.00

Sagādes aģents 40 238.00

Aprūpētājs Min. 180.00

Apkopēja Min. 180.00

Garderobists Min. 180.00

Kapu uzraugs Min. 180.00

Kurinātājs Min. 180.00

Veļas mazgātāja Min. 180.00

Santehniķis Min. 180.00

Strādnieks Min. 180.00

Datorlaborants Min. 180.00

Aukle Min. 180.00

Naktsaukle Min. 180.00

Pavārs Min. 180.00

Remontstrādnieks Min. 180.00

Sētnieks Min. 180.00
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AKTUĀLI

1. jūlijā Aknīstes novads kā teritoriāla vienī-
ba varēja svinēt viena gada jubileju. Tikpat ilgi  
darbojusies arī dome.  Kāds ir bijis šis laiks?  
Gribu teikt – ļoti saspringts. Pārmaiņas, kuras 
nekad nav vieglas, nāca laikā , ko valstī  apzī-
mē ar „ekonomiskā krīze”. Neskatoties uz to, ir 
pabeigti tie projekti, kas bija iesākti  pagastos, 
un uzsākti jauni.

Uzsākot savu  darbību, dome lēma, ka tiks 
turpināti tie projekti, par kuriem  bija lēmušas 
pagastu padomes un Aknīstes pilsētas dome, 
kaut arī to realizēšanai būs nepieciešami lielāki 
finansiālie līdzekļi, arī kredītu ņemšana. Tā tika 
pabeigta Asares kultūras nama rekonstrukcija, 
uzsākta Aknīstes estrādes būvniecība. Abi ir ES 
fondu projekti, to realizēšanai pašvaldība ņem 
aizņēmumu, attiecīgi – 49 tūkstoši un 53 tūksto-
ši, jo Eiropas nauda ir tikai aptuveni 62%.  Lie-
lāko daļu varēs segt, kad pēc atskaišu nodoša-
nas saņemsim  ES fonda līdzekļus, bet atlikušo 
daļu paredzēts segt 10 gadu laikā.  Pabeigta 
apgūt arī  neizlietotā „novadu nauda” – Gārse-
nē  pabeigta ūdenssaimniecības rekonstruk-
cijas pirmā kārta, kas izmaksāja 67 tūkstošus, 
Asarē –  pabeigts vairāku pašvaldības  dzīvoja-
mo  māju remonts.  Gārsenes ūdenssaimniecī-
bas sakārtošanas 2. kārtai šogad pašvaldības 
budžetā ieplānots  novirzīt ap 31 tūkstoti latu. 

Uzsākti un nu jau daļa arī pabeigti realizēt 
4 ES projekti par atkritumu izgāztuvju rekulti-
vāciju. Ir rekultivētas divas izgāztuves Asarē 
– „Bubuļi” un „ Urbāni”, Aknīstē – Pāvulāni 1”. 
Rit   Gārsenes izgāztuves „Kabatas” rekultivāci-
jas darbi.  Sabiedrība ir ieguvusi tīrāku vidi.  Nu 
jāmācās, ka arī par atkritumu radīšanu ir jāmak-
sā- tos nedrīkst izgāzt, kur pagadās, jāslēdz 
līgumi ar atkritumu savākšanas firmu. Gribam 
taču visi dzīvot tīrā un sakoptā vidē. 

Norit projekta „ Kultūra Sēlijā- kopā robežas 
abās pusēs” realizācija.   (Arī ES nauda –  Latvi-
jas – Lietuvas pārrobežu programma) Šajā pro-
jektā mēs esam kopā ar Viesīti un Rokišķiem, 
un tā ietvaros  notiks vairāki lieli pasākumi  (Ak-
nīstē 21. augustā),  izdots buklets, DVD disks 
par kultūras pasākumiem. „Taustāmākās” lietas 
– skaņas un gaismas aparatūras ( ap 15tūkst. 
EUR) un tautastērpu iegāde (ap 12 tūkst. EUR). 
Ārī šī projekta īstenošanai paredzēts ņemt kre-
dītu, tas tiks atdots tūlīt pēc fonda finansējuma 
saņemšanas- šī gada laikā. 

Turpinās projekts par biznesa dārzu Ak-
nīstē (Arī ES nauda –   Norvēģijas finanšu ins-
truments). Pabeigts telpu remonts, apmācības 
par biznesa uzsākšanu, tā pamatiem, notikusi 
atlase interesentiem ,kas vēlētos darboties šajā 
biznesa dārzā. Jāsaka, ka šī projekta dzīvot-
spēja būs atkarīga no katra paša – vai turpinā-
sim gausties, ka mums nekā nav, neviens neko 
nepiedāvā, darba vietas nerada utt. Bet kas tad 
tās radīs? Pašvaldība nav biznesa uzņēmums, 
un  pie esošās likumdošanas bāzes, lielākais, 
ko tā var izdarīt, netraucēt uzņēmējiem, kuri 
darbojas legāli un likuma ietvaros.   Nāks kādi 
(kādi?) un radīs darba vietas? Nu, nenāks,  vis-
maz ne tik daudz , kā gribētos. Mēs esam tur, 
kur esam – nomalē, tālu no visiem centriem, 
un pašiem vien būs jākārpās uz augšu, gribas 
to vai ne. Iepriekšminētā projekta pozitīvo pusi 
redzu tajā, ka tas dod iespēju tiem , kam ir sa-
vas idejas, attīstīt tās, iedrošina. Ja radīsies kaut 

Skaists virsraksts ...................................
viens kaut neliels uzņēmums, arī to vērtēšu po-
zitīvi, jo cik tad  vietējo uzņēmumu mums pēdē-
jos gados ir nodibināti?

 Apstiprināts arī  projekta pieteikumi par 
tranzītielas rekonstrukciju Aknīstē. Līdz 2014. 
gadam laikā pilnībā tiks rekonstruēta Skolas un 
Augšzemes ielas Aknīstē, ieskaitot tiltu. Plāno-
tās projekta izmaksas  ap  sasniedz gandrīz 1,8 
miljonus. Pašvaldības daļa – 15%.  Šogad tiks 
veikta tehniskās dokumentācijas sagatavošana 
un iepirkuma procedūras veikšana. Nākošais 
gads protams sasitīsies ar neērtībām satiksmē, 
bet diemžēl no tām nevarēs izvairīties.

 Apstiprināts projekts par siltumapgādes 
sistēmas rekonstrukciju Aknīstē un Ancenē..  
Kopējās paredzētās  projekta izmaksas –  ap 
333 tūkstošiem latu, no kuriem ap 62% ES nau-
da. Šogad tehniskās  dokumentācijas izstrā-
dāšana, iepirkuma procedūra, katla nomaiņa 
Asarē un jauna katla iegāde Aknīstē. Trašu re-
konstrukcija nākošajā gadā.   Protams, šo abu 
projektu īstenošanai būs nepieciešami kredīti. 
Labā ziņa, ka atbalsts būs lielāks – 90%. Pašb-
valdības nauda – 10% un PVN maksājumi. 

 Apstiprināts arī Gruntdvig programmas 
projekts par muzeja attīstību, Piesaistītie līdzekļi 
21 tūkstotis eiro.

Pašvaldība sagatavojusi un iesniegusi arī 
divus projektus biedrības „Lauku partnerība 
Sēlija” rīkotajā projektu konkursā. Norit  izvēr-
tēšana. Vērtēts tiek arī Zemgales plānošanas 
reģionam iesniegtais projekts par kultūras pa-
sākumiem. 

 Pabeigts ir  Comenius projekts , kurā pie-
dalījās  Aknīstes vidusskola. Šī projekta ietvaros 
notika daudzas mobilitātes – vidusskolas au-
dzēkņi viesojās daudzas valstīs, tikās ar  vien-
audžiem, iepazina citu valstu dzīvi.  Vidusskolā 
tiek realizēts projekts, kura rezultātā tiks mūs-
dienu prasībām aprīkoti  dabaszinātņu kabineti.  
Pagājušajā vasarā tika veikts remonts  četros 
kabinetos, iegādātas jaunas mēbeles, līdz šī  
mācību gada sākumam kabinetos būs mūsdie-
nīgs aprīkojums, ieskaitot  20  portatīvos dato-
rus. Asares un Gārsenes pamatskolas savukārt 
piedalās Sorosa fonda  finansētajā projektā, 
kura mērķis ir  izveidot šīs mācību iestādes kā 
vietējos kultūras un izglītības centrus. 

 Pieņemts lēmums, un norit sagatavošanas 
darbi, lai iesniegtu projekta pieteikumus Vides 
ministrijā par ūdenssaimniecības sakārtošanu 
Ancenē. Pieteikumu paredzēts iesniegt jūlijā. 
Lai šo pieteikumu varētu sniegt, bija nepiecie-
šams apstiprināts TEP (tehniski ekonomiskais 
pamatojums). Asares pagastam to veiksmīgi 
izstrādāja firma, ar ko pagasts bija noslēdzis 
līgumu. Diemžēl Aknīstes pilsētas ar lauku teri-
toriju domes slēgtais līgums netika izpildīts, labi 
, ka izdevās atgūt no firmas avansā samaksātos 
tūkstoš latus.  Ir pieņemts lēmums slēgt līgumu 
ar citu firmu  par TEP izstrādi Aknīstei, darbs 
sāksies jūlijā. Ir paredzēts izstrādāt projekta 
pieteikumu par satiksmes drošības uzlabošanu 
Asarē un Gārsenē. Par šo projektu gan daudz 
neskaidrību, galvenokārt tāpēc, ka ceļi pagas-
tu centros pieder  valstij, un uzstādījums šāds 
– ierīkot gājēju celiņus var tikai pie asfaltētām 
brauktuvēm. Ceļu asfaltēšana šajā projektā nav 
paredzēta.

Protams, iepriekšminēto projektu īstenoša-

na prasījusi ne mazums laika, pūļu un nervu. 
Diemžēl ES projekti prasa gūzmu dokumentu 
saskaņošanu,  atskaišu sagatavošanu. Nova-
dā mums ir viens plānošanas speciālists , ku-
ram ir šī darba smagums jāpadara. Pie šiem 
projektiem strādā arī priekšsēdētāja vietniece, 
pagastu pārvalžu vadītāji, izpilddirektore. Pro-
tams, gribētos, ka būtu vēl kāds profesionāls 
darbinieks, bet pašlaik ekonomiskais stāvoklis 
ir tāds, ka atļauties vēl kādu darbinieku neva-
ram.  Pašlaik ir cerība piesaistīt speciālistus , 
izmantojot ES naudu. 

Izveidojot novadu, pašvaldības administrā-
cijai bija jāiesāk strādāt tukša vietā, tas ir- jāveido 
izpildvaras struktūra, jālemj par darba pienāku-
miem , pakļautību utt.  Nevienam šādas piere-
dzes nebija, un skatoties šodienas acīm, dažas 
lietas varētu darīt arī citādāk.    Laikam teikt, ka 
sākt „tukša vietā” arī nebūtu pareizi, jo jaunajai 
pašvaldībai bija jāpārņem visu triju iepriekšējo 
pašvaldību  saistība, pienākumi un tiesības. Tas 
nozīmē –  arī  iepriekš pieņemto (vai nepieņem-
to) lēmumu izpilde, vairāk vai mazāk „ielaistās” 
problēmas. Uzskatu, ka nav korekti uzskatīt, ka 
apkures problēmas  Aknīstē un Ancenē  radu-
šās pēdējā gada laikā,  jaunā dome taču nav 
pieņēmusi nevienu lēmumu par  centrālās ap-
kures atslēgšanu, arī parādi par komunālajiem 
maksājumiem krājušies gadiem ilgi. 

Nav izveidojusies  sadarbība ar valsts po-
liciju. Samazinātā finansējuma apstākļos katrs, 
arī policisti, aizvien labāk zina savus tiešos pie-
nākumus un tiesības  un ārpus tiem nav vēlmes  
darboties. 

Pie sasāpējušām problēmām jāmin, pro-
tams, apkure Aknīstē. Gan vēsturiskie notikumi 
(kopsaimniecības likvidēšanās 90- tajos gados), 
gan  privāto dzīvokļu īpašnieku uzskats, ka viņa 
dzīvoklis ir pilnīgi nesaistīts ar pārējo ēku, gan, 
gribu teikt, nekaunīgā attieksme- pakalpojumu 
gan saņemu, bet lai maksā citi, ir novedis pie 
tā, ka kaimiņš vairs ar kaimiņu nerunā. Var jau , 
protams, turpināt šādā garā – tikai mana taisnī-
ba, bet no tā jau siltāks nevienam nekļūs. Izeju 
redzu – māju apsaimniekošanas biedrību, vis-
maz māju padomju (vienalga kā nosaukt) vei-
došana, jo pašvaldībai dzīvokļu jaunajās mājās 
pieder tikai ap 15%, bet… vieglāk jau ir visā 
vainot pašvaldību, nekā pašiem organizēties, 
lai apsaimniekotu savu īpašumu.

Sakarā ar ekonomisko krīzi daudz darba ir 
jaunizveidotajam sociālajam dienestam. Pabal-
stos tiek izmaksātas lielas summas, tikai par šīs 
naudas  lietderīgu izlietojumu dažreiz ir lielas 
šaubas.   Diemžēl šāda ir valsts politika. Nu ko- 
laikam jau katram pašam ir jāuzņemas atbildība 
par savu dzīvi Lai man piedot sociālie darbinie-
ki, nespēju saprast, kā dažam krīze ilgst 5-10 
gadu, dažam no kolhozu laikiem. 

Nākošajā  gadā pašvaldībai būs daudz dar-
ba, arī budžetā līdzekļu nebūs diez ko vairāk. 
Ņemot vērā, pa pašvaldība īstenos daudzus 
no iepriekš minētajiem projektiem, paredzēto 
kredītu maksājumi krietni ierobežos ikdienas 
tēriņus un tas nozīmē, ka jāsaimnieko būs ļoti 
taupīgi. Bet savādāk nevar, ja gribam risināt ga-
diem sasāpējušas problēmas. 

     
  Domes priekšsēdētāja 

Ingrīda Vendele
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INTERVIJA

Jūlijā aizritējis gads kopš  pašvaldību 
vēlēšanām. Aknīstes novadā ievēlēti šādi 
deputāti – Ingrīda Vendele, Vija Dzene, Lidi-
ja Deksne, Andris Punculis, Guntars Geida, 
Jānis Vanags, Gita Liepa, Valentīna Čāmā-
ne, Ilga Cālīte, Gunta Ozoliņa, Ināra Luņģe, 
Skaidrīte Pudāne, Aivars Ielejs. Visiem de-
putātiem tika izsniegtas anketas ar trīs jau-
tājumiem par to, kā gājis, kas paveikts, kas 
varbūt ne tā veicies un kādi darbi veicami 
nākotnē. 

Un lūk, saņemtās atbildes.
1. Kā Jūs vērtējat pirmo aizvadīto gadu 

Aknīstes novada domē?
Ingrīda Vendele – Tā kā  teritoriālā re-

forma notika laikā, kad valstī ir ekonomiskā 
krīze, tas nevarēja neatsaukties arī uz dzīvi 
novadā. Īsumā šo laiku varētu raksturot kā 
saspringtu un brīžiem arī daudzām neskaid-
rībām piepildītu. Ja tagad būtu jāsāk atkal 
no jauna, dažas lietas darītu savādāk, bet 
kopumā vērtēju, ka lielas kļūdas neesam 
pieļāvuši.

Vija Dzene – Iepazītas novada problē-
mas, risinājumi. Apzinātas tālākas sadarbī-
bas iespējas. 

Ināra Luņģe – Strādājot Aknīstes nova-
da domē pirmie mēneši bija visgrūtākie, jo 
bija „jāielec nezināmā vilcienā”. Pirmais gads 
domē pagāja pārejot jaunā statusā: no pa-
gastiem uz novadu, līdz ar to daudz laika tika 
veltīts dažādu nolikumu un noteikumu izstrā-
dāšanā un apstiprināšanā. Manuprāt mūsu 
novadā nav veiktas strukturālās reformas, 
bet ir apvienojušās trīs pašvaldības.

Ilga Cālīte –    Kā  diezgan smagu domes 
darbiniekiem, kurus skāra novada izveidoša-
nas  radītā nepieciešamība  apvienot budže-
tus, pārņemt visus dokumentus, saistības, 
projektus, sagatavot  un apstiprināt jaunus 
saistošos noteikumus, utt., visu darīt jaunā 
komandā, kura brīžiem tikai veidojās. Prob-
lēmas radīja arī darba telpu trūkums domes 
darbiniekiem.  Pamazām jautājums  tiek ri-
sināts,  papildus remontējot  telpas  domes  
ēkas 2. stāvā.

Lidija Deksne – Aizvadītais gads ir bijis 
ļoti saspringts. Izveidota domes struktūra, 
pieņemta virkne saistošo noteikumu un no-
likumu. Ir realizēti agrāk iesāktie projekti un 
izstrādāti jauni. Darbu kavē īpašumtiesību 
nesakārtotais jautājums, kā arī uzskatu, ka 
kritiskā situācijā ir komunālā saimniecība. 
Iedzīvotāju attieksme pret pašvaldības īpa-
šumu (nesamaksāti parādi par apkuri, ūdeni 
u.t.t.) Uz domes sēdēm bieži tiek iesniegti 
nesagatavoti lēmuma projekti. Jāpiestrādā 
pie pašvaldības iedzīvotāju informētības jau-
tājuma un jāuzlabo grāmatvedības uzskaites 
darbs

Andris Punculis – Sākums bija grūts, jo 
deputātiem bija jāmācās kompromisa māks-
la. Dažkārt jūtams „Lielā brāļa” sindroms. 
Kopumā darbs pagājis sekmīgi, tas ir labi 
plānots (domes, komiteju sēdes utt.). Mazā 
novadā daudzas problēmas vieglāk atrisināt 
(ja tikai pietiek finansējuma). Šajā gadā jau 
pietiekoši daudz izdarīts (projekti, remonti, 
kultūras pasākumi utt.)

Aknīstes novada deputāti par aizvadīto pirmo gadu...
Guntars Geida – Gribētu uzsvērt, ka es 

vēl līdz šim esmu uzspiestās teritoriālās re-
formas pretinieks, jo vēl pagaidām neredzu 
šīs reformas ne ekonomisko, ne sociālo jēgu 
un labumu. Bet pirmo gadu Aknīstes nova-
da domē varētu uzskatīt kā labu šajā grūtajā 
„dižķibeles” laikā jo, varbūt, tas ir pateicoties 
Asares un Gārsenes pagastu iedzīvotāju at-
saucībai vēlēšanās, ievēlot negaidīti daudz 
deputātu, kas tomēr varētu parūpēties par 
abu nelielo pagastu interesēm Gārsene – 5, 
Asare – 4  (nebrīnaties, tas ir mans sadalījums 
pa „partijām”), varbūt tas ir pateicoties izpild-
direktores atbalstam dzimtajai pusei, varbūt 
arī pašvaldības priekšsēdētājas labvēlīgā 
attieksme un ieinteresētība novada nomaļu 
dzīves kvalitātes nepasliktināšanā, bet varbūt 
tas ir vēl kāds cits faktors- spriediet paši, bet 
tas ir mans subjektīvais viedoklis par pirmo 
gadu „saeimā” Varēja būt arī sliktāk...

Jānis Vanags – Esam sapratuši un pie-
ņēmuši, ka turpmākā dzīve un darbs ritēs ko-
pīgā novadā. Cenšamies saimniekot efektīvi, 
taupīgi un saprātīgi. 

Aivars Ielejs – Grūti novērtēt pirmo 
gadu Aknīstes novada domē – tas ir bijis sa-
springts, palielinājies risināmo jautājumu un 
problēmu loks, risinot jautājumus jāievēro 
visa novada iedzīvotāju  intereses kopumā 
– tomēr vērtēju vairāk pozitīvi, nekā negatīvi.  
Tiek realizēti bijušo pašvaldību un arī novada 
iestāžu iesniegtie un dažādu fondu atbalstītie 
projekti – 

• Asares un Gārsenes kultūras namu re-
novācija, 

• Aknīstes, Asares un Gārsenes sadzīves 
atkritumu izgāztuvju rekultivācija, 

• estrādes jaunbūve Aknīstē,
• “Dabas kabinetu” projekts Aknīstes vi-

dusskolā, 
• Dienas stacionāra izveide Aknīstes 

VSAC, 
• Augšzemes un Skolas ielu rekonstruk-

cija, 
• Siltumapgādes sistēmu rekonstrukcija 

Aknīstē un Ancenē u.c.
Žēl, ka jārisina sadzīviski jautājumi, ku-

rus iedzīvotāji varētu atrisināt savā starpā, 
bez domes iejaukšanās, un satrauc, ka ir ļoti 
lieli parādi par saņemtajiem komunālajiem 
pakalpojumiem 

Skaidrīte Pudāne – Vesels gads aizritējis 
zem novadu apvienošanās  zīmes. Uzskaitīt 
visus novada ļaužu  padarītos darbus nemaz 
nevar, jo to ir daudz un par tiem var lasīt gan 
„Aknīstes novada vēstīs”, gan novada mājas 
lapā. Domāju, ka šobrīd svarīgāk ir pateikt, 
ka notiek pozitīvas izmaiņas, ka  novada ļau-
dis  strādā – viss pamazām mainās,  nekas 
nestāv uz vietas.  

Gunta Ozoliņa – Pirmo aizvadīto gadu 
Aknīstes novada domē vērtēju pozitīvi, par to 
liecina Aknīstes novada pašvaldības publis-
kais pārskats par 2009. gadu.

Gita Liepa – Daudz ir padarīts, bet sav-
starpējā sadarbība pašvaldības darbiniekiem 
būtu nepieciešama saskaņotāka, ne vienmēr 
tiek pildīti domes pieņemtie lēmumi. Visa in-
frastruktūra tiek attīstīta un uzlabota centros 

dzīvojošiem. Maz tiek darīts to iedzīvotāju 
labā, kuri dzīvo viensētās ārpus apdzīvotajām 
vietām (piemēram, interneta pieejamība). 

2. Kas pēc Jūsu domām jau īstenots 
šī gada laikā un kas kavējas (vadoties pēc 
Jūsu apvienības  programmas)?

Ingrīda Vendele – Priecē tas, ka pabeig-
ti vai iesākti  vairāki lieli projekti, piemēram, 
Asares kultūras nama rekonstrukcija, Aknīs-
tes estrādes būvniecība, 4 atkritumu izgāz-
tuvju rekultivācija. Saņemta ziņa, ka apstip-
rināts Aknīstes tranzītielu (Augšzemes un 
Skolas iela) rekonstrukcijas projekts.

Vija Dzene – Turpinās darbi pie iesāk-
tajiem projektiem. Tā kā aizvadīts tikai viens 
gads, tad jāturpina strādāt un īstenot prog-
rammas mērķus. 

Ināra Luņģe – Vadoties pēc program-
mas, mēs pamazām īstenojam to. Sociālajā 
sfērā tiek sniegti sociālie pakalpojumi ie-
dzīvotājiem iespēju robežās, ko arī nosaka 
sociālās palīdzības likums. Tautsaimniecībā 
tiek risināti aktuāli jautājumi, piesaistot gan 
projektu līdzekļus, gan arī piedaloties ar līdz-
finansējumu. Izglītībā neesam īstenojuši  so-
līto: nauda seko skolēnam. Turpināsim strā-
dāt, lai īstenotu apsolīto.

Ilga Cālīte – Programmā „Vienotam no-
vadam”  paredzētais daļēji  izpildīts – vairāk 
tas saistās ar izglītības nozari, sociālo darbu, 
komunālo saimniecību, ielām, ceļiem, sabied-
risko kārtību. Novada attīstības programmas 
izstrādes uzsākšanai pieņemts lēmums, bet 
pati  īstenošana plānota, mēģinot piesaistīt 
Eiropas Sociālā fonda līdzekļus, kas jāiegūst 
atklātā projektu konkursā, iesniedzot projek-
ta pieteikumu līdz 16. septembrim.Pagaidām 
nav izveidota mobila sociālās palīdzības vie-
nība, izstrādāta nekustamā īpašuma nodokļa 
atlaides sistēma ar mērķi atbalstīt uzņēmēj-
darbības uzsākšanu, nav  atrodams finansē-
jums kapličas būvniecībai Aknīstē. Lēmumus 
domē  pieņem visu  4 apvienību pārstāvji bal-
sojot, līdz ar to  4 priekšvēlēšanu programas 
uzreiz  vienā  gadā  īstenot nav iespējams.

Lidija Deksne – Prieks, ka šī gada laikā 
īstenoti vairāki projekti (t.i. atkritumu izgāz-
tuvju rekultivācija). Pakāpeniski tiek sakārtota 
domes ēka. Uzlaboti sociālā dienesta darba 
apstākļi, iegādāti datori. Ļoti lēns interneta 
pieslēgums, kas traucē darbu.nav sakārtots 
dzīvojamais fonds, nav veikts pietiekošs 
darbs ar parādniekiem, kas traucē veikt ap-
kures un māju apsaimniekošanas darbus. 

Andris Punculis – Saglabātas lauku 
skolas, sekmīgi noris izglītības un kultūras 
darbs novadā. Novads iesaistījies vairākos 
svarīgos projektos (lielāki ieguvēji gan ir ak-
nīstieši).

Problēmas – vecais dalījums pa pagas-
tiem nav aizmirsies, dažkārt mēģinām vilkt 
deķīti uz savu pusi.Jāpievērš lielāka uzma-
nība demogrāfisko problēmu risinājumam. 
Latvijā drīz nebūs cilvēku... Iedzīvotāji domā, 
ka visas viņu problēmas atrisinās pašvaldība 
un deputāti.

Guntars Geida – Sabalansēts budžets, 
nejūtu, ka tiktu ekonomiski diskriminēti Asa-

10. lpp.
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res un Gārsenes pagasti, iesaistoties projek-
tos, netiek aizmirsts arī Gārsenes un Asares 
pagasti, netiek likvidētas, pastāv un saņem 
papildus finansējumu abas mazās skolas, 
nav apstājusies kultūras dzīve pagastā, tieši 
vēl vairāki novada pasākumi ir notikuši Gār-
senē, ir renovēts kultūras nams arī Asarē un 
cerams, ka arī tur aktivizēsies kultūras dzīve, 
tiek sakārtots struktūrvienību darbs, respek-
tētas pagastu tradīcijas.

Jānis Vanags – Sociālajā sfērā, kultūrā 
un sportā kā arī izglītības jomā partijas prog-
ramma tiek pilnībā īstenota. Turpmāk vairāk 
jāatbalsta un jāsadarbojas ar vietējiem uzņē-
mējiem un zemniekiem. 

Aivars Ielejs –       Negribu uzsvērt, ka 
„īstenot” un „realizēt” var tikai viena saraksta 
deputāti un jācīnās tikai par savas program-
mas „īstenošanu”, jo par novada attīstību ir 
jādomā kopā.  Tomēr patīkami, ja pašvaldības 
darbība  lielā mērā sakrīt ar mūsu saraksta 
vēlēšanu programmā paredzēto. Piemēram, 
izglītības jomā – 

• Novadā darbojas visas skolas, 
• Aknīstes, Asares un Gārsenes skolās 

un Aknīstes BJC  bērniem un jauniešiem ir 
nodrošināta interešu izglītība, 

• Pirmskolas izglītība pieejama gan Ak-
nīstē, gan Asarē, gan Gārsenē, 

• Aknīstes, Asares un Gārsenes skolē-
niem ir nodrošināts transports, lai nokļūtu uz 
skolu un uz mājām, 

• Darbojas Jēkabpils mūzikas skolas, 
Jēkabpils mākslas skolas un Viesītes sporta 
skolas filiāles.

Diemžēl, nesakrīt skolu mērķdotācijas sa-
dales princips.  Manuprāt, skolā jānonāk tai 
naudas summai, ko tai aprēķinājusi IZM un 
pēc tam ar deputātu balsojumu,  no domes 
budžeta piešķiram, skolas darbības nodro-
šināšanai, nepieciešamos līdzekļus, jo visi 
savās programmās paredzējām gan Aknīstes 
v-sk., gan Asares un Gārsenes pamatskolu 
darbību. 

Arī programmas  pārējās jomās paredzē-
tais pakāpeniski realizējas. Tomēr turpmākajā 
darbībā jādomā par:

• jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespē-
jām, 

• komunālo pakalpojumu  pilnveidošanu 
un optimizāciju, 

• pašvaldības ceļu apsaimniekošanas 
efektivitāti, 

• sabiedriskās kārtības nodrošināšanu   
u.c.

Skaidrīte Pudāne- Svarīga ir mūsu bēr-
nu izglītība, tāpēc esam saglabājuši visas trīs 
novada skolas, taču kavējas skolēnu autobu-
sa iegāde.

Liels darbs tiek veikts, lai sakārtotu  SIA 
„Aknīstes pakalpojumi”  saimniecību, jo ir 
svarīgi iedzīvotājus nodrošināt ar kvalitatīviem 
komunāliem pakalpojumiem. Taču lielie iedzī-
votāju parādi neļauj uzņēmumam attīstīties. 
Sakarā ar minēto situāciju novada dome ir 
aicinājusi SIA „Aknīstes pakalpojumi” vadību 
griezties ar prasībām tiesā pret ļaunprātīgiem 
nemaksātājiem. 

Gunta Ozoliņa – Izvērtējot mūsu priekš-
vēlēšanu programmu „Mēs – savam no-
vadam” visās sfērās ir paveikts pietiekami 
daudz, jo daudz kas sasaucās arī ar pārējo 

no 9. lpp.
sarakstu programmās ietverto. 

Būtiski, ka izglītības jomā mēs vēlējā-
mies nodrošināt skolu darbību pamatojoties 
uz skolu reformu „Nauda seko skolēnam”, 
diemžēl deputātu balsojums bija citāds un 
Aknīstes vidusskola visu paredzēto valsts fi-
nansējumu nesaņēma.

Gita Liepa – Pamatā visās programmā 
izvirzītajās jomās tiek pieņemti lēmumi. Po-
zitīvais: piesaistīti līdzekļi ar dažādiem pro-
jektiem (prieks par Asares kultūras namu 
un skolu).Jāuzlabo informācijas pieejamība 
iedzīvotājiem. Ceru, ka tuvākajās laikā piln-
veidosies Aknīstes novada mājas lapa. 

3. Kādas problēmas Jūs saskatāt un 
kā, pēc Jūsu domām, tās būtu risināmas 
tuvākajā laikā Aknīstes novadā?

Ingrīda Vendele – Sabiedriskā kārtī-
ba- nesokas sarunas ar valsts policijas pār-
stāvjiem, par valsts policijas pienākumiem 
sabiedriskās kārtības nodrošināšanai.  Risi-
nājums – turpināt sadarbības meklēšanu ar 
valsts policiju, varbūt – pašvaldības policista 
amata vienības iedibināšana. Sabiedrības 
informēšana par domes un pašvaldības dar-
bību. Risinājums – pieprasīt  no deputātiem, 
iestāžu vadītājiem, u.c. atbildīgajām perso-
nām regulāras informācijas sniegšanu nova-
da avīzītei un mājas lapai.

Vija Dzene – Jāsakārto siltumapgāde un 
ūdensapgāde novadā. 

Ināra Luņģe – Daļa novada iedzīvotāju 
uzskata, ka daudzi  pakalpojumi viņiem pie-
nākas par velti (kā padomju laikā), bet ir jā-
apzinās, ka viss maksā naudu. Arī novadam 
finanšu ir tik cik ir, tāpēc mācīsimies un mek-
lēsim iespējas strādāt un nopelnīt nevis tikai 
lūgt.

Ilga Cālīte – Tā kā valstī krīzes pārvarēša-
nai un ES fondu līdzekļu apgūšanai nemitīgi 
tiek atvērtas jaunas projektu iesniegšanas 
programmas, sludinātas atvērto  programmu 
nākošās kārtas, pašvaldībai  var pienākt brī-
dis, kad projektu īstenošanai ņemtie kredīti 
sasniegs pašvaldībām atļauto 20% slieksni 
no pašu budžeta ieņēmumiem, līdz ar to paš-
valdība kādu laiku nevarēs startēt projektos.  
Tomēr dalība projektos ir vienīgā iespēja ri-
sināt sasāpējušās infrastruktūras problēmas 
novadā.

Kā visā valstī, problēma ir bezdarbs   (Ak-
nīstē reģistrētais bezdarba līmenis gan ir ze-
māks kā  Zemgales reģionā vidēji),  līdz ar to 
samazinās iedzīvotāju  skaits  novadā.   Prie-
cē, ka šogad vairāk kāzu,  jaunu ģimeņu.

Nepatīkama  problēma  ir  tā, ka atsevišķi   
iedzīvotāji  (galvenokārt jaunieši) mēdz  de-
molēt  to, ko citi iedzīvotāji  strādājot  sakār-
tojuši – jo liekas, ka visi tomēr gribētu dzīvot 
labāk.

Lidija Deksne – Kritiskākajā stāvoklī ir 
komunālā saimniecība. Gada laikā darbs bū-
tiski nav uzlabojies. Darbs ar parādniekiem 
nav nesis vēlamos rezultātus. Pašvaldība 
savā darbībā nav noteikusi prioritātes. Hao-
tiski notiek projektu izstrāde. Bieži vien nauda 
budžetā nav ieplānota, bet notiek aktivitāšu 
plānošana. 

Andris Punculis – 1. Izglītības un kultū-
ras sfērā – obligāti saglabāt visas izglītības un 
kultūras iestādes. Mazās lauku skolas daļēji 
finansēt no pašvaldības budžeta, jeb pārska-

tīt Pedagogu darba samaksas Nolikumu, lai 
finansējums tiktu sadalīts vienmērīgi (citu no-
vadu piemērs). 

2. Uzņēmējdarbības atbalsts.
3. Aknīstes pilsētas komunālās saimnie-

cības sakārtošana (novada sāpju bērns).
4. Jādod lielāka pilnvaras un patstāvība 

pagastu pārvaldēm (ceļu uzturēšana, dažādi 
iepirkumi utt.).

Guntars Geida – Maz ražošanas objek-
tu, maz darba vietu, sevišķi mazkvalificētam 
darbaspēkam      un jauniešiem, tāpēc visādā 
iespējamā veidā stimulēt un atbalstīt uzņē-
mējus, kas dod legālu darbu. Sakārtot Aknīs-
tes komunālo saimniecību, pārskatīt vēl dažu 
struktūrvienību darbu. Sadarboties ar citiem 
pierobežu un lauku novadiem, pieprasot no 
valsts skaidru politiku pierobežu un lauku no-
vadu attīstībā. Meklēt sadarbību ar politiska-
jām partijām, kas ,,ne tikai sola, bet arī iedod,, 
sevišķi priekšvēlēšanu laikā. Palielināt bērnu 
dzimstību novadā. Negribu pārmest sociā-
lajam dienestam, bet dažreiz man liekas, ka 
mēs par daudz „auklējamies” ar tādiem, kas 
negrib ne strādāt, ne pašiem vairāk domāt 
par savas labklājības uzlabošanu, un vēl slik-
tāk, ka šāda „patērētāju” attieksme tiek ieau-
dzināta mūsu jaunajā paaudzē – bērnos. 

Jānis Vanags – Nesakārtota komunālo 
uzņēmumu saimniecība. Daudzkārt netiek 
izpildīti domes sēdēs pieņemtie lēmumi. Lai 
problēmas risinātu vairāk savā starpā jāsa-
darbojas novada vadošajiem speciālistiem, 
jāpanāk pieņemto lēmumu izpilde. Jāveic 
lielāka sadarbība ar pagastu pārvaldēm un to 
vadītājiem. 

Aivars Ielejs – Manuprāt viena no lielāka-
jām problēmām novadā ir iedzīvotāju skaita 
samazināšanās. Lielā mērā tas saistīts ar dar-
ba piedāvājuma trūkumu, jo vairums iedzīvo-
tāju nodarbināti valsts atbalstītās darbavietās 
– pašvadība, skolas, pirmskolas izglītības 
iestādes, muzeji un TIC, bibliotēkas, Aknīstes 
BJC, slimnīcas (APNS un AVSAC). Šo iestā-
žu budžets un līdz ar to arī darba samaksa  
ir atkarīga no iedzīvotāju skaita pašvaldībā, 
pacientu skaita slimnīcās, skolēnu skaita iz-
glītības iestādēs.

Acīmredzot novada teritorijā esošie uz-
ņēmumi un z/s nespēj nodrošināt tādu dar-
bavietu daudzumu un darba samaksu, lai  
piesaistītu darba darītājus, kas veicinātu ie-
dzīvotāju skaita palielināšanos.

Protams vieglāk sūkstīties, ka – Aknīstē 
nav ko darīt,  Aknīstē nekā nav  u.tml., bet 
varbūt vajadzētu padomāt kā aizpildīt šo  
„tukšumu”,  un gūt labumu no savas darbī-
bas,  nevis gaidīt, kamēr kāds atbrauks un 
pelnīs uz mūsu rēķina....

Skaidrīte Pudāne – Novada ļaudīm ir 
svarīgi saprast, kas notiek novadā, kā strā-
dā administrācija, tāpēc ir steidzīgi jāuzlabo 
komunikācija ar iedzīvotājiem – savlaicīgāk 
jāizdod „Aknīstes novada vēstis”, obligāti jā-
pilnveido novada mājas lapa.Daudz aktīvāk 
jāiesaista sabiedrība dažādu svarīgu lēmumu 
pieņemšanā. Ir jāveido jauniešu, uzņēmēju, 
inteliģences konsultatīvās padomes.Kritiskā 
stāvoklī ir pašvaldības dzīvojamās mājas. 
Aknīstes vecās ēkas ir tuvu sabrukšanai, bet 
„Aknīstes pakalpojumi” – tuvu bankrotam. 
Nākošā gada budžetā ir jāieplāno līdzekļi 
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kaut dažu māju renovācijai.
Gunta Ozoliņa –
• Nodrošināt kvalitatīvu ūdens apgādi un 

siltumapgādi Aknīstes iedzīvotājiem;
• Turpināt pilsētas un apdzīvoto vietu 

vienotas kopainas veidošanu, „graustu” lik-
vidēšanu;

• Apvienot novadā esošās skolas, no-
drošinot kvalitatīvu izglītību visiem novada 
skolēniem;

• Saglabāt un uzturēt mazo skolu Asarē 
un Gārsenē ēkas, izmantojot tās citām vaja-
dzībām;

• Uzlabot skolēnu pārvadāšanas sistē-
mu.

Priekšlikumi novada attīstībai, idejas, 
ierosinājumi:

• Veikt iedzīvotāju aptauju, lai gūtu idejas 
novada turpmākai attīstībai;

• Regulāri informēt iedzīvotājus par do-
mes plānotajiem un pieņemtajiem lēmumiem-
presē, mājas lapā, Vidusdaugavas TV;

• Organizēt iedzīvotāju tikšanos ar de-
putātiem, domes darbiniekiem vismaz divas 
reizes gadā;

• Turpināt realizēt iesāktos projektus un 
motivēt pašvaldībā esošo iestāžu vadītājus 
aktīvāk iesaistīties projektu izstrādē (izglītī-
ba, vide, kultūra, SIA „Aknīstes pakalpojumi” 
u.c., lai piesaistītu ESF līdzekļus un uzlabotu 
savu darbību);

• Labas ceļu un ielu uzturēšanas prakses 
un standartu ieviešana. 

Gita Liepa – Nav ceļa fonda līdzekļu ra-
cionāls izlietojums. Tā kā šobrīd nelīdz kon-
trole un netiek pildīti pieņemtie lēmumi, tad 
nepieciešama līdzekļu sadale pa pagastiem.  

Svarīgi ir atrisināt apkures jautājumus 
Aknīstē, jo problēmas ir no deviņdesmitajiem 
gadiem un nav sakārtota likumdošana.

Nesakoptāks kļuvis Asares pagasts (ceļ-
malas, kapi), vairāk pie šīm problēmām jāpie-
strādā pagasta pārvaldniecei Ingai.

Materiālu apkopoja 
L. Prande

Nākotnes pilsētas spēli rīko Britu pado-
me, Viesītes novada pašvaldība sadarbībā ar 
Aknīstes novada pašvaldību  un biedrība „Zi-
nāšanu un inovācijas sabiedrība” (“ZINIS”). 
Tās rezultāti tiks izmantoti Viesītes un Aknīs-
tes novadu attīstības plānošanas dokumentu 
izstrādē. 

„Nākotnes pilsētas spēle” ir Britu pado-
mes un pilsētplānošanas jomā atzītu Lielbri-
tānijas organizāciju izstrādāta interaktīva me-
todoloģija darbam komandās, lai veicinātu 
jaunu, radošu domāšanu un rīcību, kas uz-
labotu dzīves kvalitāti kā pilsētās, tā arī reģio-
nos un lauku apvidos. Šāda veida spēles jau 
ir sekmīgi izspēlētas vairākās pilsētās Eiropā 
un Austrumāzijā. 

Dalība spēles norisē dos tās dalībniekiem 
iespēju aktīvi līdzdarboties un sniegt savu ie-
guldījumu pašvaldības attīstības plānošanā, 
vienlaikus tuvāk iepazīstot arī citus sabied-
riski aktīvus novada pārstāvjus. Tiks iegūtas 
jaunas prasmes un zināšanas izstrādāto ideju 

Viesītes un Aknīstes novadu attīstības prioritātes

formulēšanā, pasniegšanā un pilnveidošanā, 
kas ne tikai palīdzēs turpmākajā dalībnieku 
saskarsmē ar pašvaldību, sniedzot priekšli-
kumus dažādu jautājumu risināšanā, bet arī 
sekmēs dalībnieku profesionālo iemaņu piln-
veidošanos un to pielietojumu ikdienā.

Piedalīties spēlē tiek uzaicināti piecu in-
terešu grupu pārstāvji – no pašvaldības, iz-
glītības, kultūras, uzņēmējdarbības un NVO 
jomām, 12 – 13 cilvēki no katras pašvaldības. 
Spēle notiks 2 pilnas darba dienas, 1 dienu   
Bērnu un jauniešu centrā, Aknīstē, 1 dienu – 
Viesītē. Projekta koordinators Aknīstes nova-
dā ir Lāsma Prande.

Paldies tiem Aknīstes novada iedzīvotā-
jiem, kas piekrita dalībai spēlē 29. – 30. jūlijā! 
Informācijai: spēle jūlijā nebūs, tā tiek pārcel-
ta uz šā gada septembri. (Datumi pagaidām 

nav zināmi). Kad tiks noteikti spēles datumi, 
potenciālie spēles dalībnieki savlaicīgi sa-
ņems uzaicinājuma vēstuli dalībai pasākumā. 
Ja jaunie spēles datumi kādam uzaicinātajam 
dalībniekam izrādīsies aizņemti, viņa vietā 
dalībai plānošanas pasākumā (spēlē) tiks uz-
aicināts cits konkrētās jomas aktīvais novada 
cilvēks. 

Spēlē radītie priekšlikumi, idejas tiks iz-
mantoti gan Aknīstes novada attīstības prog-
rammas izstrādei, gan ar Viesītes novadu 
kopīga projekta idejas izstrādei. Ja kādam 
iedzīvotājam ir daudz ideju novada attīstībai 
un viņš pats grib pieteikties spēlei, lūgums to 
darīt, zvanot pa tālruni 65237760 – Lāsmai, 
Ilgai, līdz septembrim.

I. Cālīte, 
plānošanas speciāliste

SIA „Aknīstes veselības un sociālās aprū-
pes centrā” uzsākta projekta īstenošana.

Eiropas Reģionālās attīstības fonds atbal-
stījis SIA „Aknīstes veselības un sociālās aprū-
pes centra” iesniegto projektu „ Ambulatorās 
veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana 
Aknīstes veselības un sociālās aprūpes cen-
trā, nodrošinot stacionārās veselības aprūpes 
pakalpojumu sniedzēja pārprofilēšanu uz 
ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu 
sniegšanu.” Projekta kopējā izmaksu summa 
ir Ls 101 303,39.

Projekta ietvaros paredzēts attīstīt kvalita-
tīvus un izmaksu efektīvus veselības aprūpes 
pakalpojumus, paredzot veselības aprūpes 
iestādes dienas stacionāra telpu un ģimenes 
ārsta kabineta iekšējo renovāciju un infrastruk-
tūras uzlabošanu, un Neatliekamās palīdzības 
dienesta Operatīvā medicīniskā transporta 

Aknīstes veselības un 
sociālās aprūpes centrā

garāžas rekonstrukciju, tādejādi nodrošinot 
atbilstošas vides pacientu ārstēšanas un at-
bilstošas vides personāla darba vajadzībām, 
vienlaikus nodrošinot telpu pieejamību perso-
nām ar funkcionāliem traucējumiem. Projekta 
ietvaros tiks veikta gan tieši, gan netieši ar 
ārstniecības procesu saistītu ierīču un aprīko-
juma iegāde rekonstruētajām ģimenes ārsta 
prakses un dienas stacionāra telpām un no-
drošināts telpas aprīkojums (mēbeles), veikta 
datortehnikas iegāde ārstniecības personāla 
vajadzībām. Tiks veikta iekšējo inženierkomu-
nikāciju, ventilācijas sistēmas renovācija (die-
nas stacionāra telpās).

Pirmais iepirkumus projekta ietvaros veikts 
2010. gada februāri un 22.02.2010. noslēgts 
līgums par tehniskā projekta izstrādi. 2010.
gada martā Tehniskais projekts tika izstrādāts 
un akceptēts Krustpils būvvaldē. Drīzumā tiks 
izsludināts iepirkums renovācijas darbiem.

Projekta realizāciju plānots pabeigt līdz 
2011. gada 1. augustam.

Materiālu sagatavoja 
L. Prande

Konsultāciju diena 
Aknīstes novadā
Valsts bērnu tiesību aizsardzības in-

spekcijas Daugavpils reģiona inspekto-
re Iveta Plone 2010. gada 13. augustā 
no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.00. Sko-
las ielā 1, Aknīstē, Bērnu un jauniešu 
centra telpās sniegs konsultācijas un 
metodisko palīdzību Aknīstes novada 
speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu 
tiesību aizsardzības jomā. 

Speciālisti un iedzīvotāji ir laipni ai-
cināti konsultēties pie inspektores par 
jautājumiem saistībā ar bērnu drošību, 
pamatvajadzību un interešu nodrošinā-
šanu, kā arī par savstarpējo attiecību 
jautājumiem (bērns – vecāks, vecāks 
– vecāks, bērns – pedagogs, vecāks – 
pedagogs, bērns – bērns) u.c. jautāju-
miem.

Papildus informāciju variet saņemt 
pie inspektores pa tālruņiem 65422336 
vai 26809432.

Uz tikšanos Aknīstē!
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NOVADĀ

...jeb Eiropas Savienības mūža izglītī-
bas programmas Grundtvig mācību part-
nerību projekta „Informācijas un komu-
nikācijas tehnoloģijas senioru izglītības 
aktivizēšanai” izvērtējums.

Mēs dzīvojam globalizācijas un jauno 
tehnoloģiju straujā attīstības laikmetā. Mai-
nās informācijas iegūšanas vide, viss notiek 
straujā tempā. Ļoti svarīgi iesaistīt šajā pro-
cesā ne tikai darbspējīgus sabiedrības lo-
cekļus, bet arī vecāku cilvēku paaudzi. Šim 
mērķim kalpo Eiropas Savienības (turpmāk 
–  ES) Mūžizglītības programma Grundtvig, 
kura arī dod iespēju senioru vecuma cilvē-
kiem intelektuāli attīstīties, apgūt jaunākās 
informāciju tehnoloģijas, angļu valodas 
prasmes, iepazīt citu tautu kultūru, dzīves-
veidu un, protams, atpūsties. 

Šā gada 31. jūlijā sekmīgi noslēgsies ES 
projekts „Informācijas un komunikācijas teh-
noloģijas senioru izglītības akti-
vizēšanai”, kurā aknīstieši 
darbojās kopā ar partne-
riem no Polijas un Zviedri-
jas. Grundtvig projekta ie-
tvaros dalībniekiem notika 
regulāras nodarbības dato-
ru un angļu valodas apmā-
cībā, starptautiski semināri 
Krakovā (2008. gada 3.– 7. 
septembrī), Aknīstē (2009. 
gada 28. – 31. maijā),un Gy-
singē (2010. gada 17. – 20. 
jūnijā), kā arī citas aktivitā-
tes – ekskursijas, pasākumi, 
pozitīvās domāšanas klubiņa 
nodarbības.  

Projekta noslēguma seminārs 
notika Zviedrijā, tautskolā Gy-
singē š. g. 17. – 20. jūnijā. Pats 
brauciens ar prāmi „Romantika” 
uz Stokholmu mums bija brīniš-
ķīgs, skaists piedzīvojums. Dažā-
di koncerti, dejas, izklaidējošas 
spēles, karaoke u.c. aktivitātes 
piedāvāja lielisku iespēju atpūs-
ties. Guvām jaunu, līdz šim ne-
pieredzētu iespēju komunicēt 
citā, nepazīstamā vidē. Baltijas 
jūra ar savu bezgalīgo plašumu lika izjust 
dabas neatkārtojamību. Stokholma, savu-
kārt, pārsteidza ar izsmalcinātu senlaicīgu 
arhitektūras gaumi, tai pašā laikā vienkār-
šību un sakoptību. Gan Stokholmā, gan 
Sandvikenā, gan arī Gysingē bija iespējas 
pārliecināties, ka zviedri ir ļoti čakli, atsaucī-
gi un viesmīlīgi. Viņi nesteidzīgi un pārlieci-
nāti prot strādāt un baudīt dzīvi. Apbrīnojami 
daudz Zviedrijā ir ūdenstransporta veidu 
– laivu, kuģu, jahtu. Viņu iecienītākais trans-
porta veids ir velosipēds. Pēc mūsu vadītāja 
Larsa stāstītā uzzinājām par tērauda ap-
strādes vēsturi Zviedrijā – viņu pašreizējais 
dzīves līmenis esot daudzu paaudžu smags 
darbs metāllietuvēs. Tiešraidē varējām vērot 
tautā mīlētas kroņprinceses Viktorijas kāzu 
grandiozo ceremoniju.

Šajā braucienā tikāmies ar zviedru un 
poļu senioru grupām. Daudz uzzinājām par 

viņu dzīvesveidu un aktivi-
tātēm. Viņiem ir vēlēšanās un iespējas piln-
veidot sevi gan garīgi, gan fiziski ar valsts 
atbalstu. Mūsu projekta dalīborganizācija 
ir tautskola, kura gandrīz nekad nav tukša. 
Nodarbības senioriem notiek piecas dienas 
– tas ir īsākais apmācības laiks. Ierodas se-
nioru grupas no visas Zviedrijas. Sestdienas 
un svētdienas tiek veltītas tikai ģimenei. Pēc 
tāda veida ES projektiem ir liels pieprasī-
jums. 

Projekta noslēguma sanāksmē dalīb-
nieki analizēja paveikto un izteica dažādas 
atziņas par informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju (turpmāk – IKT) lomu senioru 
izglītībā:

• nekad nevajag baidīties no nezināmā, 
bet vajag vēlēties un uzdrošināties (Aija Ro-
mulāne, Skaidrīte Bērzkalne, Lolota Jauje-
niece);

Aknīstieši Eiropā, Eiropa Aknīstē...

• neskatoties uz gadu skaitu, nolēmām 
atsvaidzināt savas zināšanas un trenēt atmi-
ņu (Anna Koponāne, Anna Žindiga);

• kļuvām sabiedriskākas un varam aiz-
stāvēt savu viedokli svešvalodā (datorap-
mācības skolotāja Santa Grode, Sarmīte 
Buholce);

• iegūtās zināšanas IKT un angļu valodā 
varam izmantot darbā (Janīna Krasovska, 
Sarmīte Buholce);

• pilnveidojām saskarsmes prasmes 
dažādu paaudžu starpā – toleranci, savstar-

pējo cieņu, uzmanību un iecietību 
(Lāsma Prande, Agnese Ruža, 
Sarmīte Buholce, Olga Vabeļa);

• varu ieslēgt datoru, ieiet in-
ternetā, izlasīt ziņas, sarakstīties 
ar bērniem e-pastā (Rasma Strika, 
Vaclavs Vabels);

• varu rakstīt dažādus saraks-
tus, veidot tabulas (Rasma Strika). 

Apkopojot dalībnieku anketas, 
tika secināts, ka esam apguvuši 
pamatprasmes IKT lietošanā, tomēr 
noteikti jāpilnveidojas. Eiropas pro-
jekti ir beigušies, bet nonācām pie 
viedokļa, ka jāturpina mācīties. Tie, 
kuri, pateicoties projektam, ir apgu-

vuši pamatprasmes, iedrošinās un apmācīs 
bez maksas cienījama vecuma aknīstiešus. 
Aicinām visus interesentus sekot Aknīstes 
novada avīzē sniegtajai informācijai un iz-
mantot piedāvājumu! 

Izsakām lielu pateicību biedrībai „Manai 
mazpilsētai Aknīste”, projekta vadītājai un an-
gļu valodas skolotājai Skaidrītei Medveckai, 
un datorapmācības skolotājai Santai Grodei 
par iespēju pilnveidoties un būt kopā ar do-
mubiedriem. Pats svarīgākais – par iespēju 
piedalīties šādos projektos un aknīstiešiem 
sevi apzināties kā Eiropas pilsoņiem.

Projekta dalībnieku vārdā – 
Olga Vabeļa un Sarmīte Buholce
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atrodami dažādu šķirņu āboli, bet saimniecība 
specializējas pārsvarā uz ziemas āboliem, kā, 
piemēram, „Auksis”, „Belarusskaja maļinova-
ja”, „Spartans”. Ar tālredzīgu skatienu nākotnē 
saimnieks 1991. gadā uzcēla pagrabu, jo viņš 
skaidri  zināja, ka pēc gadiem būs jāuzglabā 
āboli. Un āboli tajā uzglabājas patiešām labi, jo 
tajā ir atbilstošs gaisa mitrums un temperatūra. 
Pavasarī, nogaršojot „Kalna Rūdupju” ābolu,  
var teikt: „Kā tikko noplūkts!”

Tāpat kā ogas, ābolus iegādājas novada 
ļaudis, uzpircēji. Īpaši laba sadarbība Andrim 
izveidojusies ar z/s „Rātes”, kas gatavo maltītes 
ikdienai un svētku reizēm. Valērija Eglīte ogas, 
ābolus, sulas iegādājas „Kalna Rūdupēs”. And-
ris stāsta, ka aizejot pusdienot, tiek pasniegta 
sula ar piebildi: „Tā no Tava dārza.” Un tas ir 
gandarījums, ka darbs nav veltīgs. Šajā saim-
niecībā audzētās ogas un āboli satur krietni ma-
zāk to kaitīgo vielu, ko mēs baudām kopā ar ie-
vestajiem ārzemju augļiem. Ābeļdārzā tiek prak-
tizēta integrētā audzēšana un tas nozīmē, ka 
tiek ievērotas pesticīdu, minerālmēslu normas 
un nosacījumi dārza kopšanā. Salīdzināšanai 
Andris min, ka viņa dārzā ābolus miglo ne vairāk 
kā trīs reizes, turpretī ievestie āboli audzēšanas 
laikā tiek migloti apmēram 24 reizes. Rezultātā 
ievestie āboli ir vizuāli skaistāki, arī ražas lielā-
kas, peles un tārpiņi arī tos nekāro. Taču Andris 
nekad nav vēlējies līdzināties šiem audzētājiem, 
jo viņa prioritāte ir veselīgs uzturs. 

Grāmatvedību „Kalna Rūdupēs” veic pats 
saimnieks un sieva Ilze. Pa šiem gadiem saim-
niecībā ir daudz paveikts. Pašu spēkiem reno-
vēta vecvecāku māja. Izmantojot valsts subsīdi-
jas iegādāta dārza tehnika – traktors, miglotājs, 
pļaujmašīna. Patreiz iesniegts projekts ūdens-
apgādes sakārtošanai, kur iespējams piesaistīt 
ES līdzekļus. 

Jautājot Andrim par brīvo laiku un hobi-
jiem, skatiens vēršas uz dārza pusi. Reti gadās 
sastapt cilvēku, kuram darbs ir arī vaļasprieks. 
Mājas vīns – tas ir vēl viens ogu un ābolu pār-
strādes veids. Savus viesus saimnieks cienā ar 
aveņu, upeņu, zemeņu un ābolu vīnu. Runājot 
par tālāku nākotni, Andrim sapnis ir, piesaistot 
ES līdzekļus, izveidot nelielu mājas vīna ražotni. 
Tad katru pudeli greznotu uzraksts: „Vīns „Kal-
na Rūdupes.””

Taču tagad, kad vasara ir pilnā plaukumā, 
Andrim darba ir pilnas rokas un gribas vēlēt, lai 
tā būtu vienmēr.

Ar avenēm mielojās un vīnu baudīja 
L. Prande

NOVADĀ

Cilvēku parasti vērtē 
pēc padarītajiem darbiem. 
Ne velti no senajiem latvie-
šiem nāk teiciens, ka cilvē-
ka mūžs ir pilnvērtīgs, ja ir 
izaudzināts dēls, iestādīts 
koks... Gārsenes pagastā, 
„Kalna Rūdupju” saimnie-
ka Andra Zīberga ģimenē 
aug divi dēli un iestādīti 
vairāki tūkstoši ābeļu, kaut 
gan pats ir dzīves plauku-
mā. 

Taču viss sākās 1994. 
gadā, kad Andris ar ģi-
meni, pēc Latvijas Lauk-
saimniecības Universi-
tātes beigšanas ieradās 
Gārsenē, lai saimniekotu 
vecvecāku mājās. Patreiz 
Andrim ir ogu ražas laiks, 
tāpēc uzaicināju saimnieku pakavēties atmi-
ņās, dalīties pārdomās un nedaudz ieskatīties 
nākotnē. 

Jau pirmajā gadā saimniekojot „Kalna 
Rūdupēs”, tika nekļūdīgi nolemts, ka nākotnē 
jānodarbojas ar aveņu audzēšanu. Tā arī tika 
iestādīta pirmā avenāju rinda. Ik gadu papla-
šinoties, nu jau iestādīta 0,3 ha liela platība. 
Sākumā tika audzētas trīs šķirnes. Taču laika 
gaitā atlasīta viena šķirne „Norna”. Šīs ogas ir 

ar lieliskām garšas īpašībām, labi uzglabājas un 
transportējot nezaudē savu ārējo izskatu. Šie 

Mūsu novadā
faktori ir svarīgi, jo Andra 
audzētās ogas iegādājas 
ne tikai Aknīstes nova-
da ļaudis, uzpircēji, bet 
avenes ceļo arī uz visiem 
zināmo „Pūres cehu”. Tā 
kā sezonas laikā ievāc 
ražu līdz 1,5 tonnai, tad 
pašu spēkiem neiztikt. Ik-
dienā dārza darbos vien-
mēr palīdz sieva Ilze un 
dēli Klāvs un Mārcis, bet 
ražas laikā talkā nāk Gār-
senes pagasta jaunieši. 
Andris piedāvā arī iespēju 
katram, kas vēlas, ogas 
salasīt pašam.

Taču, lai raža būtu 
izdevusies, svarīgi ir ie-
priekšējā gada laika ap-
stākļi. Ja ir bijusi mitra va-

sara, daudz jauno dzinumu, nākamajā sezonā 
gaidāma laba raža. Arī ziema ietekmē nākošo 
ražu. Ja sals mijas ar atkušņiem, tad pastāv 
risks, ka avenāji var izsalt. 

Jūlijs „Kalna Rūdupēs” ir  ogu ražas laiks, 
bet paies vēl kāds mēnesis un atkal Andrim 
būs darba pilnas rokas, jo sāksies ābolu ražas 
laiks. 

Ābeļdārzs 3ha platībā stādīts 1998. – 1999. 
gadā, izmantojot valsts subsīdijas. Ābeļdārzā 

15. jūnijā Asares pa-
matskolā tika atklāta ilgi 
gaidītā trenažieru telpa. 
Projekta „Būsim kopā” ie-
tvaros esam iegādājušies 
trīs trenažierus, kurus va-
rēs izmantot gan vecāko 
klašu skolēni, gan pieaugušie.

Jau no rītiem ik pārdienas Ancenes sie-
vas čakli apmeklē trenažieru telpu.

Paldies par lielo interesi un atsaucību!

Nāc un trenēsimies kopā!

Iveta Ontužāne

Trenažieru telpas atklāšana



14

Nekas uz šīs zemes nav vienāds, 
ne upe, ne jūra, ne krasts. 
Katram mirklim, stundai 
un dienai piemīt kas savs un neparasts.

10. jūlijā notika ilgi gaidītā Asares kul-
tūras nama atklāšana pēc renovācijas. 
Svinīgā kultūras nama atklāšanas lentas 
griešana tika uzticēta novada pašvaldības 
domes priekšsēdētajas vietniecei Vijai Dze-
nei, Asares pagasta pārvaldes vadītājai Ingai 
Gusevai un Asares pagasta kultūras darba 
organizatorei Madarai Ozoliņai. 

Koncerta apmeklētājus, kas, neskatoties 
uz karsto jūlija tveici, bija sapulcējušies kup-
lā skaitā, patīkami pārsteidza atremontētā 
un iekārtotā kultūras nama telpas. Koncertā 
gandrīz divu stundu garumā ar dažādiem 
priekšnesumiem skatītājus priecēja Aknīstes 
novada pašdarbnieki: Bērnu un Jauniešu 
centra kolektīvi – „Virpulītis”, „Lāsītes”, Lai 
skan!”, „Virpulis”, „Vēsās”, Fiksie”, „Impos-
sible” Intas Mežaraupes, Aijas Kurkliets un 
Brigitas Rutkovskas vadībā, Gārsenes vokā-
lais ansamblis „Gārsas”, vadītāja Marija Mig-
lāne un Aknīstes sieviešu vokālais ansamb-
lis „Viotonika” Violas Jasmanes vadībā. 
Koncertu ar skanīgajām dziesmām kuplināja 
Edīte Vētriņa un Guna Lenša. Kā patīkams 
pārsteigums izskanēja Violas Jasmanes un 
Madaras Ozoliņas četrrocīgi atskaņotais 
skaņdarbs klavierēm.

Koncertu ar dažāda rakstura dziesmām 
un pat teatrāliem uzvedumiem caurvija māji-
nieces – Asares sieviešu vokālais ansamblis 
„Atbalsis” Madaras Ozoliņas vadībā. Jāteic, 
ka vakara otrajā daļā, kad dejas spēlēja an-
samblis „Galaktika” no Rēzeknes, „Atbalsis” 
klātesošos pārsteidza ar atraktīvo policistu, 
medmāsiņu un čigānietes deju - šovu.

Paldies visiem, kas piedalījās Asares 
kultūras nama atklāšanas pasākumā.

Īpašs paldies Vijai Dzenei par ieguldīto 
darbu, laiku, pacietību kultūras nama reno-
vācijā!

G. Ozoliņa

Asares kultūras nama atklāšanas svētki

Kad vasara ritēja  pilnā plaukumā, Gār-
senes amatierteātris aicināja skatītājus uz 
pirmizrādi M. Zoščenko lugai „Kāzas”.  Re-
žisore Kristiāna Kalniete atzīmēja, ka  lugai 
bijis daudz improvizācijas, jo pamatā bijusi  
oriģināldarba ideja, kura tika papildināta ar 
dziesmā un dejām. Katrs aktieris savu lomu 
atveidoja spilgti, ar konkrētajam tēlam rakstu-
rīgu rozīnīti.  Nopietnā tēva lomā iejutās And-
ris Punculis, jo viņš bija noraizējies par savas 
meitas steidzīgajām precībām. Turpretī māte 
(Aija Gasparoviča) centās meitu (Evitu Štāku) 
ātrāk izdot pie vīra. Apmulsušais līgavainis, 
kuru atveidoja Raivo Cvetkovs, skatītājos izrai-
sīja jautrību, jo savu jauno sievu bija redzējis 
tikai dažas dienas un tērptu mētelī un cepurē. 
Aplausus par atraktīvo  tēlojumu un jautrajām 

Pirmizrāde Gārsenē

KULTŪRAS ZIŅAS
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2010. gada 6. jūlijā 
Rokišķos notika pil-
sētas, kā arī Latvijas 
— Lietuvas pārro-
bežu sadarbības 
programmas 2007 
— 2013. gadam pro-
jekta LLII—069 «Kultū-
ra Sēlijā — kopā robežas 
abās pusēs» (Culture in Selonia — Together 
on both Sides of the Border/ CELEBRATE) 
plānotie folkloras svētki „Sēļi dzied un dejo 
kopā”. 

Šajos svētkos Aknīstes novadu pārstā-
vēja trīs pašdarbības kolektīvi – vidējās pa-
audzes tautas deju kolektīvs „Ieleja”, (vadī-
tājs A. Ielejs), senioru tautas deju kolektīvs 
„Dejotprieks”(vadītāja A. Deksne) un sievie-
šu vokālais ansamblis „Viotonika” (vadītāja 
V.Jasmane). Svētkus jau mēģinājumā krāš-
ņus padarīja krāsainie krekliņi, kuri iegādāti šī 
projekta ietvaros. Svinīgais pasākums sākās 
ar gājienu, kura noslēgumā debesīs palaida 
baložus kā draudzības un miera simbolus. 
Pēc tam svētku dalībniekus un viesus uzru-
nāja un sveica Rokišķu rajona mērs Alman-
tas Blažys, Viesītes novada priekšsēdētājs 
Juris Līcis un Aknīstes novada priekšsēdētā-
ja Ingrīda Vendele. 

Aknīstiešu koncerta programmā jautras 
dejas mijās ar tautas dziesmām. Lai koncer-
ta apmeklētājiem būtu saprotami aknīstiešu 
dziesmu teksti un deju raksturs, Ināra Luņ-
ģe  lietuviešu valodā iepazīstināja ar Aknīstes 
kultūrvēsturisko mantojumu un katru māksli-
niecisko kolektīvu, kas piedalījās šajā svētku 
pasākumā. 

Pēc Viesītes, Rokišķu un Aknīstes kolek-
tīvu uzstāšanās sekoja visiem sēļiem kopīgā 
koncerta daļa. Visi dziedošie kolektīvi kopā 
izdziedāja latviešu valodā „Bēdu manu, lielu 
bēdu” un „Sanāciet, sadziediet, sasadanco-
jiet!”. Dejotāji kopīgi izdejoja „Plaukstiņ dan-
ci” un „Tūdaliņ, tāgadiņ, pastalnieki danco”, 
lietuviešu deju „Okra, okra”. Kopīgajā dancī 
tika iesaistīti arī skatītāji.

Svētki Roķišķos beigušies, bet svētki tur-
pināsies Viesītē 7. augustā  un Aknīstē 21. 
augustā, kur notiks koncerti „Sēļi dzied un 
dejo kopā”.

                  
 Projekta koordinatore 

L. Prande

latgaļu dziesmām  saņēma Uldis Linarts. Kā 
jau kāzās, neiztikt bez viesiem, muzikantiem 
un dancotājiem. Kāzu muzikanta lomā iejutās 
Marija Miglāne, kuras pavadījumā jestru dan-
ci uzgrieza kāzu viesi  Irma Deksne un Jānis 
Bondars, kā arī jaunie dejotāji Sandra Pakal-
na un Dāvis Caunītis. Noslēpumainu kāzu 
viešņu tēloja Austra Seikste. Interesanti vērot 
un salīdzināt šos cilvēkus, kādi viņi  ir ikdienā, 
darbā, sadzīvē un tad, kad atveras priekškars 
un jāizspēlē pavisam citas situācijas. Bet tas 
viņiem labi izdodas, jo šiem ļaudīm ir svarī-
gi sanākt kopā, padziedāt, pārrunāt ikdienu, 

KULTŪRAS ZIŅAS

Folkloras festivāls Rokišķos

no 14. lpp.

izstāstīt kādu joku un katru gadu skatītājiem 
izrādīt kādu jaunu uzvedumu.  Priekškars ir 
aizvēries, rit ierastā dzīve, bet skatītāji cer, ka 

nākošgad tas vērsies atkal, lai skatītājus prie-
cētu ar jaunu spēli. 

L. Prande 
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ku sadraudzības pasākums Lāču dārzā. Sali-
dojuma noslēgumā 18. jūlijā Balvu kultūras un 
atpūtas centrā notika diskusija „Amatierteātru 
kustības tendences un inovācijas”.

Arī mēs, Aknīstes amatierteātris, piedalī-
jāmies salidojumā. Izmantojām iespēju baudīt 
teātra mākslu, gūt pozitīvas un patiesas emo-
cijas, smelties vērtīgas atziņas.

Režisore 
V. Paraurele

Bibliotekāri viesojas Briselē
Vairākus gadsimtus Brisele ir bijusi ba-

gātās un ziedošās Brabantijas galvaspilsēta, 
bet pēc valsts izveidošanās tā izveidojusies 
par varenu centru un Beļģijas karaļvalsts 
rezidenci. 20. gadsimta pēdējā ceturksnī 
pēc 2. Pasaules kara Brisele nostiprinās kā 
starptautisks centrs: 1958. gadā tā kļūst pa 
Eiropas Ekonomiskās savienības(šodienas 
Eiropas Savienības) atrašanās vietu. NATO 
un Eiropas Savienība apkārt pilsētai izveido-
juši augstceltņu loku, pārvēršot kādreizējo 
tirdzniecības pilsētiņu par Eiropas adminis-
tratīvo galvaspilsētu.

  Grand Place laukums ir Briseles centrs, 
vispopulārākais tūristu piesaistes objekts un 
skaista, funkcionāla pilsētas daļa. Daudzi 
ievērības cienīgi objekti atrodas tuvu Grand-
Place:  Manneken Pis vai „čurājošais puisī-
tis”, kurš izglābis pilsētu.

  Eiropas Parlaments ir vienīgā tiešās 
vēlēšanās ievēlētā institūcija Eiropas Savie-
nībā.

Eiropas Parlamenta deputāta ikdiena ir 
smags darbs, kas saistīts ar nogurdinošiem 
pārlidojumiem un dzīvi vairākās valstīs, to-
mēr tas atalgojas brīžos, kad redzams, ka 
iniciatīva un neatlaidība, aizstāvot Latvijas 
intereses, rod atbalsi Eiropā.

Protams, par redzēto un dzirdēto varētu 
rakstīt un stāstīt daudz.

Eiropas Parlamentā Briselē pēc Eiropas 
Parlamenta deputātes Ineses Vaideres uz-
aicinājuma ieradāmies 25 viesi. Grupā bija 
ne tikai bibliotekāri, bet arī citu profesiju pār-
stāvji. I. Vaidere bibliotekāriem teica: „Savu 

paldies bibliotekāriem par ieguldīto darbu 
vēlējos pateikt, uzaicinot vismaz daļu aktīvā-
ko no viņiem, uz sava veida „Grāmatu svēt-

No 2010. gada 16. līdz 18. 
jūlijam jau divpadsmito reizi no-
tika Latvijas amatierteātru salido-
jums. Šoreiz Balvos. Pasākuma 
simbols – Gaisma. Gaismas ap-
lis simbolizē augstākās garīgās 
vērtības. No tā izplūst sarkanie 
mīlestības un baltie žēlsirdības 
stari, kuri apgaismo visu un vi-
sus. Bet, tā ir katra cilvēka izvē-
le – slēpties no šīs gaismas vai 
ļauties tai. 

Saules dāsnuma un cilvēcis-
ka siltuma pilnas aizritēja salidojuma dienas. 
Kopā bija sanākuši ap 1600 teātra spēlētāju, lai 
dalītos savā priekā un atziņās. Salidojuma da-
lībnieki atgādināja, ka ikkatram ir iespējas pie-
pildīt savu dzīvi ar jēgu, kas atmodinātu viņā du-
sošās iespējas un apliecinātu viņa personību. 
Salidojuma viesu vidū bija Latvijas Republikas 
Kultūras ministrs Ints Dālderis, Latvijas Kultūras 
akadēmijas rektors Jānis Siliņš, teātra zinātnie-
ce Līvija Akurātere, teātra zinātnieces un teātra 
kritiķes Guna Zeltiņa un Ilze Kļaviņa, Starp-
tautiskās Amatierteātru asociācijas Krievijas 
nacionālā centra ģenerālsekretāre Alla Zorina, 
režisori Virginijus Dargis un Dalė Dargiene no 
Lietuvas, režisore un pedagoģe Mareta Oomer 
no Igaunijas. Salidojumā piedalījās visu paau-
džu amatierteātri. Vairāk nekā 80 izrādes tika 
spēlētas ne tikai Balvu pilsētā, bet arī Balvu, Vi-

Aknīstes amatierteātris piedalās salidojumā 

ļakas, Baltinavas un Rugāju novados. Skatītāju 
atsaucība bija liela, un izrādes nereti tika spēlē-
tas pārpildītās zālēs un pagalmos. Salidojuma 
laikā bez izrāžu spēlēšanas notika arī dažādi 
citi pasākumi. Salidojumu ievadīja svētku mise 
Balvu Romas katoļu baznīcā un atklāšanas uz-
vedums „Gaisma”. 17. jūlijā Teātra ielā notika 
izrāžu maratons. Vakarā Svētā Mise tika veltīta 
aizsaulē aizgājušajiem Latvijas amatierteātru 
režisoriem un aktieriem. Vēlāk notika dalībnie-

kiem” Eiropas Parlamentā. 12. un13. jūlijs – 
man tās bija iespaidiem bagātas dienas.

M. Čūrišķe

KULTŪRAS ZIŅAS
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SKOLAS DZĪVE

„Eiropas Pavasaris” ir ikgadējs pasāku-
mu kopums, kurā piedalās skolas no visas 
Eiropas un arī citām valstīm. Tā ietvaros 
skolēni tiek rosināti domāt un diskutēt par 
ES jautājumiem. „Eiropas Pavasaris” notiek 
jau astoto gadu, un šajā laikā tas kļuvis par 
vienu no populārākajām ar Eiropu saistīta-
jām aktivitātēm skolotāju un skolēnu vidū. 
Latvijā šogad dažādos pasākumos iesaistī-
jās 41 skola, bet visā Eiropā šā gada „Ei-
ropas Pavasarim” reģistrējušās vairāk nekā 
6100 skolu un 10 000 skolotāju.

Sešu aktīvāko 
Latvijas skolu – 
Āgenskalna Valsts 
Ģimnāzijas, Aknīs-
tes vidusskolas, O. 
Vācieša Gaujienas 
vidusskolas, Dau-
gavpils Saskaņas 
pamatskolas, Dau-
gavpils Valsts ģim-
nāzijas un Robež-
nieku pamatskolas  
skolēni un skolotāji   
17. jūnijā tikās ES 
Mājā, kur viņus uz-
runāja izglītības un 
zinātnes ministre Tatjana Koķe un Eiropas 
Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja 
Iveta Šulca. Pēc skolu prezentācijām par 
paveikto „Eiropas Pavasara 2010” ietvaros 
notika stafete pa Vecrīgu, apmeklējot ar ES 
lietām saistītus objektus, kā arī Saeimu, kur 
notika skolēnu diskusija par ES lietām. Pēc 
stafetes visi noslēguma pasākuma dalībnie-
ki pulcējās Ārlietu ministrijas Preses konfe-
renču zālē, lai saņemtu pateicības rakstus 
par ieinteresētību un līdzdalību. Skolēnu 
aktivitātēm varēja sekot ikviens interesents 
interneta tiešraidē www.esmaja.lv, daļu no 
tām šajā mājas lapā joprojām var  vērot vi-
deo formātā.

Aktīvākās skolas tika noteiktas, ņemot 
vērā vairākus rādītājus – „Eiropas Pavasara 
2010" portālā www.springday2010.net  re-
ģistrētos notikumus, dalību konkursos un 
dažādās ar ES saistītās akcijās. 

Aknīstes vidusskolu, sadarbībā ar Jē-
kabpils mākslas skolas Aknīstes filiāles va-
dītāju Evu Joču, pārstāvēja skolotājas Līga 
Mažeika, Inga Ķiķēna un Ilona Brakovska. 
Uz „Eiropas Pavasara 2010” noslēguma pa-
sākumu devās 16 skolēni.

Arnis Kokins, Karīna Melniece, Diāna 
Mihailova,  Rūta Kurkliete un Liene Martino-
va  piedalījās Eiropas Pavasara video filmu 

Aknīstes vidusskolas skolēni Eiropas Pavasara 2010 
noslēguma pasākumā ES mājā

konkursā, izveidojot un iesūtot portālam 
www.springday2010.net divas filmas – Think 
about tomorrow`s world already today! (Jau 
šodien domā, kāda pasaulē būs rīt) un Live 
Green, Breathe Free, Think Positive, Dream 
and Fulfill (Dzīvo zaļi, elpo brīvi, domā po-
zitīvi, sapņo un pieildi sapņus). Šajās video 
filmiņās skolēni liek katram aizdomāties par 
cilvēku darbības ietekmi uz apkārtējo vidi. 
Filmiņās redzami dažādi ikdienas darbi, ko 

cilvēki var veikt dabai draudzīgā veidā un 
tradicionāli – tērējot dabas resursus. Tika 
pievērsta uzmanība arī globālajām problē-
mām, jo mūsdienu sabiedrība tiecas ražot 
arvien vairāk un arvien vairāk patērēt pre-
ces. „Mēs vēlamies, lai sabiedrība vairāk 
domātu par mūsu ikdienas paradumiem 
un censtos dzīvot taupīgāk un atbildīgāk”, 

18. lpp.
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Gārsenes pils un tūrisma takas vasarā 
vilina simtiem apmeklētāju no visas Latvi-
jas, kā  arī ārzemju viesus. Cerams, ka se-
višķi liels ļaužu pieplūdums būs 7. augustā 
– Gārsenes skolas 170 gadu jubilejas ab-
solventu, skolotāju un bijušo darbinieku 
salidojumā. 

Pirmā skola Gārsenē dibināta 1840. gadā 
un bija viena no pirmajām izglītības iestādēm 
Augšzemē. To nodibināja jaunais, enerģis-
kais luterāņu mācītājs Kārlis Silvestrs Boks 
ar vietējo baronu Budbergu atbalstu. Skola 
atradās nelielā koka ēkā līdzās smēdei. Kad 
1843. gadā šī ēka nodega, skolas vajadzībām 
ierādīja daļu no jaunuzceltā kroga telpām. 
Jau 1849. g. skolā mācījās 49 bērni. Skolēnu 
skaits auga, un pēc vienošanās starp muižas 
īpašnieku un pagasta pašvaldību, sākās jau-
na skolas nama celtniecība uz triju pagastu 
– Gārsenes, Aknīstes un Susējas robežas. 
1878. gadā tika atklāta jaunā divstāvu mūra 
ēka, kas ilgu laiku bija labākā skola plašā 
apkārtnē. Gārsenes skola pārziņa Jāņa Šmi-
ta vadībā (1898. – 1931.) kļuva par pagasta 
kultūras centru. Tajā darbojās jauniešu koris, 
orķestris, drāmas ansamblis un citi kolektīvi. 
Skola organizēja Bērnu svētkus, ekskursijas, 
Mežu dienas utt.

Pirmā pasaules kara laikā skolas telpās 
apmetās vācu karaspēks (1916. – 1918.). Pēc 
pašu gārseniešu iniciatīvas bērnus apmācīja 
Bajāros – mežsarga J. Ģeidas mājās. Mežsar-
ga dēls Pēteris, kas bija apmeklējis Subates 
draudzes skolu, uzņēmās vadīt mācības.

1919. – 1922. gadā skola darbojās Gār-
senes pilī, jo īstais skolas nams bija kapitāli 
jāizremontē. 1939. gadā tika nolemts skolu 
pārvietot uz pils telpām, jo vecās skolas at-
rašanās pagasta nomalē sagādāja neērtības. 
Arhitekta Aleksejeva vadībā sākās pils kapi-
tālremonts un pielāgošana skolas vajadzī-
bām. Skolas nama oficiālā atklāšana notika 
1940. gada 2. jūnijā, tajā piedalījās valsts un 
ministru prezidents Kārlis Ulmanis. Viņš svei-
ca pirmo absolventu izlaidumu Gārsenes pilī 
un sedza pagasta izdevumus pils remontam 
– Ls 17000. Jāatzīmē, ka tajā mācību gadā 
Ilūkstes apriņķī vien tika kapitāli pārbūvētas 
vai uzceltas jaunas 7 skolas.

Baigajā gadā, 2. pasaules kara gados 
un pēckara represijās cieta ap 200 gārsenie-
šu, tajā skaitā arī skolotāji un skolēni. Skola 
pēckara gados bija pagasta kultūras centrs. 

Gārsenes skolai 170
Sešdesmitajos gados te 
mācījās skolēnu rekords-
kaits – pāri par 150.

70. – 80. gados skolē-
nu skaits samazinājās, bet 
nemazinājās sabiedriskā 
aktivitāte. Skola bija nodi-
binājusi draudzīgus kon-
taktus ar Latvijas radio un 
Lietuvas kaimiņskolām.

Trešās tautas atmodas 
laikā skola kļuva par atmo-
das centru pagastā, kur 
dibinājās Tautas Frontes 
grupa, tika vākti vēstures 
un novadpētniecības ma-
teriāli, sākās cīņa par demokrātiju un vals-
tiskumu. Sevišķi ražīgi Gārsenes skolai biju-
ši pēdējie gadi. Pakāpeniski tiek veikts pils 
kapitālremonts, kopta pils apbūves un visa 
pagasta kultūrainava. Gārsene kļuvusi par 
Dienvidsēlijas tūrisma centru. Pils komplekss, 
baznīca ar kapliču, kā arī viss pagasts kopu-
mā ieguvuši jau 4 Eiropas Kultūras mantoju-
ma karogus. Pils šogad piedalās jubilejas ak-
cijā „Apceļosim Latvijas pilis”. Gārsenes pili 
un dabas takas katru gadu apmeklē vairāki 
tūkstoši ciemiņu. 

Gārsenes skolēni gūst labus panākumus 
mācībās. Mūsu skolēni daudzkārt ieguvu-
ši godalgas ne tikai rajona, bet arī valsts un 
starptautiskajās mācību priekšmetu olimpi-
ādēs. Neraugoties uz interešu izglītības valsts 
finansējuma samazināšanu, skolā darbojas 
vairāki mākslinieciskās pašdarbības un in-
terešu izglītības pulciņi. Kaut arī skolai nav 
piemērotu sporta bāzu, esam labi sportisti. 
Regulāri esam vieni no labākajiem basket-
bolistiem un volejbolistiem bijušajā Jēkabpils 
rajonā. Šogad mūsu volejbolisti veiksmīgi 
startēja „Lāses” kausa finālā Rīgā. 

Par šā gada veiksmi neapšaubāmi jāuz-
skata iespēju saņemt Sorosa fonda Latvijā 
finansējumu projekta „Pārmaiņu iespējas 
skolām” ietvaros. Skola ir ne tikai krietni pa-
pildinājusi savu materiāli tehnisko bāzi, bet 
arī kļūst par pagasta multikulturālu centru, jo 
projekta ietvaros te darbojas 13 veidu pulciņi, 
kuros iesaistīti lieli un mazi gārsenieši. 

Gārsenes skolai ir bagāta vēsture. Par to 
un visa pagasta vēsturi stāsta novadpētnie-
cības stūrītis pilī. Gārsenes skolā mācījušies 
augsnes zinību profesors Pēteris Kulitāns, 

Latvijas aviācijas pulka komandieris, Lā-
čplēša kara ordeņa kavalieris Jānis Indāns, 
lauksaimniecības zinātņu kandidāts Oskars 
Kulitāns, tehnisko zinātņu kandidāts Jānis 
Kažoks, gleznotāja Irma Vīksne, diplomātis-
kais darbinieks un dzejnieks Alberts Kreņev-
skis u.c. Gārsenes skolu pēc tās izvietošanās 
pilī vadījuši skolas direktori J. Egle, Ā. Rihters, 
P. Zeltiņš, M. Atvare, N. Plakane, R. Puida, P. 
Elksnis, A. Pudāne, V. Treinis, J. Maļinovskis, 
L. Belugina. No 2007. gada skolu vada direk-
tors Andris Punculis.

Protams, mūsu skolai ir problēmas, gal-
venokārt, tas ir straujais bērnu skaita samazi-
nājums. Taču cīnāmies, un saņemot Aknīstes 
novada pašvaldības atbalstu, ceram saglabāt 
skolu Gārsenes pilī vienmēr.  

Bijušais un esošais gārsenieti, tiksimies 
7.  augustā, lai dalītos bērnības un jaunības 
dienu atmiņās, padomāsim kā palīdzēt savai 
skolai un vienkārši kopā atpūtīsimies. Sali-
dojuma sākums 18.00, reģistrācija no 17.00. 
Dalības maksa Ls 2, līdzi ieteicams groziņš. 
Priecāsimies, ja salidojuma jaukai norisei pa-
līdzēs sponsori.

Informācija pa tālr.: 
65229643, 29490656, 26367150. 

A. Punculis 
Gārsenes pamatskolas direktors

Laipni lūdzam apmeklēt Gārsenes pili un 
tūrisma takas visus interesentus 

otrdienās – piektdienās 12.00 – 18.00 
sestdienās, svētdienās 10.00 – 18.00

SKOLAS DZĪVE

saka Aknīstes vidusskolas Ekoskolas prog-
rammas skolēni.

Laura Voitiške nupat izbaudīja „Eiropas 
Pavasari 2010”, gūstot pieredzi Eiropas Par-
lamentā Briselē. Šo braucienu kā balvu Lau-
ra nopelnīja piedaloties Okupācijas muzeja 
rīkotajā konkursā „Es un Brīvība”. 

Iveta Agnese Papaurele, Alise Līva Ma-
žeika, Sintija Prodniece, Miks un Ivo Dāboli-
ņi, Dāvis Zaičenkovs, Amanda Luīze Kokina, 
Aiva Meržinska, Liene Mežaraupe un divi 
nākamie pirmklasnieki – Loreta Krasauska 
un  Elvis Jočis mākslas skolas skolotājas  
Evas vadībā piedalījās Bio-masku konkur-

sā. Lai iekļautos konkursa noteikumos, sko-
lēni veidoja maskas papier-mâché tehnikā 
un Eiropas biodažādības tematikā.

Maskas tika darinātas kā Latvijas pļavu 
puķes – margrietiņa, dzeltenā pīpene un ru-
dzupuķe, kā arī savvaļas un mājdzīvnieku 
veidolā – lapsa, lauva, lācis, gotiņa, pele, 
baltais kaķītis un melnais runcis. Maskas var 
aplūkot un aprakstus latviešu un angļu va-
lodā var izlasīt portālā www.springday2010.
net. 

Paldies par uzaicinājumu un sadarbī-
bu sakām eTwinning nacionālā atbalsta 
dienestam Latvijā, īpaši Gunai Stahovskai 

un „Spring Day 2010” koordinatorei Lat-
vijā Rutai Aukšpolei. Paldies SIA „Viesītes 
TransportS” par transporta pakalpojumiem, 
kuru izmaksas šī pasākuma ietvaros sedz 
organizatori – Eiropas Savienība. Paldies 
skolotājām un skolēniem, kuri vasaras brīv-
laikā veltīja savu laiku „Spring Days 2010” 
konkursu darbu veikšanai un iesniegšanai.

Lielākais gandarījums pēc Eiropas pa-
vasara noslēguma pasākuma bija skolēnu 
atsaucība un vēlme arī nākošgad piedalīties 
šādā pasākumā.

Aknīstes vsk. skolotāja
 Līga Mažeika

no 17. lpp.
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SKOLAS DZĪVE

Jūlija vidū Aknīstes bērnu un jauniešu cen-
trā norisinājās bērnu vasaras radošās darb-
nīcās. Bērniem bija iespēja izpausties radoši 
nedēļas garumā! Tika iestudēta ludziņa, iedzie-
dātas jautras dziesmiņas, apgleznotas somas, 
veidoti tērpi, izmēģināta izturība sportiskās 
aktivitātēs, pārbaudītas ārstniecības augu zi-
nāšanas utt. 

Bērni bija atsaucīgi un labprāt iesaistījās 
visā notiekošajā. Piektdienā devāmies arī eks-
kursijā uz Bebreni, kur varēja apskatīt daudz 
interesanta, kā arī tika piedāvāta iespēja pavizi-
nāties ar zirgu un karieti!

Paldies bērniem par dalību radošajās 
darbnīcās, paldies vecākiem par atsaucību, 
paldies Aknīstes novada pašvaldībai par atbal-
stu! Paldies kafejnīcai „Kalniņā” par garšīgajām 
pusdienām!

Lai saulaina un jauka vasara un tiksimies 
atkal nākamgad!

  
Radošo darbnīcu vadītājas 

E. Joča, I. Mežaraupe

Radošās darbnīcas Aknīstes BJC

Darbnīcu aktīvie dalībnieki.

Slapjā trešdiena. Ūdens prieki. Pa nedēļu paveiktie darbiņi.

10.00  Svētku atklāšana  laukumā pie 
domes.

9.00 – 14.00  Sēļu parks. Amatnieku un 
mājražotāju tirgus. Aicināti visi 
amatnieki un mājražotāji.

10.00 –16.00 Laukums pie skolas. 
 Piepūšamās atrakcijas bērniem 
12.00   Sēļu parks. 
 Koncerts (Dedoviči)

15.00  Asares kultūras nams. Aknīstes amatierteātris 
 M. Zīle „Sunītis un viņa kauliņš”
16.00 Gārsenes estrāde. Koncerts (Dedoviči)
18.30 Gājiens no Aknīstes novada domes uz estrādi
19.00 Svētku atklāšana. 
 Aknīstes, Roķišķu un Viesītes māksliniecisko 
 kolektīvu koncerts
22.00 Balle. Grupa „Vēja runa”
23.00 Nakts šovs

Aknīstes novada svētku „Sēļi dzied un dejo kopā” programma

Pinam vainadziņus.

AFIŠA
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Reiz pienāk diena, 
nelūgta un skarba,
Kad dziļi, dziļi daudziem sirdis sāp.

Pieminēsim Mūžībā aizgājušos:
Aleksandrina Bondare

20.07.1925. – 03.06.2010.
Viktorija Grišāne

22.12.1927. – 20.06.2010.
Māris Ancītis

18.12.1956. – 30.06.2010.
Stefans Distifords

24.10.1943. – 23.06.2010.
Leontīna Zelčāne

15.12.1952. – 05.07.2010.
Aina Aldona Vālodze

29.10.1937. – 06.07.2010.
Jānis Sprindžuks

02.11.1922. – 13.07.2010.
Jānis Keziks

25.01.1931. – 14.07.2010.
Alīda Sprindžuka

22.02.1924. – 15.07.2010.
Edmunds Voitkevičs

31.12.1930. – 15.07.2010.
Pēteris Deksnis

0.06.1921. – 25.07.2010.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
tuviniekiem!

Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa

Izdevējs: Aknīstes novada dome. Redakcijas adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Jēkabpils raj., LV 5208, tālr. 65237751.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild rakstu autori.

Iespiests: SIA “Erante”, www.erante.lv. Tirāža 500.

SLUDINĀJUMI, INFORMĀCIJA, APSVEIKUMI, LĪDZJŪTĪBAS

Mīlestība – tavā siltā rokā,
Mīlestība – klusais tuvums tavs.
Mīlestība – vēja kokle kokā,
Kuras dziesmai beigu nav.

Laulību noslēdza:
SOLVITA EIDUKA un SERGEJS 

BRAGA
AIJA KAŠA un AGRIS SALA 

Sirsnīgi sveicam kopējo dzīves ceļu 
uzsākot!

Aknīstes novada 
dzimtsarakstu nodaļa

Liec, Laimīte, baltu ziedu 
Mazajā rociņā –
Lai ir balta tā dzīvīte,
Kura būs jādzīvo.

Priecājamies 
kopā ar vecākiem par 
Krišjāņa KALNIŅA, 
Riharda ŠALIŅA un 
Jāņa Daniela BITENIEKA 
nākšanu pasaulē!
Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa

Pārdod svaigu medu

 Telef.  26172004 vai 
29141412

„Zied mežroze. Mazliet vientulīga,
Tas apkārt bērzi zarus liec,
Zied mežroze, karsta uguns stīga
Caur sirdi skrien, jo arī dzīves gājums
Ir trauslās dienu ziedlapiņās siets. 
Zied mežroze. Vēl to nedomājot,
Ka viņas daiļums zudīs varbūt rīt, 
Lai arī Tavos gados, Tavās dienās
Kaut daļa zieda siltās gaismas krīt!

Sveicam jūlija jubilārus!
Eviju Ķiķēnu

Ingrīdu Vendeli
Lieni Salu

Biedrība „Manai mazpilsētai Aknīstei”

Dzīves baltās dienas
savukārt
atver aizslēgtos
logus un durvis,
vienā mirklī ļauj
piedzimt brīnumam,
kurš tev spārnus
iedod kā burvis.

Sveicam jūlija jubilārus!
Aknīstē
Jānis Dārznieks – 50
Regīna Kokina – 50
Elga Miķēna – 50
Genovaite Purviņa – 50
Ināra Vasiļjeva – 55
Pēteris Kārkliņš – 70
Voldemārs Ščegalkovs – 70
Veldze Grode – 75
Pēteris Cacurs – 80

Asarē
Laima Čāmāne – 50
Regīna Kalvāne – 75

Gārsenē
Marija Musņicka – 50
Jānis Upenieks – 50 
Anna Antoņeviča – 55
Lilija Ozoliņa – 85

8. augustā 
Kapusvētki Asarē

11.00 Dievkalpojums Asares luterāņu 
baznīcā
14.00 Kapusvētki Emsiņu kapos 
16.00 kapusvētki Ancenes kapos

Ja jums ir jānodod atkritumos liel-
gabarīta sadzīves  atkritumi (skapji, 
gultas, televizori u.c.), novada pašval-
dība organizē to savākšanu. Lūgums 
līdz 20. augustam  pieteikties domē, 
Aknīstē, Skolas ielā 7 pie sekretāres vai 
pa telefonu 65237751. Maksa par no-
došanu – pēc svara (ierēķināta maksa 
par  atkritumu apglabāšanu un ceļu)

• līdz 50 kg – 3Ls
• 51 – 100kg – 4Ls
• vairāk kā 101kg –  5Ls
Ja pieteikumu būs mazāk par 10, 

diemžēl savākšana nenotiks.

Tikai priecīga sirds rod baudu darot 
labus darbus.
/Kants/

Paldies 
SIA „Indāres”, Z/s „Jaunplikši” 

un Z/s „Pāvuli”par atbalstu 
Līgo svētku  pasākuma 

organizēšanā!

Aknīstes novada pašvaldība.

No sirds pateicamies visiem, kas 
ziedojuši naudu Dāvida ārstēšanai! 

Kā arī iestājušies ticības lūgšanā un ir 
domās kopā ar mums. 

Vecāki – Vija un Jāzeps 

 28. augustā 
Gārsenē 

Sporta svētki
Sporta svētku sākums plkst. 10.00. 

Sīkāka informācija un sacensību noli-
kums sekos vēlāk. Pēc sporta sacen-

sībām groziņballe kultūras namā. 

Esiet aktīvi! 
Gatavojiet komandas!

Lūdzu pieteikt bērnus 
radošo dziedātāju un 
blokflautistu pulciņiem!
Pieteikties pie Asares 
kultūras darba 
organizatores 
Madaras
mob. 28657492

UZMANĪBU! 
Aknīstes novada domes deputāti 

aicina uz tikšanos novada iedzīvotā-
jus  25.08.2010.  plkst. 16.00 Aknīstē, 
Bērnu un jauniešu centrā. Būsim patei-
cīgi, ja iepriekš saņemsim jautājumus, 

uz kuriem gribēsiet 
dzirdēt atbildes. 

Aknīstes novada pašvaldība.


