
Aknīstes nnoovvaaddaa
vvççssttiiss

Nr. 2/13 2014. gada februāris

Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plānotie ieņēmumi 2014.gadam ir 1978301 EUR, plānotie izdevumi – 2952092 EUR.
Pēc ekonomiskajām kategorijām izdevumi saplānoti šādi:
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Pašvaldības lielākie izdevumi plānotajā 2014.gada budžetā ir:

Izdevumi par apkuri EUR 28457
Izdevumi par elektroenerģiju EUR 55108
Transporta pakalpojumi EUR 18440
Pārējie administratīvie izdevumi EUR 59103
Ēku, būvju un telpu remonts EUR 31817
Pasākumu organizēšanas izdevumi EUR 22410
Biroja preču iegāde EUR 14148
Kurināmā iegāde EUR 23477

Degvielas iegāde EUR 47026
Saimniecības preču iegāde EUR 18783
Rezerves daļu iegāde EUR 16662
Celtniecības un remontmateriālu iegāde EUR 21485
Ēdināšanas izdevumi EUR 28194
Procentu maksājumi Valsts kasei EUR 17051
Kapitālais remonts un rekonstrukcija EUR 124024
Sociālā dienesta pabalsti EUR 69138
Aizņēmumu atmaksa EUR 75648
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Budžeta uzturēšanas izdevumu transferti EUR 1412912014.gada
2014. gada 12.februārī

Aknīstes novada domes sēdē pieņemtie lēmumi
Par ceļu un ielu fonda mērķdotācijas sadalījumu 2014.gadam un darba algām
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne, A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, J.Vanags); PRET – nav;

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt Aknīstes novada ceļu un ielu fonda līdzekļu nesadalāmo daļu 2014.gadā – EUR 7114.
2. Apstiprināt Aknīstes novada ceļu un ielu fonda līdzekļu EUR 122304 sadalījumu 2014.gadam:

3. Apstiprināt atlīdzību atbildīgajiem par ceļu un ielu fondu:
Aknīstē – EUR 398,75, t.sk., EUR 304,68 darba alga, EUR 94,07 darba devēja soc.nod.;
Asares pagastā – EUR 121,50, t.sk., EUR 92,84 darba alga, EUR 28,66 darba devēja soc.nod.;
Gārsenes pagastā – EUR 91,33, t.sk., EUR 69,79 darba alga, EUR 21,54 darba devēja soc.nod.

Administrācijas budžetā lielākos izdevumus sastāda pārējie
administratīvie izdevumi EUR 12351. Tie ir novada avīzes iz-
došanas izdevumi, dažādi sludinājumi, reklāmas, preses abonē-
šanas, televīzijas raidījumu un citi izdevumi. Informācijas sis-
tēmu uzturēšanai paredzēti EUR 5691. Izdevumi par apkuri sa-
stāda EUR 8537. Administrācijas ēkā no pamatlīdzekļiem par EUR
4269 ir paredzēts iegādāties jaunu kopētāju, datoru un videokameru.
Šogad visi pārējie pabalsti un maksājumi iedzīvotājiem, kas tiek
maksāti uz pašvaldības saistošo noteikumu pamata, tiek plāno-
ti pie sociālā dienesta budžeta un sastāda EUR 22197. Tie ir bēr-
nu dzimšanas pabalsti, apbedīšanas pabalsti, maksājumi 3. un 4.kla-
ses skolēnu pusdienu 50% atmaksai, pabalsti bijušajiem priekš-
sēdētājiem u.c.

Aknīstes vidusskolas budžetā lielākos izdevumus sastāda izde-
vumi par elektroenerģiju EUR 9976, , malkas iegādes izdevumi EUR
9960. Šogad paredzēti līdzekļi vidusskolas zēnu mājturības kabi-
neta remontam EUR 4270. Vidusskolai no pamatlīdzekļiem ir pa-
redzēts iegādāties jaunus darbgaldus zēnu mājturības kabinetam par
EUR 4269. Vidusskolas kapitālajam remontam ir ieplānoti EUR
9960.Pie vidusskolas budžeta ir ieplānoti līdzekļi transfertmaksā-
jumiem EUR 28600. Tie ir maksājumi, kas jāveic par izglītības ie-
gūšanu tiem bērniem, kuri mācās citās skolās, bet deklarētā dzīve-
svieta ir Aknīstes novadā. Šajā summā ir plānoti līdzekļi arī Viesītes
sporta skolas līdzfinansēšanai.

Asares pamatskolas budžetā lielākos izdevumus sastāda apku-
re EUR 6403 un skolēnu ēdināšanas izdevumi EUR 8093.

PII Bitītes budžetā lielākie izdevumi ir par apkuri EUR 19920,
bērnu ēdināšanas izdevumi EUR 15652 un izdevumi par elektroe-
nerģiju EUR 5691.

BJC budžetā šogad paredzēti līdzekļi mākslas skolas telpu re-
montam EUR 5193.

Kultūras un sporta budžetā lielākos izdevumus sastāda pārējie
administratīvie izdevumi Ls 15922, Šajā summā ir kultūras pārvaldes
uzturēšanas izdevumi EUR 7490, veselības veicināšanas programmas
izpildes izdevumi EUR 2134, autoratlīdzības izdevumi, maksāju-
mi par publiskajiem izpildījumiem u.c. Dažādu pasākumu organi-
zēšanai 2014.gadā ir plānoti EUR 22410. Gārsenes kultūras nama
zāles remontam plānoti EUR 17137.

Tūrisma budžetā lielākie izdevumi EUR 4980 plānoti dažādiem
remontiem- gan Gārsenes viesnīcas remontam, gan Aknīstes Svētavota
kāpņu remontam, u.c.

Muzeja budžetā šogad paredzēti līdzekļi EUR 4441 ūdensap-
gādes un kanalizācijas tīklu ierīkošanai muzeja ēkā.

Sociālā dienesta budžetā lielākos izdevumus sastāda pabalsti EUR
91335, no tiem: 

GMI pabalsti   EUR 34150
pabalsti ēdināšanai EUR 9960
dzīvokļu pabalsti EUR 9661
pabalsti veselības aprūpei EUR 9960
soc, garantijas bāreņiem un audžuģimenēm EUR 4553
pārējie pabalsti EUR 854
maksājumi iedz. pēc saistošajiem not. EUR 22197
Pie sociālā dienesta budžeta ir plānoti transfertmaksājumi par

sociālo iestāžu pakalpojumu sniegšanu EUR 112691. Tās ir mak-
sas pansionātiem, kuros mīt mūsu novada pensionāri.

Sociālajam dienestam ieplānoti līdzekļi sociālās mājas vai so-
ciālo dzīvokļu izveidošanai EUR 42686.

Pie sociālā dienesta budžeta ir ieplānoti ieguldījumi kapitālsa-
biedrībā EUR 5834. Tas ir ieguldījums Aknīstes VSAC, lai nodro-
šinātu divu speciālistu pieejamību novada iedzīvotājiem.

Tautsaimniecības budžetā lielākie izdevumi ir par elektroener-
ģiju EUR 11383, par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem EUR
4269. Pārējie administratīvie izdevumi plānoti EUR 11383, no tiem
EUR 2791 ir būvvaldes uzturēšanas izdevumi. Transportlīdzekļu uz-
turēšanai un remontiem paredzēti EUR 7825, degvielai EUR 35572,
autotransporta rezerves daļām EUR 12521. Šogad tautsaimniecības
budžetā ir paredzēta līdzekļi Aknīstes kapličas jaunbūves uzsākša-
nai EUR 21343, Aknīstes Tirgus ielas apgaismojuma ierīkošanai EUR
4980. Paredzēti līdzekļi pašvaldībai piederošo dzīvojamo māju iek-
šējo ūdens un kanalizācijas tīklu ierīkošanai EUR 14229.
Tautsaimniecības budžetā ir ieplānoti līdzekļi norādes zīmju un sa-
imnieciskā inventāra iegādei par EUR 6118.

Gārsenes pagasta pārvaldes budžetā ir ieplānoti līdzekļi celtniecības
un remontmateriāliem EUR 4270 pašvaldības dzīvokļu un māju re-
montiem, transporta pakalpojumiem paredzēti EUR 4980 – pārsvarā
tie ir malkas piegādes izdevumi. Ieplānoti līdzekļi kapitālajiem re-
montiem EUR 9248.

Asares pagasta pārvaldes budžetā lielākos izdevumus sastāda mal-
kas iegāde EUR 7114, izdevumi par elektroenerģiju EUR 8822 un
pārējie administratīvie izdevumi EUR 4980.

Aknīstes novada pašvaldībai 2014.gadā ir jāatmaksā saņemtie
aizņēmumi EUR 75648.

Pie attiecīgo struktūrvienību plānotajiem budžeta izdevumiem
ir pievienoti projektu līdzekļi. Tie ir naudas līdzekļi, kas pašvaldī-
bai tika ieskaitīti un palika neizlietoti no iepriekšējiem gadiem: 

EUR 741756. Projekts „Augšzemes un Skolas ielu rekonstruk-
cija Aknīstes pilsētā”.

EUR 117570. Projekts ‘Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes no-
vada Asares ciemā”.

Materiālu sagatavoja ekonomiste M. Zajeva
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Par saistošo noteikumu Nr.1/2014 „Grozījumi Aknīstes no-
vada domes 2013.gada 6.februāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Par Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plānu
2013.gadam”” apstiprināšanu

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne,
A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, J.Vanags); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1/2014 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 2013.gada 6.februāra saistošajos noteiku-
mos Nr.2 „Par Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plānu
2013.gadam””. (publicēti www.akniste.lv sadaļā – Saistošie notei-
kumi)

Par saistošo noteikumu Nr.2/2014 „Grozījumi Aknīstes no-
vada domes 2013.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.5
„Par Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plānu 2013.ga-
dam”” apstiprināšanu

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne,
A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, J.Vanags); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2/2014 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 2013.gada 27.februāra saistošajos noteikumos
Nr.5 „Par Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plānu 2013.ga-
dam””. (publicēti www.akniste.lv sadaļā – Saistošie noteikumi)

Par saistošo noteikumu Nr.3/2014 „Par Aknīstes novada pa-
švaldības pamatbudžeta plānu 2014.gadam”” apstiprināšanu

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne,
A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, J.Vanags); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības saistošos noteikumus
Nr.3/2014 „Par Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plānu
2014.gadam”. (publicēti www.akniste.lv sadaļā – Saistošie notei-
kumi)

Par saistošo noteikumu Nr.4/2014 „Par Aknīstes novada pa-
švaldības speciālā budžeta plānu 2014.gadam”” apstiprināša-
nu

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne,
A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, J.Vanags); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības saistošos noteikumus
Nr.4/2014 „Par Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plā-
nu 2014.gadam”. (publicēti www.akniste.lv sadaļā – Saistošie no-
teikumi)

Par Aknīstes novada izglītības iestāžu izdevumu tāmju ap-
stiprināšanu 2014.gadam savstarpējiem norēķiniem

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne,
A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, J.Vanags); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt izdevumu tāmi vienam izglītojamajam Aknīstes no-
vada izglītības iestādēs no 01.01.2014.-31.08.2014.: 

Aknīstes vidusskolā – EUR 62,41;
Asares pamatskolā – EUR 116,02;
Gārsenes pamatskolā – EUR 131,97;
pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte” – EUR 172,44. 

Par līgumu slēgšanu un noslēgto līgumu apstiprināšanu
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne,

A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS
– 1 (J.Vanags), Aknīstes novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt līgumu ar A.E. par muzikālo pakalpojumu 2013.gada
26.decembrī Asares kultūras namā. Līguma summa Ls 250,00 (EUR
355,72).

2. Apstiprināt līgumu ar S.A. par bērna ievietošanu audžuģimenē
no 05.12.2013.- 30.01.2014. 

3. Apstiprināt līgumu ar nodibinājumu „Latgales Reģionālais

atbalsta centrs „Rasas pērles” par valsts apmaksātu sociālās re-
habilitācijas pakalpojumu sniegšanu 2 personām. 

4. Apstiprināt SIA „Aknīstes Pakalpojumi” līgumu ar Aknīstes
novada pašvaldību par siltumenerģijas piegādi un lietošanu Skolas
ielā 7 un Skolas ielā 16a, Aknīstē. 

5. Apstiprināt autora atlīdzības līgumu ar A.R. par autordarba
– Meža skola izpildi Aknīstes bērnu un jauniešu centrā 28.12.2013.
Līguma summa Ls 76,00 (EUR 108,14).

6. Apstiprināt sadarbības līgumu ar fondu „KULTŪRA.LV” par
mākslinieciskās programmas nodrošināšanu Aknīstes novadā Vecgada
vakara svētku ietvaros 30.12.2013. Līguma summa Ls 739,77 (EUR
1 052,60).

7. Apstiprināt līgumu ar z/s „Sprīdīši” par atpūtas pasākuma ap-
skaņošanu 01.01.2014. Aknīstes bērnu un jauniešu centrā. Līguma
summa Ls 302,50 (EUR 430,42).

8. Apstiprināt līgumu ar AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” par
Aknīstes novada autoceļu un ielu ceļa klātnes planēšanu. Līguma
cena autoceļu planēšanai visā braucamās daļas platumā Aknīstes,
Asares un Gārsenes pagastos – EUR 38,93 jeb Ls 27,36 par 1 te-
košo kilometru; līguma cena Aknīstes pilsētas ielu planēšanai visā
braucamās daļas platumā – EUR 40,88 jeb Ls 28,73 par 1 tekošo
kilometru.

9. Apstiprināt līgumu ar Valsts reģionālās attīstības aģentū-
ru par Valsts informācijas sistēmu savietotāja izmantošanu un datu
sniegšanu.

10. Apstiprināt līgumu ar Valsts ieņēmumu dienestu par in-
formācijas sniegšanu tiešsaistes režīmā, izmantojot Valsts reģionālās
attīstības aģentūras E-pakalpojumu infrastruktūru. 

11. Apstiprināt vienošanos par grozījumiem līgumā ar Valsts ie-
ņēmumu dienestu par informācijas sniegšanu tiešsaistes režīmā,
izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras E-pakalpojumu in-
frastruktūru. 

12. Apstiprināt līgumu ar SIA „Latgales druka” par poligrā-
fisko pakalpojumu sniegšanu. 

13. Apstiprināt vienošanos ar VAS „Latvijas Valsts radio un
televīzijas centrs” par kvalificēta sertifikāta (eParaksts) apmaksu.
Summa EUR 52,01 (Ls 36,54).

14. Apstiprināt pārjaunojuma līgumu ar SIA „Aknīstes
Pakalpojumi” par zemes nomu Skolas ielā 19a, Dzirnavu ielā 21a,
Aknīstē, ūdenssaimniecības projekta realizācijai. Nomas maksa EUR
56,00 gadā.

15. Apstiprināt līgumu ar Kultūras informācijas sistēmu cen-
tru par datortehnikas bezatlīdzības lietošanu Aknīstes novada bib-
liotēkās. 

16. Apstiprināt līgumu ar z/s „Priedītes” par skursteņa demontāžu
un pārbūvi Asares pagasta pārvaldei. Līguma summa EUR 240,00.

17. Apstiprināt līgumu ar z/s „Kristāli” par autoceļu mehani-
zētu sniega tīrīšanu Aknīstes novada Gārsenes pagastā. Līgumcena
EUR 11,36 par 1 notīrīto kilometru visā ceļa braucamās daļas pla-
tumā.

18. Apstiprināt līgumu ar SIA „Siliņi” par autoceļu mehanizē-
tu sniega tīrīšanu Aknīstes novada Asares pagastā. Līgumcena EUR
12,91 par 1 notīrīto kilometru visā ceļa braucamās daļas platumā.

19. Apstiprināt 13.01.2014. līgumu Nr.8 ar SIA „Karšu izdev-
niecība Jāņa sēta”, reģ. Nr. 40003426448, juridiskā adrese: Krasta
iela 105a, Rīga, par Sēlijas novada tūrisma kartes izgatavošanu.
Līguma summa EUR 280,96.

20. Apstiprināt pasūtījumu saskaņā ar 2009.g. 4.septembra
Bibliotēku informācijas sistēmas ALISE piegādes un pakalpojumu
līgumu Nr.A120/2009 par BIS ALISE uzturēšanas pakalpojumu snieg-
šanu. Līguma summa EUR 921,95.

21. Apstiprināt autora atlīdzības līgumu ar A.B. par autordarba
– Kamēr varam, tikmēr darām izpildi Gārsenes kultūras namā
17.01.2014. Līguma summa EUR 143,00.

22. Apstiprināt līgumu ar R.M. par muzikālo pakalpojumu no-
vada arodbiedrības darbinieku ballē Asares kultūras namā
17.01.2014. Līguma summa EUR 284,57 (Ls 200,00).

23. Apstiprināt līgumu ar „Mr.music” par pasākuma muzikā-
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lo noformējumu novada arodbiedrības darbinieku ballē Asares kul-
tūras namā 17.01.2014. Līguma summa EUR 75,00 (Ls 52,71).

24. Apstiprināt vienošanos ar SIA „Siltumkomforts” par gro-
zījumu izdarīšanu būvdarbu līgumā ERAF projektā
„Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes novada Asares ciemā”. 

25. Apstiprināt vienošanos ar nodibinājumu „Latvijas Bērnu
fonds” pie līguma Nr.75.

26. Apstiprināt vienošanos ar SIA „Art un ecēt” par sadarbī-
bu projektā „Dokumentālās filmas Ghetto games” demonstrēšana
100 vietās Latvijā”.

27. Apstiprināt līgumu ar SIA „Latgales reģionālā televīzija”
par stāstu filmēšanu un demonstrēšanu, pašvaldības un tās iestāžu
nekomerciāla satura informācijas izvietošanu TV ēterā. Līguma sum-
ma Ls 95,59 (EUR 136,01).

28. Slēgt deleģēšanas līgumu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldī-
bu par pedagoģiski medicīniskās komisijas darbības nodrošināša-
nu un pieejamību bērniem ar speciālām vajadzībām. 

29. Slēgt līgumu ar SIA „WATEX” par apkopes darbu veikša-
nu ūdens sagatavošanas stacijās Ancenes un Asares ciematos. Līguma
summa EUR 725,52.

30. Slēgt līgumu ar SIA „ALIGVA” par ugunsdrošības signa-
lizācijas tehnisko apkalpošanu1 reizi ceturksnī Asares kultūras namā.
Līguma summa EUR 48,40 ceturksnī.

31. Slēgt līgumu ar SIA „ZZ Dats” par elektroniskā pakalpo-
juma „Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa portālā www.latvija.lv”
pašvaldības puses atbalsta programmatūras uzturēšanu. Līguma sum-
ma EUR 363,00 gadā.

32. Slēgt līgumu ar AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Jēkabpils
ceļu rajons un VAS „Latvijas valsts ceļi” par Aknīstes pilsētas tran-
zīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu 2014.gadā.
Līgumcena no pašvaldības budžeta EUR 9229,19. 

33. Slēgt līgumu ar biedrību AKKA/LAA par tiesībām izmantot
autoru muzikālus, literārus un horeogrāfiskus darbus publiskā iz-
pildījumā.

Par Nolikuma par Aknīstes novada pašvaldības piedāvāta-
jiem tūrisma maksas pakalpojumiem apstiprināšanu

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne,
A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, A.Voitiške); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt Nolikumu par Aknīstes novada pašvaldības piedā-
vātajiem tūrisma maksas pakalpojumiem. (publicēts www.akniste.lv
sadaļā – Dome/Apstiprinātie noteikumi, nolikumi)

Par „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” tāmes
2014.gadam apstiprināšanu

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne,
A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, A.Voitiške); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt vienas personas uzturēšanās izdevumus, tāmi, ilg-
stošas sociālās aprūpes iestādē SIA „Aknīstes VSAC” ar
2014.gada 1.janvāri – EUR 505,00 mēnesī (1 diena – EUR 16,60),
t.sk.:

1) darba alga, t.sk. VSAOI – EUR 344,00;
pakalpojumi – EUR 17,00;
apkure – EUR 9,00;
elektroenerģija – EUR 19,00
ūdens u.c. enerģ.mat. – EUR 5,00;
pārējie izdevumi – EUR 7,00. Kopā izmaksas – EUR 401,00
2) mainīgās izmaksas:
medikamenti – EUR 13,00;
higiēnas preces – EUR 22,00;
ēdināšana – EUR 69,00.Kopā izmaksas – EUR 104,00
2. Apstiprināt norēķinu kārtību ar SIA „Aknīstes VSAC” par snieg-

tajiem pakalpojumiem:
1) samaksu samazinot par summu, kādu iestāde ietur no ievie-

totās personas pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta;
2) ja iestādē ievietoto personu skaits ir mazāks par 23, pašval-

dība sedz nemainīgās izmaksas par 23 personām, aprēķinā vado-
ties no vidējās maksājuma sadales proporcijas: 61,5% sedz pašvaldība,
38,5% - no personai izmaksātās pensijas vai valsts sociālā nodro-
šinājuma pabalsta daļas.

Par Aknīstes novada pašvaldības atlīdzības nolikuma ap-
stiprināšanu

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne,
A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, A.Voitiške); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Aknīstes novada pašvaldības
Atlīdzības nolikumu, kas apstiprināts 2013.gada 6.februāra
Aknīstes novada domes sēdē (prot.Nr.2, 6.#).

2. Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības Atlīdzības noliku-
mu. (publicēts www.akniste.lv sadaļā – Dome/Apstiprinātie notei-
kumi, nolikumi)

Par novada kultūras pasākumu plāna un novada veselības
veicināšanas plāna apstiprināšanu

Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne,
A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS
– 1 (J.Vanags), Aknīstes novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Aknīstes novada kultūras pasākumu plānu 2014.ga-
dam. 

2. Apstiprināt Aknīstes novada veselības veicināšanas pasāku-
mu plānu 2014.gadam. 

(publicēti www.akniste.lv sadaļā – Dome/Domes sēžu lēmumi)

Par pašvaldības materiālo pabalstu piešķiršanu
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne,

A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, J.Vanags); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt 3 personām apbedīšanas pabalstu. Kopā EUR 225,00.
2. Piešķirt 1 personai pabalstu sakarā ar bērnu piedzimšanu. Kopā

EUR 300,00.
3. Piešķirt 1 personai vienreizēju materiālo pabalstu EUR 53,06

ārkārtas situācijai.
4. Piešķirt brīvpusdienas 50% apmērā uz laiku no 01.02. –

31.05.2014. 9 skolēniem.
5. Piešķirt brīvpusdienas 100% apmērā uz laiku no 01.02. –

31.05.2014. 14 skolēniem.
6. Piešķirt brīvpusdienas 100% apmērā uz nenoteiktu laiku17

PII „Bitīte” audzēkņiem.

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne,

A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, J.Vanags); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

1. Izīrēt SIA „Susurs ID” dzīvokli „Spodras”- 7, Ancenē, Asares
pagastā, Aknīstes novadā, uz 2 mēnešiem.

2. Izīrēt Z.K. istabu Dzirnavu ielā 9, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Par pašvaldības mantas (dzīvokļu) atsavināšanu
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne,

A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, J.Vanags); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai dzīvokļus Nr. 3, Nr.4 „Spīdolas”, Aknīstes
pagastā, Aknīstes novadā.

2. Uzdot pašvaldības izpilddirektorei L.Vārnai organizēt pa-
švaldības nekustamo īpašumu atsavināšanas procesu.

Par saistošo noteikumu Nr.5/2014 „Grozījums Aknīstes no-
vada domes 2009.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos Nr.14
„Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, ne-
izvērtējot to materiālo stāvokli”” apstiprināšanu

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne,
A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, J.Vanags); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
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Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.
5/2014 „Grozījums Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra
saistošajos noteikumos Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes
novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli””. (publi-
cēti www.akniste.lv sadaļā – Saistošie noteikumi/Saistošo noteiku-
mu projekti)

Par saistošo noteikumu Nr.6/2014 „Grozījums Aknīstes no-
vada domes 2009.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem,
izvērtējot to materiālo stāvokli”” apstiprināšanu

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne,
A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, J.Vanags); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.
6/2014 „Grozījums Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra
saistošajos noteikumos Nr.13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem
Aknīstes novada iedzīvotājiem, izvērtējot to materiālo stāvokli””.
(publicēti www.akniste.lv sadaļā – Saistošie noteikumi/Saistošo no-
teikumu projekti)

Par saistošo noteikumu Nr.7/2014 „Grozījums Aknīstes
novada domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.11 „Aknīstes novada pašvaldības nolikums”” apstipri-
nāšanu

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne,
A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, J.Vanags); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.
7/2014 „Grozījums Aknīstes novada domes 2009.gada 1.jūlija sa-
istošajos noteikumos Nr.1 „Aknīstes novada pašvaldības nolikums””.
(publicēti www.akniste.lv sadaļā – Saistošie noteikumi)

Par atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības izpilddirektorei
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne,

A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, J.Vanags); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt Aknīstes novada pašvaldības izpilddirektorei Ligitai
Vārnai neizmantoto atvaļinājuma daļu – 1 kalendāra nedēļu un pa-
pildatvaļinājumu 8 darba dienas par laika posmu no 04.05.2012. līdz
03.05.2013., no 11.03.2014. līdz 28.03.2014.

2. L.Vārnu atvaļinājuma laikā aizvietos saimniecības daļas va-
dītājs Normunds Zariņš.

3. Par aizvietošanu N.Zariņam noteikt piemaksu 30% apmērā
no viņa darba algas.

Par Aknīstes novada domes 16.12.2013. (prot. Nr.18, 3.#) lē-
muma atcelšanu un SIA „Aknīstes veselības un sociālās aprū-
pes centrs” pamatkapitāla palielināšanu

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne,
A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, J.Vanags); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

1. Atcelt Aknīstes novada domes 16.12.2013. (prot. Nr.18, 3.#)
lēmumu „SIA „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” ie-
snieguma izskatīšana”.

2. Palielināt SIA „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs”,
reģistrācijas Nr. 40003331306 (turpmāk tekstā - Sabiedrība) pa-
matkapitālu ar naudas ieguldījumu EUR 5783,00(pieci tūkstoši sep-
tiņi simti astoņdesmit trīs eiro un 0 centi).

3. Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas notei-
kumus.

4. Apstiprināt Sabiedrības Statūtus jaunā redakcijā.
5. Uzdot Sabiebrības valdei veikt visas darbības, kas nepiecie-

šamas pamatkapitāla izmaiņu reģistrēšanai Komercreģistrā.
6. Noteikt, ka naudas ieguldījums EUR 5783,00 izmantojams,

lai nodrošinātu 2 speciālistu pieejamību novada iedzīvotājiem.

Par pašvaldības zemes nomu
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne,

A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, A.Voitiške); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

1. Izbeigt ar I.B. noslēgto zemes nomas līgumu par pašvaldības
zemes nomu 13,2 ha platībā, kadastra Nr. 5625 004 0240, Aknīstes
pagastā.

2. Izbeigt ar H.K. noslēgto zemes nomas līgumu par pašvaldī-
bas zemes nomu, kadastra Nr. 5605 001 0428, kadastra Nr.5605 001
0431, Aknīstē.

Par adrešu piešķiršanu
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne,

A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, A.Voitiške); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

1. Z/S „Pāvuli” valdījumā esošajam nekustamajam īpašumam
– tehnikas novietnei, piešķirt adresi: „Pāvuli”- 1, Gārsenes pagasts,
Aknīstes novads.

2. H.V. valdījumā esošajam nekustamajam īpašumam, kadastra
Nr.5605 501 0016, kas sastāv no šķūņa ar kadastra apzīmējumu 5605
001 0472 001, kas atrodas uz zemes gabala ar kad.Nr.5605 001 0472,
piešķirt jaunu adresi: Zaļā iela 11A, Aknīste, Aknīstes novads.

Par nekustamo īpašumu sadalīšanu un adrešu piešķiršanu
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne,

A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, A.Voitiške); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Ceriņi”, īpašuma ka-
dastra Nr.56250040142, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, zemes
vienību 2,5 ha platībā, kadastra Nr.56250040161, piešķirot nosau-
kumu „Ūta 1”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads.

1.1.  Nekustamā īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams izstrā-
dāt zemes ierīcības projektu.

1.2. Atdalītajai zemes vienībai, kadastra Nr.56250040161, no-
teikt zemes lietošanas mērķi 0201 – zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir mežsaimniecība.

1.3. Zemes vienībai, kadastra Nr.56250040142, zemes lietoša-
nas mērķis 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.

2. Atļaut sadalīt valstij piekritīgo zemes gabalu ar Kadastra Nr.
56250040112, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, divās daļās – ze-
mes vienības Kadastra Nr.56250040122 – 0,1 ha un pāri palikuša-
jai zemes vienībai – 0,1 ha platībā piešķirt jaunu kadastra apzīmē-
jumu.

2.1. Zemes vienībai ar Kadastra Nr.56250040112 – 0,1 ha no-
teikt zemes lietošanas mērķi 1201 - ar maģistrālajām elektropārvades
un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko
produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņem-
šanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve.

2.2. Zemes vienībai ar kadastra Nr.56250040112 - 0,1 ha pie-
šķirt adresi: „Transformatora punkts 6614”, Aknīstes pagasts, Aknīstes
novads.

2.3. Jaunajai zemes vienībai 0,1 ha platībā noteikt zemes lieto-
šanas mērķi 1002 - noliktavu apbūve.

2.4. Jaunajai zemes vienībai 0,1 ha platībā ar jauno kadastra ap-
zīmējumu piešķirt adresi: „BAMA noliktava”, Aknīstes pagasts,
Aknīstes novads. Uz zemes gabala atrodas nenoskaidrotai perso-
nai piederoša saimniecības ēka.

3. Atļaut sadalīt pašvaldībai piekritīgo nekustamo īpašumu
„Mežupītes” ar kadastra Nr. 56620010009, Gārsenes pagastā, Aknīstes
novadā, trīs daļās: 

3.1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu kadastra

2014.gada 22.janvārī
Aknīstes novada domes sēdē pieņemtie lēmumi
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Nr.56620030345 – 0,1776 ha platībā piešķirt jaunu adresi „Akācijas 1”,
Gārsene, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, un noteikt zemes lietoša-
nas mērķi 0701 – vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve.

3.2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.56620030338
– 0,1777 ha piešķirt jaunu adresi „Kartupeļu šķirotava” , Gārsene,
Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, un noteikt zemes lietošanas mēr-
ķi 1002 - noliktavu apbūve.

4. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem Nr. 56620010106
– 7,1 ha, 56620020092 – 3,61 ha, 56620030270 – 2,8 ha, 56620030271
– 1,3 ha, 56620030368 – 2,4 ha, Nr.56620050050 – 1,2 ha mainīt
nosaukumu no „Mežupītes” uz „Jaunupītes”, Gārsenes pagasts,
Aknīstes novads, un noteikt zemes lietošanas mērķi 1001 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

5. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Krastiņi”, īpašuma ka-
dastra Nr.56620040018, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, zemes
gabalu 6,0 ha platībā, kadastra Nr.56620010069.

5.1. zemes gabalu 6,0 ha platībā, kadastra Nr.56620010069, pie-
vienot nekustamajam īpašumam „Elsītes”, Gārsenes pagastā, Aknīstes
novadā, kadastra Nr.56620010088.

5.2. zemes gabala atdalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes
ierīcības projektu.

6. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Šāvēji”, īpašuma ka-
dastra Nr.56440040185, Asares pagastā, Aknīstes novadā, zemes vie-
nību 1,4 ha platībā, kadastra Nr.56440050129, piešķirot nosauku-
mu „Kalniņi”, Asares pagasts, Aknīstes novads.

6.1. nekustamā īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams izstrādāt
zemes ierīcības projektu.

6.2. atdalītajai zemes vienībai, kadastra Nr.56440050129, no-
teikt zemes lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība.

7.  Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Virši”, īpašuma kadastra
Nr.56250080075, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, zemes vienību
3,8 ha platībā, kadastra Nr.56250040244, kura pēc atdalīšanas tiks
pievienota nekustamajam īpašumam „Siliņi”, īpašuma kadastra
Nr.56250080015, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā. 

7.1. nekustamā īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams izstrādāt
zemes ierīcības projektu.

7.2. atdalītajai zemes vienībai, kadastra Nr. 56250040244, no-
teikt zemes lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Par Aknīstes novada attīstības programmas 2014.- 2020.ga-
dam 1.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai ap-
spriešanai

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne,
A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, A.Voitiške); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Aknīstes novada attīstības programmas 2014.-
2020.gadam projektu par 1.redakciju.

2. Nodot Aknīstes novada attīstības programmas 2014.- 2020.ga-
dam 1.redakciju publiskajai apspriešanai, nosakot publiskās ap-
spriešanas laiku no 2014.gada 3.februāra līdz 4.martam.

3. Paziņojumu par publisko apspriešanu un Aknīstes novada at-
tīstības programmu 2014.- 2020.gadam 1.redakciju publicēt pa-
švaldības mājaslapā www.akniste.lv

Par dalību pašvaldību apvienotajā Civilās aizsardzības ko-
misijā

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne,
A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, A.Voitiške); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Atteikties no Aknīstes novada pašvaldības dalības apvienotajā
Civilās aizsardzības komisijā.

Par pašvaldības materiālo pabalstu piešķiršanu
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne,

A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, A.Voitiške); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

7. Piešķirt 3 personām apbedīšanas pabalstu. Kopā EUR 213,42.
8. Piešķirt 2 personām pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu. Kopā

EUR 300,00.

Par palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne,

A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, A.Voitiške); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

3. Izīrēt K.Š. dzīvokli Zaļā ielā 1 – 3, Aknīstē, Aknīstes novadā.
4. Izīrēt V.D. dzīvokli „Tempļi”- 3, Asares pagastā, Aknīstes no-

vadā.
5. Izīrēt S.N. dzīvokli Augšzemes ielā 36 – 4, Aknīstē, Aknīstes

novadā.
6. Izīrēt I.S. dzīvokli Augšzemes ielā 19 – 4, Aknīstē, Aknīstes

novadā.
7. Reģistrēt D.S. pašvaldības Reģistrā Nr.1 „Pašvaldībai piederošu

dzīvojamo telpu izīrēšana” ar kārtas Nr.87. 
8. Izīrēt D.S. dzīvokli „Lejas”- 2, Asares pagastā, Aknīstes no-

vadā.

Par Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas apstiprināšanu
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne,

A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, A.Voitiške); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt Jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju šādā sastāvā:
Evija Ķiķēna, Kristīne Rubiķe, Digmārs Eliass Čāmāns, Aija

Gasparoviča, Kaiva Caunīte, Aivars Ielejs, Solvita Strika, Aija Dronka.

Par Aknīstes vidusskolas nolikuma grozījumu apstiprināšanu
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne,

A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, A.Voitiške); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt grozījumus Aknīstes vidusskolas 2009.gada 12.au-
gusta nolikumā.

Par Aknīstes vidusskolas attīstības plāna 2014.-2016.gadam
apstiprināšanu

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne,
A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, A.Voitiške); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt Aknīstes vidusskolas attīstības plānu 2014.-
2016.gadam.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „ASS” projektam
„Pasniedz roku”

Atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, V.Čā-
māne, A.Zībergs, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, bal-
sojumā nepiedalās – 3 deputāti (A.Voitiške, A.Ielejs, G.Geida, pil-
dot likumā „Par interešu konflikta novēršanu pašvaldību amatper-
sonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus),
Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Piešķirt biedrībai „ASS” līdzfinansējumu EUR 2000,00 projektam
„Pasniedz roku” no Aknīstes vidusskolas budžeta līdzekļiem.

Par norēķinu personas apstiprināšanu
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne,

A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, A.Voitiške); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt tūrisma darba vadītāju Līgu Jaujenieci par norēķi-
nu personu-avansieri saimnieciskajiem darījumiem un rīcībai ar fi-
nanšu līdzekļiem Aknīstes novada pašvaldībā.

Par dalību Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijā
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne,

A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, A.Voitiške); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Atbalstīt Aknīstes novada bāriņtiesas iestāšanos Latvijas bāriņtiesu
darbinieku asociācijā un iestāšanās maksu EUR 30,00, ikgadējo mak-
su EUR 75,00.
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Par Aknīstes novada domes 23.10.2013. saistošo noteikumu
Nr.31 „Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktob-
ra saistošajos noteikumos Nr.13 „Par sociālās palīdzības pa-
balstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, izvērtējot to materiā-
lo stāvokli”” precizēšanu

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne,
A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, A.Voitiške); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Precizēt Aknīstes novada domes 23.10.2013. apstiprinātos sa-
istošos noteikumus Nr. 31 „Grozījumi Aknīstes novada domes
2009.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, izvērtējot to
materiālo stāvokli””. 

Par Aknīstes novada domes 16.12.2013. saistošo noteikumu
Nr.42 „Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktob-
ra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem
Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli””
precizēšanu

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne,
A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, A.Voitiške); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Precizēt Aknīstes novada domes 16.12.2013. apstiprinātos sa-
istošos noteikumus Nr. 42 „Grozījumi Aknīstes novada domes
2009.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par pašvaldības
pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo
stāvokli””. 

Par Aknīstes novada domes 16.12.2013. saistošo noteikumu
Nr.37 „Grozījumi Aknīstes novada domes 2010.gada 20.oktob-
ra saistošajos noteikumos Nr.21 „Par sabiedrisko kārtību Aknīstes
novadā”” precizēšanu

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne,
A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, A.Voitiške); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Precizēt Aknīstes novada domes 16.12.2013. apstiprinātos sa-
istošos noteikumus Nr. 37 „Grozījumi Aknīstes novada domes
2010.gada 20.oktobra saistošajos noteikumos Nr.21 „Par sabiedrisko
kārtību Aknīstes novadā””. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne,

A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, A.Voitiške); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Anulēt ziņas par S.G. deklarēto dzīves vietu.

Par izsoles noteikumu apstiprināšanu
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne,

A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, I.Lunģe, A.Voitiške); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

1. Izsolīt nomas tiesības uz Aknīstes novada pašvaldībai pie-
derošajiem nekustamajiem īpašumiem (zemes gabali bez apbūves
tiesībām ar lietošanas mērķi - lauksaimniecībā izmantojamā zeme):

1.1. Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.5625 005
0069, kopējā platība 12,4 ha;

1.2. Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.5662 001
0094, kopējā platība 2,6 ha;

1.3. Asares pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.5644 005 0072,
kopējā platība 1,9 ha.

2. Apstiprināt Aknīstes novada domes izsoles noteikumus
Nr.01/2014 „Par Aknīstes novada pašvaldībai piederošu zemes ga-
balu nomas tiesību iegūšanu ”.

Pakalpojums iedzīvotājiem

Arī šogad, tāpat kā pagājušajā gadā, iedzīvotājiem ir iespēja ar
pašvaldības starpniecību iesniegt Valsts sociālās apdrošināšanas aģen-
tūras Jēkabpils nodaļai dokumentus pabalstu (apbedīšanas pabalsts,
vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam, mirušā nesaņemtās
pensijas atlīdzības daļa, bērna piedzimšanas pabalsts, bērna kopšanas
pabalsts, ģimenes valsts pabalsts (no bērna 1 gada vecuma), slimī-
bas pabalsts u.c.) piešķiršanai. Izmantojiet piedāvāto iespēju, ne-
tērējot līdzekļus transporta izdevumiem. Iesniegtie dokumenti tiek
ieskenēti un ar drošu elektronisko parakstu nosūtīti VSAA Jēkabpils
nodaļai apstrādei. Iesniegto dokumentu oriģināli un pievienotie do-
kumenti tiek nodoti VSAA saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu.
Personu dokumentus pieņem pašvaldības kancelejas vadītāja I.Buiķe,
veic nepieciešamo datu apstrādi un glabāšanu, ievērojot Fizisko per-
sonu datu aizsardzības likumu un citu normatīvo aktu prasības. Sīkāka
informācija Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, 1.ka-
binetā, pie kancelejas vad. I.Buiķes (tālr. 65237751, mob.t.25445855).

Atbilde
12.02.2014. Nr. 1-10.2/79
Uz 13.01.2014. vēstuli Nr.14                                                 

Skaidrītei Pudānei, 
Aknīstes novada deputātei 

Par ielu stāvokli Aknīstē

Pamatojoties uz 13.01.2014. saņemtajā Aknīstes novada de-
putātu Skaidrītes Pudānes, Jāņa Vanaga, Guntara Geidas vēs-
tulē, reģistrācijas Nr.14, uzdotajiem jautājumiem, tiek sniegtas
atbildes jautājumu uzdošanas secībā:
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1) Kāpēc uz iepriekš rakstīto iedzīvotāju sūdzību vēl līdz šim
nav atbildējuši tie, kuriem vēstule adresēta?

Atbilde: atbildes sniegšanai jautājums tika novizēts projekta bū-
vuzraudzības veicējam SIA „Jurēvičs un partneri” kā iepirkuma pro-
cedūrā uzvarējušam un pasūtītāja nolīgtam kompetentam speciālistam
būvdarbu un teritorijas labiekārtošanas darbu pēc būvdarbu veik-
šanas būvuzraudzībai. Uzņēmums 25.22.2013. sniedza atbildi, at-
bilstošu aktuālajai situācijai būvobjektā.

Iedzīvotāju vēstulē nosauktie vēstules adresāti - Aknīstes novada
domes priekšsēdētāja Vija Dzene, Aknīstes novada izpilddirektore
Ligita Vārna, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs Aivars Ielejs,
Aknīstes novada atbildīgā amatpersona par ceļiem Juris Tarbuns  -
konkrētajā gadījumā nav vēstulē minēto jautājumu tiešie risinātā-
ji, jo Aknīstes novada pašvaldība, kuru pārstāv nosauktās amatpersonas,
nepārstāv projekta pasūtītāju - SIA „Aknīstes Pakalpojumi”, bet ir
šī uzņēmuma kapitāldaļu turētājs.    

Vienlaikus, apzinoties nelabvēlīgo situāciju Aknīstes ielās sa-
istībā ar ūdenssaimniecības rekonstrukcijas 2.kārtas īstenošanu, jau-
tājums  par ielu stāvokli Aknīstē 27.11.2013. tika apspriests Aknīstes
novada domes sēdē Nr.17 (minētajā sēdē piedalījās arī J.Vanags,
G.Geida). Jūsu informēšanai šeit tiek pievienota sēdes 1.jautājuma
„Izpilddirektores ziņojums” nepublicētā daļa:

„Uz sēdi ir uzaicināti pārstāvji no SIA „Jurevičs un partneri” un
PS „A.A.& būvkompānijas”, lai informētu par Aknīstes ūdens-
saimniecības attīstības projekta realizācijas gaitu, problēmu risi-
nājumiem. V.Dzene informē, ka saņemta Aknīstes iedzīvotāju sū-
dzība ar 65 parakstiem par ielu stāvokli projekta realizācijas laikā.

PS „A.A.& būvkompānijas” pārstāvis J.Losevs paskaidro, ka bed-
res Augšzemes ielā ir piebērtas un ar greideri šodien pēcpusdienā
tiks nolīdzinātas. SIA „Brēķu studenti” bija salūzis autogreideris,
tāpēc šo pakalpojumu nevarēja nodrošināt agrāk (SIA „Brēķu stu-
denti” vēstule – pielikumā Nr.1). 

PS „A.A.& būvkompānijas” pārstāvis A.Fioktistovs paskaidro,
ka nogreiderētajai ielai bedres tiks piebērtas ar šķembu maisījumu,
pēc tam tās tiks norullētas. Arī Ulasu ceļš tiek labots, jo tas tika lie-
tots kravas autotransporta kustības organizēšanai Augšzemes ielas
kanalizācijas kolektoru pieslēguma izbūves laikā.

SIA „Jurevičs un partneri” būvuzraugs G.Stuburs paskaidro, ka,
lai satiksme notiktu, darbi tika organizēti vienā pusē ielas, pēc tam
– otrā. Iesēdumi – bedres - izveidojas, jo ir rudens, piebērtā zeme
bedrēs uzreiz „nenosēžas”.

A.Ielejs jautā, vai nebija iespējams organizēt darbus tā, ka bed-
res tiek aizbērtas uzreiz, lai neciestu satiksmes dalībnieki, jo teh-
nika turpat blakus strādā.

A.Fioktistovs atbild, ka bedres pieber, bet tas nenotiek tik bie-
ži, kā gribētos, jo arī tehniku jebkurā brīdī nevar pārvietot uz otru
ceļa pusi bedru aizlīdzināšanai.

SIA „Jurevičs un partneri” pārstāvis G.Stuburs piebilst, ka var-
būt greidera pakalpojumus vajadzēja pasūtīt ātrāk, bet nevarēja pa-
redzēt, ka tehnika salūzīs. J.Stuburs izsaka viedokli, ka arī satiksmes
dalībniekiem ir jāņem vērā ātruma ierobežojums, lai neciestu ne-
viens.

J.Vanags jautā par sabojāto bruģi Strādnieku ielā.
A.Fioktistovs atbild, ka sabojātais bruģis tiks salabots.
G.Stuburs paskaidro, ka ir apturēti darbi uz Dzirnavu ielas, jo

sākās problēmas – gruntsūdeņu ir tik daudz, ka rakšanas darbus nav
iespējams veikt. Tika veikta apsekošana un pieņemts lēmums – jā-
veic inženierģeoloģija. Pēc pāris dienām būs zināms, cik tas izmaksās.
Pēc tam tiks pieņemts lēmums par tālāko darbību. Tālākie darbi nav
iespējami, jo nevar nodrošināt būvnieku drošību – regulāri notiek
augsnes nogruvumi gruntsūdeņu dēļ. Inženierģeologi veiks 6 - 9 ur-
bumus, lai noteiktu gruntsūdeņu līmeni. Cena atkarīga no urbumu
dziļuma, daudzuma. Tagad nevar pateikt, cik laika un papildus lī-
dzekļu tas prasīs.

SIA „Aknīstes Pakalpojumi” valdes loceklis A.Vītols paskaid-
ro, ka var būt, ka tās būs projekta neattiecināmās izmaksas.”

Vienlaikus vēstules adresāti - novada domes darbinieki un amat-
personas - ir veikuši darbības situācijas uzlabošanai arī pirms ie-

dzīvotāju vēstules saņemšanas, konkrēti, 07.10.2013. un 30.10.2013.
sastādīti akti par Strādnieku ielas brauktuves bruģa seguma defek-
tiem, apsekošanā piedalās un bojājumu novēršanas termiņu līdz
30.11.2013. nosaka pašvaldības pārstāvji L.Vārna un J.Tarbuns.

29.10.2013. būvdarbu sapulces protokolā Nr.10 minēts, ka no
pašvaldības ir sūdzība par šķembu segumā atjaunoto ceļu segumu
kvalitāti; jautājums par ielu seguma stāvokli ar J.Tarbuna līdzdalī-
bu aktualizēts 12.11.2013. būvdarbu sapulcē Nr.11 (no pašvaldības
saņemta sūdzība par šķembu segumā atjaunoto ceļu segumu kva-
litāti. Būvuzņēmējam regulāri jāseko ceļa stāvoklim un jālikvidē iz-
veidojušās bedres, iesēdumus.); tāpat vēlāk - 02.12.2013. būvdar-
bu sapulcē Nr.12 (būvuzņēmējam sekot līdzi Augšzemes un Dzirnavu
ielu šķembu segumam. Jau atkal sāk veidoties bedrītes.);
11.12.2013. būvdarbu sapulcē Nr.13 (būvuzņēmējam nekavējoties
veikt bedrīšu remontu uz atjaunotā pagaidu ceļa seguma). 2014.gada
būvsapulcē Nr.15 piedalās Vija Dzene, Ligita Vārna, Juris Tarbuns,
sapulcē nolemts ar šķembām aizpildīt bedres Augšzemes,
Dzirnavu ielās, notīrīt asfaltu no dubļiem. Visās sapulcēs piedalī-
jās un situāciju izvērtēja projekta atbildīgā amatpersona Aleksandrs
Vītols.

2013.gada 4.novembrī starp pašvaldību kā ielu īpašnieku un būv-
darbu veicēju personu apvienību „A.A.& būvkompānijas” noslēg-
tas vienošanās Nr.200 par kravas autotransporta kustības organizēšanu
Smilšu, Upes ielās (pielikumā - kopija), Nr.201 par kravas trans-
porta kustības organizēšanu pa pašvaldības ceļiem (pielikumā ko-
pija); 14.novembrī noslēgta savstarpēja vienošanās Nr.208 par
Augšzemes un Dzirnavu ielu uzturēšanu; 25.novembrī organizēta
sapulce ar 4 iesaistītajām pusēm novada domē. Sapulce pieņem lē-
mumu par būvnieka pienākumiem ielu sakārtošanā projekta un tam
piegulošajās ielās, darbu pabeigšanas termiņš - 01.12.2013. (pro-
tokola kopija pielikumā).

2) Vai PS „A.A.& Būvkompānijas” ir oficiāli rakstveidā izvir-
zītas prasības par kavētiem termiņiem un nekvalitatīvu darbu?

Atbilde: Sakarā ar būvdarbu 2.kārtas termiņu kavēšanu un dar-
bu kvalitāti SIA „Aknīstes Pakalpojumi” 02.12.2013. izsūtījuši PS
„A.A.&Būvkompānija” vēstuli Nr.1-13/108 ar brīdinājumu par no-
slēgto vienošanos par transporta kustību Aknīstē būvdarbu laikā no-
sacījumu ievērošanu un līguma nosacījumu ievērošanu, kurā redzams,
ka būvdarbu veicējs darbus objektā uzsācis tikai 03.09.2013., kaut
gan ielas tā rīcībā nodotas jau 1.jūlijā (vēstules kopija pielikumā).
Pasūtītājs uzsācis līgumsoda aprēķināšanu.

3) Lūdzam paziņot, kad Augšzemes un tai pieguļošās ielas tiks
sakārtotas un kas to veiks, vai ir noslēgta rakstiska vienošanās par
šo darbu veikšanu?

Atbilde: Augšzemes ielai pieguļošās ielas tiks sakārtotas pēc ūdens-
saimniecības rekonstrukcijas Aknīstē 2.kārtas projekta pabeigšanas,
kad tas reāli notiks, un šos darbu jāveic projekta būvdarbu veicē-
jam. Par ielu sakārtošanu noslēgtas rakstiskas vienošanās (skatīt ie-
priekš minētās vienošanās Nr.200, Nr.208), tāpat teritoriju labie-
kārtojuma atjaunošana ir būvdarbu veicējam līgumā noteiktais pie-
nākums. 

Attiecībā uz Augšzemes ielu - līdz ar ūdenssaimniecības re-
konstrukcijas 2.kārtas projekta pabeigšanu tiks uzsākti Augšzemes
ielas  rekonstrukcijas būvdarbi, vienlaikus vai pirms tam tiks uz-
sākti arī ūdenssaimniecības rekonstrukcijas 3.kārtas projekta būv-
darbi Augšzemes ielā. Tranzītielu rekonstrukcijas būvdarbus jāpa-
beidz līdz 2014.gada 31.decembrim. Līdz ar to iespējams, ka arī
2014.gadā apbraukšanai tiks izmantotas Augšzemes ielai blakus eso-
šās mazās ielas un to kvalitāte brīžiem varētu neatbilst iedzīvotāju
prasībām.

4) Lūdzam iedzīvotājiem sniegt informāciju par projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes novada Aknīstes pilsētā, 2.kār-
ta” pieteicējiem un atbildīgajām amatpersonām.

Atbilde: ar Aknīstes novada domes 19.05.2010. lēmumu Nr.15
(prot.Nr.7), ar 13 balsīm „par” (I.Vendele, V.Dzene, L.Deksne,
Sk.Pudāne, G.Ozoliņa, A.Ielejs, I.Cālīte, G.Liepa, V.Čāmāne, J.Vanags,
I.Luņģe, G.Geida, A.Punculis) pieņemts lēmums par TEP izstrādi
Aknīstes ūdenssaimniecības attīstībai. 
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Ar Aknīstes novada domes 15.11.2011. lēmumu Nr.2
(prot.Nr.19), ar 10 balsīm „par” (I.Vendele, V.Dzene, L.Deksne,
Sk.Pudāne, A.Ielejs, I.Cālīte, G.Liepa, V.Čāmāne, J.Vanags,
A.Punculis), „pret” - nav, „atturas” - 1 (G.Geida), pieņemts lēmums
par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes pilsētā, 2.kār-
ta” TEP un SIA „Aknīstes Pakalpojumi” sagatavotā projekta ie-
snieguma LR Vides ministrijā apstiprināšanu finansējuma saņem-
šanai.

Ar Aknīstes novada domes 13.03.2013. lēmumu Nr.8
(prot.Nr.8), ar 10 balsīm „par” (I.Vendele, V.Dzene, L.Deksne,
Sk.Pudāne, A.Ielejs, V.Čāmāne, G.Ozoliņa, G.Geida, J.Vanags,
A.Punculis), „pret” - nav, „atturas” - nav, pieņemts lēmums par pa-
švaldības galvojumu SIA „Aknīstes Pakalpojumi” kredītam kapi-
tālsabiedrībai SIA „Aknīstes Pakalpojumi” projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes pilsētā, 2.kārta” realizācijai.

Pašvaldības lēmumi pieejami Aknīstes novada pašvaldības mā-
jaslapā www.akniste.lv sadaļā „Domes lēmumi”.

Tā kā Aknīstes pilsētā ūdenssaimniecības pakalpojumus sniedz
komercsabiedrība - SIA „Aknīstes Pakalpojumi”, tad arī projekta
iesniedzējs (pieteicējs) var būt tikai šī komercsabiedrība, bet atbil-
dīgā amatpersona var būt tikai šīs komercsabiedrības valdes loceklis.
Gatavojot projektu, 2011.gadā tas bija Guntis Ermansons, bet pro-
jektu īstenojot - Aleksandrs Vītols.

Kā lūgts vēstulē, vēstule kopā ar atbildi un pielikumiem tiek
iesniegta publicēšanai Aknīstes novada pašvaldības mājaslapā
www.akniste.lv sadaļā „Aktualitātes” un laikrakstam „Aknīstes
novada vēstis”. Laikrakstā atbilde tiek publicēta bez pieliku-
miem.

Priekšsēdētāja  Vija DZENE

Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa informē Dzimtsarakstu nodaļas informācija par 2013.gadu Aknīstes no-
vadā:

Jaundzimušajām meitenēm doti vārdi: Alīna, Amanda, Ance Luīze, Agnija, Emija, Marta, Melānija, Tīna un 2 reizes Samanta. Zēniem
– Andžejs, Alekss, Gints, Kristaps, Kristers, Renārs, Roberts un Tomass.

G. Ozoliņa

Aknīstes novada Bāriņtiesa (turpmāk tekstā – bāriņtiesa) informē,
ka apkopojot datus par 2013. gadu, konstatēts, ka bāriņtiesā 2013.
gadā kopā saņemti 15 ziņojumi par ģimenēm, kurās netiek nodro-
šinātas bērnu intereses. Tajā skaitā:

4  no izglītības iestādēm; 2  no ģimenes ārstiem;
4  no iedzīvotājiem; 1  no personu radiniekiem.
4  no policijas; 
Gada laikā bāriņtiesa izskatījusi 11 iesniegumus, kas saistīti ar

rīcībnespējīgo personu interešu nodrošināšu.
Aknīstes novada pašvaldības Sociālajam dienestam (turpmāk tek-

stā – Sociālais dienests) 2013. gadā sniegta informācija par 13 ģi-
menēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un au-
dzināšana. Šīs ir ģimenes, kuras pirms tam nav bijušas bāriņtiesas
redzeslokā un tajās kopumā bijuši 18 bērni, no tiem:

zēni  0-3 gadi       meitenes 0-3 gadi      2
4-12 gadi     34-12 gadi    1
13-17 gadi   213-17 gadi  1 

Pagājušā gada laikā ar bāriņtiesas lēmumu 7 vecākiem pārtrauktas
aizgādības tiesības un bez vecāku gādības palikuši 11 bērni, kuri
ievietoti aprūpes iestādēs, audžuģimenēs, nodoti otra vecāka aprū-
pē. 2013. gada 31. decembrī kopumā ārpusģimenes aprūpē atradās

10 bērni, no kuriem 7 dzīvoja aizbildņu ģimenēs, 1 atradās aprū-
pes iestādē un 2 audžuģimenēs. 2013. gadā ar tiesas spriedumu nav
atņemtas aizgādības tiesības nevienam vecākam, bet bāriņtiesa pie-
ņēmusi 1 lēmumu par prasības sniegšanu tiesā aizgādības tiesību
atņemšanai. Vecāku aprūpē pagājušajā gadā atgriezti 6 bērni, adop-
cijai nav nodots neviens bērns.

Bāriņtiesā 2013. gadā kopumā pieņemti 33 lēmumi, no kuriem: 
6 lēmumi par aizgādības tiesību pārtraukšanu (3-vienper-

soniski pieņemtie lēmumi); 
6 lēmumi par pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanu;
1 lēmums par bērnu ievietošanu aprūpes iestādē;
3 lēmumi par aprūpes izbeigšanu aprūpes iestādē;
1 lēmums par ārpusģimenes aprūpes formas maiņu;
1 lēmums par aizbildņa atlaišanu;
2 lēmumi par bērna ievietošanu audžuģimenē;
5 lēmumi par aizgādņa iecelšanu rīcībnespējīgai personai;
5 lēmumi par atļauju rīkoties ar bērna/ rīcībnespējīgā mantu;
4 lēmumi par atzinuma sniegšanu par personas atbilstību aiz-

gādņa pienākumu pildīšanai;
1 lēmums par prasības sniegšanu tiesā aizgādības tiesību at-

ņemšanai.

Par bāriņtiesas darbu 2013. gadā
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2013. gada 31. decembrī bāriņtiesā kopumā bija 69 lietas, no ku-
rām:

13 lietas par aizgādības tiesību pārtraukšanu vienam vai abiem
vecākiem;

9   lietas par aizbildnības dibināšanu un aizbildņa iecelšanu;
10 lietas par bērna mantas pārvaldīšanu;
16 lietas par aizgādņa iecelšanu rīcībnespējīgai personai;
11 lietas par bērnu personisko interešu aizsardzību;
1   lietas par bērna nodošanu citas personas aprūpē Latvijā;
1   lieta par personas piemērotību aizbildņa pienākumu pildīšanai;
5   lietas par personas atbilstību aizgādņa pienākumu pildīšanai;
1   lietas par bērnu ievietošanu aprūpes iestādē;
2   lietas par bērnu ievietošanu audžuģimenē.
pagājušajā gadā uzsāktas 22 jaunas lietas, no kurām:
2 lietas par bērnu personisko interešu aizsardzību;
3 lietas par aizgādības tiesību pārtraukšanu vienam vai abiem

vecākiem;
7 lietas par aizgādņa iecelšanu rīcībnespējīgai personai;
1 lieta par aizbildnības dibināšanu un aizbildņa iecelšanu;
2 lietas par bērna ievietošanu aprūpes iestādē;

2 lietas par bērna mantas pārvaldīšanu;
2 lietas par bērnu ievietošanu audžuģimenē;
3 lietas par personas atbilstību aizgādņa pienākumu pildīšanai.
pagājušajā gadā pabeigtas 9 lietas, no kurām:
2 lieta par aizbildnības dibināšanu un aizbildņa iecelšanu;
1 lieta par aizgādības tiesību pārtraukšanu vienam vai abiem ve-

cākiem;
2 lietas par bērna mantas pārvaldīšanu;
1 lieta par bērnu personisko interešu aizsardzību;
3 lietas par bērnu ievietošanu aprūpes iestādē.
Gada laikā bāriņtiesa pārstāvējusi bērnus/rīcībnespējīgās personas

tiesas sēdēs, nopratināšanās, piedalījusies konfliktu starp vecākiem
un skolu risināšanā un veikusi citus bāriņtiesas uzdevumus bērnu
un rīcībnespējīgo personu interešu aizsardzībai. Gada laikā, kopu-
mā nosūtītas 264 vēstules, kuru starpā sniegtas 67 atbildes uz pie-
prasījumiem, izskatīti 59 iesniegumi.

Bez lietām, kas skar bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tie-
sību un tiesisko interešu aizsardzību bāriņtiesa izdara arī aplieci-
nājumus.

Bāriņtiesas priekšsēdētāja  A. Dronka

Aktuāla Sociālā dienesta informācija
Un tomēr vienīgi cilvēkam dota brīnišķīga izpausme apzi-

nāties savu prieku un tā iemeslu. Ne tikai mirkļa prieku- par
mazu plaukstošu lapiņu pavasarī, ne tikai neprāta un apreibuma
prieku, bet atziņu, ka savā priekā esam saistīti ar zemi un de-
besīm, ar mums mīļajiem un tuvajiem, ar māju un pasauli.

Ir sācies jaunais 2014.gads. Personīgajā dzīvē- ar jaunām ce-
rībām, jauniem mērķiem un apņemšanos būt labākiem. Pašvaldības
darbā- ar jaunā budžeta gada iestāšanos, kas nesīs izmaiņas arī so-
ciālajā darbā, jo jāpierod pie eiro un centiem un jārēķina jaunajā
valūtā.

Pagājušā gada nogale Sociālā dienesta darbiniekiem bija ļoti sa-
springta, jo bija jāpaspēj norēķināties ar latiem, pabalstu izmaksas
jāievada datu bāzē, jāpaspēj uzrakstīt lēmumi un jāpieņem klienti.
Lai neveidotos tik saspringta situācija gada beigās, mēs Sociālā die-
nesta darbinieki, lūdzam savus klientus jau laicīgi iesniegt doku-
mentus medicīnas izdevumi atmaksai, jo šogad ir izdarītas izmai-
ņas saistošajos noteikumos, lai atvieglotu mūsu darbu, respektīvi,
atmaksu pēc medicīnas izdevumu attaisnojošo dokumentu iesniegšanas
tagad izmaksās 100% apmērā, bet ne vairāk kā 75 EUR gadā.  Uz
attaisnojošiem dokumentiem jābūt norādītam vārdam, uzvārdam,
personas kodam un atzīmei, ka tas ir recepšu medikaments, pretē-
jā gadījumā medicīnas izdevumu atmaksa netiks veikta. Tāpēc ne-
atliekat dokumentu iesniegšanu Sociālajā dienestā uz pēdējo gada
nedēļu. Attaisnojošos dokumentus šajā gadā var iesniegt tikai par
2014.gadu.

Šajā rakstā es nekomentēšu pilnīgi visus pieņemtos Saistošos
noteikumus, kas attiecas uz sociālo palīdzību, bet tikai izmaiņas ta-
jos salīdzinājumā ar 2013.gadu. Ar saistošo noteikumu pilnu tek-
stu Jūs varējāt iepazīties iepriekšējā Aknīstes novada vēstis avīzē
un jebkurā laikā Aknīstes novada domes mājas lapā un darba lai-
kā Sociālajā dienestā.Sociālais dienests sociālo palīdzību sniedz pa-
matojoties uz Saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Par sociālās palī-
dzības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, izvērtējot to ma-
teriālo stāvokli”.

Visiem iedzīvotājiem, kas dodas uz Sociālo dienestu, lai lūgtu
palīdzību saskaņā ar minētajiem saistošajiem noteikumiem, tiek vēr-
tēti personas un tās ģimenes locekļu materiālie resursi. Ģimene at-
zīstama trūcīgu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo tri-
ju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro un ja tai

nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi un vērtspapīri;
tā nav noslēgusi uztura līgumus;
tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitā-

cijas institūciju sniegtos pakalpojumus, vai tā neatrodas ieslo-
dzījumā;

personas ir reģistrējušās Nodarbinātības Valsts aģentūrā kā bez-
darbnieki, izņemot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības li-
kuma 37.panta otrajā daļā minētajos gadījumos;

tā neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
tai nav īpašumā nekustamais īpašums (zeme vai mežs) vairāk

par 3 ha.
Aknīstes novada pašvaldībā garantētā minimālā ienākuma lī-

menis ir 49,80 euro. Pabalstu piešķir, aprēķina un izmaksā atbilstoši
Ministru Kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.550 „Kārtība,
kādā aprēķināms, piešķirams un izmaksājams pabalsts garantētā mi-
nimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās
par līdzdarbību”.

Pabalsts ārkārtas situācijā (stihiskas nelaimes vai iepriekš ne-
paredzami apstākļi) noteikts līdz 430 euro.

Dzīvokļa pabalsts cietā kurināmā iegādei vai īres un komunā-
lo maksājumu segšanai trūcīgām ģimenēm (personām), kurām nav
noslēgti uzturlīgumi un nav īpašumā mežs, ir 75 euro vienreiz gadā.

Pabalsts daļēju medicīnas izdevumu apmaksai ir 75 euro gadā
katram trūcīgas ģimenes (personas) loceklim, savukārt pensionā-
riem, politiski represētajām personām, invalīdiem, bērniem inva-
līdiem, bērniem bāreņiem un personām, kuras slimo ar celiakiju, kuru
ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 285 euro mēnesī
uz katru ģimenes locekli.

Pabalsts operāciju gadījumā ir ne vairāk kā 145 euro gadā vie-
nai personai, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.

Trūcīgu ģimeņu (personu) bērniemir piešķirta bezmaksas ēdi-
nāšana, kuri mācās Aknīstes novada vispārizglītojošās izglītības ie-
stādēs no 1.-12.klasei, un bērniem, kuri apmeklē Aknīstes novada
pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes, kurā bērnus sagatavo pa-
matizglītības iegūšanai no piecu gadu vecuma. Savukārt 50% no ēdi-
nāšanas izdevumiem atmaksā bērniem, kuri iegūst pamatizglītību
Aknīstes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs no 5
gadu vecuma un kuru vecāku ienākumi ir 285 euro mēnesī uz kat-
ru ģimenes locekli pēdējo 3 mēnešu laikā. Ģimenēm, kurām ir pie-
šķirts garantētā minimālā ienākuma līmeņa pabalsts, izdevumi par
ēdināšanu var tikt novirzīti no garantētā minimālā ienākuma līme-
ņa pabalsta.

Vienreizējais pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai tiek pie-
šķirts nepārsniedzot 75 euro trūcīgām ģimenēm (personām).

Saskaņā ar minētajiem saistošajiem noteikumiem ģimenēm (per-
sonām), kuras dodas uz Sociālo dienestu, ir sekojoši līdzdarbības
pienākumi:

atļaut sociālā dienesta darbiniekiem apsekot tās patstāvīgo dzī-
ves vietu;
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piedalīties nodarbinātības veicinošos pasākumos, ja persona ir
bezdarbnieks;

meklēt algotu darbu un izmantot katru iespēju palielināt savus
ienākumus.

Aknīstes novada pašvaldība sociālo palīdzību sniedz pamato-
joties arī uz Saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Par pašvaldības pa-
balstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo
stāvokli”.

Vienreizējs pabalsts 40 euro sasniedzot 80 gadu jubileju, 50 euro
sasniedzot 90 gadu jubileju, 75 euro Zelta kāzu jubilejā, ja svinī-
bas piesaka pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā;

vienreizējs pabalsts 30 euro, personām, kas atbrīvotas no brī-
vības atņemšanas vietas pēc soda izciešanas;

bērna piedzimšanas pabalsts 150 euro;
apbedīšanas pabalsts 75 euro, ja mirusī persona bija pensijas vai

sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja, apbedīšanas pabalstu 215
euro, ja mirusī persona nebija pensijas vai sociālā nodrošinājuma
pabalsta saņēmēja;

vienreizējs pabalsts uzsākot mācības 1.klasē, 40 euro pārskai-
tot izglītības iestādei un 25 euro izmaksājot bērna vecākiem;

vienreizējs pabalsts gadā 25 euro politiski represētajām perso-
nām;

vienreizējs pabalsts 145 euro ilgstošas ārstēšanās (ilgāk par 3
mēnešiem) gadījumā;

piešķir brīvpusdienas 50% apmērā Aknīstes novada izglītības
iestāžu 3., 4., 5. klases skolēniem;

Piešķir brīvpusdienas 100% apmērā daudzbērnu ģimeņu bērniem
(3 un vairāk bērni), kuri apmeklē Aknīstes novada vispārējās izglītības
iestādes.

Šajā rakstā es neminēju par materiālās palīdzības saņemšanas
kārtību. Neskaidrību gadījumā lūdzam doties uz Sociālo dienestu,
kur darbinieki Jums sniegs konsultācijas par neskaidrajiem jautā-
jumiem sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu jomā. Lai jauks
pirmais pavasara mēnesis.

Sociālā dienesta vadītāja  L.Deksne

Aknīstes novads -  starptautiskajā tūrisma
izstādē „Balttour  2014”

No 7. līdz 9.februārim Rīgā, izstāžu centrā „Ķīpsala” notika
21.starptautiskā tūrisma izstāde „Balttour 2014”, kurā ar savu tū-
risma piedāvājumu piedalījās arī Aknīstes novads, ko pārstāvēja z/s
„Āmuri”, kafejnīca - viesu nams „Liepas” un Aknīstes novada tū-
risma informācijas punkts (TIP).

Z/s „Āmuri”(saimniece Gita Liepa) piesaistīja izstādes apmek-
lētāju uzmanību ar simpātisku, no sūnām izveidotu dzīvnieciņu –
surikātu, kā arī ar vilinošu kaltētu tēju un garšaugu aromātu, savu-
kārt kafejnīca – viesu nams „Liepas” (saimnieces Santa un Ieva
Curikovas) izstādes apmeklētājiem piedāvāja nobaudīt mājas sie-
ru. Izstāde bija visnotaļ kupli apmeklēta, interesi par Aknīstes un
kopējo Sēlijas tūrisma piedāvājumu pauda gan vietējie, gan tuvē-
jo ārvalstu interesenti, īpaši sirsnīgi Aknīstes novada piedāvājumu
uztvēra bijušie mūsu novada un tā tuvējās apkaimes iedzīvotāji.

Par izstādes rezultātu būs iespējams spriest mazliet vēlāk – pēc
šī gada tūrisma sezonas beigām, taču ir pamats domāt, ka mūspu-
si šogad varētu apmeklēt gan velobraucēju grupas, gan senioru ko-
lektīvi. Tāpat, jācer, ka sevi prezentējušās saimniecības arī būs ie-
mantojušas jaunus kontaktus, lai rastu noietu savam piedāvājumam.

Šī gada tūrisma izstāde ir pagājusi, taču ikviens tūrisma uzņē-
mējs vai tūrisma attīstībā ieinteresētais Aknīstes novada iedzīvotājs
ir aicināts pārdomāt, ko viņš var piedāvāt, kā var ieinteresēt citur
dzīvojošos atbraukt uz Aknīstes novadu  un pieteikt savu vēlmi pie-
dalīties nākamā gada tūrisma izstādē „Balttour 2015”, jo tādējādi
tiek popularizēta gan katra individuālā nodarbe, gan viss Aknīstes

novads kopumā.
P.S. Gatavojoties „Balttour – 2014” izstādei, tika izdots kopīgs

septiņu Sēlijas novadu  - Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils,
Neretas, Salas un Viesītes novada, buklets (karte)  „Sēlija”. Jauno
Sēlijas bukletu iespējams aplūkot un iegūt Aknīstes novada TIP –
Aknīstes novada pašvaldības ēkā , 25.kabinetā (2.stāvā), tālr.:
29490656 (Līga).

L.Jaujeniece
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Saskaņā ar Aknīstes novada domes 27.11.2013. lēmumu nr.8 (pro-
tokols nr.17), sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota Aknīstes no-
vada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (IAS) līdz 2030.gadam 1.re-
dakcija, nosakot sabiedriskās apspriešanas termiņu no šī gada 3.feb-
ruāra līdz 4.martam.

Aknīstes novada IAS līdz 2030.gadam tiek noteikti novada il-
gtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes, telpiskās attīstības
perspektīva.

Saskaņā ar Aknīstes novada domes 22.01.2014. lēmumu nr.4 (pro-
tokols nr.1),  sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota Aknīstes no-
vada attīstības programmas (AP) 2014.-2020.gadam 1.redakcija, no-
sakot sabiedriskās apspriešanas termiņu no šī gada 3.februāra līdz
4.martam.

Aknīstes novada AP 2014.-2020.gadam ir vidēja termiņa plā-

nošanas dokuments ar Rīcības plānu 7 gadiem.
1. Ar  Aknīstes novada IAS līdz 2030.gadam 1.redakciju un

Aknīstes novada AP 2014.-2020.gadam  1.redakciju var iepazīties
Aknīstes novada domē (Skolas iela 7, Aknīste)  10. kabinetā, Aknīstes
novada pagastu pārvaldēs, Aknīstes novada pašvaldības mājas la-
pas  www.akniste.lv sadaļā ”Sabiedrības līdzdalība”.

2. Rakstiskus komentārus  un ierosinājumus par katra dokumenta
1.redakciju var iesniegt līdz 4.martam Aknīstes novada pašvaldī-
bai Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208, 1. kabinetā
vai pa pastu uz norādīto adresi, vai e-pastā akniste@akniste.lv
.Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, adrese, ju-
ridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas dati un adrese.

Kontaktpersona - telpiskās attīstības plānotāja Ilga Cālīte, e-pa-
sts: ilga.calite@akniste.lv , kontakttālrunis: 65237760; 28612924.

Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu

2013. gada beigās Valsts lauku tīkls veica aptauju, kādās noza-
rēs lauku iedzīvotājiem nepieciešamas apmācības, semināri, pieredzes
braucieni un citi pasākumi. Izvērtējot iesniegtos priekšlikumus un
izvērtējot Aknīstes novada lauku iedzīvotāju vēlmes un vajadzības,
Valsts lauku tīkls nolēma atbalstīt sekojošus pasākumus:

Seminārs: (notika)
1.Graudaugu, rapša, lopbarības pupu audzēšana un uzglabāša-

na. Mērķa grupa-Aknīstes un tuvāko novadu graudaudzētāji.
Īstenošanas laiks-13,14. februāris. Lekcijas un izbraukums uz kal-
tēm.

Pieredzes apmaiņa, demonstrējumi:
2. Mežu racionāla apsaimniekošana. Mērķa grupa-mežu īpaš-

nieki. Īstenošanas laiks- aprīļa vidus, beigas. Izbraukums uz de-
monstrējumu saimniecībām Vidzemē: „Kalna Gavieši” un „Lejas
Kleperi”. Pasākums tiks rīkots sadarbībā ar Mežu konsultāciju pa-
kalpojumu centru (MKPC).

Pieredzes apmaiņa: 

3. Mājražošanas attīstības iespējas. Mērķa grupa-iedzīvotāji, kuri
nodarbojas, vai vēlas uzsākt mājražošanu. Īstenošanas laiks-jūnija
pirmā puse. Dažādu nozaru mājražotāju apmeklēšana Vidzemes no-
vados. Pasākums tiks rīkots sadarbībā ar LLKC Jēkabpils nodaļu.

Pieredzes apmaiņa, apmācība:
4.Ūdenstilpņu efektīva apsaimniekošana. Mērķa grupa: gan eze-

ru, dīķu īpašnieki, gan pašvaldība, kas ieinteresēti efektīvi apsaimniekot
savas ūdenstilpnes. Īstenošanas laiks augusta sākums. Labu piemēru
iepazīšana dīķu un ezeru apsaimniekošanā Latgales pusē. 

Tāpat paralēli šiem Valsts lauku tīkla atbalstītajiem pasākumiem
arī Aknīstes novadā notiks pašu rīkotie pasākumi, semināri visa gada
garumā par konkrētā brīža aktualitātēm. Šobrīd ir zināms,  ka 14.
martā notiks seminārs mežu apsaimniekotājiem. Seminārā par iz-
maiņām, kas stāsies spēkā 2015. gadā iepazīstinās MKPC darbiniece-
Jekaterina Blaua. Jaunākā informācija tiks publicēta nākošos avī-
zes numuros. 

Pasākumu plānu apkopoja Aknīstes novada Lauku attīstības
konsultante Irēna Butkus.

Zemkopības ministrija pieņēmusi lēmumu ieviest 2014. gadā
īpašo atbalstu par liellopiem, lai saglabātu liellopu gaļas ražo-
šanu. Pārtraucot jaunlopu izvešanu no Latvijas un stimulējot liel-
lopu nobarošanu un gaļas ieguvi Latvijā, palielinātos liellopu ga-
ļas nozares pievienotā vērtība un lauksaimnieku ienākumi.

Paredzēts, ka īpašais atbalsts par liellopiem tiks piešķirts par
buļļiem un vēršiem, kā arī par tīršķirnes, kombinētajām vai krus-
tojumos iegūtām gaļas šķirnes telēm. Īpašo atbalstu varēs saņemt
tikai par tādiem liellopiem, kuri pretendenta saimniecībā 2014.
gadā būs sasnieguši 16 mēnešu vecumu un saimniecībā turēti vis-
maz 6 mēnešus, kā arī ja tiks ievēroti visi ar dzīvnieku identifi-
kāciju un reģistrēšanu saistīti noteikumi. Atbalsta likme būs at-
karīga no atbalsttiesīgo dzīvnieku skaita, taču provizoriski ap-
rēķini liecina, ka atbalsta likme būs ap 100 eiro par liellopu. Lai
saņemtu īpašo atbalstu par liellopiem, lauksaimniekiem būs jā-
iesniedz platību maksājumu iesniegums Lauku atbalsta dienes-
tā līdz šī gada 15. maijam, taču atbalsttiesīgo dzīvnieku skaitu
noteiks, balstoties Lauksaimniecības datu centra dzīvnieku re-
ģistra datiem.

Jaunas īpašā atbalsta shēmas ieviešanu pieļauj Eiropas Padomes
un Parlamenta apstiprinātie pārejas noteikumi 2014. gadam, kas
paredz iespēju palielināt arī kopējo pieejamo īpašo atbalstu Latvijai
no 5,13 līdz 10,15 miljoniem eiro. Tādēļ pieņemts lēmums pa-
lielināt arī īpašā atbalsta par pienu un īpašā atbalsta par lopbarī-
bas sēklu un sēklas kartupeļu finansējumu, kas sniegtu iespēju pie-
šķirt pilnīgu noteikumos paredzēto atbalsta apmēru. Īpašais at-
balsts bez izmaiņām tiks turpināts par cietes kartupeļu kvalitā-
tes uzlabošanu.

Paredzētās īpašā atbalsta izmaiņas, tajā skaitā par jauna īpa-
šā atbalsta par liellopiem ieviešana vēl saskaņojama ar Eiropas
Komisiju.

Īpašā atbalsta shēmas tiks īstenotas vairs tikai 2014. gadā, sa-
vukārt ar 2015. gadu lauksaimniekus sagaidīs jaunas izmaiņas,
jo tiks ieviesta tiešo maksājumu reforma.

Lauku attīstības konsultante Aknīstes novadā- 
Irēna Butkus

Semināri, apmācības lauksaimniekiem
2014.g.

Jauns īpašā atbalsta veids 
liellopu gaļas nozarei
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Tehnikas pakalpojumu cenas 

Februārī vēl jūtams sals un miers, bet pēc
pāris mēnešiem daba atkal modīsies un, pro-
tams, sāks zaļot sējumu lauki. Ziema grau-
daugu audzētājiem ir tāds spēku un zināša-
nu uzkrāšanas laiks. Lai nākošajā sezonā zem-
nieki būtu izglītotāki, pieredzes bagātāki, SIA
« Latvijas lauku konsultāciju un izglītības
centrs» sadarbībā ar Aknīstes novada lauku
attīstības speciālisti Irēnu Butkus un depu-
tātu, z/s «Kalna Rūdupes» īpašnieku Andri
Zībergu organizēja divu dienu mācības grau-
daudzētājiem. Seminārā piedalījās vairāk kā
četrdesmit zemnieki no Jaunjelgavas,
Jēkabpils, Krustpils, Salas, Ilūkstes, Neretas,
Viesītes un Aknīstes novadiem.

Pasākumu atbalstīja SIA « Latvijas lau-
ku konsultāciju un izglītības centrs»,

Latvijas lauku tīkls, A/s «Dobeles dzirnav-
nieks» un Aknīstes novada pašvaldība.

Šī semināra īpatnība bija tā, ka netika pie-
aicināti pārstāvji no uzņēmumiem ,kuri zem-
niekiem tirgo pesticīdus , mienerālmēslus un
dažādu tehniku , lai mācības nekļūtu par iz-
platāmās produkcijas reklāmas pasākumu, bet
galvenais būtu teorētiskās bāzes uzkrāšana
un pieredzes apmaiņa , kas saimniecībām pa-
līdzētu turpmākajā darbā.

Pirmajā nodarbību dienā zemnieki apguva
teorētiskās zināšanas.

A/s «Dobeles dzirnavnieks» ir viens no
lielākajiem uzņēmumiem valstī, kas iepērk
labību, tāpēc šī uzņēmuma iepirkumu vadī-
tāja Ineta Kārkla zemniekiem stāstīja un pie-
dāvāja vizuālus materiālus par graudu sli-

mībām un kaitēkļiem, kuri tos apdraud uz-
glabāšanas laikā, kā arī dažādu faktoru ie-
tekmi uz «Dobeles dzirnavniekā» izgatavo-
jamās produkcijas kvalitāti. Tika skaidrots
par graudu kvalitātes parametriem, jo labi ra-
žas rādītāji ir būtiski gan labības audzētājiem,
gan pārstrādātājiem.

Latvijas LU augsnes un augu zinātņu fa-
kultātes ilglaicīgs lektors, zemnieks Jānis
Līvmanis stāstīja par augsnēm un to apstrā-
des ietekmi uz graudaugu apstrādes apstāk-
ļiem, kā arī par makro un mikroelementu uz-
ņemšanu augos atkarībā no dažādiem ap-
stākļiem.

Mācību un pētījumu saimniecības
«Pēterlauki» direktors Merabs Katamadze da-
lījās pieredzē lauka pupu audzēšanā, herbi-

Graudaudzētāji apgūst zināšanas...



15

cīdu izmēģinājumos un to ietekmi uz augiem.
Kā atsevišķa tēma tika apskatīta rapša kai-
tēkļi.

Pieredzi darba organizēšanā un saim-
niekošanas efektivitātes paaugstināšanā
graudkopības saimniecībās stāstīja SIA
«Agrokonsultācijas» valdes loceklis Indulis
Ieviņš. Viņš veiksmīgi darbojies lielos lauk-
saimniecības uzņēmumos gan Latvijā, gan
Ukrainā, bet zināšanas apguvis Latvijā ,
Kanādā un Lielbritānijā.

Par informācijas aktualitāti liecināja tas,
ka semināra noslēgumā zemnieki vēl ilgi de-
batēja un dalījās pieredzē par viņiem svarī-
giem jautājumiem.

Semināra otrajā dienā graudaudzētājiem
tika piedāvāta iespēja apskatīt divas modernas
graudu kaltes - z/s «Stabiņi» Jēkabpils no-
vada Zasas pagastā un SIA «Slaides»
Jēkabpils novadā Rubenes pagastā.

Z/s «Stabiņi» īpašnieks Ilgvars Prodišķis
prezentēja bunkurus, kaltes, kas nepiecie-
šams pilnvērtīga ražošanas tehnoloģiskā pro-
cesa nodrošināšanai graudkopībā.
Veiksmīgais zemnieks dalījās pieredzē un
diskutēja par ieviestajām jaunajām tehno-
loģijām, par projektu īstenošanu un citām
aktuālām tēmām.

SIA «Slaides» īpašnieks Ainis Čā-

māns apsaimnieko apmēram 500 ha. Audzē
rudzus, kviešus, rapsi, miežus, griķus un pu-
pas. 2012. gadā uzsākts un 2013. gadā pa-
beigts ES projekts, kā rezultātā ir restaurē-
ta ēka, iegādāti un uzstādīti bunkuri un grau-
du tīrāmais. Šo veikumu Ainis prezentēja arī
semināra apmeklētājiem. Arī šajā kaltē tika
jautāts un plaši debatēts.

Indulis Ieviņš stāstīja gan par kalšu ne-

pieciešamības ekonomisko pamatojumu, savu
iegūto pieredzi strādājot kaltēs un raksturī-
gākajām kļūdām pie graudu uzglabāšanas.

Noslēgumā pateicības vārdi tika izteik-
ti lektoriem un semināra organizatoriem par
saturiski piepildītajām nodarbībām.

Aknīstes novada sabiedrisko attiecību
speciāliste L. Prande

Janvāris Gārsenes pamatskolā

Jaunais 2014. gads mūsu
skolā iesākās ugunīgi. Jau  ot-
rajā mācību dienā pie mums
viesojās Ventspils stikla pūtēji,
kuri pārbaudīja bērnu un sko-
lotāju ķīmijas un fizikas zi-
nāšanas, kā arī iepazīstināja ar
stikla izstrādājumu tapšanas
procesu.   Neizpalika kā de-
monstrējumi, tā balvas.
Bērniem bija iespēja arī pa-
šiem pūst stiklu. Dažam iz-
devās labāk, dažam ne….. Par
stikla pūtēja profesiju intere-
se radās vairākiem. 

Savukārt 14. janvārī mūsu skolas zālītē uz  Cepuru balli pulcē-
jās dažnedažādu cepuru īpašnieki.  Kādas tik cepures nevarēja ie-
raudzīt!  Cepure no diskiem, no koka izgrebta cepure, spožā cepu-
re, pirātu un laupītāju cepures! Tā kā šis ir zirga gads, neizpalika
arī dažādi uzdevumi par zirgiem, ar zirgiem un ap zirgiem. Visi bija
apmierināti ar paveikto, katrs saņēma nominācijas balvu par savu
oriģinālo pieeju tik vienkāršai un ikdienā nepieciešamai lietai, kā
cepure.

21. janvārī skolas muzejā pulcējāmies uz Barikāžu atceres brī-
di. Par šo posmu mūsu Latvijas un kaimiņvalstu dzīvē stāstīja vēs-
tures skolotājs A. Punculis.  Bērni uzzināja, kā un kāpēc sākās
Barikāžu dienas Rīgā, tika runāts arī par mūsu pagasta barikāžu
dalībniekiem, 

Lai šis gads arī turpmāk ir darbīgs, radošs un labiem notiku-
miem bagāts mums visiem!

Gārsenes pamatskolas skolēni un skolotāji
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Pirmdien, 10 februārī skolā notika kar- jeras stundas. Mēs- 6.klases skolēni un au-

dzinātāja pulcējāmies informātikas kabine-
tā, lai tiktos ar Lāsmu Prandi, kura domē ir
sabiedrisko attiecību speciāliste. 

Lāsmas kundze ļoti saistoši, interesanti
iepazīstināja ar sevi. Mums bija izveidots gru-
pu darbs, kur uz lapām tika izdalītas fotog-
rāfijas, kur lāsmas k-dze ir dažādos laika pos-
mos, apakšā parakstīti atslēgas vārdi, kurus
mums vajadzēja atklāt savā interpretācijā.
Gandrīz mums tas izdevās. 

Lāsmas k-dze mums iepazīstināja ar savu
amatu, darba pienākumiem, savu darbdienu,
savu izglītību, pieredzi un vaļasprieku. Mēs
runājām arī par profesijām, kas piesaista mūs.
Galvenā atziņa- nekļūdīties profesijas izvē-
lē! Lai arī mums tiktu atrasta īstā vieta dzī-
vē, kā Lāsmas k-dzei, jo viņai ir prieks par
katru nostrādāto dienu un viņa ar prieku iet
uz darbu. Lai viņai spēks, izturība, veselība,
lai līdzās daudz jauku, saprotošu cilvēku!

Aknīstes vidusskolas 6. klases skolēni
un audzinātāja.  

Karjeras diena 

APTAUJA
AKNĪSTES NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM!

Cienījamie Aknīstes novada iedzīvotāji!

Sakarā ar Aknīstes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrādi lūdzam sniegt atbildes uz vairākiem jautājumiem par
dzīves kvalitāti. 

Jūsu viedokļu apkopojums tiks publicēts novada  attīstības programmā kā vidēja termiņa politikas rādītājs 2014.gadā. 
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Rit jau otrais interešu kopas „Adatiņas” darba gads. Esam ne-
liela grupa (pašlaik 11)

Ko darījām? Ko darīsim turpmāk? Pagājušais gads bija veiksmīgs.
Uzrakstījām projektu. Par iegūtajiem līdzekļiem nopirkām jaunu krās-
niņu telpas apsildīšanai un aprīkojumu rokdarbu istabai. Lai rastu
jaunas idejas, bijām četrās ekskursijās, divās izstādēs- Viesītē un
Jelgavā. Paldies novada domei par atbalstu! Paldies novada lauku
attīstības konsultantei I. Butkus! Paldies veselības darba grupai, jo
par viņu projekta līdzekļiem nomainīti logi! Paldies arī L. Svikšam
par veiktajiem labajiem darbiem!

Strādājām gan kopā, gan katra savās mājās. Bija plaša mūsu dar-
bu izstāde rokdarbu istabā. Piedalījāmies arī novadpētniecības mu-
zejā izstādē „ Mans vaļasprieks”, kā arī Ziemassvētku izstādē. Domāju,
ka vērtīgākais mūsu devums ir labdarībā. Dzimtsarakstu nodaļai zie-

dojām 25 pārus bērnu zābaciņu. Ziemassvētkos bijām Aknīstes pan-
sionātā, tā iemītnieki saņēma 32 zeķu un čību pārus. Interešu ko-
pas dalībnieces- Aija Romulāne, Olga Voitišķe, Marija Černobro-
va, Nellija Svikša, Ritma Kunicka, Helēna Deņisova, Ināra Raupe,
Zigrīda Jasiņeviča, Silvija Koniševska, Inta Linarte un arī raksta au-
tore ziedoja gan dziju, gan savu laiku, lai iepriecinātu jaunos ve-
cākus, kā arī lai gaišāki Ziemassvētki pansionātā mītošajiem.
Labdarībai strādāsim arī turpmāk. Rakstīsim jaunu projektu.

Mans aicinājums tiem, kuri vēl varam, palīdzēt tiem, kam grū-
ti, kas ir nespēcīgi, vientuļi. Centīsimies saredzēt labo, atsaukties la-
bajiem darbiem! Būsim saprotoši, nebūsim vienaldzīgi un agresīvi! 

Nāciet pie mums trešdienās plkst. 13.00. Nāciet arī tad, ja paši
nespējat darīt, bet ir labas idejas.

A. Žindiga

APTAUJA
AKNĪSTES NOVADA UZŅĒMĒJIEM!

Cienījamie Aknīstes novada uzņēmēji - SIA, IK, zemnieku saimniecību īpašnieki, pašnodarbinātie, 
saimnieciskās darbības veicēji, patentmaksas maksātāji!

Sakarā ar Aknīstes novada attīstības programmas 2014.-2020. izstrādi lūdzam sniegt atbildes uz vairākiem jautājumiem par uzņē-
mējdarbības vides kvalitāti. 

Jūsu viedokļu apkopojums tiks publicēts novada  attīstības programmā kā vidēja termiņa politikas rādītājs 2014.gadā.

Anketas līdz 2014.gada 4.martam (ieskaitot) lūdzam iesniegt
elektroniski adresē akniste@akniste.lv vai papīra formā Asares, Gārsenes pagastu pārvaldēs vai Aknīstes novada domē 1.kabinetā.

Saredzēt labo, atsaukties labajam

Ļoti ceru,
ka februāra beigās vai marta pirmajās dienās mūsu novada seniori
tiks pie sava dienas centra. Pašlaik – februāra sākumā -  notiek in-
tensīvi  remontdarbi un tiek piemeklēti brīvprātīgie, kas dežūrēs un
organizēs centra darbību. Par to, ko un kā darīsim, spriedīsim sa-
nāksmē. Ir izveidota senioru centra Rāte 12 cilvēku sastāvā. Tie ir
mūsu cilvēki, kuri ir zinoši un varoši, ieinteresēti, lai Aknīstē būtu
vieta, kur ar prieku sanāk kopā cilvēki labākajos gados:

Marija Ribicka un Ināra Logina – vadīs vingrošanas nodar-
bības senioriem.

Jānis Multiņš – atbildīgais par senioru ieinteresēšanu par no-
vusa, šautriņu un galda spēlēm, dalību sacensībās.

Nellija Svikša – pārzinās centra virtuvi, veidos veselīga uztu-
ra klubiņu.

Ēvalds Liniņš, Laimonis Medveckis un Skaidrīte Medvecka
– rūpēsies par dzīvo mūziku un karaoke centra pasākumos, arī vin-
grošanas nodarbībās un senioru diskotēkā.

Ināra Raupe, Antoņina Beleviča un Tamāra Kantāne –  bi-
jušās mediķes – raudzīsies, lai seniori nepārdozē, nodarbojoties uz
trenažieriem. Domājam, ka šīm nodarbībām būs liela piekrišana.

Olga Voitišķe – pieredzes bagāta dāma sabiedriskajā darbā  no
biedrības „Aknīstes senči” laikiem – būs centra mantzine, kuras ap-
rūpē būs viss centra inventārs un tā uzskaite.

Kristiāna Kalniete – kultūras darba organizatore, kas seniorus at-
balstīs ar idejām un padomu centra  atpūtas pasākumu organizēšanā. 

Par masāžas kabineta darbību – ir jākārto finansiālās formali-
tātes un atļaujas, lai varam piedāvāt profesionāla masiera pakal-
pojumus.

Iespējams, ka savā darbībā varam nobraukt arī šķībi, jo cilvēki
vien esam un tuvākā apkārtnē pieredzi nav kur smelties.
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Sekojiet turpmākajai informācijai un afišām par centra atklāšanu.
Senioru centrs ir atvērts arī tiem, kas vēl nav senioru vecumā. Jāņem
vērā, ka  nodarbībām būs noteikts laiks, jo tās notiks tikai atbildī-

gās personas klātbūtnē. 
Neaizmirsīsim, ka centra Rāte ir brīvprātīgie, kas darbosies sava

un jūsu prieka pēc, šad tad saņemot par to paldies.

Labai omai
Dakter, kas jādara, lai izvairītos no grūtniecības?
Jāsaka „ nē!”.

***
Slimnīcā mirst pacients. Praktikants uz viņu žēli noraugās un vai-

cā ārstam:

Varbūt slimniekam jāiztaisa klizma?
To var. Tikai viņš kakās jau viņsaulē.

***
Par ko tu strādā?
Uz kuģa par veterinārārstu.
Kā to saprast?
Kuģa slimnīcā iznēsāju slimniekiem pīles.

Aknīstē un Aknīstes pagasta teritorijā kādreiz bija trīs dzirna-
vas: Vecmelderu, Dingas un Straumes.

Senākās no šīm dzirnavām bijušas Vecmelderu ūdensdzirnavas
( saimnieks J.Nenišķis). Laukakmeņu mūra ēka celta XIX gadsimta
sākumā. Lai dzirnavām pietiktu ūdens, grava aizsprostota un izveidota
mākslīga ūdenskrātuve – dīķis ar slūžām. Ziemā Vecmelderu dīķis
neaizsalst, jo saņem ūdeņus no daudziem ieplūstošajiem avotiem,
tāpēc dzirnavas ūdensrats varēja griezties kā ziemas salā, tā arī vis-
sausākajās vasarās. Šādas dzirnavas ir retums ne tikai Latvijā. Dzirnavu
ēka dalās trīs daļās: ūdensrata telpa, dzirnavu telpas un meldera dzī-
voklis. Ūdensratu telpā jeb tā sauktajā dzirnavu kambarī ir bijuši
divi koka ūdensrati ar 17 pēdu (5,1m) diametru un 5 pēdu (1,5m)
platumu. Ūdens ratam pievadīts no dīķa pa 9m garu koka sili. Dzirnavu
telpas izvietotas trijos stāvos. Malšanai atvestie graudu maisi ar ūdens
spēka darbinātu mehānismu pacelti augšējā stāvā. No šejienes  grau-
di pievadīti otrajā stāva esošajām  maļamajām mašīnām.
Vecmelderu dzirnavu otrajā stāvā bija maļamais, putraimu skaldā-
mais un grūbu gaņģis. Šeit pārstrādāja apmēram 82t labības gada
laikā. Milti sabira maisos ēkas pirmajā stāvā.

Mūsu novadnieks žurnālists Jānis Britāns savās atmiņās raksta:
‘’Es uz tām ar graudu maisiem braucu vēl līdz to pārbūvēšanai ap

1947. gadu, kad varenie koka ķemrati un resnās ozolkoka asis tika
nomainītas ar siksnu transmisijām. Līdz tam šīs dzirnavas bija tie-
šām unikālas ne tikai Latvijā, bet varbūt pat visā Eiropā. Milzīgais
ūdensrats grieza parastu dzirnakmeni, pusbīdeļa miltu sietus, vil-
nas kārstuvi un ripzāģi dēļu apstrādāšanai.’’

Straumes dzirnavas celtas  XX gs. sākumā un piederēja Kārlim
Vēverim, bet kādu laiku bija Artūra Grigora pārvaldījumā. Viņa mei-
ta Rasma Kļava no Ogres raksta: ‘’Kad ienāca padomju vara, Straumes
dzirnavas tika nacionalizētas un pārraudzība uzticēta kādam krie-
vam – partijniekam (kā toreiz teica), bet manu tēvu Artūru Grigoru
apcietināja un izsūtīja uz Krievzemi.’’

Straumes ūdensdzirnavas toreiz bija vienīgās tuvākajā apkārtnē,
kas no graudiem samala dažādus miltus, putraimus un mannu. Rasma
Kļava atceras: ‘’Brauca malt pat no Lietuvas. Rindas bija ļoti lielas.
Cilvēki nedēļām dzīvoja dzirnavās, lai samaltu un nezaudētu rindu.
Priekšistabā pa nakti bija uz grīdas saklātas guļas vietas, bet pa die-
nu pie telefona nāca daudz svešu cilvēku. Visa māja bija pārpildīta
ar cilvēkiem. Miers bija tad, kad pacēla slūžas, apturēja dzirnavas un
veica remontus. Aiz slūžām lielajā dīķi, kad slūžas attaisīja, bija ļoti
daudz dažādu zivju. Pretī dzirnavām, upes otrajā pusē bija skaists smil-
šains avotiņš, kur mēs šad tad ņēmām ļoti tīru ūdeni.’’

Par dzirnavām Aknīstē
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50- gados lielākas un modernākas bija Jāņa Dingas dzirnavas
pie toreizējā tirgus laukuma netālu no pirts. Tās darbināja malkas
sūcgāzes motors, kas visu Aknīstes rajona centra laikā no 1950 līdz
56 . gadam visam miestiņam  deva elektrisko strāvu. Šis motors dar-
bojas līdz Aknīstes pieslēgšanas kopējam Latvijas elektrotīklam. 

Žēl, ka no augšup aprakstītajām interesantajām dzirnavām Aknīstes
teritorijā neviena vairs nepastāv, bet daudzu Eiropas valstu senās
ūdensdzirnavas pēc restaurācijas kļūst par interesantiem tehnikas
vēstures pieminekļiem, kurus apmeklē ne tikai tūristi, bet arī pie-
lieto ražošanā.

Izsaku pateicību mūsu novadniekiem - Jānim Britānam no Rīgas
un Rasmai Kļavai no Ogres par atmiņu pierakstiem ar vērtīgajiem
vēsturiskajiem materiāliem Aknīstes novadpētniecības muzejam.

Olga Vabeļa, Aknīstes novadpētniecības muzeja vadītāja.

Sēlijas kauss 2014.gads

Jau vienpadsmito gadu tiek rīkots Sēlijas kauss volejbolā dažādās vecuma gru-

pās. Aknīstes vidusskolas sporta zālē spēlē-
ja 45+ dāmas. Šogad piedalījās 6 komandas:
no Bauskas, Valmieras, Madonas,
Saulkrastiem, Rokišķiem un Aknīstes.
Mūsu komandas dāmas izcīnīja  Sēlijas kau-
su, atstājot aiz sevis Saulkrastus – 2.vieta,
Valmiera-3.vieta. Aknīstes komandā spēlē-
ja Ināra Lunģe, Lolita Sala, Antra Grigale,
Velga Buiķe, Inita Smirnova, Gunta Tauriņa,
Olita Treine. Liels paldies komandas spēlē-
tājām, paldies sporta skolas audzēkņiem par
tiesāšanu. Īpaši liels paldies par atbalstīša-
nu „Indāres” īpašniekiem, kā arī Aknīstes pa-
švaldības priekšsēdētājai Vijai Dzenei par at-
balstu.

Sēlijas kausa sacensības bija, būs vēl dau-
dzus gadus. Ceram sponsorus nepievilt un sa-
glabāt kausu Aknīstē vēl ilgus gadus. Paldies
visiem līdzjutējiem par līdzi jušanu. Paldies
par jauko atpūtas vakaru Neretā.

O. Treine

16.februārī Lietuva svin Valsts atjaunošanas dienu - 96.gadskārtu,
kopš Lietuvas padome pieņēmusi aktu par neatkarības atjaunoša-
nu, proklamējot Lietuvas Republiku.

Aknīstes novadam, kas robežojas Lietuvu, ir ciešas, gadsimtos
nostiprinātas saiknes ar kaimiņiem. Vēstures lappusēs rakstīts, ka
daļa Aknīstes kādreiz piederējusi Lietuvai un sēļi vēl šodien dzīvo
robežas abās pusēs.

Svētdienas pēcpusdienā Aknīstes bērnu un jauniešu centrā
pulcējās novada ļaudis, lai atzīmētu šo nozīmīgo dienu, jo mūsu

novadā dzīvo apmēram 150 lietuviešu. Pasākumu organizēja bied-
rība „Manai mazpilsētai Aknīstei”. Goda viesi pasākumā bija
pārstāji no Jodupes pašvaldības un Jodupes kapella. Visus svēt-
ku apmeklētājus ar muzikālu sveicienu sagaidīja kapella
„Opsidrallā”. 

Atklāšanā skanēja Lietuvas un Latvijas himnas. Jodupes kultūras
darba organizatore Irena Kirstukiene dāvināja piespraudes ar karoga
lentīti. Koncertā tika dziedātas gan latviešu, gan lietuviešu dzies-
mas. Pēcpusdiena aizritēja draudzīgā, ar humora dzirkstīm piepil-
dītā gaisotnē. 

L. Prande

Aknīstes novadā atzīmē Lietuvas neatkarības dienu



20

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

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

Esiet daļa no vēja un daļa no rīta,
Esiet stariņš, kas dienai dzīvību dod.
Un, ja vajadzīgs, esiet pat negaisa vējš, 
Ta tumsā gaisma ir jāatrod.

/ Ā. Elksne/

Sveicam februāra jubilārus
Rimu Bludzi
Laimoni Medvecki,
Aiju Lejnieci,
Ināru Raupi.

Biedrība „Manai mazpilsētai 
Aknīstei”

a
Laime ir saskaņā būt
ar dvēseli savu un pasauli šo.
Laime ir mieru sev gūt,
caur nemieru savu iemantot to.
Veltīgi laiks kā skopulis gadskārtas skaita,
Stiprāks par viņu
Ir zemē iesētais grauds.

Sveicam jubilārus februārī
Aknīstē
Sadovska Aija-50
Pudāns Uldis-55
Avotiņa Dzintra-60
Bludze Rima-60
Ķiķēna Emīlija-70
Medveckis Laimons-70
Ozoliņa Zenta-80
Tomiņa Dzidra-80
Gaile Franciska-85
Muižnieks Roberts-85
Bautre Anna-90
Asarē

Biltaure Vanda- 75
Deksne Vizma-75
Kalnietis Miervaldis-80
Makovecka Petronele-90
Gārsenē
Aleksandroviča Valentīna -50   
Japiņa Veronika- 60
Skudra Voldemars- 60

Asariņa, baltā māsa,
Kā es tevi izraudāšu?
Smagums puķes kātiņā,
Balta, balta ziema nāk.
(V.Krile)

Pieminēsim Mūžībā aizgājušos:
Helēna Meiere, 11.02.1934. 
– 19.01.2014.
Valentīna Ķiploka, 16.08.1925. 
– 03.02.2014.
Sergejs Grigorjevs, 01.10.1948. 
– 31.01.2014.
Jevgenijs Ļebedevs, 16.02.1934. 
– 31.01.2014.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
tuviniekiem!

Aknīstes novada dzimtsarakstu 
nodaļa

Vien gaišas mīlestības vārdā, 
mazs cilvēciņš no nebūtības izkāpj, 
no mīlas ņemts un mīlai atdots, 
tam mīlestību tālāk nest.

Priecājamies kopā ar vecākiem par bēr-
niņu nākšanu pasaulē!

Sveicam Aknīstes novada dzim-
tsarakstu nodaļā reģistrētos bērniņus:
Montu un Keitu Sorokinas un Amēliju
Sofiju  Skrindu. Kopā ar vecākiem prie-
cājamies par viņu nākšanu pasaulē!

Aknīstes novada dzimtsarakstu
nodaļa

Dusēt esi aizgājusi
Tu pēdējā gūlumā.
Mums palika silta saule
Mūža gaismas nesējiņa. 
Izsakām visdziļāko līdzjūtību 

Jurim Tarvidam, 
no māmuļas atvadoties. 

Arbidānu ģimene

Aknīstes novadpētniecības muzejā tiek
gatavota tradicionālā izstāde- pārdošana

«Mans vaļasprieks».
Lūgums pieteikties līdz š.g.1. martam

pa mob. 26436978 Olga.

Gūt var dodot, gūt var ņemot,
Dodot gūtais neatņemams. 

/J. Rainis/

Sirsnīgs paldies sekojošiem draudzes locekļiem:
Sinkevičai J., Gavarei O.,  Staskevičam J., Pupiņai L., Ancītei A., Bautrei R.,

Koponānei A., Kalnaģeidānei A., kuri ziedoja naudu pateicībā
Broņislavai un Antonam Putāniem 

par brīvprātīgo darbu draudzes namā. 
Ausma

Vēlos īrēt Aknīstē vienistabas 
dzīvokli  ar malkas apkuri 

par samērīgu cenu.
Lūgums ziedot gultu. 

Mob. 28712232

Pārdod jaunu gāzes plīti tel.
nr.65228325

Vēlos nomāt lauksaimniecības zemi
Radžupē.

Tālrunis: 29416906

Pārdod klucīšos sazāģētu malku.
Cena 17.00 EUR m3 + piegāde.

Mob. 20239636

Paldies dakterei Edītei Eleksei 
par iejūtību un gādību mūs ārstējot. 

Erna Kakstāne
Vera Kasparāne

No visām iemītniecēm Dzirnavu ielā 9- mīļš paldies
par Ziemassvētku dāvanām. 

Dakterīt, izturību un veiksmi 
Jūsu ikdienas darbā.

Aknīstes novada izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas deputātu
pieņemšanas laiki:
Guntars Geida - otrdienās no plkst. 13.00-
16.00 Gārsenes pamatskolā,
mob.29347792
Aija Voitišķe- pirmdienās no plkst. 13.30-
16.30 Aknīstes vidusskolā, mob.

29328818
Ināra Lunģe - otrdienās no plkst.14.30-
16.30
Aknīstes vidusskolā, mob.28665896
Skaidrīte Pudāne pirmdienās, otrdienās,
trešdienās no plkst. 15.00-16.00 'Alejās"
mob.29352391.  Apmeklētājiem lūgums
pieteikties pa minētajiem telefoniem.

Šogad atkal tāds gads Tev ir galā, bet dzīve ir gara. Novēlam tev labu veselību,
izturību un dzīvesprieku turpmākajā dzīvē.

Sveicam Dairi Vēveri skaistajā 25. gadu jubilejā!
Mamma, māsas, vecmamma un Valdis.
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