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novada vestis
Aknīstes 2010. gada marts

Nr. 8

2. lpp.

2010. gada 17. februārī Aknīstes
novada domes sēdē pieņemtie lēmumi

1. Pieņemt saistošos noteikumus:
• Nr. 3 „Par Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plānu 

2010. gadam”,
• Nr. 4 „Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības saistoša-

jos noteikumos Nr.1 „Par Aknīstes novada pašvaldības budžeta plānu 
2010. gadam.””

2. Piešķirt pašvaldības budžeta līdzekļus:
 segt ceļa izdevumus un piešķirt līdzekļus ēdināšanas izdevu-

miem 3 Ls apmērā katrai – valsts mājturības olimpiādes dalībniecei 
un skolotājai.

 piešķirt līdz 100 Ls krāsns uzstādīšanai pašvaldības dzīvojamajā 
mājā „Brīvnieki”, Asares pagastā, no Asares pagasta pārvaldes budžeta.

3. Piešķirt 9 ģimenēm (personām) trūcīgas ģimenes (personas) 
statusu un GMI pabalstu uz 3 mēnešiem.

4. Piešķirt 1 ģimenei (personai) trūcīgas ģimenes (personas) statu-
su un samazināt GMI pabalstu.

5. Piešķirt 14 ģimenēm (personām), kuru iztikas līdzekļi nepār-
sniedz 90 Ls uz katru ģimenes locekli, trūcīgas ģimenes statusu uz 3 
mēnešiem.

6. Atteikt 3 ģimenēm (personām) trūcīgas ģimenes statusu.
7. Piešķirt 2 personām bērna piedzimšanas pabalstu. Kopējā sum-

ma Ls 100.
8. Piešķirt 4 personām apbedīšanas pabalstu. Kopējā summa Ls 300.
9. Piešķirt materiālu pabalstu ārstēšanās izdevumu kompensēša-

nai 3 personām. Kopējā summa Ls 46,32.
10. Piešķirt dzīvokļa pabalstu 25 personām. Kopējā summa Ls 750.
11. Piešķirt 50% atlaidi p.i.i.”Bitīte” apmeklējumam 2 audzēkņiem 

no 01.02.2010. – 31.05.2010.
12. Piešķirt brīvu p.i.i. „Bitīte” apmeklējumu 3 audzēkņiem no 

01.02.2010. – 31.05.2010.
13. Piešķirt brīvpusdienas Aknīstes vidusskolā 1 audzēknim no 

01.02.2010. – 31.05.2010.
14. Piešķirt brīvpusdienas Aknīstes vidusskolā 2 audzēkņiem no 

03.02.2010. – 31.05.2010.
15. Piešķirt vienreizēju materiālu pabalstu 3 personām atsevišķu 

situāciju risināšanai. Kopējā summa Ls 60.
16. Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām:
3) uz nekustamo īpašumu „Koreja”, Aknīstes pagastā, Aknīstes no-

vadā, kas sastāv no 3 zemes gabaliem 25,5 ha platībā;
4) uz nekustamo īpašumu Augšzemes ielā 67, Aknīstē, Aknīstes 

novadā, kas sastāv no zemes gabala 1361 m2 platībā un uz zemes 
gabala esošās dzīvojamās mājas un 4 palīgēkām;

5) uz nekustamo īpašumu Krasta ielā 23, Aknīstē, Aknīstes nova-
dā, kas sastāv no zemes gabala 1077 m2 platībā un uz zemes gabala 

esošās dzīvojamās mājas un 3 saimniecības ēkām.
17. Apstiprināt līgumus ar:
• VAS „Latvijas Valsts ceļi” par Aknīstes novada Aknīstes pilsētas 

ielu satiksmes intensitātes analīzi un esošā ielas seguma stāvokļa no-
vērtējumu. Līguma summa Ls 72,60;

• A/S „Komunālprojekts” Jēkabpils nodaļu par Aknīstes novada Ak-
nīstes pilsētas siltumapgādes sistēmas vienkāršotas rekonstrukcijas 
tehniskās shēmas izstrādi. Līguma summa Ls 726,00;

• A/S „Komunālprojekts” Jēkabpils nodaļu par Aknīstes novada 
Asares pagasta Ancenes ciema siltumapgādes sistēmas vienkāršotas 
rekonstrukcijas tehniskās shēmas izstrādi. Līguma summa Ls 121,00;

• SIA „EKO LATGALE” par atkritumu apsaimniekošanas pakalpoju-
mu sniegšanu Aknīstes novada pašvaldības teritorijā;

• SIA „EKO LATGALE” par cieto sadzīves atkritumu izvešanu no 
Aknīstes pilsētas uzņēmumiem. Līguma cena par 1 m3 – Ls 10,07;

• SIA „ELFA” par pilsētas ielu apgaismojuma izbūvi Aknīstē, 1.kār-
tu. Līguma summa Ls 3437,27;

• SIA „ELFA” par pilsētas ielu apgaismojuma izbūvi Aknīstē, 2. kār-
tu. Līguma summa Ls 3619,41;

• SIA „Evors” par fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu Aknīs-
tes vidusskolā. Līguma summa Ls 121,00;

• Jēkabpils novada pašvaldību par Jēkabpils novada Izglītības un 
kultūras pārvaldes finansēšanu. Līguma summa Ls 320,00 mēnesī;

• SIA „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” par personu 
ievietošanu un finansēšanas kārtību SIA „Aknīstes VSAC”;

• Krustpils novada pašvaldību par Krustpils novada būvvaldes fi-
nansēšanu. Līguma summa Ls 213,93;

• AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” par pilsētu tranzīta ielu ikdienas 
uzturēšanas darbiem 2010.gadā no Satiksmes ministrijas līdzfinansē-
juma. Līguma summa Ls 9931,97.

18. Apstiprināt vienošanos par līguma laušanu ar SIA „Strasa Kon-
sultanti” par tehniski-ekonomiskā pamatojuma „Ūdenssaimniecības at-
tīstība Aknīstē” sagatavošanu. 

19. Slēgt nomas līgumus ar 3 personām par pašvaldības zemes 
nomu Aknīstē un Aknīstes pagastā.

20. Uzdot SIA „Aknīstes Pakalpojumi”, nosakot maksu par koplie-
tošanas telpu apkuri, vadīties no noteikumiem par centralizēto siltum-
apgādi Aknīstes novadā, kuri apstiprināti Aknīstes novada domes sēdē 
27.01.2010. (prot. Nr.1, 20.#).

21. Apstiprināt Aknīstes novada ceļu un ielu fonda nolikumu.
22. Apstiprināt Aknīstes novada ceļu un ielu fonda plānoto līdzekļu 

sadalījumu 2010. gadam.
23. Apstiprināt atalgojumu atbildīgajam par ceļu un ielu fondu – 

267,19 Ls.
24. Izveidot pašvaldības mantas atsavināšanas komisiju 6 locekļu 

sastāvā – izpilddirektore Ligita Vārna, nekustamā īpašuma speciālists 
Andris Zībergs, nekustamā īpašuma speciāliste Ilze Ieleja, Asares pa-
gasta pārvaldes vadītāja Inga Guseva, Gārsenes pagasta pārvaldes 
vadītājs Jānis Bondars, lietvede Sintija Venediktova-Goba.

25. Noraidīt 1 personas lūgumu pagarināt nekustamā īpašuma no-
dokļa parāda atmaksas termiņu.

26. Atļaut SIA „Aknīstes Pakalpojumi” demontēt bojātos apkures 
katlus „Bratsk-M” un „Ak-500”.

27. Paaugstināt atalgojumu uz Ls 3,10 par 1 stundu Aknīstes no-
vada pašdarbības kolektīvu vadītājiem ar 01.02.2010., pielīdzinot atal-
gojumu pedagoga stundas samaksai. Aknīstes novada pašdarbības 
kolektīvu vadītāju atalgojumam izmantot kultūras budžetā paredzētos 
līdzekļus.

28. Segt mācību maksu 3 Ls apmērā mēnesī Jēkabpils mākslas 
skolas Aknīstes filiāles audzēkņiem no 01.02.2010. – 31.05.2010. 

29. Ar 01.04.2010. noteikt apsaimniekošanas maksu pašvaldībai 
piederošajās dzīvojamajās ēkās Aknīstes novada Asares pagastā.

-  labiekārtotiem dzīvokļiem  - 0, 20 Ls/m2,  no  kuriem  Ls 0,10  ir  
dzīvokļa īres maksa,

-  nelabiekārtotiem dzīvokļiem  - 0,18 Ls/m2, no  kuriem Ls  0,08 ir 
dzīvokļa īres maksa,

- privatizētajiem dzīvokļiem – 0,10 Ls/m2 ēkas apsaimniekošanas 
izdevumi, dzīvokļa īres maksa netiek maksāta. 

Uzdot Asares pagasta pārvaldes vadītājai I.Gusevai līdz 01.03.2010. 
brīdināt Asares pagasta iedzīvotājus.
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Uzdot Asares pagasta pārvaldei nodro-
šināt iekasētās apsaimniekošanas maksas 
uzskaiti un izlietojumu atsevišķi katrai dzīvo-
jamajai ēkai.

Pašvaldībai piederošās Asares pagasta 
dzīvojamās ēkas – „Rīti”, „Spodras”, „Tempļi”, 
„Jaunozoli”, Brīvnieki”, „Lapiņas”, „Lejas”.

30. Noteikt ar 01.02.2010. dzeramā ūdens 
m3 cenu Asares pagastā patērētājiem, kuriem 
ir uzstādīts ūdens skaitītājs – 0,40 Ls/m3. No-
teikt ar 01.02.2010. notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu un kanalizācijas tīkla izmantošanas 
cenu - 0,40 Ls/m3. 

31. Samazināt 1 personai samaksu par 
īpašumā piešķirto zemi „Bīgastāni” 2,9 ha pla-
tībā – 25% apmērā.

Pamats: par zemes lietošanas laiku – 25%.
31. Dzīvojamajai mājai un saimniecības 

ēkām Liepu ielā 23, Aknīstē, kuras atrodas 
uz zemes gabala ar kad. Nr. 5605 001 0339, 
piešķirt adresi Liepu iela 23, Aknīste, Aknīstes 
novads.

32. Atteikties veidot kopīgu izglītības 
iestādi – Jēkabpils TITC.

33. Atbalstīt finansista-ekonomista 0,5 
amata vienības izveidošanu Jēkabpils no-
vada Izglītības un kultūras pārvaldē. Piešķirt 
finansējumu finansista-ekonomista darba sa-
maksai proporcionāli skolēnu skaitam nova-
dā, saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldību 
27.01.2010. noslēgto deleģēšanas un finan-
sēšanas līgumu Nr.40.

34. Piešķirt dzīvokļus 2 personām Aknīstē.
35. Piešķirt dzīvokļus 2 personām Ance-

nē, Asares pagastā. Uzdot Asares pagasta 
pārvaldei slēgt īres un komunālo pakalpojumu 
līgumus ar personām pēc 12 m3 un 14 m3 mal-
kas piegādes.

36. Ar 2010. gada 1. aprīli nodot 
pirmsslimnīcas etapa NMP nodrošināšanas 
funkciju NMP dienestam.

Visu materiāltehnisko nodrošinājumu, kas 
līdz šim tika izmantots NMP funkcijas nodroši-
nāšanai, nodot NMP dienestam. Pilnvarot SIA 
„Aknīstes VSAC” valdes priekšsēdētāju Ivaru 
Eiduku:

• saskaņot un noslēgt Vienošanos par 
pirmsslimnīcas etapa NMP funkcijas un tās 
nodrošināšanai nepieciešamo resursu bezat-
līdzības nodošanu NMP dienestam;

• saskaņot un noslēgt nedzīvojamo telpu 
nomas līgumu par SIA „Aknīstes VSAC” telpu 
izmantošanu NMP brigāžu darba vajadzībām.

37. Piešķirt Aknīstes novada pašvaldības 
priekšsēdētājai I. Vendelei mācību atvaļināju-
mu no 1. - 5. martam, kārtējo atvaļinājumu no 
8. - 19. martam. Aknīstes novada pašvaldības 
priekšsēdētāju mācību un kārtējā atvaļināju-
ma laikā aizvietos pašvaldības priekšsēdētā-
jas vietniece Vija Dzene.

38. Lauzt 30.04.2008. patapinājuma lī-
gumu ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienestu, pamatojoties uz šī līguma 4.2.10. 
un 4.2.13. punktu. Lemt par Aknīstes novada 
pašvaldībai piederošās ugunsdzēsēju auto-
mašīnas Magirus Deutz. nodošanu patapinā-
jumā SIA „Nordtorf” pēc iepriekšminētā līguma 
laušanas. 

39. Neatļaut 1 personai nodot apakšīrē 
dzīvokli Nr.16, „Rītos”, Asares pagastā, Aknīs-
tes novadā.

40. Uzdot SIA „Aknīstes Pakalpojumi” ie-
sniegt prasību tiesā parādu piedziņai par ko-
munālajiem pakalpojumiem no 6 personām.

41. Izsludināt Aknīstes novada ģerbo-
ņa skices idejas konkursu no 01.03.2010.- 
01.04.2010. 

Nolikums koNkursam
par aknīstes novada 

vizuālās identitātes – 
 ģerboņa skiču ideju 

izstrādi
1. Konkursa mērķi:
1.1. Izveidot Aknīstes novada ģerboni kā 

unikālu Aknīstes novada atpazīstamības zīmi, 
kas simbolizētu teritorijas kultūrvēsturiskās 
vērtības un tradīcijas.

1.2. Iesaistīt sabiedrību Aknīstes novada 
simbolikas izveidē.

2. Nosacījumi:
2.1. Izstrādājot Aknīstes novada ģerboņa 

skici, ņemt vērā Valsts Heraldikas komisijas 
priekšlikumus ģerboņa izstrādei.

2.2. Izstrādājot Aknīstes novada ģerboņa 
skici, ievērot ģerboņu izveidošanas pamat-
principus un „Ģerboņu likuma” prasības.

2.3. Izstrādājot Aknīstes novada ģerboni, 
nav vēlams izmantot valsts ģerboņa un no-
vadā apvienoto teritoriju ģerboņu krāsas un 
elementus.

2.4. Vēlams veidot lakonisku, vizuāli un fi-
lozofiski viegli uztveramu un atpazīstamu ģer-
boni, kas būtu universāli lietojams kā Aknīstes 
novada atpazīstamības zīme.

2.5. Ģerboņa skicei uz atsevišķas lapas 
nepieciešams pievienot autora aprakstu - pa-
matojumu krāsu, figūru izvēlei.

2.6. Ģerbonim jābūt viegli izpildāmam da-
žādās tehnoloģijās (datordizains, gravēšana, 
apdruka, izšūšana u.c.)

3. Darbu noformēšana:
3.1. Izmantotā tehnika – zīmulis, flo-

māsters, guaša, tuša, datorgrafika.
3.2. Iesniedzamo darbu formāts – A4. 
3.3. Katram iesniegtajam darbam jābūt 

pievienotai informācijai ar autora vārdu un 
uzvārdu, tālruņa numuru, autora idejas pama-
tojumu (uz atsevišķas lapas). Uz aploksnes, 
kurā ievietota ģerboņa skice un informācija 
par autoru un ideju, jābūt uzrakstam – „Aknīs-
tes novada ģerboņa skiču konkursam”.

4. Konkursa norises laiks:
4.1. Konkurss notiek no 2010. gada 1. 

marta līdz 2010. gada 1. aprīlim.
4.2. Aknīstes novada ģerboņa skices ie-

sniegt Aknīstes novada pašvaldības kancelejā 
līdz 01.04.2010., adrese – Skolas ielā 7, Ak-
nīste, Aknīstes novads, LV-5208.

5. Darbu vērtēšana 
5.1. Iesniegtās skices tiek izliktas izstādē 

Aknīstes novada pašvaldības administrācijas 
telpās 06.04.2010. – 19.04.2010., kuras laikā 
iedzīvotāji var iepazīties ar ģerboņa skicēm un 
balsot par sev tīkamāko skici.

5.2. Ar pašvaldības izpilddirektora rīkoju-
mu izveidota komisija izvērtē iesniegtās ģer-
boņa skices, ņemot vērā iedzīvotāju izteikto 
viedokli un sniedz domei ierosinājumus par 
novada ģerboņa skices variantu (-tiem).

5.3. Pēc Valsts Heraldikas komisijas atzi-
numa saņemšanas naudas balva Ls 100,- tiek 
piešķirta skices autoram. Ja Valsts Heraldikas 
komisija ģerboņa skicē iekļauj vairāku autoru 
idejas, naudas balva tiek dalīta. Skices autors 
(autori) kļūst par Aknīstes novada ģerboņa au-
toru. Piešķirtā naudas balva ir autora atlīdzība 
par izņēmuma licences nodošanu pašvaldībai 
ģerboņa atveidošanā un izmantošanā. 

5.4. Pašvaldība ir tiesīga konkursā par 
labāko atzīto ģerboņa skici izmantot (arī pre-
cizēt vai pārveidot) Aknīstes novada ģerboņa 
dizaina izstrādei.

Informācijai!
2010. gada 15. februārī ir stājies spēkā 

likums „Grozījumi Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likumā”, līdz ar to vairs nepa-
stāv novadu teritoriālais iedalījums – pilsēta ar 
lauku teritoriju. 

Ar likuma stāšanos spēkā mainās Aknīs-
tes novada teritoriālās vienības – Aknīstes 
pilsēta un Aknīstes pagasts. Tātad, turpmāk 
Aknīstes lauku teritorijas iedzīvotāju adrese ir: 
Aknīstes pagasts, Aknīstes novads.

Aknīstes novada pašvaldības 
priekšsēdētāja I. Vendele

Par Projekta 
„UzņēmējDarbības 

aKtIVItātes VeIcINāšaNa 
zemgales reģIoNa 

pIerobežas terItorIjās” 
NorIsI aKNīstes NoVaDā
26. februārī beidzās viena no projekta ie-

tvaros paredzētajām aktivitātēm, ”Vietējo iedzī-
votāju izglītošana biznesa vadībā”. Novembrī 
kursus iesāka 25, bet beidza 14 dalībnieki. 
Mācību procesā tika apgūtas 4 dažādas prog-
rammas: „Ekonomika un biznesa ABC”, „Dato-
ru izmantošana uzņēmējdarbības plānošanā”, „ 
Biznesa plānu izstrāde un ieviešana”, „Biznesa 
plāna īstenošana un sadarbības īstenošana”.

Kursu beidzēji sevišķi atzinīgi izteicās par 
A.Spūļa vadītajām nodarbībām biznesa plānu 
izstrādē un ieviešanā. Arī pašam nedaudz iz-
devās paklausīties pasniedzēja vadītās mācī-
bas un jāsaka , žēl, ka tajās nepiedalījās vairāk 
interesentu, gan tie, kas kursus nenoklausījās 
līdz galam, gan arī A. Spūļa skatījums uz biz-
nesu būtu noderējis daudziem novada uzņē-
mējiem. Un vēl vairāk atsevišķu pašvaldības 
struktūrvienību vadītājiem, kuriem vismaz teo-
rētiskā līmenī un par brīvu, tiktu iedota  kaut 
kāda izpratne par to kā strādā ekonomika. 

 Tikko sākusies arī cita projekta aktivitāte 
„Biznesa dārza izveide”. Tas ir, Aknīstes domes 
ēkas otrajā stāvā tiek remontētas telpas, kurās 
tiks izvietots aprīkojums(datori, lāzerprinteris, 
ofisa galdi, skapīši, fiksētie telefoni, interneta 
pieslēgums), kas nepieciešams uzņēmumu 
biroju izveidei. Darbus te veic SIA „Ošukalns 
celtniecība”, kura uzvarēja konkursā par būv-
darbu veikšanu. Kopējā no projekta finansētā 
summa būvdarbiem ir 7217,47 LS (ar PVN).

Manuprāt svarīgākais projekta posms 
kurš, domājams, sāksies aprīlī ir „Mentoringa 
pakalpojumi vietējiem uzņēmējiem”.  Tas būtu, 
grāmatvedības, juridiskie pakalpojumi, finan-
sējuma piesaiste, tai skaitā arī palīdzība dažā-
du projektu sagatavošanā. Šos pakalpojumus 
veiks firma, kura uzvarēs konkursā par darbu 
veikšanu. Savukārt izmantot pakalpojumus  
varēs vietējie uzņēmēji. Teorētiski priekšroka 
ir tiem uzņēmumiem, kurus izveidojuši projek-
ta ietvaros notikušo kursu beidzēji un nesen 
izveidotiem uzņēmumiem. 

 Summa, kura jāizlieto, ir diezgan pieklājī-
ga, tāpēc aicinu arī citus uzņēmējus padomāt, 
varbūt jums ir bijusi iecere realizēt kādu pro-
jektu, taču dokumentu sagatavošana šķitusi 
sarežģīta vai dārga. Tagad būs iespēja to pa-
veikt izmantojot projekta naudu.

Ja ir kādi jautājumi par projekta piedāvāta-
jām iespējām, tad zvaniet pa tālruni 29441918 
Andrim.

        Projekta koordinators a. zībergs 
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IzsludInāts 
atklāts konkurss 

„kompleksI rIsInājumI 
sIltumnīcefekta gāzu 
emIsIju samazInāšanaI 

ražošanas ēkās”

Izsludināts atklātā konkursa „Kompleksi 
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju sama-
zināšanai ražošanas ēkās” nolikums http://
www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40168262

Ar šo vēlamies Jūs painformēt, ka 4. 
martā, Valsts sekretāru sanāksmē tika izslu-
dināts Vides ministrijas sagatavotais Klimata 
pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto pro-
jektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 
ražošanas ēkās” nolikums (turpmāk – notei-
kumu projekts).

Noteikumu projekts nosaka konkursa 
nolikumu, vērtēšanas kritērijus un projektu 
pieteikšanas, izskatīšanas, apstiprināšanas 
un finansējuma piešķiršanas kārtību.

Konkursa mērķis ir siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšana, uzlabojot energoefek-
tivitāti komersantu ražošanas ēkām, ražoša-
nas tehnoloģiskajām iekārtām un ražošanas 
tehnoloģijām.

Konkursa ietvaros paredzēts atbalstīt 
energoefektivitāti paaugstinošus ieguldīju-
mus esošajās tehnoloģiskajās iekārtās, at-
balstīt ēku energoefektivitāti paaugstinošus 
rekonstrukcijas vai vienkāršotās renovācijas 
darbus, energoefektīvas apgaismes uzstā-
dīšanu, ieguldījumu veikšanu atjaunojamo 
enerģijas avotu izmantošanai un citas ar 
energoefektivitātes paaugstināšanu saistītas 
aktivitātes.

Konkursa ietvaros pieejamais finansē-
jums ir 9 839 256 latu. Vienam projekta ie-
sniedzējam pieejamais maksimālais finanšu 
instrumenta finansējuma apjoms ir 500 000 
latu, bet minimālais finanšu apjoms – 20 000 
latu.

Pēc tam, kad nolikums tiks apstiprināts 
Ministru Kabinetā un atklātais konkurss ofi-
ciāli izsludināts, pieteikšanās termiņš projek-
tu iesniedzējiem būs vismaz divi mēneši.

Papildus informācijai zvaniet Sindrai 
Elksnei pa tālruni 67026539 vai rakstiet  
<mailto:sindra.elksne@vidm.gov.lv> sindra.
elksne@vidm.gov.lv.

Šo informāciju variet atrast arī Vides mi-
nistrijas mājas lapā.

LAuksAimniekiem
Tā kā tuvojas 1. aprīlis, tad tās perso-

nas, kas ir saimnieciskās darbības veicēji, 
neaizmirstiet iesniegt Valsts ieņēmumu die-
nestā Gada ieņākumu deklarācijas! 

Mazliet uzmanību tiem, kuri šogad ie-
sniedz Lauku atbalsta dienestā 4. gada 
atskaites par Daļēji naturālo saimniecību 
pārstrukturizāciju. Jāievēro tas, lai nebūtu 
ieņēmumu samazinājums ar iepriekšējo, 
trešo (kontroles)gadu. Otra lieta, kam bū-
tiski jāpievērš uzmanība ir izdevumi Gada 
ienākumu deklarācijā. Reizēm, ja nav 
saglabājušies vai nav izsniegti izdevumu 
dokumenti, zemnieki neuzrāda visus iz-
devumus, bet ja LAD salīdzina ar projekta 
atskaiti, tad pēc izdevumiem var redzēt, 
ka to nav deklarācijā, bet atskaitē parādās 
pirkti sivēni, sēklas, minerālmēsli u.c. Tas 
parāda, ka reāli mērķim nav tērēti līdzekļi. 
Tas neattiecas gadījumā, ja ir iegādāts pa-
matlīdzeklis.

Uzmanību!
9. aprīlī plkst. 10.00 Aknīstes bērnu un 

jauniešu centra zālē notiks seminārs lauk-
saimniekiem un uzņēmējiem. 

Seminārā būs aktualitātes par sekojo-
šām tēmām:

1. Lauku atbalsta dienests – Valdis 
Mežsargs – par platību maksājumiem un 
zemnieku projektiem.

2. Lauksaimniecības datu centrs – San-
ta Lazda – par izmaiņām datu apkopošanā 
un ikdienā pieļautajām kļūdām.

3. Pārtikas veterinārais dienests – par 
prasībām tiem, kuri vēlas nodarboties ar 
mājražošanu un par svarīgāko veterinārijā.

4. Valsts lauku tīkls – Ivars Geiba un 
Anita Putka – par nacionālajām subsīdijām 
un citām aktualitātēm.

(Ja līdz 9. aprīlim radīsies programmā 
izmaiņas vai būs precizēti lektori – tiks iz-
platīta semināra programma ar visiem lek-
toriem)

Lauku attīstības speciāliste 
Irēna butkus

PArĀDs NAV brĀLIs
19. februārī Ancenē notika Aknīstes 

novada tautsaimniecības komitejas sēde, 
kurā piedalījās komisijas locekļi Aivars Ie-
lejs, Skaidrīte Pudāne, Jānis Vanags, Gita 
Liepa un Asares pagasta pārvaldniece Inga 
Guseva. Sēdē tika izskatīts jautājums par 
komunālo maksājumu parādu piedziņu 
Asares pagastā.

Pagasta pārvaldniece I. Guseva pret 
parakstu bija nodevusi uzaicinājumus ie-
rasties uz pārrunām 16 parādniekiem, taču 
ieradās tikai deviņi.

Pārrunu rezultātā iesniegumus ar pa-
rāda nomaksas grafiku uzrakstīja astoņi 
parādnieki par kopējo summu 1837 Ls. 
Apmeklējām mājās vienu dzīvokļa īrnieku, 
kurš arī uzrakstīja iesniegumu ar parāda 
nomaksas grafiku par 772 Ls. I. Guseva se-
kos šai parādu nomaksas grafiku izpildei un 
par to ziņos komisijai.

Asarē mājās apmeklējām vienu parād-
nieci, kura bija aicināta, bet uz pārrunām 
neieradās, rezultātā 275 Ls lielais parāds 
par ūdeni tika samaksāts.

Pieci bijušie īrnieki, kuru kopējā neno-
maksāto parādu kopsumma ir 534 Ls, ne-
dzīvo Asares pagastā, tāpēc tiks noskaid-
rotas viņu deklarētās dzīves vietas un izsū-
tītas brīdinājumu vēstules.

Brīdinājumi tiks izsūtīti arī 10 parādnie-
kiem par kopējo summu 2107 Ls, kuriem pa-
rāds jāsamaksā līdz 8. martam, pretējā gadī-
jumā uzsāks dokumentu gatavošanu tiesai.

Uz 4. martu no iepriekšminētajiem pa-
rādniekiem 7 īrnieki ir dzēsuši parādu par 
kopējo summu 520 Ls. Viens īrnieks par 
savu parādu 516 Ls jau iepriekš bija domē 
iesniedzis iesniegumu ar parāda nomaksas 
grafiku, diemžēl 4. martā vēl nebija iemaksā-
jis 10 Ls, ko solīja izdarīt līdz 1. martam, tā-
pēc nākamajā komitejas sēdē tiks lemts par 
uzsākšanu dokumentu sagatavošanu tiesai.

                                           gita liepa

Iedzīvotāju, kuri dzīvo pašvaldībai pie-
derošās mājās un īrē pašvaldībai piedero-
šos dzīvokļus, ievērībai.

Pamatojoties uz Aknīstes novada paš-
valdības sēdes Nr. 3 lēmumu no 2010. 
gada 17. februāra  par īres un apsaimnie-
košanas maksas noteikšanu pašvaldībai 
piederošajās dzīvojamajās ēkās nolemj 
ar 01.04.2010. noteikt apsaimniekošanas 
maksu:

- labiekārtotiem dzīvokļiem 0.20 Ls/m2, 
no kuriem Ls 0.10 būs dzīvokļa īres mak-
sa,

- nelabiekārtotiem dzīvokļiem 0.18 Ls/
m2, no kuriem Ls 0.08 būs dzīvokļa īres 
maksa,

- privatizētiem dzīvokļiem 0.10 Ls/m2 
ēkas apsaimniekošanas izdevumi, dzīvokļa 
īres maksa netiek maksāta.

Lūgums visiem iedzīvotājiem, kas dzī-
vo pašvaldības piederošās mājās ierasties 
ar saviem dzīvojamās telpas īres līgumiem 
līdz 01.04.2010. Asares pagasta pārvaldē, 
lai veiktu izmaiņas līgumā un parakstītu 
maksājumu apmēru izmaiņas īres līguma 
darbības laikā.

Lūdzu precizēt cilvēku un lopu skaitu, 
kuri patērē ūdeni no kopējā ūdens torņa 
Ancenē un Asarē. Lai nebūtu pārpratumu 
saņemot īres un komunālo maksājumu 
aprēķinu, ka ir aprēķināts nepareizi. Visas 
izmaiņas ziņot savlaicīgi.

Atgādinām, ka personām, kas mācās 
un mācību laikā nedzīvo savā deklarētajā 
dzīves vietā Asares pagastā, par komunā-
lajiem maksājumiem ir jāmaksā tikai 20% 
no noteiktā tarifa, iesniedzot Asares pagas-
ta pārvaldē izziņu no mācību iestādes.

AsAres PAgAsTĀ
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AKTUĀLI

Virszemes tV pieejama arī Krustpils, 
aknīstes un Viesītes novadu sociālās ap-
rūpes centros.

sociālās kampaņas ietvaros, kurā uz-
ņēmums Lattelecom apņēmies ar Virsze-
mes tV dekoderiem bez maksas aprīkot 
turpat 150 sociālās aprūpes mītnes latvijā, 
dāvinājumu – dekoderu ierīkošana Virsze-
mes tV uztveršanai šonedēļ noslēgsies arī 
rajona pašvaldības aģentūras jēkabpils ra-
jona pansionāts, „aknīstes” veselības un 
sociālās aprūpes centrs un psihoneirolo-
ģiskās slimnīcas sociālās aprūpes un soci-
ālās rehabilitācijas nodaļa, kā arī „Viesītes” 
veselības un sociālās aprūpes centrs.

līdz ar to arī Krustpils, aknīstes un Vie-
sītes novadu sociālās aprūpes namu iemīt-
niekiem turpmāk būs pieejama jaunā ciparu 
televīzija, uz kuru pāreja sākas 1. martā.

Viesītes novada sociālā dienesta vadītāja 
Sarmīte Matačina: „Sociālās aprūpes iestādēs 
uzturas dažāda vecuma cilvēki, kuriem tāpat 
kā jebkuram mūsu sabiedrības loceklim ir sva-
rīgi, kas notiek ārpus iestādes sienām – Lat-
vijā, pasaulē. Tas ir viens no galvenajiem sa-
ziņas līdzekļiem ar ārpasauli, jo ļoti daudziem 
nav tuvinieku un radinieku. Tāpat arī šie cil-
vēki ir tiesīgi vērot dažādus izklaides pasāku-
mus, filmas, kas ļautu veiksmīgāk īsināt iestā-
dēs pavadīto laiku. Tāpēc televīzijas klātbūtne 
šiem cilvēkiem ir pat ļoti nepieciešama”.

„Uzsākot dekoderu dāvināšanas kampa-
ņu, Lattelecom mērķis bija nodrošināt Virs-
zemes TV uztveramību tām sabiedrības gru-
pām, kam televīzija ir ne tikai izklaides, bet 
arī ļoti būtisks informācijas un socializācijas 
instruments. Vispirms jau tie ir pansionātu un 
sociālās aprūpes centru iemītnieki, kas ievē-
rojamā gadu skaita vai slimības dēļ nevar būt 
aktīvi sabiedrības locekļi klātienē, taču viņus 
interesē aktualitātes gan mūsu valstī, gan ār-
pus tās robežām,” norāda Lattelecom komerc-
direktore Kerli gabriloviča.

Ar bezmaksas dekoderiem turpat 150 
Latvijas pansionātus un aprūpes iestādes plā-
nots aprīkot līdz 2010. gada 1. martam, kad 
analogo apraidi pārtrauks LTV7. Savukārt uz-
ņēmuma darbinieki un sadarbības partneri ir 
saziedojuši papildu līdzekļus, lai katrā no šiem 
150 pansionātiem būtu iespējams uzstādīt vēl 
otru dekoderi Virszemes TV uztveršanai.

Kā jau ziņots iepriekš, Latvijā, tāpat kā 
visā Eiropas Savienībā ir uzsākta nozīmīga 
pāreja no analogās uz ciparu TV apraidi. Tas 
nozīmē, ka tiem iedzīvotājiem, kas šobrīd te-
levīziju skatās ar istabas vai jumta antenām, 
būs jāiegādājas dekoders, lai turpinātu uztvert 
bezmaksas TV kanālus. Dekoders ir vienrei-
zējs ieguldījums, un par bezmaksas Latvijas 
kanālu skatīšanos arī turpmāk nekas papildus 
vairs nebūs jāmaksā.

Latvijā ciparu apraides jeb Virszemes TV 
ieviešanu valsts uzdevumā nodrošina uzņē-
mums Lattelecom, kas jau noslēdzis vienoša-
nos ar LTV1, LTV7 un LNT par šo kanālu ie-
kļaušanu Bezmaksas pakā. Tas nozīmē, ka arī 
turpmāk šie kanāli būs skatāmi bez maksas.

Jau šobrīd Virszemes TV signāls ir pie- 
ejams 99% valsts teritorijas.
papildu informācijai:
Līga Bite, Lattelecom Komunikācijas daļas 
projektu vadītāja
Mob. t. +371 29109944, T. +371 67055740
e-pasts: liga.bite@lattelecom.lv
www.lattelecom.lv
www.piesledzieslatvija.lv

jau drīzumā, sākot no februāra vi-
dus, as „latvenergo” klienti norēķinu 
kvīšu vietā saņems Klienta karti, kuru 
turpmāk ērti varēs izmantot, veicot ap-
maksu par elektroenerģiju. 

Ja līdz šim, AS „Latvenergo” sūtot 
klientiem norēķinu kvītis, ik gadu iztērēja 
vairāk nekā 25 tonnas papīra, tad, ievie-
šot Klienta karti, norēķināšanās process 
par elektroenerģiju būs ekonomiskāks 
un arī videi draudzīgāks. AS „Latvener-
go” Klienta kartes lietošanas process 
kļūst par uzņēmuma iniciatīvu kopā ar 
klientiem īstenot un popularizēt zaļāku 
dzīvesveidu, jo kartes ieviešana ļaus vei-
dot tīrāku vidi ap mums, kā arī saglabāt 
dabas resursus – kokus. 

AS „Latvenergo” Klienta karte ir AS 
„Latvenergo” klienta identifikācijas lī-
dzeklis, ar kura palīdzību norēķināšanās 
procesā, maksājot par elektroenerģiju 
Latvijas Pasta nodaļās un banku filiālēs, 
turpmāk varēs ērtāk un operatīvāk veikt 
maksātāja identifikāciju. Klienta karte no-
drošinās arī efektīvu komunikāciju ar AS 
„Latvenergo” Klientu servisu, kas ļaus 
ātri atrast klientu uzņēmuma datu bāzēs. 

AS „Latvenergo” Klienta kartes viena 
puse ietver informāciju par klientu: klien-
ta vārds, uzvārds; klienta līguma numurs; 
līguma objekta adrese; svītru kods, kurā 
iekodēta informācija par klienta līgumu.

Savukārt Klienta kartes otrā pusē at-
rodama AS „Latvenergo” Klientu servisa 
kontaktinformācija, kas palīdzēs viegli 
sazināties ar Latvenergo interesējoša 
jautājuma gadījumā.

Iepriekš norēķinoties par elektroener-
ģiju, klienti operatoriem Latvijas Pasta 
nodaļās vai banku filiālēs deva aizpildītu 
norēķinu kvīti. Turpmāk šajās pašās no-
rēķinu vietās klientiem vajadzēs tikai uz-
rādīt Klienta karti sevis identificēšanai un 
nosaukt naudas summu, kas jāmaksā par 
iepriekšējā mēnesī patērēto elektroener-
ģiju. Patērētās elektroenerģijas daudzums 
nebūs jāuzrāda, jo AS ”Latvenergo” to ap-
rēķinās atbilstoši samaksātajai summai. 

2009. gada decembrī AS „Latve-
nergo” Klienta kartes ieviesa Saldus un 
Brocēnu novados, kur klienti ir pozitīvi 
novērtējuši kartes izmantošanas priekš-
rocības. Tādēļ 2010. gadā Klienta karte 
tiks ieviesta visā Latvijas teritorijā, tās 
klientiem izsūtot aptuveni 4 mēnešu lai-
kā. Pāreja uz AS ”Latvenergo” Klienta 

kartes izmantošanu notiks pakāpeniski. 
Lai arī klienti būs saņēmuši kartes, līdz 
2010. gada beigām vēl varēs veikt mak-
sājumus arī ar norēķinu kvītīm. 

Lai nākotnē, lietojot Klienta karti, 
klienti varētu ērti sekot līdzi savam elek-
troenerģijas patēriņam un samaksātajām 
summām, kopā ar Klienta karti tiks no-
sūtīta elektroenerģijas patēriņa tabula, 
kurā varēs pārskatāmi ierakstīt skaitītāja 
rādījumu un kontrolēt maksātās summas 
garākā laika periodā. Pārskats par pēdē-
jos mēnešos veiktajiem maksājumiem 
klientiem turpmāk tiks nosūtīts ne retāk 
kā reizi divos gados.  

Klienta karti izsūtīs pa pastu pašdek-
larēšanās klientiem - privātpersonām, 
kurām līdz šim nosūtīja norēķinu kvītis. 
Savukārt Klienta karte pagaidām netiks 
sūtīta, ja klients par elektroenerģiju no-
rēķinās internetā. Taču arī elektronisko 
norēķinu lietotāji var Klienta karti iegūt, 
bet tā būs jāpasūta, zvanot uz Klientu 
servisu pa bezmaksas tālruni 80200400, 
rakstot e-pastu uz klientu.serviss@latve-
nergo.lv vai kādā no Latvenergo Klientu 
apkalpošanas centriem.

Klienta kartes nozaudēšanas gadī-
jumā to varēs atjaunot, pasūtot Klientu 
servisā pa bezmaksas tālruni 80200400. 
Izgatavotā karte klientiem tiks nosūtīta 
pa pastu. 

Uzņēmuma klienti joprojām tiek aici-
nāti izmantot pašapkalpošanās portālu 
www.e-latvenergo.lv, kurā ir redzamas 
samaksātās summas, skaitītāja radījums 
līdz kādam maksāts iepriekšējos mēne-
šos. Turpat iespējams norēķināties par 
elektroenerģiju, pieslēgt automātisko iz-
līdzināto maksājumu par elektroenerģiju, 
kā arī pieteikties citiem pakalpojumiem. 
Portālā var lejupielādēt izmantošanai arī 
elektronisku elektroenerģijas patēriņa ta-
bulas formātu. 

AS „Latvenergo” ir sociāli atbildīgs 
un videi draudzīgs uzņēmums, kuram 
svarīgi savā darbā nodrošināt racionālu 
dabas resursu izmantošanu. Tādēļ AS 
„Latvenergo” aicina klientus pievienoties 
šiem centieniem, ierobežojot neefektīvu 
papīra izmantošanu, kā arī turpmāk pēc 
iespējas izmantot informāciju par saviem 
maksājumiem elektroniski.

Andris Siksnis, AS “Latvenergo”
Ārējās komunikācijas daļas vadītājs

Tālr.: 67728811; 29286350

Latvenergo KLienta Karte –
videi draudzīgs norēķinu veids
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sKOLAs DZĪVe

Aknīstes vidusskolAs 
dAlībA projektā

„esi līderis!”
Jau desmit gadus Latvijas Uzņēmējdar-

bības un menedžmenta akadēmija (LUMA)
sekmīgi realizē interešu izglītības program-
mas Latvijas skolu jauniešiem. Šīs prog-
rammas rosina skolēnus iegūt zināšanas 
un prasmes, kuras tūlīt pēc skolas beig-
šanas var izmantot, uzsākot patstāvīgus 
projektus – izvēloties profesiju, augstskolu 
studiju programmu vai iestājoties darbā. 

Projekts „Esi līderis!” 2006./2007. m. g. 
saņēma ES struktūrfondu 75% un valsts 
budžeta 25% līdzfinansējumu, lai realizētu 
projekta ilgtermiņa mērķi – sekmēt skolēnu 
padziļinātu komerczinību apgūšanu Latvi-
jas skolās. Aknīstes vidusskolā programmu 
„Komerczinības vidusskolā” trīs gadu laikā 
apgūst 12 skolēni R. Kurkliete, I. Grauziņš, 
S. Goldberga, M. Čeka, L. Martinova, E. Le-
sinska, S. Zinare, L. Voitišķe, K. Zariņš, L. 
Buholce, K. Melniece, G.  Joča. 

Programmā iekļauti šādi priekšmeti:
•  Lietišķā etiķete,
•  Mārketings,
•  Lietvedība,
•  Grāmatvedība, 
•  Uzņēmējdarbība,
•  Likumdošana,
•  Menedžments

Programmas apgūšanas noslēgumā 
skolēni iegūst interešu izglītības apliecību 
(licences Nr. 06-164(764)).

Projekta „Esi līderis!” dalībnieki gada 
laikā iesaistās dažādās aktivitātēs: Līderu 
dienās, konkursos, nometnēs jeb sevis iz-
zināšanas semināros.

Šāda nometne notika arī Aknīstē 2009. 
gada vasarā. 

Līderu dienās notiek tikšanās ar uzņēmī-
giem cilvēkiem Latvijā, apmeklēti uzņēmu-
mi. Šajā mācību gadā aknīstieši apmeklēja 
un iepazinās ar viesnīcas ISLANDE HOTEL 
darbību. Konkursos veiksmīgākie šogad 
bija gandrīz visi mūsu jaunieši, jo uz finālu 
Rīgā no 12 skolēniem bija uzaicināti 10. 

Sakām paldies Aknīstes novada do-
mei, jo transporta izdevumus sedz un pa-
līdz vienmēr. Tas mūsu darbā ir milzīgs 
atspaids.

Projekta „Esi Līderis!” skolotāja 
Aknīstes vidusskolā a. Voitišķe.

Paliec sveika, ābece
Ābecīte mana
Zinām jau no A līdz Z
Nu ir burtot gana.
Kad visi burti ir iepazīti un izlasīta pirmā 

grāmatiņa, pirmklasnieki svin Pirmās grā-
matiņas svētkus.

4. februārī Aknīstes vidusskolas skolēni 
svinēja Pirmās grāmatiņas svētkus. Svētkus 
vadīja bibliotekāre Aina Deksne un Burtu 
meitiņas, kuras palīdzēja atcerēties mācītos 
burtus.

Pirmklasniekiem bija jāpierāda, ka viņi 
apguvuši 1. grāmatas gudrības un nu jau 
var pilntiesīgi ņemt rokās Lasāmo grāmatu.

Viņiem bija jāveic dažādi uzdevumi: jā-
min mīklas, jāsaliek vārdi, jāskandē dzejoļi 
par burtiņiem.

Savus visjaunākos biedrus sveikt bija 
ieradušies pārējie sākumskolas skolēni, 5. 
– 8. klašu Mazais parlaments un Aknīstes 
bibliotēkas vadītāja M. Čūrišķe.

Pasākuma noslēguma daļā pirmklas-
niekiem tika teikti atzinīgi vārdi par paveikto 
darbu. Bibliotekāre A. Deksne pasniedza 
katram sertifikātu, kas apliecināja, ka Pir-
mās grāmatiņas gudrības ir apgūtas un var 
doties tālāk zināšanu iegūšanas ceļā.

Glītāko grāmatiņu īpašnieki, Krišjānis 
Miglāns, Kristiāna Papaurele, Līga Rimša 
un Dimants Astahovs tika apbalvoti ar goda 
rakstiem.

Un kas gan ir svētki bez gardā kliņģera! 
Pasākuma noslēgumā 1. klases skolēniem 
pasniedza garšīgo našķi. Skolēni svētkus 
turpināja rotaļājoties.

Iveta strika

Projekta “Skolas kā satelīti attīstības 
izglītībā” ietvaros noslēdzies dalībskolu 
atlases konkurss. Konkursā uz 9 projekta 
dalībskolu vietām bija pieteikušās 88 sko-
las no visas Latvijas. Līdzdalībai projektā 
apstiprinātas 9 skolu komandas. Kā viena 
no atlasītājām skolām ir arī mūsu Aknīstes 
vidusskola. Iespējams, ka vērtētājus pārlie-
cināja skolas komandas sastāvs, kuru dar-
ba pieredze ir pārliecinoša: G. Ozoliņa, A. 
Deksne, L. Mažeika, Z. Ļaščuka, L. Prande, 
L. Deksne, skolēni A. Čāmāns, un K. Mig-
lāns.

Projekta ietvaros divu gadu laikā dalīb-
niekiem būs iespēja iepazīties ar globālās/
attīstības izglītības būtību, piedalīties dažā-
dos apmācības pasākumos, kā arī praktiski 
īstenot globālās/ attīstības izglītības inicia-
tīvas savās dzīvesvietās. Nākotnē plānots, 
ka projekta skolas kļūs par globālās/ at-
tīstības izglītības atbalsta un resursu cen-
triem plašākam reģionam. Pirmais projekta 
apmācību seminārs notiks no šī gada 10. 
marta līdz 13. martam Siguldā.

Aknīstes vidusskolas projekta grupas 
kapteine a. Voitišķe.

Žetonu vakars
Baltām un pūkainām sniegpārslām krī-

tot un griežoties sniega virpulī, ir pienācis 
februāris, kad Aknīstes vidusskolā tiek rī-
kots Žetonu vakars. Tā ir viena no sena-
jām  Aknīstes vidusskolas tradīcijām, kad 
skolēniem, iestudējot kādu lugu, tiek dota 
iespēja parādīt savas prasmes aktiermāk-
slā. Turpinot šo tradīciju, arī šogad 12.a 
klase 20. februārī izklaidēja skatītājus ar 

projeKts “sKolas Kā satelītI attīstības 
Izglītībā” aKNīstes VIDUssKolā

pašu iestudētu lugu.
Lugas izvēle bija diezgan sarežģīta, 

jo vajadzēja izvēlēties starp komēdiju un 
drāmu, mūsdienīgumu un senatnīgumu. 
Katram 12.a klases skolēnam un arī kla-
ses audzinātājai tika dota iespēja izteikt 
savas vēlmes un piedāvājumus. No visām 
piedāvātajām un izlasītajām lugām sko-
lēni bija gatavi atgriezties vairāk kā 100 
gadus tālā pagātnē, lai iejustos Ādolfa 
Alunāna lugas „Mucenieks un mucenie-
ce” varoņu lomās. Nācās apzināties, ka 
būs jātiek galā ar dažādām grūtībām gan 
tērpu meklēšanā, gan dekorāciju izveidē, 
gan ar kritiku, gan teksta mācīšanos. Bija 
ļoti svarīgi atrast lugā attēlotajam laikam 
atbilstošus tērpus, jo tiem bija jāsaskan 
gan ar darbībām, kas lugā tiek veiktas, 
gan arī ar sabiedrībā tajā laikā pastāvo-
šajiem principiem.

Lugas iestudēšanas procesā galvenais 
palīgs un režisors bija mūsu klases audzi-
nātāja Zinovija Ribāka. Skolotāja no sirds 

centās un mudināja censties arī skolēnus, 
lai sasniegtu pēc iespējas labāku rezultātu, 
lai prieks par padarīto ir gan pašiem, gan 
arī skatītājiem. Liels paldies jāsaka arī ci-
tiem mūsu skolotājiem. Skolotājai Ainai 
Deksnei, Sandrai Radiņai un Aivaram Iele-
jam, kuri palīdzēja gan ar dekorācijām, gan 
ar tērpu un mūzikas meklēšanu, gan ar deju 
soļu mācīšanu un visas lugas iestudēšanu, 
ziedojot paši savu brīvo laiku.

Izrāde, lai arī sarakstīta pirms apmē-
ram 100 gadiem, atklāja tādus notikumus, 
problēmas un sajūtas, kādas aktuālas ir arī 
mūsdienās. Netrūka ne smieklu, ne mīlestī-
bas, ne sirdssāpju.

Taču viss ir labs, kas labi beidzas – iz-
rāde mums visiem sagādāja daudz pozi-
tīvu emociju, sniedzam gandarījumu par 
paveikto. Liels prieks par mūsu veikumu 
bija arī vecākiem, kas pēc izrādes sanāca 
kopā, lai apspriestu redzēto un padalītos ar 
savām emocijām.

12.a klases skolniece agnese leikuse
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„Būsim kopā”
Bet cilvēkam jāiet vienam pie otra ar to,
Kas viņiem ir pašiem!
                                          (O.Vācietis)

8. februārī Asares pamatskolā notika prak-
ses un pieredzes apmaiņas klubiņa dalībnieku 
kopā sanākšana uz „tapošanas” nodarbību. 
Biju patīkami pārsteigta par dāmu atsaucību 
un vēlmi kaut ko jaunu iemācīties. Dalībnieces 
darbojās ar milzu entuziasmu, tāpēc vienai bija 
grūti ierādīt māku „tapot” uz grābekļa, bet man 
izpalīdzēja projekta vadītāja. Prieks par rok-
darbnieču iegādātajām dzijām un efektdzijām. 
Tapotas šalles gaidīšu nākamajā nodarbībā, 
kurā uzsāksim apgleznot stiklu un veidosim 
konfekšu pušķus.

Nāc un darbosimies kopā!
                   Klubiņa vadītāja K. rubiķe

„Nav svarīgi, kad jūsu nelaimes 
sākušās, svarīgi tikai tas,

ko jūs darāt un domājat šobrīd, 
nekad nav par vēlu sev pateikt

                           VISS PIETIEK
un sākt mainīt savu dzīvi uz 

labo pusi”
/lektore Natālija Lapiņa/

Š. g. 13. februārī Asares pamatskolā, 
klubiņa „Mūžizglītības lekciju cikla” 
ietvaros, notika lekcija „Kā sasniegt 
vēlamo...” ko mums nolasīja lektore 
Natālija Lapiņa.

Šajā lekcijā mēs saņēmām daudzas at-
bildes uz tiem jautājumiem, kuri mūs bieži 
vien nomoka un neļauj būt patiesi brīviem un 
laimīgiem.

Kā, piemēram, kā labāk dzīvot..., ko darīt, 
ja vingrojot un sportojot, ēdot skaitot kalori-
jas joprojām vēlamo svaru nesasniedzam..., 
ko darīt, ja neesam mierā ar to kā dzīvojam 
šobrīd..., ko darīt, ja esam nelaimīgi..

Noklausoties lekciju, lekcijas apmeklētājas 
izteica sekojošas domas, ka lekcija esot bijusi 
ļoti noderīga tieši sevis pilnveidošanai, lekcijā 
dzirdētais esot bijis apstiprinājums tam, ka ir 
uz pareizā ceļa, lai sasniegtu vēlamo, tā bijusi 
ierosinoša un iedrošinoša kaut ko mainīt savā 
dzīvē u. c.

Nākošā plānotā lekcija Asares pamatskolā 
notiks piektdien 26. martā, plkst. 14.00. Lekciju 
lasīs ģimenes psihoterapeite Tatjana Vidavska 
– Rusnaka. Lekcijas tēma „Kā pārdzīvot krīzi 
un būt laimīgam”.

Aprīļa pirmajā nedēļa savās zināšanas ar 
mums dalīsies jaunā stiliste Laila Kantāne. 

Laipni aicināti piedalīties!
Klubiņa „Mūžizglītības lekciju cikls” 

vadītāja Ilze setkovska

Mums projekta darba grupai ir liels prieks 
par iedzīvotāju atsaucību, līdzdarbošanos. 
Pateicoties projektam „Būsim kopā” snaudo-
šie spēki, spējas un talanti atdzīvojās, un mēs 
atklājām, ka esam kļuvuši daudz varenāki.

Projekta darba grupa

Šī gada 20. un  21. februārī Jēkabpi-
lī notika Latvijas amatierteātru Zemgales 
reģiona skate. Šajā skatē piedalījās arī 
Aknīstes amatierteātris ar M. Zīles lugu 
„Sunītis un viņa kauliņš”. Lugas režisore 
ir Veronika Papaurele. Kopumā skatē pie-
dalījās 13 kolektīvi. Jāatzīmē, ka aknīstieši 
šāda veida skatē piedalījās pirmo reizi. Bija 
satraukums par visu. Īpaši par to, ka luga 
tika izrādīta pirmo reizi pēc iestudēšanas. 
Parasti pirmie vērtētāji bija Aknīstes nova-
da iedzīvotāji, bet šoreiz – žūrijas komisija, 
kuras sastāvā bija Latvijas Universitātes 

aicinājums!
Viena teikuma veidā raksturojiet Ak-

nīstes novadu, lai varētu atpazīt un iz-
mantot kā saukli X Latvijas skolu Jaunat-
nes dziesmu un deju svētkos gājiena lai-
kā. Informāciju iesūtīt uz e-pastu lasma.
prande@inbox.lv līdz 15. aprīlim.

aknīstes amatierteātris piedalās 
zemgales reģiona skatē

Literatūras, folkloras un 
mākslas institūta direktors, 
teātra kritiķis, literatūrzināt-
nieks Benedikts Kalnačs, 
teātra kritiķe Ilze Kļaviņa 
un režisors Valdis Lūriņš.

Pēc izrādes ar režisori 
tikās žūrija un nedaudz iz-
vērtēja spēli. Viņi atzīmēja, 
ka aknīstiešiem ir labi gan 
vīriešu, gan sieviešu lomu 
atveidotāji. 

Aknīstiešu vērtējumam m. zīles luga 
„sunītis un viņa kauliņš” tiks izrādīta 27. 
martā plkst. 15.00 aknīstes vidusskolā. 
Laipni aicināti!

Kultūras darba koordinatore l. prande
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Netālu no Gārsenes centra sniegā ie-
brauktas sliedes aizved uz vietu, kur daudzas 
ziemas gārsenieši, aknīstieši, tuvāki un tālāki 
kaimiņi dodas izbaudīt ziemas priekus. Tas ir 
Sārkalns – „Sārenieks”. Par šī kalna pareizo 
nosaukumu arī ir bijuši strīdi. Kā vēsture stās-
ta, tad nosaukums cēlies no igauņu valodas 
Saars, bet latviskojot tas kļuvis par Sāra kalnu. 
Nu jau daudzus gadus šī īpašuma saimnieki 
ir Brakovsku ģimene. Juris Brakovskis slēpo-
šanas trases pilnveidošanā strādājis vairākus 
gadu desmitus. Lai atskatītos uz paveikto un 
nedaudz pasapņotu par nākotni, uzaicināju 
Juri uz sarunu. 

Tas aizsācies astoņdesmitajos gados, 
kad bija kolhozi un citādākas saimniekošanas 
metodes. Šajā laikā saimnieka  Saara zeme 
un Dienvidsusējas senlejas krasts piederējis 
kolhozam „Gārsene”. Kalna nogāze bija ap-
augusi ar krūmiem un lejā pārpurvojusies upī-
tes vecā gultne. Taču Jurim, pēc desmit gadu 
prombūtnes, atgriežoties dzimtajā Gārsenē, 
vieta bija pazīstama, kur kopā ar draugiem 
pavadītas ziemas un vasaras. Tā radās pār-
liecība, ka vajag īstenot sapņus, jo trases un 
pacēlāju izveidošana Jurim nebija sveša lieta, 
kaut ko  līdzīgu bija izveidojis Kalsnavā. 

Sākums bija ļoti grūts. Pirmais darbs bija 
troses līnijas un nobrauciena trases attīrīšana 
no krūmiem. Šajā laikā Gārsenē tika rīkotas 
talkas Ošu alejas un upesmalas sakārtošanai, 
bet daļa talcinieku devās darbā uz Sārkal-
niem.  

 Par visiem šiem gadiem Jurim saglabā-
ti pieraksti ar interesantākajiem notikumiem, 
datiem par sniegainākajām un trūcīgākajām 
ziemām. Tāpēc bez īpašas domāšanas Juris 
stāsta, ka pirmais nobrauciens esot bijis 1986. 
gada 31. janvārī. Pašlaik Sāra kalnā rit 24. 
sezona. Var atzīmēt, ka šī ir viena no labā-
kajām. Ir bijušas pavisam tukšas ziemas- trīs 
reizes nobraucieni no kalna, un viss. Kā Juris 
saka – priekš „ķeksīša”. Sniegiem trūcīgajās 
ziemās tika apmeklēti citi Latvijas kalni.   Tas 
liecina, ka Brakovsku ģimenei slēpošana nav 
tikai vienkārši aizraušanās, tā ir daļiņa no viņu 
dzīves. 

Vislielākais pārbaudījums „Sārkalnu” 

saimniekiem bija četrus gadus atpakaļ, kad 
ugunsnelaime nopostīja namiņu un laipas. 
„Bet kalns taču palika.”- tā sprieda ugunsdzē-
sēji. Vai tā bija zīme, ka jābeidz? Vai lai paliek 
kā ir, atjaunot kā bija, vai 
uztaisīt labāk? Šie jautā-
jumi virmoja  saimnieka 
galvā. Slēpotāju pulciņā 
tika nolemts, ka kaut 
kāda pajumte vajadzīga-
vai nu vecs automobilis, 
vilciena vagons vai kas 
cits. Tika izlemts būvēt 
namiņu.  Tad arī darbs 
tika turpināts ar pilnu 
jaudu. Drīzumā parādī-
jās namiņš, par ko lielu 
paldies kalna saimnieks 
saka Pēterim Deksnim. 
Juris atzīmē, ka paveikts 
ir daudz, bet darāmā vēl 
ir ļoti, ļoti daudz. Vislielā-
kais atbalsts ir dēli Juris 
un Māris, jo arī viņiem 
kalns un slēpošana ir daļa no sirds. Tāpēc 
netiek skaitītas stundas ne ziemā, ne vasarā, 
kas pavadītas trasē. 

Juris ar prieku atceras senos, labos kol-
hoza laikus, kad daudz tika palīdzēts šīs at-
pūtas vietas izveidē. Pēc tam palīdzīga roka 
tika sniegta no Gārsenes pagasta vadības. 
Lielu paldies jāpasaka arī z/s „Jaunplikši” un 
z/s „Dālderi” īpašniekiem par sniegto palīdzī-
bu. Ar Ulda Linarta palīdzību „Latvijas valsts 
meži” ziedojuši līdzekļus namiņa celtniecības 
uzsākšanai. Kā palīgus Juris atceras Jāni 
Bondaru, Egonu Tunķeli, Modri Porieti, darb-
nīcu „večus” un aizsaulē aizgājušo Pēteri 
Miglānu. Kaut toreiz vēl mazi būdami, daudz 
palīdzējuši Dainis, Jancis, Ainis, Raimonds, 
Mārtiņš, Alvis, Boriss, Nauris un vēl daudzi 
bērni, ka visus neuzskaitīt. Par to Juris visiem 
saka lielu paldies. 

Slēpošanas kalnu apmeklē gārsenieši, 
aknīstieši, Krauju iedzīvotāji. Bijuši skolēni no 
Rubeņiem, Viesītes un Biržiem.

Šogad sniega ir pārpārēm, tāpēc sniega 
lielgabals netiek izmantots. Iepriekšējos ga-
dos to izmantoja sniega papildināšanai. Visu 
kalnu noklāt ar mākslīgo sniegu nav iespē-
jams. Sniega pūtējs ir dēla Jura ideja, kuru 
viņš izvēlējās kā diplomprojekta tēmu Teh-
niskajā fakultātē Jelgavas Lauksaimniecības 
universitātē. 

Atskatoties uz aizvadītajiem gadiem, trasē 
vērojama slēpotāju paaudžu maiņa. Kādreizē-
jie puiši un meitenes, tagad uz kalnu ved savu 
jauno paaudzi un tas liecina 
par to, ka šis darbs, ko dara 
Juris, ir vajadzīgs. Un tas ir 
augstākais novērtējums. 

Juris atzīst, ka liela 
problēma ir slēpošanas in-
ventārs. Ar slēpju un zāba-
ku iegādi ir visādi gājis. At-
kal jāatceras kolhoza laiki, 
kad tika iegādātas pirmās 
slēpes un zābaki. Gadu 
gaitā inventārs iegādāts 
gan pašu spēkiem, gan pa-
līdzējuši draugi Vācijā. Nu 

jau daudzas slēpes un zābaki ir pagalam. . 
Saimnieks uzsver, ja vēlēšanās nopietni slē-
pot, tad ieteicams ņemt līdzi savu aprīkojumu. 
Arī samaksa par slēpošanu ir salīdzinoši ne-
liela, gandrīz ziedojumu veidā. Lai arī Sāra 
kalna trase ir stāva un interesanta, tā nevar 

konkurēt ar lielajām piepilsētu atpūtas vietām. 
Taču trase kalpo savas ģimenes priekam un 
tiem kaimiņu pagastu entuziastiem, kuri nedē-
ļas nogalēs vai vakara stundās vēlas izbaudīt, 
kā sniegs gurkst zem slēpēm un vējš svilpo 
gar ausīm.

Slēpošanas trases augstums sākumā bija 
25m, tagad tas ir 31m.Nobrauciena garums 
palielināts no150m uz 260m, pacēlāja troses 
garums palielināts no 150 m uz 220m. 

Runājot par nākotnes iecerēm, Juris ilgi 
raugās tālumā. Tuvākajā nākotnē plānots 
pabeigt uzbērumu, pārvietot torni, kā arī ierī-
kot pacēlāju ar tureklīšiem. Jāturpina namiņa 
iekārtošana, derētu arī pacēlājs „kamaniņu 
trasē”. Noskatīta vieta lēzenam kalniņam, kur 
varētu apgūt pirmās slēpošanas iemaņas. Ar 
laiku varētu izcirst taciņas, kas savienotu Sāra 
kalnu ar parku. Tad ziemā varētu slēpot ar 
distances slēpēm, vasarā nūjotu vai ietu pār-
gājienos, brauktu ar velosipēdiem.  Bet, ja at-
rastos kāds nopietns sponsors, tad nākotnes 
vīzijas iegūtu pavisam citu apjomu. Sāra kalnā 
pakājē pārpurvoto daļu varētu iztīrīt un atjau-
not upes veco gultni, izrakt kanāliņus, tos aiz-
sprostot un tad jau varētu vizināties ar ūdens 
motocikliem. Sarunas nobeigumā Juris vēlreiz 
uzsver, ka bez dēlu palīdzības un atbalsta 
diez vai kas sanāktu. Tas, ka Jurim un Mārim 
aktīvā atpūta ir sirdslieta, pamatā ir galvenais 
dzinulis. Kas zin, varbūt šie sapņi kādreiz kļūs 
par īstenību. 

l. prande 

Vaļasprieks paaudžu garumā
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Asares pagastā praktiski pabeigti cieto sa-
dzīves atkritumu izgāztuvju „Urbāni” un „Bu-
buļi” rekultivācijas būvdarbi.

Vienošanās ar LR Vides ministriju par šo 
izgāztuvju rekultivāciju slēgtas 2009. gada 14. 
jūlijā. Būvdarbu iepirkuma līgumi paredzēja 
rekultivācijas būvdarbus veikt līdz 2009. gada 
30. novembrim, bet, sakarā ar ilgstošajiem lie-
tiem novembrī, kas neļāva noklāt rekultivētās 
teritorijas ar augsni, būvdarbu termiņi tika pa-
garināti līdz  2010. gada 31. maijam.

Iestājoties salam, radās iespēja noklāt 
rekultivētās teritorijas ar augsni, nesabojājot 
uzklāto pretinfiltrācijas slāni (mālu), līdz ar to 
būvdarbu veicējs – SIA „Būvmehanizācija” – 
pabeidzis gandrīz visus paredzētos darbus 
abās izgāztuvēs,  izņemot  rekultivēto teritoriju 
apzaļumošanu – zālāju sēšanu. Par šī darba 
veikšanu pavasarī no uzņēmuma saņemta ga-
rantijas vēstule.

Pēc atzinuma no Daugavpils reģionālās 
vides pārvaldes par veikto darbu atbilstību 
prasībām saņemšanas martā plānots pa-
rakstīt objektu nodošanas – pieņemšanas 

aktus, līdz ar to abu izgāztuvju rekultivācijas 
būvdarbi, ar nosacījumu, ka līdz 31.05.2010. 
tiks veikta teritoriju apzaļumošana, būs pa-
beigti.

Projektā plānotās izgāztuves „Urbāni” 
rekultivācijas attiecināmās izmaksas bija Ls 
22 141,70,  faktiskās izmaksas, pēc iepirkumu 
veikšanas – Ls 6060,70, izgāztuves „Bubuļi” 
rekultivācijas plānotās attiecināmās izmaksas  
bija Ls 75 447,91, faktiskās, pēc iepirkumu 
veikšanas – Ls 7 761,62. Kā neattiecināmās 
izmaksas izgāztuves „”Urbāni” rekultivācijai 
izlietoti  Ls  26,26 autoruzraudzībai un  2008.
gadā – Ls 1508,60 rekultivācijas projekta teh-
niskās dokumentācijas sagatavošanai, izgāz-
tuves „Bubuļi” rekultivācijai – Ls 28,56  auto-
ruzraudzībai un Ls 1578,49 – rekultivācijas 
tehniskās dokumentācijas sagatavošanai.

85% no visām projektu attiecināmajām iz-
maksām finansē Eiropas Savienības Kohēzi-
jas fonds, 15% - Aknīstes novada pašvaldība.

Projektu mērķis – samazināt negatīvo ie-
tekmi uz vidi, ko rada vides aizsardzības pra-
sībām neatbilstošas izgāztuves.

pabeigta  izgāztuvju „urbāni” un 
„bubuļi” rekultivācija asares pagastā

 PROJEKTUS “ASARES PAGASTA CSA IZGĀZTUVES “URBĀNI” REKULTIVĀCIJA”, 
“ASARES PAGASTA SLĒGTĀS  CSA IZGĀZTUVES “BUBUĻI” REKULTIVĀCIJA”  

LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠO PROJEKTU IETVAROS IR  AKNĪSTES NOVADA 

PAŠVALDĪBA.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU 

NODROŠINA LR VIDES MINISTRIJA.
Ieguldījums Tavā nākotnē!

MŪsU NOVADA ZeMNIeKI
Ancenē  „Aizpurvu” mājās jau gandrīz div-

desmit gadus saimnieko Ilona Vaiņiute ar vīru 
Pauli un meitām Evitu un Egiju. Ilona šīs mājas 
mantojusi no tēva vecākiem. Pa šiem gadiem 
daudz kas izmēģināts – audzēti gan graudau-
gi, gan dārzeņi tirgum. Tā pamazām tika mek-
lēts labākais saimniekošanas variants. Šobrīd 
zemnieku saimniecība „Aizpurvi” specializējas 
piena un gaļas lopkopībā. Graudaugus audzē 
tikai lopu ēdināšanai savā saimniecībā.   Ilo-
nas un Pauļa pārziņā ir prāvs slaucamu govju 
ganāmpulks un vairāki herefordi. Tā ir gaļas 
lopu šķirne, kura izveidota Anglijā. Šie lielie, 
miermīlīgie lopiņi pielāgoti āra apstākļiem zie-
mā. Ilona stāsta, ka šīs ziemas aukstākajās 
dienās ar bažām gājusi apraudzīt tos, bet viss 
ir kārtībā, jo biezais, kruzuļainais kažoks ļauj 
vieglāk pārvarēt salu. 

Zemnieku saimniecībā piena iegu-
ve aprīkota atbilstoši Eiropas Savienības 
prasībām. Ar LAD struktūrfondu atbalstu 
naturālajām saimniecībām, piesaistot ES 
finansējumu, uzcelta piena māja, iegādātas 
piena slaukšanas un dzesēšanas iekārtas, 
izrakta artēziskā aka. Par piena realizāciju 
Ilona ir apmierināta. Jau gadu produkciju 
savāc piena kooperatīvs „Upeslīči” un norē-
ķini vienmēr ir laicīgi. 

Saimnieki ir gandarīti par to, ka šajos 
grūtajos laikos viņi iztiek bez kredītsaistībām. 
Iepriekšējo gadu laikā iegādāta visa veida teh-
nika. Tagad saimniekojot nav jāgaida palīdzī-
ba no citiem, jo atliek tikai traktoriem nomainīt 
agregātus un darbi iet no rokas. Tas ir Pauļa 
nopelns. Arī tagad, kad ārā vēl dziļa ziema, 
viņš pielabo, sakārto tehniku, lai sezonas laikā 
nerastos nepatīkami pārsteigumi. 

Runājot par palīgiem, Ilona domīgi šūpo 
galvu. Viņiem vienīgie palīgi ir meitas no mā-
cībām brīvajā laikā. Tas patiešām rada izbrī-
nu, ka ganāmpulku, zemi, mežu un māju var 
apsaimniekot divi cilvēki vien. Tas nozīmē, ka 
grūtā un neatlaidīgā darbā netiek skaitītas ne 
stundas, ne dienas. Lielākās talkās gan viņi 
gan aicinot pagasta ļaudis, bet nopietnus palī-
gus pie tehnikas vai lopiem grūti atrast. 

Raugoties ar skatu nākotnē, Ilona cer pa-
lielināt ganāmpulku. Tad jau jādomā par ze-
mes platību palielināšanu, kā arī jaunas kūts 
celtniecību. Tāda iecere jau bijusi iepriekš, bet 
pasliktinoties ekonomiskajai situācijai, jāuz-
gaida. 

Ziemas periods kā visiem zemniekiem, Arī 
Ilonai un Paulim ir mierīgāks. Tad atliek laika 
paskatīties kādu koncertu, labu filmu vai seriā-
lu. Vasarā viņiem par tradīciju kļuvis apmeklēt 
R. Paula rīkotos Līgo svētku koncertus. Pa 
šiem gadiem pabūts Cēsīs, Valmierā, Vents-
pilī un citur. Apmeklēti pasākumi arī blakus 
novados. 

Paulim vaļasprieks ir ūdeņi un makšķerē-
šana, tāpēc pie mājām izrakti divi dīķi. Brīva-
jos brīžos var izmakšķerēt kādu karpu, līni vai 
karūsu. Tikai Ilona ar nožēlu atzīst, ka ar katru 
gadu mazāk atliek brīva laika šim vaļasprie-
kam. 

Drīz jau atkal pavasaris un ierastie darbi 
sāksies no gala. Lai Ilonai un Paulim pietiek 
spēka īstenot nospraustos mērķus.

l. prande



9

KULTŪrA

Biedrības „Manai mazpilsētai Aknīstei” 
Pozitīvās domāšanas klubiņš 

aicina interesentus uz piekto tikšanos 

„mūsu domu spēks”

Laiks: sestdien, 20. martā plkst. 11.00
Vieta: Biedrības telpās Skolas 16a 
(bērnudārzs „Bitīte”)

Tikšanos vada un savās pārdomās 
dalās astroloģe gunta prodišķe.

Ieeja brīva.
Pieteikties, zvanot Skaidrītei, 
t. 65236604 vai 26590352.

Aizvadītā gada reģionālā reforma ir ne-
susi būtiskas pārmaiņas visas Latvijas ie-
dzīvotāju dzīvē. Tā skārusi arī bibliotēkās 
strādājošos, un tieši sadarbības jomā. Līdz 
2009. gada beigām metodisko un konsul-
tatīvo darbu publiskajām bibliotēkām rajo-
nā finansēja Jēkabpils rajona padome, pēc 
teritoriālās reformas noslēguma šo funkci-
ju finansēšanu bija jāuzņemas novadiem. 
2009. gada decembrī Jēkabpils pilsētas 
pašvaldība noslēdza sadarbības līgumus 
ar visu Jēkabpils reģiona novadu pašval-
dībām, arī Aknīstes novada pašvaldību, lai 
nodrošinātu Jēkabpils galvenās bibliotēkas 
kā reģiona galvenās bibliotēkas funkciju 
veikšanu un finansēšanu. Noslēgtie sadar-
bības līgumi arī paredz konkrētu funkciju 
veikšanu.

Jēkabpils galvenā bibliotēka sniedz 
profesionāli metodisko un konsultatīvo pa-
līdzību visām novada bibliotēkām. 

Laba sadarbība ir izveidojusies ar Ak-
nīstes bibliotēkas darbiniekiem vadītāju 
Mariju Čūrišķi, bibliotekārēm Veroniku Pa-
paureli, Līgu Ņikitinu, Gārsenes pagasta 
bibliotēkas vadītāju Initu Lejiņu un Asa-
res pagasta bibliotēkas vadītāju Antoņinu 
Dzenušku.

Tiek organizēti tālākizglītības pasākumi 
novada bibliotēku darbiniekiem: semināri, 
konsultācijas, pieredzes apmaiņas braucie-
ni, kā arī individuālas praktiskas apmācī-

bas, koordinētas apmācības Latvijas valsts 
un Bila & Melindas fonda līdzfinansētā paš-
valdību publisko bibliotēku attīstības projek-
tā „Trešais tēva dēls”. 2010. gada februārī 
Jēkabpilī notika apmācību seminārs „Inter-
neta un televīzijas iespējas informācijas 
laikmetā”, tajā piedalījās arī Aknīstes no-
vada bibliotēku darbinieki.

Galvenā bibliotēka ir starpnieks infor-
mācijas apritē starp LR Kultūras ministriju, 
Latvijas Nacionālas bibliotēkas Bibliotēku 
attīstības institūtu, v/a „Kultūras informā-
cijas sistēmas” un visām novadu bibliotē-
kām.

Tiek uzkrāta, apkopota un analizēta 
profesionālā un statistiskā informācija par 
Aknīstes novada bibliotēku darbu. Apko-
poti novada bibliotēku darbības pārskati ie-
sniegšanai Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Valsts vienotā bibliotēku informācijas 
sistēmā ar bibliotēkām domāto program-
mas moduli Alise–i strādā Aknīstes bibliotē-
ka un Gārsenes pagasta bibliotēka, ceram, 
ka šajā darbā iekļausies arī Asares pagasta 
bibliotēka. Savukārt, Galvenā bibliotēka no-
drošina Reģiona elektroniskā kopkataloga, 
kurā tiek atspoguļoti visu 33 reģiona pub-
lisko bibliotēku krājumi,  darbību un datu 
pieejamību ne tikai Aknīstes novada biblio-
tēku darbiniekiem, bet jebkuram bibliotēkas 
lietotājam.

Aknīstes novada iedzīvotājiem, kļūstot 

bIblIotēKas INFormē
Cienījamie lasītāji!
Novada bibliotēkās gaidīsim uz jauno 

grāmatu izstādi. Ja būsiet to nokavējis,
turpmāk ar jauno grāmatu sarakstu 

varēsiet iepazīties bibliotēkā.
Gaidīsim lasītāju pulkā! 

JĒKAbPILs reģIONA gALVeNĀs 
bIbLIOTĒKAs fUNKcIJU VeIKšANA AKNĪsTes 

NOVADA bIbLIOTĒKĀs

par Jēkabpils galvenās bibliotēkas lietotā-
jiem, tiek nodrošināta galvenās bibliotēkas 
krājuma, datu bāzu, informācijas sistēmu 
pieejamība. 

Vēl viens no svarīgiem galvenās bib-
liotēkas darbības virzieniem ir grāmatu 
lasīšanu popularizējošu pasākumu orga-
nizēšana. Te varētu pieminēt 2009. gadā 
septembrī veiksmīgi noorganizētos Grā-
matu svētkus Aknīstē. Tie bija svētki ne 
tikai reģiona bibliotēku darbiniekiem un 
lasītājiem, bet arī daudziem Aknīstes pil-
sētas, Asares un Gārsenes pagastu  iedzī-
votājiem.

Reģiona teritoriālā reforma ir sadrum-
stalojusi rajonu, tomēr veiksmīgā sadarbība 
starp visām reģiona publiskajām bibliotēkām 
turpinās.

Jēkabpils galvenā bibliotēkas
 vecākā bibliotekāre – metodiķe

rudīte Kļaviņa

Žetonu vakars Aknīstes vidusskolā. Materiālu lasiet 5. lpp.
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sLUDINĀJUMI, INfOrMĀcIJA, APsVeIKUMI, LĪDZJŪTĪbAs

laiks pasākums Norises vieta
16.03 – 22.03.
Atklāšana 16.03 
plkst. 13.00

Fotogrāfiju izstāde „Latviešu likteņzeme – 
Sibīrija”. Atklāšanā piedalās Māra 
Grīnberga.

Aknīstes novadpētniecības 
muzejs

17.,18.,19. 03.
plkst. 18.00

Filma “Rūdolfa mantojums”. Aknīstes BJC

19.03. plkst. 21.00 Balle. Grupa „Tranzīts”. Gārsenes k.n.

25.03.
plkst.14.00

Represēto piemiņas pasākums. Gārsene, Aknīste

26.03.
plkst. 17.00

Izklaidējoša cirka programma no Rīgas. Aknīstes bērnu un jauniešu 
centrs.

27.03. 
plkst. 15.00

Teātra pirmizrāde. M. Zīle „Sunītis un 
viņa kauliņš”.

Aknīstes vidusskola

28.03.
plkst. 14.00

Koncerts. Inga un Normunds.10. gadu 
jubilejas koncerts. 

Gārsenes kultūras nams.

29.03 – 9.04.
Atklāšana 29.03.
plkst. 11.00

Aknīstes novada Lieldienu rokdarbu 
izstāde.

Aknīstes Bērnu un 
jauniešu centrs

Mēneša pēd. nedēļa 
(sekot informācijai)

Stilistes padomi. Laila Kantāne. Asares pamatskola

Ej savu laimi nākotnei kalt
Ar gara spēku, savu prātu un sirdi. 
Ej savu ikdienu spodrināt, ej
Pret straumi, pret vētru un lietu 
cīnoties ej.
                             (V. Kokle Līviņa)

Sveicam marta jubilārus!

Aknīstē
IrēNa gūtmaNe – 50
aNNa lamberga – 50
VIKtors seIKstUļs – 50
jUrIs KoNIšeVsKIs – 60
IrēNa VIļUma – 65
proKoFIjs zaIčeNKoVs – 65
arVīDs  KalNIetIs – 85
VIKtors zDūNIs – 85

Asarē
alFoNs KozUlIņš – 70

Gārsenē
sIlVIja tUņķele – 50
UlDIs VēDzele – 55
regīNa KrasoVsKa – 55
zIta IsoDa – 60
Velta roga – 80

Laime ir sirdi pret sirdi dot, Sev prieku citu 
priekā iemantot, sajust, ka pasaulē šajā 
esi vajadzīgs.
                                             R. Bārda

Liels paldies elenai Denisovai, 
stanislavai Kokinai, Inesei sorokinai 
par vērtīgo dāvinājumu Aknīstes 
novadpētniecības muzejam.

Aknīstes novada pašvaldība,
muzeja vadītāja J. Krasovska.

Pērku apaļu koka galdu (tumši brūnu).

Tel. 26471909

Gaiša, gaiša uguns deg
Tumšajā kaktiņā –
Tur Laimiņa mūžu raksta
Mazajam bērniņam.

Sveicam Baibu ar dēliņa edgara 
piedzimšanu. 
Vēlam prieku laimi, saticību ģimenē!

„Senči”

Ar klusuma brīdi tiekoties
Acīs asaras riešas
Un šodienas saulei
Uz mūžu mūžiem
Melns mākonis, priekšā, 
Šķiet velts. 
                    /N. Dzirkale/

Pieminēsim Mūžībā aizgājušos:

geNoVeFa eglīte
19.10.1931 – 03.02.2010

eValDs sIlIņš
26.03.1936. – 08.02.2010.

jaNīNa gUseVa
29.02.1940. – 21.02.2010.

Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa

Kas ir aizsniegti griesti?
Apziņa, ka tie par zemiem.
Un kas ir noķerts vējš?
Tas, ka par lēnu skrien.
Kas ir sveloša sāpe?
Ziņa, ka nesadzīst.
Un kas ir tavs paša mūžs?
Atzīšanās, ka īss.
          /O. Vācietis/

Sveicam mūsu marta jubilārus:
INDrU melNIecI
VelgU bUIķI
zaNI bērzKalNI
lIeNI KraValI
saNDrU stacjUKeVIčU
lINDU žINDIgU
lIDIjU KolosoVsKU.

              Biedrība
„Manai mazpilsētai Aknīstei”

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

Izsakām līdzjūtību Santai, Evitai un 
Edgaram vectētiņu mūžībā pavadot.

        Gārsenes pamatskolas
1., 5., 8. klases skolēni

un audzinātājas

kultūras pasākumi aknīstes novadā marta mēnesī

Tā kā saule ābeļziedam 
Esiet savam bērnam klāt, 
Lai no jūsu mīlestības 
Viņš var mūžu darināt! 
                 /K. Apškrūma/

Priecājamies kopā ar vecākiem par
eDgara UļjaNoVa UN 
maIra grāVeļa 
nākšanu pasaulē. 


