
Aknīstes novada
vēstis

Nr. 8, 9/19, 20 2014. gada AUGUSTS/SEPTEMBRIS

Par Aknīstes novada pašvaldības izpilddirektora
 iecelšanu amatā

Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,
G.Geida, A.Zībergs, V.Čāmāne, J.Vanags, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

1. Izveidot balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā:
1.1. Komisijas priekšsēdētāja – Liene Valaine;
1.2. Komisijas loceklis – Kristaps Tēts;
1.3. Komisijas locekle, sekretāre – Mārīte Nastaja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da-

ļas 11.punktu, 40.panta ceturto daļu, 68.pantu, Aknīstes novada do-
mes 29.05.2013. noteikumiem „Kārtība, kādā noris atklāta balso-
šana ar vēlēšanu zīmēm”, Balsu skaitīšanas komisijas protokola Nr.1
apkopotajiem rezultātiem,

atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (S.Pudāne, A.Ielejs, G.Geida,
J.Vanags, A.Voitiške); PRET – 4 (V.Dzene, A.Zībergs, V.Čāmāne,
I.Lunģe); ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

2. Iecelt Aknīstes novada pašvaldības izpilddirektora amatā Jāni
Gavaru ar 2014.gada 1.septembri.

Par Aknīstes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, vietnieka
un locekļu ievēlēšanu

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,
G.Geida, A.Zībergs, J.Vanags, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav;
ATTURAS – 1 (V.Čāmāne), Aknīstes novada dome NOLEMJ:

1. Ievēlēt par Aknīstes novada bāriņtiesas priekšsēdētāju Aiju
Dronku uz pieciem gadiem.

Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, V.Čā-
māne, G.Geida, J.Vanags, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; AT-
TURAS – 2 (A.Ielejs, A.Zībergs), Aknīstes novada dome NOLEMJ:

2. Ievēlēt par Aknīstes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja viet-
nieku Renāti Linarti uz pieciem gadiem. 

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, V.Čā-
māne, G.Geida, J.Vanags, I.Lunģe, A.Ielejs, A.Zībergs); PRET – nav;
ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās – 1 deputāts (A.Voitiške,
pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu pašvaldību amat-
personu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus),
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
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3. Ievēlēt par Aknīstes novada bāriņtiesas locekļiem uz pieciem
gadiem: Skaidrīti Jasāni, Guntu Ozoliņu, Ināru Vasiļjevu 

Jaunievēlētā Aknīstes novada bāriņtiesa darbību uzsāk ar
2014.gada 1.oktobri.

Par pašvaldības budžeta izpildi
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,

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

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta
2014.gada janvāra-jūlija ieņēmumus – EUR 1303146,61 un iz-
devumus – EUR 1509058,39; speciālā budžeta ieņēmumus – EUR
79905,02 un izdevumus – EUR 50973,76.

Par saistošo noteikumu Nr.17/2014 „Grozījumi Aknīstes
novada domes 2014.gada 12.februāra saistošajos noteikumos
Nr.3/2014 „Par Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta

plānu 2014.gadam”” apstiprināšanu
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,

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

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.17/2014 „Grozījumi Aknīstes
novada domes 2014.gada 12.februāra saistošajos noteikumos
Nr.3/2014 „Par Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plānu
2014.gadam””.

Par grozījumiem pašvaldības 2014.gada ziedojumu un
dāvinājumu budžetā

Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,
G.Geida, A.Zībergs, V.Čāmāne, J.Vanags, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt grozījumus pašvaldības 2014.gada ziedojumu un
dāvinājumu budžetā.

Par pamatkapitāla palielināšanu SIA „Gārsenes komunā-
lie pakalpojumi”

Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,
G.Geida, A.Zībergs, V.Čāmāne, J.Vanags, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

1. Palielināt SIA „Gārsenes komunālie pakalpojumi”, reģistrā-
cijas Nr. 45403005369, (turpmāk tekstā - Sabiedrība) pamatkapi-
tālu ar naudas ieguldījumu par EUR 2652,00 (divi tūkstoši seši sim-
ti piecdesmit divi euro 00 centi) no dabas resursu nodokļa.

2. Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.
3. Apstiprināt Sabiedrības statūtu grozījumus.
4. Apstiprināt Sabiedrības Statūtus jaunā redakcijā.
5. Uzdot Sabiebrības valdei nodrošināt visu darbību veikšanu, kas

nepieciešamas pamatkapitāla izmaiņu reģistrēšanai Uzņēmumu reģistrā.
6. Noteikt, ka naudas ieguldījums EUR 2652,00 izmantojams dze-

ramā ūdens atdzelžošanas iekārtu pildījuma maiņas apmaksai.

Par pamatkapitāla palielināšanu SIA „Aknīstes
Pakalpojumi”

Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,
G.Geida, A.Zībergs, V.Čāmāne, J.Vanags, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

1. Palielināt SIA „Aknīstes Pakalpojumi”, reģistrācijas Nr.
45403000709, (turpmāk tekstā - Sabiedrība) pamatkapitālu ar nau-
das ieguldījumu par EUR 6526,00 (seši tūkstoši pieci simti divdesmit
seši euro 00 centi) no pašvaldības sociālā budžeta līdzekļiem dzī-
vokļa Augšzemes ielā 36 – 5, Aknīstē, remontam.

2. Palielināt SIA „Aknīstes Pakalpojumi”, reģistrācijas Nr.
45403000709, (turpmāk tekstā - Sabiedrība) pamatkapitālu ar nau-
das ieguldījumu par EUR 4714,00 (četri tūkstoši septiņi simti čet-
rpadsmit euro 00 centi) no dabas resursu nodokļa ūdens attīrīšanas
iekārtu vadības bloku pārbūvei.

3. Palielināt SIA „Aknīstes Pakalpojumi”, reģistrācijas Nr.
45403000709, (turpmāk tekstā - Sabiedrība) pamatkapitālu ar nau-
das ieguldījumu par EUR 14229,00 (četrpadsmit tūkstoši divi sim-
ti divdesmit deviņi euro 00 centi) no pašvaldības budžeta līdzek-
ļiem ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvei pašvaldībai piederošajās
dzīvojamajās mājās.

4. Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.
5. Apstiprināt Sabiedrības statūtu grozījumus.
6. Apstiprināt Sabiedrības Statūtus jaunā redakcijā.

7. Uzdot Sabiebrības valdei nodrošināt visu darbību veikšanu,
kas nepieciešamas pamatkapitāla izmaiņu reģistrēšanai Uzņēmumu
reģistrā.

Par līgumu slēgšanu un noslēgto līgumu apstiprināšanu
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,

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

1. Apstiprināt līgumu ar z/s „Smiltāji” par virtuves krāsns re-
montu Parka ielā 1 – 2, Aknīstē. Līgumsumma EUR 60,00.

2. Apstiprināt līgumu ar SIA „SPERO SK” par bīstamo koku
griešanas pakalpojumu un autopacēlāja pakalpojumu pašvaldības
teritorijā. Līgumsumma EUR 2482,92.

3. Apstiprināt līgumu ar SIA „Belss” par tehniskā projekta iz-
strādi un autoruzraudzību projektam „Zema enerģijas patēriņa ēkas
jaunbūve darbmācību un tehnoloģiju programmu apguvei Aknīstes
vidusskolā”. Līgumsumma EUR 16909,75.

4. Apstiprināt līgumu ar SIA „AZGrad” par iesnieguma doku-
mentācijas izstrādi Gārsenes kultūras nama fasāžu vienkāršotai re-
novācijai. Līgumsumma EUR 605,00.

5. Apstiprināt līgumu ar SIA „SPERO SK” par bīstamo koku
griešanas pakalpojumu un autopacēlāja pakalpojumu pašvaldības
teritorijā. Līgumsumma EUR 2482,92.

6. Apstiprināt līgumu ar VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”
Jēkabpils ceļu rajons, par Aknīstes pilsētas Zaļās un Parka ielu as-
faltbetona seguma virsmas apstrādi ar šķembām un bituma emul-
siju. Līgumsumma EUR 14778,26.

7. Apstiprināt līgumu ar SIA „ELFA” par tehniskā projekta iz-
strādi objektam „Tirgus ielas apgaismojuma izbūve Aknīstes pilsētā”.
Līgumsumma EUR 992,20.

8. Apstiprināt līgumu ar SIA „Silupe” par buldozera pakalpoju-
mu sniegšanu. Līguma cena – EUR 43,08 par vienu darba stundu.

9. Apstiprināt līgumu ar z/s „Ūta” par traktortehnikas pakalpoju-
mu sniegšanu. Līguma cena – EUR 35,57 par vienu darba stundu.

10. Apstiprināt vienošanos ar AS „Latvijas valsts meži” par sa-
darbību pašvaldības autoceļu izmantošanā un uzturēšanā.

11. Apstiprināt līgumu ar biedrību „Sansusī” par muzikāli iz-
glītojoša pasākuma apskaņošanu. Līgumsumma EUR 700,00.

12. Apstiprināt līgumu ar SIA „Saldus ceļinieks” par papildus
darbu veikšanu projektā „Augšzemes un Skolas ielu (t.sk.tilts pār
Dienvidsusēju) rekonstrukcija Aknīstes pilsētā”, 2.kārta”.
Līgumsumma EUR 11 186,00.

13. Apstiprināt līgumu ar SIA „Vikolukss” par Aknīstes vidus-
skolas remontu. Līgumsumma EUR 836,59.

14. Apstiprināt abonēšanas līgumu ar SIA „Latvijas Tālrunis”
par informācijas izvietošanu un uzturēšanu. Līgumsumma EUR 175,45.

15. Apstiprināt pakalpojuma līgumu ar SIA „LATTELECOMPO”
par informācijas izvietošanu un uzturēšanu. Līgumsumma EUR 66,55.

16. Apstiprināt līgumu ar AS „LATVENERGO” par elektroe-
nerģijas tirdzniecību. 

17. Apstiprināt līgumu ar biedrību „Sporta klubs x3m” par pein-
tbola spēles organizēšanu 16.08.2014., Aknīstē. Līgumsumma EUR
500,00.

18. Apstiprināt autora atlīdzības līgumu ar S.K. par autordarba
„Dziedi kopā ar mums” izpildīšanu 16.08.2014., Aknīstes estrādē.
Līgumsumma EUR 300,00.

19. Apstiprināt līgumu ar Salas novada pašvaldību par sociā-
lās aprūpes iestādes „Bāreņu nams „Līkumi”” sniegtajiem pakal-
pojumiem 1 personai. Līguma summa EUR 398,08 mēnesī.

20. Apstiprināt līgumu ar SIA „Aknīstes Pakalpojumi” par ūden-
sapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu. 

21. Apstiprināt līgumu ar z/s „Ūta” par kūlas appļaušanu vēs-
turiskajā Aknīstes pilsētas tirgus laukumā un auto trasē. Līgumcena
EUR 90,75.

22. Apstiprināt būvuzraudzības līgumu ar SIA „LA sistēmas”
par būvuzraudzību siltumapgādes rekonstrukcijai Aknīstes novada
Aknīstes pilsētā. Līgumsumma EUR 3628,79.

23. Slēgt vienošanos par grozījumiem uzņēmuma līgumā ar SIA
„Silupe” par caurtekas defektu novēršanu Zaļās ielas ūdens nova-
dīšanas sistēmā. Līguma summa EUR 1076,78.

24. Slēgt līgumu ar SIA „Arau” par ēkas energoaudita pārska-
ta izstrādi tehniskajam projektam „Zema enerģijas patēriņa ēkas jaun-
būve darbmācību un tehnoloģiju programmu apguvei Aknīstes vi-
dusskolā” un projekta iesnieguma veidlapas sagatavošanu. Līguma
summa EUR 3480,00.
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Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, G.Geida,
A.Zībergs, V.Čāmāne, J.Vanags, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav;
ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās – 1 deputāts (A.Ielejs, pil-
dot likumā „Par interešu konflikta novēršanu pašvaldību amatper-
sonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus),
Aknīstes novada dome NOLEMJ:

25. Slēgt zemes nomas līgumu ar I.I. par nekustamā īpašuma, kas
sastāv no zemes gabala 1250 m2 platībā, kadastra Nr.5605 001 0538,
Skolas ielā 10B, Aknīstē, nomu. Līguma summa EUR 312,50 gadā.

Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu 
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,

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

1. Piešķirt EUR 700,00 alkometra iegādei no sociālā budžeta lī-
dzekļiem.

2. Piešķirt EUR 410,43 PII „Bitīte” dzeramā ūdens iekšējās ap-
gādes sistēmas attīrīšanai, dezinfekcijai un skalošanai no dabas re-
sursu nodokļa.

3. Noraidīt SIA „Ziņas TV” iesniegumu par atbalstu filmas par
bērnu drošību veidošanai.

4. Noraidīt Jēkabpils kara veterānu atbalsta biedrības „Pamjatj”
ies5. niegumu par atbalstu grāmatas izdošanai.

Noraidīt Aknīstes evaņģēliski luteriskās draudzes iesniegumu par
finansiālu atbalstu baznīcas sienas remontam.

Par degvielas patēriņa normas un mobilā telefona sarunu
limita noteikšanu pašvaldības policijas inspektoram 

Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,
G.Geida, A.Zībergs, V.Čāmāne, J.Vanags, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

1. Noteikt degvielas patēriņa limitu pašvaldības policijas in-
spektoram, izmantojot personīgo transporta līdzekļi darba pienākumu
veikšanai, – līdz 50 l mēnesī. Papildus degviela noteiktajam limi-
tam tiek piešķirta ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu vai do-
mes lēmumu.

2. Noteikt pašvaldības policijas inspektoram mobilā telefona sa-
runu izmaksu limitu – EUR 10 mēnesī.

Par Gārsenes pamatskolas direktores A.Baltmanes 
iesniegumu

Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,
G.Geida, A.Zībergs, V.Čāmāne, J.Vanags, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

1. Atbrīvot Aletu Baltmani no Gārsenes pamatskolas direktora
amata ar 2014.gada 29.augustu (pēdējā darba diena).

2. Pieņemt Marutu Caunīti par Gārsenes pamatskolas direktora
pienākumu izpildītāju ar 2014.gada 29.augustu.

Par Gārsenes pagasta bibliotēkas, medpunkta un veļas
mazgātavas pārvietošanu uz Gārsenes pils telpām

Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,
G.Geida, A.Zībergs, V.Čāmāne, J.Vanags, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

1. Pārvietot Gārsenes pagasta bibliotēku, medpunktu un veļas maz-
gātavu no dzīvojamās mājas „Dimanti”, Gārsenē, telpām uz Gārsenes
pils telpām līdz šī gada 1.oktobrim.

2. Uzdot Gārsenes pagasta pārvaldes vadītājam J.Bondaram sa-
darbībā ar bibliotēkas vadītāju I.Lejiņu un ģimenes ārsti E.Eleksi
organizēt pārvietošanas procesu. 

3. Informēt Gārsenes pagasta pārvaldes vadītāju J.Bondaru,
Gārsenes pagasta bibliotēkas vadītāju I.Lejiņu, ģimenes ārsti E.Eleksi
par pieņemto lēmumu.

Par Asares pagasta novadpētniecības materiālu 
pārvietošanu

Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,
G.Geida, A.Zībergs, V.Čāmāne, J.Vanags, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

1. Organizēt Asares pagasta ēkas „Dārzsaimniecība”, Asarē, pie-
lāgošanu pagasta novadpētniecības ekspozīcijas izvietošanai (remonts
un inventāra nodrošināšana) līdz šī gada 1.novembrim.

2. Uzdot Asares pagasta pārvaldes vadītājam K.Tētam sadarbī-
bā ar tūrisma darba vadītāju L.Jaujenieci organizēt telpu remonta
un ekspozīcijas pārvietošanas procesu. 

3. Informēt Asares pagasta pārvaldes vadītāju K.Tētu, tūrisma
darba vadītāju L.Jaujenieci, ģimenes ārsti E.Eleksi par pieņemto lē-
mumu.

Par autoceļa „Nordtorf ceļš” izslēgšanu no pašvaldības 
bilances

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

Izslēgt no pašvaldības bilances autoceļu „Nordtorf ceļš” 190 m
garumā, inventāra Nr.12130136.

Par pašvaldības komisiju sastāva izmaiņām
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,

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

1. Atbrīvot Ligitu Vārnu no Aknīstes novada Civilās aizsardzī-
bas komisijas locekļa amata, no Pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijas priekšsēdētājas amata, no Pamatlīdzekļu pieņemšanas eks-
pluatācijā komisijas locekļa amata, no Pamatlīdzekļu norakstīšanas
komisijas locekļa amata, no Materiālu un mazvērtīgā inventāra no-
rakstīšanas komisijas locekļa amata.

2. Atbrīvot Kristapu Tētu no Aknīstes novada pašvaldības man-
tas atsavināšanas komisijas locekļa amata.

3. Ievēlēt izpilddirektoru Jāni Gavaru par Aknīstes novada Civilās
aizsardzības komisijas locekli.

4. Ievēlēt juriskonsultu Lieni Valaini par Aknīstes novada pa-
švaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšsēdētāju, izpilddi-
rektoru Jāni Gavaru – par komisijas locekli.

5. Ievēlēt izpilddirektoru Jāni Gavaru par Aknīstes novada pa-
matlīdzekļu pieņemšanas ekspluatācijā komisijas locekli.

6. Ievēlēt izpilddirektoru Jāni Gavaru par Aknīstes novada pa-
matlīdzekļu norakstīšanas komisijas locekli.

7. Ievēlēt izpilddirektoru Jāni Gavaru par Aknīstes novada ma-
teriālu un mazvērtīgā inventāra norakstīšanas komisijas locekli.

Par grozījumiem nolikumā „Par naudas balvu piešķiršanu
Aknīstes novada iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem,

vispārizglītojošo skolu skolēniem un pedagogiem”
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,

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

Apstiprināt grozījumus nolikumā „Par naudas balvu piešķirša-
nu Aknīstes novada iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem, vis-
pārizglītojošo skolu skolēniem un pedagogiem”.

Par saistošo noteikumu Nr.18/2014 „Par neapbūvētu
 zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas

 apmēru Aknīstes novadā” apstiprināšanu
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,

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

Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.
18/2014 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un no-
mas maksas apmēru Aknīstes novadā”. 

Par zemes ierīcības projekta „Airītes” apstiprināšanu
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,

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

Apstiprināt A.S. piederošā zemes īpašuma „Airītes”, Gārsenes
pagastā, Aknīstes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
Nr.56620020117 izstrādāto zemes ierīcības projektu.

Par pašvaldības zemes nomu
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,

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

1. Izbeigt ar Z.L., /dzīvesvieta/, noslēgto zemes nomas līgumu
par pašvaldības zemes nomu 4000 m2 platībā, kadastra
Nr.56050010151, sākot ar 2015.gadu.

2. Izbeigt ar S.F., /dzīvesvieta/, noslēgto zemes nomas līgumu par
pašvaldības zemes nomu 0,1325 ha platībā, Lauku ielā 11C, Aknīstē,
kadastra Nr.56050010428, sākot ar 2015.gadu.

3. Izbeigt ar M.D., /dzīvesvieta/, noslēgto zemes nomas līgumu
par pašvaldības zemes nomu 3,5 ha platībā, „Kūdriņas”, Gārsenes
pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56620020135.

4. Iznomāt L.K., /dzīvesvieta/, pašvaldības zemes gabalu 3,5 ha
platībā, „Kūdriņas”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56620020135, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem.
Zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecības vajadzībām.
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5. Iznomāt V.T., /dzīvesvieta/, pašvaldības zemes gabalu 0,3 ha
platībā, Asares pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56440050262,
un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas
mērķis – 0600 – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme.

Par nekustamā īpašuma atsavināšanu
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,

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

Nodot atsavināšanai dzīvokli „Dimanti”- 17, Gārsenes pagastā,
Aknīstes novadā.

Par pašvaldības materiālo pabalstu piešķiršanu
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,

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

1. Piešķirt 11 personām apbedīšanas pabalstus. Kopā EUR 890,00.
2. Piešķirt 5 personām pabalstus sakarā ar bērnu piedzimšanu.

Kopā EUR 750,00.
3. Piešķirt 3 personām pabalstus sakarā ar ilgstošu ārstēšanos.

Kopā EUR 435,00.
4. Piešķirt 1 personai pabalstu EUR 30,00 apmērā sakarā ar at-

brīvošanos no ieslodzījuma vietas.
5. Piešķirt brīvpusdienas 50% apmērā uz laiku no 01.09. –

31.12.2014. – 3 skolēniem.
6. Piešķirt brīvpusdienas 50% apmērā uz laiku no 01.09. –

31.12.2014. – 7 PII „Bitīte” audzēkņiem.
7. Piešķirt brīvpusdienas 100% apmērā uz laiku no 01.09. –

31.12.2014. – 21 skolēniem.
8. Piešķirt brīvpusdienas 100% apmērā uz laiku no 01.09. –

31.12.2014. – 12 PII „Bitīte” audzēkņiem. 
9. Piešķirt brīvpusdienas 100% apmērā uz laiku no 01.10. –

31.12.2014. – 1 PII „Bitīte” audzēknim. 

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,

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

1. Piešķirt M.O. dzīvokli Skolas ielā 10-20, Aknīstē, slēdzot dzī-
vojamo telpu īres līgumu uz 1 gadu. 

2. Piešķirt Z.K. dzīvokli Augšzemes ielā 22-3, Aknīstē, slēdzot
dzīvojamo telpu īres līgumu uz 1 gadu. 

3. Atļaut A.Š. veikt dzīvojamās platības maiņu no dzīvokļa „Rīti”
– 7, Asares pagastā, uz dzīvokli „Rīti” - 10, Asares pagastā, slēdzot īres
līgumu uz 1 gadu.

4. Atļaut pārslēgt īres līgumu par dzīvokli Krasta ielā 3 – 2, Aknīstē,
uz Z.N. vārda, īres līgumu slēdzot uz 1 gadu, pēc pilnīgas parāda nomaksas.

Par Aknīstes novada pašvaldības apbalvojumu
 dibināšanas nolikumu

Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,
G.Geida, A.Zībergs, V.Čāmāne, J.Vanags, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības apbalvojumu dibināšanas
nolikumu.

Par grozījumiem nolikumā „Par apbalvošanu ar Aknīstes
novada pašvaldības Atzinības rakstu Latvijas Republikas

proklamēšanas dienā 18.novembrī”
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,

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

Apstiprināt grozījumus nolikumā „Par apbalvošanu ar Aknīstes
novada pašvaldības Atzinības rakstu Latvijas Republikas prokla-
mēšanas dienā 18.novembrī”.

Par pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja 
un atbildīgā darbinieka nozīmēšanu

Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,
G.Geida, A.Zībergs, V.Čāmāne, J.Vanags, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

1. Atbrīvot Ligitu Vārnu - Aknīstes novada pašvaldības atbildīgo
darbinieku kā kapitāla daļu turētāju pārstāvi SIA „Jēkabpils autobu-
su parks”, SIA „Vidusdaugavas SPAAO”, SIA „Gārsenes komunālie
pakalpojumi”.

2. Ieteikt par Aknīstes novada pašvaldības kā kapitāla daļu turētājas

SIA „Jēkabpils autobusu parks”, SIA „Vidusdaugavas SPAAO”, SIA
„Gārsenes komunālie pakalpojumi” atbildīgo darbinieku nozīmēt izpil-
ddirektoru Jāni Gavaru.

Par saistošo noteikumu Nr.19/2014 „Grozījumi Aknīstes nova-
da domes 2009.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos Nr.14

„Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, neiz-
vērtējot to materiālo stāvokli”” apstiprināšanu

Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,
G.Geida, A.Zībergs, V.Čāmāne, J.Vanags, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr. 19/2014
„Grozījumi Aknīstes novada domes saistošajos noteikumos Nr.14 „Par
pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to
materiālo stāvokli””. 

2014.gada 13.augustā
Aknīstes novada domes sēdē

pieņemtie lēmumi
Par aizņēmumu projekta „Siltumapgādes sistēmas vienkāršota
rekonstrukcija Aknīstes novada Aknīstes pilsētā” realizēšanai
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,

G.Geida, A.Zībergs, V.Čāmāne, J.Vanags); PRET – nav; ATTURAS –
2 (A.Voitiške, I.Lunģe), Aknīstes novada dome NOLEMJ:

1. Atcelt 23.04.2014. Aknīstes novada domes sēdes lēmumu (prot.Nr.6,
21.#) „Par siltumtrašu rekonstrukciju un siltummezglu izbūvi”.

2. Ņemt aizņēmumu EUR 200 000 no Valsts kases uz 30 gadiem pa-
švaldības prioritāro investīciju projekta „Siltumapgādes sistēmas vien-
kāršota rekonstrukcija Aknīstes novada Aknīstes pilsētā” realizēšanai, pa-
redzot atmaksu sākt no 2015.gada.

3. Kredīta atmaksu nodrošināt ar pašvaldības budžetu.

2014.gada 7.augustā
Aknīstes novada domes
ārkārtas sēdē pieņemtie

lēmumi
Par izpilddirektores Ligitas Vārnas atbrīvošanu no amata

Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības izpilddirektores Ligitas
Vārnas 2014.gada 6.augusta iesniegumu par atbrīvošanu no amata, saskaņā
ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 11.punktu, Latvijas
Republikas Darba likuma 114.pantu, ņemot vērā 2014.gada 7.augusta vie-
nošanos par darba tiesisko attiecību izbeigšanu,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Voitiške,
G.Geida, A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, J.Vanags); PRET – nav; AT-
TURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Atbrīvot no amata Aknīstes novada pašvaldības izpilddirektori Ligitu
Vārnu ar 2014.gada 7.augustu (pēdējā darba diena).

Par pieteikšanās izsludināšanu uz izpilddirektora amatu
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Voitiške,

G.Geida, A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, J.Vanags); PRET – nav; AT-
TURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Izsludināt pieteikšanos uz Aknīstes novada pašvaldības izpilddirek-
tora amatu līdz šī gada 25.augustam.

Par papildus pienākumu pildīšanu
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Voitiške,

G.Geida, A.Ielejs, V.Čāmāne, A.Zībergs, J.Vanags); PRET – nav; AT-
TURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

1. Noteikt piemaksu 30% apmērā Aknīstes novada pašvaldības sa-
imniecības daļas vadītājam Normundam Zariņam no viņa darba al-
gas par papildus pienākumu – vakanta amata (izpilddirektora) – pil-
dīšanu no 2014.gada 8.augusta līdz izpilddirektora iecelšanai amatā.

2. Noteikt piemaksu 20% apmērā Aknīstes novada pašvaldības
kancelejas vadītājai Inārai Buiķei no viņas darba algas par papil-
dus pienākumu – vakanta amata (izpilddirektora) – pildīšanu no
2014.gada 12.augusta līdz izpilddirektora iecelšanai amatā.
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APSTIPRINĀTS
Aknīstes novada domes sēdē

(prot.Nr.20, 14.#);

NOLIKUMS

„Par naudas balvu piešķiršanu Aknīstes 
novada iestāžu un struktūrvienību 

darbiniekiem, vispārizglītojošo 
skolu skolēniem un pedagogiem”

Izdots saskaņā ar . Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 4.daļas 5.punktu,

. Izglītības likuma 17.panta 3.daļas 27. punktu,
. likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.pantu.

Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu, 31.pantu, 32.pantu,

Grozījumi 22.08.2012. (prot. Nr.12, 9.#);
Grozījumi 28.05.2014. (prot. Nr.7, 6.#);
Grozījumi 27.08.2014. (prot. Nr.14, 18.#)

nosaka kārtību, kādā piešķir naudas balvas Aknīstes novada ie-
stāžu un struktūrvienību darbiniekiem, novada izglītības iestāžu pe-
dagogiem, novada vispārizglītojošo skolu skolēniem par sasniegumiem
mācībās, sportā un mākslinieciskajā pašdarbībā.

Naudas balvas darbiniekiem piešķir pašvaldības pamatbudžetā
šim mērķim paredzētā finansējuma apmērā (balvu fonds). Vienai
personai naudas balvās izmaksātā naudas summa gadā nedrīkst pār-
sniegt valstī noteikto minimālās mēnešalgas apmēru.

Naudas balvas Aknīstes novada izglītības iestāžu skolēniem un
pedagogiem piešķir šim nolūkam pašvaldības pamatbudžetā pare-
dzētā finansējuma apjomā (balvu fonds). Ja mācību gada beigās, ap-
kopojot datus, naudas balvās izmaksājamā summa pārsniedz pare-
dzēto balvu fondu, domei ir tiesības mainīt naudas balvas apmēru,
samazinot to proporcionāli visiem pretendentiem.

Naudas balvas Aknīstes novada iestāžu un struktūrvienību dar-
biniekiem piešķir sakarā ar valsts vai pašvaldības institūcijai sva-
rīgu notikumu (sasniegumu), ņemot vērā darbinieka ieguldījumu at-
tiecīgās institūcijas mērķu sasniegšanā.

Vispārizglītojošo skolu audzēkņiem naudas balvas piešķir par pa-
nākumiem valsts, reģiona un starpnovadu mācību olimpiādēs, starp-
tautiska mēroga mācību olimpiādēs, un Skolēnu zinātniski pētnie-
ciskajos darbos (turpmāk – SZPD): (Grozījumi 27.08.2014.)

5.1.

(Grozījumi 22.08.2012., grozījumi 28.05.2014., grozījumi
27.08.2014.)

5.2. par naudas balvas apmēru par sasniegumiem starptautis-
ka mēroga mācību         olimpiādēs, konkursos, skatēs, sacensībās,
lemj novada dome;

(Grozījumi .)
5.3. par sasniegumiem, pārstāvot savu skolu starpnovadu, re-

ģionālās, valsts un starptautiskas nozīmes sporta sacensībās un māk-
slinieciskās pašdarbības konkursos, pašvaldības budžeta ietvaros tiek
pilnībā finansēta plānota ekskursija (transporta izmaksas, ieejas bi-
ļetes, pusdienas) 1 dienas garumā;

(Grozījumi .)
5.4. par vairākiem sasniegumiem naudas balvas tiek summē-

tas (katram dalībniekam atsevišķi), bet tās kopējais apmērs nedrīkst
pārsniegt valstī noteikto minimālās algas apmēru.

Naudas balvas pedagogiem par skolēnu sasniegumiem:

(Grozījumi 28.05.2014., grozījumi 27.08.2014.)
ja pedagogs ir sagatavojis vairākus skolēnus (kolektīvus, ko-

mandas), kuri ieguvuši godalgotas vietas, naudas balvas tiek sum-
mētas, bet tās kopējais apmērs nedrīkst pārsniegt valstī noteikto mi-
nimālās algas apmēru.

Apbalvošanas kārtība ar naudas balvām:
par naudas balvas piešķiršanu sakarā ar valsts vai pašvaldības in-

stitūcijai svarīgu notikumu (sasniegumu), ņemot vērā darbinieka ie-
guldījumu attiecīgās institūcijas mērķu sasniegšanā lemj komisija,
kuru vada Aknīstes novada pašvaldības izpilddirektore. Komisijā
jāiekļauj – galvenā grāmatvede, arodbiedrības valdes pārstāvis, ie-
stāžu (struktūrvienību), kuru darbinieki tiek apbalvoti, vadītāji.
Komisijas apstiprina dome;

par skolēnu un pedagogu apbalvošanu pēc skolu iesniegtajiem
lemj Izglītības, kultūras un sporta komiteja katra mācību gada bei-
gās. Skolām jāiesniedz Aknīstes novada pašvaldībā ne vēlāk kā
10.maijam. Komitejas apstiprina dome.

Nolikums stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Domē.
Domes priekšsēdētāja V.Dzene

APSTIPRINĀTS
Aknīstes novada domes sēdē

2012.gada 26.septembrī (prot. Nr.13, 28.#)

NOLIKUMS

Par apbalvošanu ar Aknīstes novada
pašvaldības Atzinības rakstu

Latvijas Republikas proklamēšanas dienā
18.novembrī

Grozījumi 27.08.2014. (prot. Nr.14, 26.#)

1. Pašvaldības apbalvojums – Atzinības raksts Latvijas Republikas
proklamēšanas dienā var tikt piešķirts jebkurai fiziskai personai un ju-
ridiskai personai, kura šī Nolikuma noteiktajā kārtībā ieteikta apbal-
vojuma saņemšanai un par kuras apbalvošanu pieņemts lēmums.

2. Atzinības rakstu pasniedz, lai izteiktu atzinību fiziskām un ju-
ridiskām personām par personīgu, nesavtīgu ieguldījumu un nozī-
mīgiem sasniegumiem, Aknīstes novada popularizēšanu šādās jomās:

2.1. tautsaimniecība,
2.2. izglītība,

2.3. veselības aprūpe,
2.4. sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība,
2.5. kultūra,
2.6. sports,
2.7. sabiedrība.

3. Kopā ar Atzinības rakstu pasniedz balvu.
4. Kandidātus apbalvošanai var ieteikt Domes deputāti, valsts un

pašvaldības iestāžu vadītāji, reģistrētas nevalstiskās organizācijas,
profesionālas asociācijas, privātpersonu grupa (vismaz 10 cilvēki),
par ieguldījumu Aknīstes novada attīstībā.

5. Lēmumu par personu apbalvošanu ar Atzinības rakstu pieņem
Aknīstes novada dome.

6. Atzinības rakstu paraksta Domes priekšsēdētājs/-a, viņa viet-
nieks/-ce vai Pašvaldības izpilddirektors/-e.

7. Atzinības rakstu pasniedz Domes priekšsēdētājs/-a, viņa viet-
nieks/-ce, Pašvaldības izpilddirektors/-e vai cita Domes priekšsē-
dētāja/-as pilnvarota persona.

8. Ierosinājumi apbalvošanai iesniedzami pašvaldības kancele-
jā 1.kabinetā, Skolas ielā 7, Aknīstē, līdz 19.oktobrim.

9. Ierosinājumā jānorāda:

Balvas apm rs par sasniegumiem m c bu priekšmetu olimpi d s, atkl taj s 
olimpi d s, SZPD, valsts l me a konkursos un sacens b s (punkti): Sasniegtais 

rezult ts Starpnovadu 
m rog  

Re ion l  
m rog  Valsts m rog  Starptautiskaj  

m rog  

1.vieta 4 8 12 16 

2.vieta 3 7 11 15 

3.vieta 2 6 10 14 

Atzin ba 1 5 9 13 

Balvas apm rs par sasniegumiem m c bu priekšmetu 
olimpi d s, SZPD, konkursos un sacens b s (punkti): Sasniegtais 

rezult ts Starpnovadu 
m rog  

Re ion l  
m rog  

Valsts 
m rog  

Starptautiskaj  
m rog  

1.vieta 4 8 12 16 

2.vieta 3 7 11 15 

3.vieta 2 6 10 14 

Atzin ba 1 5 9 13 
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9.1. apbalvošanai pieteiktās personas vārds, uzvārds, darba vie-
ta un ieņemamais amats (ja ir);

9.2. motivēts pamatojums personas apbalvošanai;
9.3. iesniedzēja vārds, uzvārds vai organizācijas nosaukums.
10. Valsts un pašvaldību iestādes, kurās ir nodarbināti līdz 20 dar-

binieki, var izvirzīt 1 kandidātu apbalošanai, ja nodarbināti ir no 21
līdz 50 darbinieki, var izvirzīt 2 kandidātus, ja nodarbināti ir virs

50 darbinieki, 3 kandidātus.
11. Apbalvojuma pasniegšanu organizē Sabiedrisko attiecību spe-

ciālists/-e, iereģistrējot katru apbalvojamo (norādot vārdu, uzvārdu, ap-
balvojuma saņemšanas pamatojumu un datumu) īpašā Goda grāmatā.

12. Nolikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā apstiprināša-
nas Domē.

Domes priekšsēdētāja V.Dzene

 2. pielikums
2009. gada 17. decembra l gumam Nr. 228

ar 19.12.2013 Vienošanos Nr. 8/228

5498

Reiss

03
1 8321 B rnud rzs Bit te 4,04 0:10 8:05
2 5439 Sus ja 4,04 2,47 0:05 8:15
3 8627 Akn stes psihoneirolo isk  slimn ca 6,51 3,89 0:06 8:20
4 5457 G rsene 10,40 2,61 0:05 8:26
5 9354 But ni 13,01 2,76 0:05 8:31
6 9353 Baj ri 15,77 2,79 0:05 8:36
7 9354 But ni 18,56 2,61 0:05 8:41
8 5457 G rsene 21,17 3,87 0:06 8:46
9 8627 Akn stes psihoneirolo isk  slimn ca 25,04 2,45 0:05 8:52

10 5439 Sus ja 27,49 4,05 0:10 8:57
11 8621 B rnud rzs Bit te 31,54 - - 9:07

1-5 m c.l.
31,54

Reisa izpildes laiks (st., min.) 1:02
Braukšanas ilgums reis  (st., min.) 1:02

1
A. V tols Reisa satiksmes trums (km/h) 30,5

1:00:00 Reisa vid jais tehniskais trums (km/h) 30,5

Valdes priekšs d t js Autovad t ju skaits reis

P rvad t js: Reisa izpildes dienas

SIA "Akn stes pakalpojumi" Reisa garums (km)

Autobusu kust bas saraksts re ion laj  viet j s noz mes maršrut  Nr.

Akn ste-G rsene-Baj ri-Akn ste
Nr.
p.k.

Pieturas 
kods Pieturvietas nosaukums

Att lums no 
maršruta 

s kumpunkta (km)

Att lums l dz 
n kamajai 

pieturvietai (km)

Braukšanas laiks l dz 
n kamajai 
pieturvietai

19.12.2013 Piez mes: reisa nosaukums Akn ste-G rsene-Baj ri-
Akn ste

 2. pielikums
2009. gada 17. decembra l gumam Nr. 228

ar 19.12.2013 Vienošanos Nr. 8/228

5498

Reiss

04

1 8321 B rnud rzs Bit te 4,04 0:10 15:30
2 5439 Sus ja 4,04 1,42 0:03 15:40
3 8640 Sus jas muiža 5,46 2,45 0:04 15:43
4 5419 Ar ji 7,91 2,44 0:04 15:47
5 8640 Sus jas muiža 10,35 1,37 0:03 15:51
6 5439 Sus ja 11,72 2,47 0:05 15:54
7 8627 Akn stes psihoneirolo isk  slimn ca 14,19 3,89 0:06 15:59
8 5457 G rsene 18,08 2,61 0:05 16:05
9 9354 But ni 20,69 2,76 0:05 16:10

10 9353 Baj ri 23,45 2,79 0:05 16:15
11 9354 But ni 26,24 2,61 0:05 16:20

Autobusu kust bas saraksts re ion laj  viet j s noz mes maršrut  Nr.
Akn ste-G rsene-Baj ri-Akn ste

Nr.
p.k.

Pieturas 
kods Pieturvietas nosaukums

Att lums no 
maršruta 

s kumpunkta (km)

Att lums l dz 
n kamajai 

pieturvietai (km)

Braukšanas laiks l dz 
n kamajai 
pieturvietai

SIA ”Aknīstes pakalpojumi”  informē
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12 5457 G rsene 28,85 3,87 0:07 16:25
13 8627 Akn stes psihoneirolo isk  slimn ca 32,72 2,45 0:05 16:32
14 5439 Sus ja 35,17 4,05 0:10 16:37
15 8621 B rnud rzs Bit te 39,22 - - 16:47

1-5 m c.l.
39,22

Reisa izpildes laiks (st., min.) 1:17
Braukšanas ilgums reis  (st., min.) 1:17

1
A. V tols Reisa satiksmes trums (km/h) 30,6

1:00:00 Reisa vid jais tehniskais trums (km/h) 30,6

P rvad t js: Reisa izpildes dienas

SIA "Akn stes pakalpojumi" Reisa garums (km)

Valdes priekšs d t js Autovad t ju skaits reis

19.12.2013 Piez mes: reisa nosaukums Akn ste-G rsene-Baj ri-
Akn ste

 2. pielikums
2009. gada 17. decembra l gumam Nr. 228

ar 19.12.2013 Vienošanos Nr. 8/228

5499

Reiss

01
1 8621 B rnud rzs Bit te 4,04 0:08 6:53
2 5439 Sus ja 4,04 1,42 0:03 7:01
3 8640 Sus jas muiža 5,46 2,45 0:05 7:04
4 5419 Ar ji 7,91 2,44 0:05 7:09
5 8640 Sus jas muiža 10,35 1,37 0:03 7:14
6 5439 Sus ja 11,72 4,05 0:08 7:17
7 8615 B rnud rzs Bit te 15,77 - - 7:25

1-5 m c.l.
15,77

Reisa izpildes laiks (st., min.) 0:32
Braukšanas ilgums reis  (st., min.) 0:32

1
A. V tols Reisa satiksmes trums (km/h) 29,6

1:00:00 Reisa vid jais tehniskais trums (km/h) 29,6

P rvad t js: Reisa izpildes dienas

Att lums l dz 
n kamajai 

pieturvietai (km)

Braukšanas laiks l dz 
n kamajai 
pieturvietai

Nr.
p.k.

Pieturas 
kods Pieturvietas nosaukums

Att lums no 
maršruta 

s kumpunkta (km)

Autobusu kust bas saraksts re ion laj  viet j s noz mes maršrut  Nr.
Akn ste-Ar ji-Akn ste

SIA "Akn stes pakalpojumi" Reisa garums (km)

Valdes priekšs d t js Autovad t ju skaits reis

19.12.2013 Piez mes: reisa nosaukums Akn ste-Ar ji-Akn ste

 2. pielikums
2009. gada 17. decembra l gumam Nr. 228

ar 19.12.2013 Vienošanos Nr. 8/228

6674

Reiss

01
1 8615 Dzirnavu iela 3,42 0:05 7:28
2 5454 Anc ši 3,42 1,25 0:02 7:33
3 5453 Radžupes pagrieziens 4,67 2,30 0:03 7:35
4 8616 Pried ji 6,97 0,95 0:02 7:38
5 8617 Mežaraupi 7,92 2,42 0:03 7:40
6 8618 Sp dolas 10,34 3,79 0:06 7:43
7 8619 Striki 14,13 2,23 0:03 7:49
8 8620 Skuš i 16,36 1,33 0:02 7:52

Att lums l dz 
n kamajai 

pieturvietai (km)

Braukšanas laiks l dz 
n kamajai 
pieturvietai

Nr.
p.k.

Pieturas 
kods Pieturvietas nosaukums

Att lums no 
maršruta 

s kumpunkta (km)

Autobusu kust bas saraksts re ion laj  viet j s noz mes maršrut  Nr.
Akn ste-Radžupe-Akn ste
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9 8889 Kr sli i 17,69 4,76 0:06 7:54
10 8615 Dzirnavu iela 22,45 0,91 0:02 8:00
11 8621 B rnud rzs Bit te 23,36 - - 8:02

1-5 m c.l.
23,36

Reisa izpildes laiks (st., min.) 0:34
Braukšanas ilgums reis  (st., min.) 0:34

1
A. V tols Reisa satiksmes trums (km/h) 41,2

1:00:00 Reisa vid jais tehniskais trums (km/h) 41,2

P rvad t js: Reisa izpildes dienas

SIA "Akn stes pakalpojumi" Reisa garums (km)

Valdes priekšs d t js Autovad t ju skaits reis

19.12.2013 Piez mes: reisa nosaukums Akn ste-Radžupe-
Akn ste

 2. pielikums
2009. gada 17. decembra l gumam Nr. 228

ar 19.12.2013 Vienošanos Nr. 8/228

6674

Reiss

03

1 8621 B rnud rzs Bit te 0,97 0:02 17:00
2 8615 Dzirnavu iela 0,97 3,42 0:07 17:02
3 5454 Anc ši 4,39 1,25 0:03 17:09
4 5453 Radžupes pagrieziens 5,64 2,30 0:05 17:12
5 8616 Pried ji 7,94 0,95 0:02 17:17
6 8617 Mežaraupi 8,89 2,42 0:04 17:19
7 8618 Sp dolas 11,31 3,79 0:08 17:23
8 8619 Striki 15,10 2,23 0:05 17:31
9 8620 Skuš i 17,33 1,33 0:02 17:36

10 8889 Kr sli i 18,66 4,76 0:10 17:38
11 8615 Dzirnavu iela 23,42 0,91 0:02 17:48
12 8621 B rnud rzs Bit te 24,33 - - 17:50

1-5 m c.l.
24,33

Reisa izpildes laiks (st., min.) 0:50
Braukšanas ilgums reis  (st., min.) 0:50

1
A. V tols Reisa satiksmes trums (km/h) 29,2

1:00:00 Reisa vid jais tehniskais trums (km/h) 29,2

Att lums l dz 
n kamajai 

pieturvietai (km)

Braukšanas laiks l dz 
n kamajai 
pieturvietai

Nr.
p.k.

Pieturas 
kods Pieturvietas nosaukums

Att lums no 
maršruta 

s kumpunkta (km)

Autobusu kust bas saraksts re ion laj  viet j s noz mes maršrut  Nr.
Akn ste-Radžupe-Akn ste

19.12.2013 Piez mes: reisa nosaukums Akn ste-Radžupe-
Akn ste

P rvad t js: Reisa izpildes dienas

SIA "Akn stes pakalpojumi" Reisa garums (km)

Valdes priekšs d t js Autovad t ju skaits reis

ERAF PROJEKTS ,, ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTIBA
AKNĪSTES PILSĒTĀ, 3. KĀRTA”.

2014.gada 8.septembris
ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes pilsētā, 3.kār-

ta” vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/055/017 ietvaros
pamatdarbi ir pabeigti Ar 2014.gada 1.augusta būvvaldes aktu pie-
ņemti ekspluatācijā  747.98 m kanalizācijas tīkli un 756.71 m ūdens-
vada tīkli.

2014.gada 9.jūlijā tika izsludināts iepirkums Nr.
ANP//2014/16/ERAF uz papilddarbu veikšanu, kura rezultātā
2014.gada 11.augustā starp SIA „Aknīstes Pakalpojumi” un piln-
sabiedrību „VJM” tika noslēgts līgums par kopējo summu 50069.60
EUR. Papilddarbu ietvaros pie kanalizācijas tīkliem tiks pieslēgta
dzīvojamā māja Skolas ielā 1 un BJC Skolas ielā 1A, Jaunajā ielā
3 ēkas tiks pieslēgtas pie ūdensvada tīkliem, Strādnieku ielā 2 ēkām
tiks nodrošināts pieslēgums gan pie ūdensvada, gan pie kanalizā-
cijas tīkliem.

SIA „AKNĪSTES PAKALPOJUMI”
MĀJĀM JAUNI JUMTI.

Daudzām pagājušajā gadsimtā celtajām ēkām mūsu novadā ne-
pieciešams remonts.
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Šogad pirmo reizi kopš novada pastāvēšanas, Aknīstē nozīmīgs saimnieciskais
ieguldījums ir dzīvojamo māju jumtu nomaiņa Dzirnavu ielā 12 un Augšzemes
ielā 28. 

Aknīstes novada pašvaldība piešķīra līdzekļus SIA ”Aknīstes pakal-
pojumi” pamatkapitāla palielināšanai, kā rezultātā šīs ēkas iegūs jaunus
jumtus.

Dzīvojamajā mājā Dzirnavu ielā 12 darbi ir pabeigti. Tos veica IK „Alens
S”. Jumta montāžas kvalitāti uzraudzīja SIA „Aknīstes pakalpojumi” valdes lo-
ceklis Aleksandrs Vītols un Aknīstes novada būvinženieris Reinis Līcis. Tuvākajā
laikā arī dzīvojamā māja Augšzemes ielā 28 varēs lepoties ar jaunu, skaistu
jumtu. 

Plānots, ka turpmākajos gados arī citas SIA „Aknīstes pakalpojumi” ap-
saimniekošanā esošās mājas iegūs jaunus veidolus. 

L. Prande

Aknīstē, Kapu ielā 1a, pretī Aknīstes kapsētas galvenajiem vār-
tiem drīzumā sāksies kapličas jaunbūves būvdarbi. Izstrādāts teh-
niskais projekts. Tā autors ir arhitekts Ainārs Cikanovičs. Kapličas
skice redzama attēlā. Šogad plānota 0 cikla izbūve, bet pārējie dar-
bi turpināsies 2015. gadā. Šī jaunbūve taps par pašvaldības budže-
ta līdzekļiem un plānots, ka kapliča jānodod ekspluatācijā līdz
2015.gada 15. oktobrim. 

L. Prande

Aknīstē būs kapliča

Aknīstes novada pašvaldība vēlas izveidot Uzņēmēju konsul-
tatīvo padomi, kuras mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību
Aknīstes novadā un aktivizēt dialogu starp pašvaldību un vietējiem
uzņēmējiem, tādējādi veicinot viedokļu apmaiņu un tādu lēmumu
pieņemšanu, kas ir saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem,
kā arī popularizēt Aknīstes novadu un tās uzņēmējus ārpus nova-
da teritorijas robežām.

Aicinām visus uzņēmējus, zemnieku saimniecību īpašniekus,

IK, pašnodarbinātos, kam ir svarī-
ga mūsu novada izaugsme – iesais-
tīties padomē.

Savu kontaktinformāciju personīgi
var atstāt Skolas7, 1.kabinetā vai elek-
troniski uz e-pastu liga.liduma@in-
box.lv.

Pieteikties var līdz 30.septembrim

Nepaliec malā, iesaisties!

Novadu dienas Latvijas
Nacionālā bibliotēkā

2014.gada 28.augustā Latvijas Nacionālā bibliotēka rī-
koja Novadu dienas – pasākumu, kur ikvienam Latvijas
novadam tika dota iespēja parādīt savas kultūras bagātī-
bas, amatniecības prasmes, uzņēmējdarbības spektru utt.

LNB Novadu dienās piedalījās arī Aknīstes novads – šo-
reiz uzsvaru liekot uz tūrisma popularizēšanu un vietējo mazo
ražotāju reklāmu. Prieks par patiesi ieinteresētajiem mūsu
novada stenda apmeklētājiem, kuri pauda neviltotu intere-
si gan par Gārsenes pili, par iespējām to apmeklēt, bija pa-
tīkami dzirdēt – „Gārsenes pils taču ir tikpat vai pat vairāk
vērta kā Bīriņu pils!”, gan par stendā reklamētajām z/s
„Āmuri” sūnu skulptūrām un vietējo ražotāju medu.

Paldies par atbalstu dalībai LNB Novadu dienās z/s
„Āmuri” saimniecēm Ilonai Lapiņai un Gitai Liepai, pie-
mājas saimniecības „Pasusēja” īpašniekiem Olgai un
Vaclavam Vabeļiem, kā arī Sanitai Freimanei un Igoram
Kantānam!

Līga Jaujeniece
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Aknīstes novada
sociālais dienests

informē…
Asistenta pakalpojumi pašvaldībā
Tiesības saņemt asistenta pakalpojumu no-

saka Invaliditātes likums. Savukārt asistenta
pakalpojuma piešķiršanas kārtību nosaka
Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra no-
teikumi Nr.942 „Kārtība, kādā piešķir  un
finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā”.

Asistenta pakalpojumu pašvaldībā var sa-
ņemt cilvēki ar I un II invaliditātes grupu un
bērni invalīdi no 5 līdz 18 gadu vecumam.

Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, cil-
vēkam ar invaliditāti sociālajā dienestā jāie-
sniedz rakstisks iesniegums un obligāti jā-
pievieno Veselības un darbspēju ekspertī-
zes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) at-
zinumu par asistenta pakalpojuma nepie-
ciešamību pieaugušajam vai VDEĀVK iz-
sniegtu atzinumu par īpašas kopšanas nepie-
ciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem
traucējumiem bērniem.

Asistenta pakalpojuma mērķis - palīdzēt
cilvēkam ar invaliditāti pārvietoties ārpus mā-
jokļa (nokļūt vietā, kur cilvēks strādā, mācās,
nokļūt pie ārsta, uz rehabilitācijas iestādi, bied-
rību u.c.). 

Kāpēc visiem cilvēkiem ar invaliditāti
nenosaka vienādu asistenta pakalpojuma
apjomu?

Pakalpojuma apmēram jāatbilst reālajai
nepieciešamībai saņemt asistenta pakalpo-
jumu.

Pakalpojumam ir jāveicina cilvēku ar in-
validitāti integrācija sabiedrībā, nevis jākļūst
par piemaksu pie pensijas. Jo cilvēkam ir
vairāk ārpusmājas aktivitāšu, jo vairāk stun-
du cilvēks var saņemt asistenta pakalpojumu.
Pakalpojuma apjoms nevar būt vienāds tiem
cilvēkiem, kuri strādā, mācās vai regulāri ap-
meklē dienas aprūpes centru, un tiem, kuriem
pakalpojums ir nepieciešams tikai periodis-
ki vai vienreizēji.

Asistenta pakalpojums ieviests, lai no-
drošinātu ārstniecības pakalpojumu saņem-
šanu, iesaistītu cilvēku ar invaliditāti sociā-
lajās aktivitātēs, kurās viņš invaliditātes dēļ
nevar iesaistīties patstāvīgi. Asistenta pakal-
pojums līdz 10 stundām nedēļā brīvā laika pa-
vadīšanai, neregulārai iesaistei dažādos pa-
sākumos un pakalpojumu saņemšanai noteikts
bez pamatojuma un sniegtos asistenta pa-
kalpojumus nevajag pierādīt. 

Savukārt regulāru iesaisti dažādos sociā-
lajos pasākumos, regulāru ārstniecības pa-
kalpojumu saņemšanu, koncertu, sporta sa-
cīkšu, sabiedrisku vietu apmeklējumu un ci-
tus pasākumus, kuru rezultātā asistenta pa-
kalpojums pārsniedz 10 stundas nedēļā, ir ne-
pieciešams pamatot ar dokumentiem (biļetes,
taloni pie ārsta, čeki par pacienta iemaksu u.c.).

Sociālais dienests pārbaudot un izvēr-
tējot katru situāciju, ir tiesīgs mainīt pa-
kalpojuma apjomu.

Lai kļūtu par asistentu, cilvēkam nav ne-
pieciešama speciāla izglītība sociālās aprūpes
jomā. Ir vajadzīga personiskā vai darba pie-
redze saskarsmē ar cilvēkiem ar invaliditāti.
Asistenta pienākumu var veikt arī cilvēka ar
invaliditāti radinieks, tuvinieks vai cits cilvēks,
kuram ir pieredze saskarsmē ar cilvēku ar in-
validitāti un kuram cilvēks uzticas. 

Asistenta pakalpojumu apmaksā no valsts
budžeta līdzekļiem, pēc Sociālā dienesta ie-
sniegtās atskaites Labklājības ministrijai.

Sīkāka informācija – katram interesentam
personīgi Aknīstes novada pašvaldības so-
ciālajā dienestā.

Informāciju sagatavoja A. Nikolajeva,
sociālās palīdzības organizatore.

Aknīstē viesojās VARAM parlamentārais
sekretārs Einārs Cilinskis

29.augustā  reģionālās darba vizītes laikā Aknīstes novadu apmeklēja VARAM par-
lamentārais sekretārs Einārs Cilinskis un pašvaldību departamenta juriskonsults  Aivars
Mičulis. Tika pārrunāti jautājumi par novada attīstības prioritātēm, par iespēju piedalīties
projektu konkursosplānošanas periodā. Vizītes noslēgumā tika apmeklēta Aknīstes vidusskola
un PII ”Bitīte”, lai apskatītu realizētos ēku siltināšanas projektu rezultātus.

L. Prande

Āfrikas cūku mēri joprojām konstatē 
gan mājas, gan meža cūkām

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) informē, ka pēdējā nedēļā saņemtie la-
boratorisko analīžu rezultāti joprojām apstiprina Āfrikas cūku mēra (ĀCM) vīru-
su gan mājas, gan meža cūkām.

Mājas cūkām ĀCM apstiprināts tikai vienā saimniecībā Dagdas novada Bērziņu pagastā,
kur vīruss konstatēts četrām nobarojamām mājas cūkām. Piemājas saimniecībā tika turē-
tas 19 mājas cūkas

Tāpat ĀCM konstatēts meža cūkām 5 atrastajām meža cūkām un 3 nomedītajām meža
cūkām. 

Uz doto brīdi ĀCM ir skāris 75 mežacūkas 10 novados un 21 šo novadu pagastā.
ĀCM skāris 66 mājas cūkas 30 piemājas saimniecībās un 1 cūku fermā, kopumā iznī-

cinātas 521 mājas cūka. Kopumā ĀCM konstatēts mājas cūkām 3 novadu 10 pagastos.
PVD ir saņēmis informāciju par jauniem ĀCM konstatētiem gadījumiem meža cūkai

Polijā, Podļaskas reģionā, kā arī mājas cūkām Lietuvā, Ignalinas apkārtnē.

Dzīvnieku līķu savākšana
Šobrīd Āfrikas cūku mēra skartā teritorija ir paplašinājusies. Ja iepriekš Jūs šis jautā-

jums neskāra, bet tagad skar, tad turpinājumā būs informācija, kā jārīkojas tiem lopu īpaš-
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niekiem, kam jāsavāc dzīvnieku izcelsmes atkritumi ĀCM skarta-
jā teritorijā.

Kas savāc dzīvnieku izcelsmes atkritumus ĀCM skartajā te-
ritorijā?

Dzīvnieku izcelsmes atkritumu savākšana ir diferencēta pa dzīv-
nieku sugām:

1) ĀCM 2, 3 - Zonā cūkas un mežacūkas savāc tikai PVD, ie-
priekš paziņojot pa telefonu PVD Ziemeļlatgales pārvaldes vadī-
tājam Dzintaram Juškus pa tel. 29118820 vai PVD Ziemeļvidzemes
pārvaldes vadītājam Mārcim Ulmanim pa tel. 29406401;

2) liellopu, kazu, aitu un citu dzīvnieku izcelsmes atkritumus sa-
vāc SIA ”Reneta” tel. 63822496, 29337148;

3) ĀCM neskartajās zonās dzīvnieku izcelsmes atkritumus sa-
vāc arī SIA ”Baltic Trade” tel. 28373234, 29298192.

Informācija par dzīvnieku izcelsmes atkritumu savācējfirmām
ir atrodama:

1) Zemkopības ministrijas mājas lapā;
2) Pārtikas un veterinārā dienesta mājas lapā.

Kādos termiņos ir jāsavāc dzīvnieku izcelsmes atkritumi
un līķi?

1) vasaras periodā 48 stundu laikā no paziņošanas brīža;
2) ziemas periodā 72 stundu laikā no paziņošanas brīža.

Kur griezties, lai sūdzētos, kad dzīvnieku izcelsmes atkritumi
netiek savākti?

1) ziņot PVD (Pārtikas un veterinārais dienests) reģionālajai pār-
valdei vai arī piezvanot uz PVD uzticības tel. 67027402;

2) ziņot Lauku atbalsta dienestam uz tel. 67095000.

Lauku atbalsta dienestam jauna mājas lapa!
Šonedēļ Lauku atbalsta dienests laidis klajā jauno mājas lapu. Mājas

lapas adrese ir tāda pati, kā iepriekš: www.lad.gov.lv Aicinām ap-
meklēt un iepazīties ar noderīgu informāciju saimniekošanā!

Zīdītājgovju īpašniekiem.

Līdz 15.novembrim var pieteikties uz pārejas posma valsts at-
balstu par zīdītājgovīm.

Lauksaimniekiem piešķirti nākamie 20 litri dīzeļdegvielas,
kas atbrīvota no akcīzes nodokļa

Lauku atbalsta dienests (LAD), pamatojoties uz Ministru kabineta
2011.gada 3.maija noteikumiem Nr.344 „Kārtība, kādā no akcīzes no-
dokļa atbrīvo dīzeļdegvielu (gāzeļļu), ko izmanto lauksaimniecības
produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai
purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī
zemes apstrādei zem zivju dīķiem” lauksaimniecības produkcijas ra-
žotājiem ir piešķīris nākamo dīzeļdegvielas, kam piemēro akcīzes no-
dokļa atbrīvojumu, apjomu - 20 litrus par vienu atbilstošās platības
hektāru. Līdz ar to uz šī gada 19.augustu ir piešķirti 70 (50+20) litri
dīzeļdegvielas par vienu atbilstošās platības hektāru.

Par atlikušā dīzeļdegvielas daudzuma piešķiršanu LAD lēmumu
pieņems līdz 2014.gada 30.oktobrim. Lauksaimnieki par to tiks in-
formēti.

Degvielu ar akcīzes nodokļa atbrīvojumu var iegādāties no tir-
gotājiem, kuri reģistrējušies šādas degvielas tirdzniecībai. Saraksts
ar degvielas tirgotājiem regulāri tiek aktualizēts un publicēts LAD
mājaslapas www.lad.gov.lv sadaļā „Akcīzes degviela”.

Informāciju apkopoja Aknīstes novada Lauku attīstības kon-
sultante-Irēna Butkus.

Kā katru gadu, arī šogad, tuvojoties au-
gusta nogalei,  jaunieši vairāk redzami spor-
ta laukumā- trenējas, gatavo komandas.
Skaidrs, tuvojas sporta svētki Gārsenē.
Tradīcijas ir jāievēro, tradīcijas ir jāpilnvei-
do, tradīcijas ir jāturpina, cik ilgi vien tas ir
iespējams, tas satuvina, tas liek justies pie-
derīgam, tas liek justies vajadzīgam, un šīs
sajūtas jauniešiem ir ļoti vajadzīgas. Tāpēc
arī mēs cenšamies šo tradīciju turpināt, gadu
no gada kaut ko pamainīt, uzlabot, pilnvei-
dot. Un patīkami, ka līdzās jau dzirdētiem ko-
mandu nosaukumiem parādās  jaunas ko-
mandas ar jaunākiem dalībniekiem. Šogad
gatavas mēroties spēkiem bija 10 komandas,
tostarp arī viena vieskomanda no Jodupes.
Nedaudz patraucējot lietum, sacensības to-
mēr turpinājās. Dažas komandas pat nepār-
trauca spēles volejbolā, kad bija uznācis lie-
lāks lietus mākonis.

Jau no kolhozu laikiem volejbols ir bi-
jis lielā cieņā Gārsenē, un šo tradīciju veik-
smīgi turpina daudzi gārsenieši arī līdz šim.
Pateicoties Pētera Stalidzāna vadītajām no-
darbībām Gārsenes kultūras namā, daudzi jau-
nieši ir iemīlējuši šo sporta spēli.

Sporta svētku aizsākumi meklējami tū-
risma sacensībās, tāpēc arī stafeti ar tūrisma
elementiem kā tradīciju vienmēr iekļaujam
sacensību programmā, protams, nedaudz pār-
veidojot. Šī stafete vispilnīgāk atklāj patie-
so komandas garu - cik tā ir draudzīga, sa-
liedēta un spējīga vienoti darboties, cik sva-
rīga un prasmīga ir komandas kapteiņa kā ko-
mandas vadītāja loma. Uzreiz jāpiebilst, ka
lietuviešu komanda šo stafeti, šķiet, nesap-
rata, lai gan viņiem speciāli tika visi etapi iz-
skaidroti, pa pusei latviski, lietuviski un krie-
viski, izstāstītas visas iespējamās kļūdas un
soda punkti, taču jau pirmajā pārbaudījumā
viņi nopelnīja maksimālos 15 soda punktus.

Arī citos pārbaudījumos, liekas, viņi nebija
rēķinājušies ar mūsu komandu nopietno at-
tieksmi, bet tomēr jāatzīst viņu sniegums bas-
ketbola metienos.

Arī pārējos komandu pārbaudījumos-
spēka, līdzsvara stafetē, basketbola metienos
un jautrības stafetē- visur ir padomāts par ko-
mandas  brīvu izvēli, lai pilnīgāk varētu no-
teikt saskaņotāko, saliedētāko komandu, tai
pašā laikā bija padomāts, lai arī skatītājiem
šie komandu uzdevumi būtu interesanti .

Kā nedaudz nenopietns, bet kā pago-
dinājums tiem, kas uzņēmušies drosmi un at-
bildību, lai nokomplektētu komandu atbil-
stoši sacensību nolikumam, ir kapteiņu sa-
censība. Paldies kapteinim Vairim Eglītim,
kurš uz sporta svētkiem atveda komandu
„Ūsiņi,, , Alvim Krievānam par komandas,,
Lūzumpunkts,, sapulcināšanu, kapteinim
Andrim Kozākam un viņa komandai ,, Stingrs
Pamats,, , Rinaldam Mažeikam un koman-
dai ,, Swagislavs,, , Initai Štālei, kura atve-
da komandu ar patīkamiem jauniešiem no kai-
miņu pagasta ,, Dubulti,, , Isamam Vitkum
un komandai ,, HVZ,, , Jānim Ozoliņam un
komandai ,, Joka pēc,, , Dainim Krievānam
un komandai ,,Tik tā,, , Aigaram Pontāgam
un komandai ,, Trenēts asfalts,, un arī ko-
mandai ,,Juodupe,, ko vadīja kapteinis Rimas
Kavoliunas.

Sīkāk redzēt, kā komandām ir gājis,
var apskatot kopvērtējuma tabulu, bet nedrīkst
nenosaukt komandas- uzvarētājas. 3. vieta ko-
mandu cīņas kopvērtējumā komandai ,,
Lūzumpunkts,, (kapteinis Alvis Krievāns) ,
2. vieta komandai ,, Stingrs pamats,, (kap-
teinis Andris Kozāks). Par  Gārsenes spor-
ta svētku čempioniem 2014 kļuva komanda
,,Ūsiņi,, -kapteinis Vairis Eglītis un koman-
dā bija Alens Sorokins, Jānis Krasovskis,
Ingus Krasovskis, Jānis Maļinovskis,

Roberts Dombrovskis un Alise Mažeika.
Līdzās komandu sacensībām noritēja

arī individuālās sacensības, kuras aizsākās
jau plkst. 5. 30 pie Gārsenes dīķa slūžām, kur
rīta agrumā pulcējās makšķernieki. Pēc ilgāka
pārtraukuma sacensības atkal varēja norisi-
nāties dīķi, kuru novada pašvaldība atjaunoja.
Par pašvaldības līdzekļiem un ar vietējo en-
tuziastu atbalstu tiek atjaunoti zivju krāju-
mi dīķī. Šogad makšķerēšanas sacensībās pie-
dalījās 21 makšķernieks, un 1. vietu ar 0,764
kg lomu ieguva Jānis Skējāns, 2. vietu ieguva
Andris Sala ( 0, 656 kg ), 3. vietā- Elvis
Ignatjevs ( 0, 530 kg). Lielu interesi izraisī-
ja šaušanas sacensības ar pneimatisko šauteni,
kur uzvaras laurus plūca un 1. vietu sievie-
tēm ieguva Aiga Andruškeviča, 2. vietu
Viktorija Krasovska ,3. vietā Sigita Dzene.
Vīriešiem- 1. vieta Jānis Ozoliņš, 2. vieta
Aigars Ālands, bet 3. vietā sīvā cīņā ar Gati
Davidānu, Aigaru Bruzguli un Aināru
Bondaru tomēr ierindojās Māris Ignatjevs.

Spēka vingrojumos jeb svara stieņa spie-
šanā guļus vīriem 50 kg stienis 61 reizi pa-
devās Vairim Eglītim, ar to iegūstot 1. vie-
tu, Jānim Ozoliņam 44 reizes un iegūta otrā
vieta, bet bez dalībnieku svēršanas tiesneši
nolēma Egīlam Jurkevičam un Alvim
Krievānam abiem piešķirt 3. vietas ( vienāds
rezultāts- 35 reizes). Stiprākās sievas šajā dis-
ciplīnā, spiežot 30 kg stieni- 1. vieta Inita Štā-
le ( 21 reize), 2.vieta- Līga Irmane ( 15 rei-
zes), 3. vieta-Zane Buculāne ( 9 reizes).

Vingrinājumā ,,Iemetējs,, ,kur 6 dažādus
priekšmetus vajadzēja samest mērķī,  tas vi-
sātrāk izdevās no vīriešiem Edgaram
Skudram- 1. vieta, 2. vieta Dainim
Krievānam, 3. vieta Edgaram Buculānam.
Sievietēm- 1. vieta Jolantai Salai, 2. vieta Initai
Štālei, 3. vieta Diānai Kozākai.

Smaguma ( vieglās automašīnas rie-

TRADICIONĀLIE SPORTA SVĒTKI GĀRSENĒ
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pas) mešanā tālumā vīriešiem 1. vieta Egīlam Jurkevičam ( 16.55m),
2. vieta Dainim Krievānam ( 13.78m), 3.vieta Jānim Ozoliņam
(13.58m). Šajā disciplīnā sievietēm- 1. vieta Zanei Buculānei ( 7.85
m), 2. vieta Aigai Andruškevičai (7.24m), 3. vieta Jolantai Salai (
7.15m).

Nākošā individuālā disciplīna- iešana ar koka kājām jeb ,,
Ķekatas,, 1. vieta Andris Kozāks, 2. vieta Andris Deksnis, 3. vieta
Ričards Kozāks. Jāpiebilst, ka šai disciplīnai samazinās populari-
tāte, it kā nekāds dārgs inventārs nav vajadzīgs, taču jauni dalīb-
nieki nāk klāt ļoti maz un pamatā šī disciplīna saglabājas kā atse-
višķu ģimeņu paaudžu maiņa.

Vai tad sporta stundās būs jāiekļauj šī , senāk populārā, nodar-
bošanās ??? ( autora joks )

No plkst. 12.00 līdz 14.00 norisinājās sportiskās aktivitātes
mazākajiem sporta svētku dalībniekiem ( bērnim līdz 4. klasei ), kur
katrs dalībnieks saņēma saldās balvas.

Mijoties saulei un lietum, bet neatslābstot sportiskajam azar-
tam, pagāja šī saturīgā, sportiskā diena Gārsenē, kad sakām atva-
das vasarai.

Un nu ir pienācis laiks pateikties visiem, kas palīdzēja šo svēt-
ku organizēšanā un vadīšanā. Vairāk kā 25 cilvēki līdzdarbojās vai-
rāk vai mazāk, lai šī diena noritētu raiti un paliktu patīkamās atmiņās
pasākuma dalībniekiem un apmeklētājiem. Pirmkārt , liels paldies
tiesnešiem, kas visas dienas garumā godīgi un samērā profesionā-
li mēģināja novērtēt visu sacensību dalībnieku sniegumu- Pēterim
Stalidzānam par volejbola tiesāšanu, par makšķerēšanas sacensību
tiesāšanu un sponsoru piesaistīšanu makšķerēšanas sacensību uz-
varētāju apbalvošanai, apsardzes firmai ,,Quantrum,,, volejbola fa-
nam Ivaram Mažeikam par apzinīgu, ilggadēju volejbola sacensī-
bu notiesāšanu un viņa z/s ,, Tīreļi,, par balvām volejbolā godalgotajām
vietām, paldies apzinīgajiem volejbola tiesnešiem Ulvim Vanagam
un Edgaram Ozoliņam par savlaicīgu un operatīvu rezultātu pie-
rakstīšanu un nogādāšanu sekretariātā, paldies basketbola speciā-
listam Andrim Zībergam par basketbola metienu novadīšanu un pa-
līdzību rezultātu apkopošanā, paldies saskanīgajam tandēmam Jānim
Bondaram un Aijai Gasparovičai, kuriem šogad negaidīti daudz dar-
ba sanāca (piedodiet, lūdzu ), protams, neiztikt mums bez spēka spe-
ciālista Andra Brakovska, paldies Baķi! Paldies universālajiem ties-
nešiem Aigaram Bruzgulim, Andrim Punculim un Klintai, kuri pa-
spēja visur- palīdzēt notiesāt sacensības gan pie pils, gan pie dīķa,

paldies meitenēm, kas novadīja bērnu spēlītes- Marutai Caunītei,
Dacei Geidai, Līgai Mažeikai un Kristiānai Kalnietei. Paldies zē-
niem- Jānim un Raineram, kas tūrisma stafetē atgrieza laivu sāku-
ma pozīcijā, paldies Valdim Raupam, Aleksandram Ivanovam un
Eduardam Klaucānam par tūrisma stafetes trases sagatavošanu un
atsevišķu etapu uzraudzīšanu. Liels paldies sekretārei Zanei, kas pa-
spēja veikt visus rakstu un runas darbus, kā arī novadīja rotaļu pirms
apbalvošanas ceremonijas.

Svētki nebūtu pilnvērtīgi, ja nebūtu balvu, kausu, medaļu, kliņ-
ģeru, saldumu bērnu sacensībām, diplomu, tradicionālā pusdienu
zupas katla, ko vāra z/s ,,Rātes,, īpašniece Valērija Eglīte, salūta un
balles. Paldies novada pašvaldībai par šī pasākuma finansiālo at-
balstu – balle, kausi, medaļas. Paldies kultūras darbiniecēm Kristiānai
Kalnietei un Aigai Andruškevičai par medaļu, kausu sagādāšanu,
saviesīgās daļas organizēšanu, organizatorisko jautājumu risināša-
nu, sabiedrisko attiecību speciālistei Lāsmai Prandei- paldies par
diplomiem. Paldies Ligitai Vārnai par sponsoru meklēšanu, un pa-
šiem šī pasākuma labvēļiem un labdariem- SIA JTES- par tradi-
cionālajiem kliņģeriem, paldies lielākajiem un dāsnākajiem vietē-
jiem zemniekiem un uzņēmējiem, kas finansiāli atbalsta Gārsenes
sporta svētkus- IU Viktors Popovičs,  SIA J- Būve, z/s ,,Dālderi,,
z/s ,,Tīreļi,, z/s ,,Pāvuli,,- balvas, pusdienu zupa, salūts. Paldies IU
,,Sūknis,, un personīgi Ērikam Serafinovičam par nepieciešamā in-
ventāra ziedošanu un transportu, paldies individuālajam pasākuma
atbalstītājam- Dainim Krievānam. Paldies vietējam VIA
,,Robežpunkts,, par savu ieguldījumu šī pasākuma atbalstīšanā.

Jau otro gadu Gārsenes sporta svētku ietvaros otrā dienā nori-
sinās velosacensības ,,Sēlijas pērle,, To organizators -vietējais gār-
senietis- Juris Brakovskis labāk varēs pastāstīt par  velosacensību
norisi, vai arī jūs varat plašāku informāciju iegūt internetā, es tikai
gribētu arī viņam pateikt paldies par piepūšamās atrakcijas sponso-
rēšanu, kas divu dienu garumā priecēja mazos sporta svētku ap-
meklētājus, un paldies Signei, kas uzņēmās šīs atrakcijas uzrauga lomu. 

Paldies visiem dalībniekiem, atbalstītājiem un svētku apmeklē-
tājiem, man prieks, ka jums bija prieks un- ja jums kāds saka, ka
mums ir slikta jaunatne- neticiet !!!

Sporta svētku organizators un galvenais
tiesnesis - Guntars
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Augusta nogale Gārsenē piesātināta ar sportiskām aktivitātēm.
Otrajā dienā pēc novada sporta svētkiem, Gārsenes pagasta tūris-
ma takās un pils apkārtnē notika velokross „Sēlijas pērle 2014”.

To atbalstīja :

Tomēr vislielākā pateicība velokrosa vadītājam un entuziastam
Jurim Brakovskim. Mazajiem velobraucējiem sacensības vadīja
Guntars Geida. Šogad velokrosam  pulcējās gandrīz 100 dažādas
pieredzes un spēju braucēji.  Bija ieradušies dalībnieki arī no
Lietuvas. Katrs varēja izvēlēties sev atbilstoša garuma distanci. 

L. Prande

Velokross „Sēlijas pērle 2014”

3. septembrī Aknīstes vidusskola saņēma dāvinājumu no
Kanberas (Austrālija)  „Daugavas Vanagiem”, ko vada Inta
Skrīveris.”Daugavas Vanagi” ir labdarības latviešu aprūpes orga-
nizācija, kuras mērķis ir palīdzēt latviešiem un veicināt latviešu
kultūru un kopienu. 

Par dāvinājuma nokļūšanu tieši Aknīstē, paldies jāsaka
Aloizam Savickim, kurš ir „Daugavas Vanagu” Jēkabpils no-
daļas biedrs. Aloizs 1969. gadā absolvējis Aknīstes vidusskolu.
Šis fakts arī pamudināja,  šos sešus komplektus latviešu tau-
tas tērpa,  nogādāt tieši uz Aknīsti.  

Tie nāk no tautas deju kopas „Sprigulītis”, kura tika di-
bināta 1953. gada 13. decembrī. Pirmos 20 gadus tika dejots
tika visā Austrālijā – Kultūras dienās, Jaunatnes dienās, kā
arī pašiem savā pilsētā rīkojot lieluzvedumus un sadancojo-
ties ar citu pilsētu deju kopām. 1973. gadā, izturot konkur-
su, „Sprigulītis” dejoja Sidnejas Operas nama atklāšanas kon-
certā un pēc tam ik gadus piedalījās Operas nama rīkotajā folk -
loras festivālā. No 1976. gada „Sprigulītis” kopā ar „Jautro
pāri”(Sidnejas latviešu tautas deju kopa) apvienojās „Saules
jostas” ansamblī un uzveda 10 lieluzvedumus (Skaidrītes
Dariusas horeogrāfijas), ar kuriem devās septiņās pasaules
turnejās (Ziemeļamerikā, Dienvidamerikā un Eiropā), un bei-
dzamās divās iekļāva Latviju. 1990. un 1993. gadā „Sprigulītis”
piedalījās Latvijas Vispārējo dziesmu un deju svētku pro-
grammā. Liels sarīkojums bija 2007. gada februārī, kad ap-

vienotais Kanberas un Sidnejas tautas deju ansamblis „Saules jos-
ta” atzīmēja savu 30 gadu jubileju. 2008. gada oktobrī tautas deju
kopa „Sprigulītis” atzīmēja savu 55 gadu darbību.

L. Prande

Aknīstes vidusskola saņem dāvinājumu
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22.augustā omulīgākie Aknīstes novada seniori no Aknīstes,
Gārsenes un Asares pagastiem pulcējās Asarē, kur jau otro gadu no-
tika novada Veselīga dzīvesveida veicināšanas darba grupas rīko-
tās Sporta un mundruma dienas pasākumi. Laiks bija brīnišķīgs un
visu dalībnieku iesildīšanās vingrinājums – rīta rosme – varēja sāk-
ties. Atbldīgie par sacensību uzdevumu sagatavošanu bijām mēs,
mājinieki. Šogad mums jau bija pieredze. Aicinājām dalībniekus iz-
veidot jauktas komandas, kurās ir pārstāvji no visiem mūsu pagas-
tiem. Tas visus tuvina un noņem nevajadzīgu spriedzi. Sākām ar „Balto
šortu skrējienu”, kam sekoja ne mazāk jautrā pirkstu veiklības pār-
baude veļas dienas uzdevumā, partneru sadarbošanās pakāpes pār-
baude balonu auklēšanā, kā arī veiklības un lunkanuma vingrinā-
jumi – karstās pannas un pakaļdzīšanās lecamauklai. Esam ganda-
rīti, ka mūsu sagatavotie uzdevumi  visiem komandu dalībniekiem
bija pa spēkam, arī noslēguma rotaļa ar bumbu „Ripoja saulīte”.
Lielākais sacensību ieguvums – zaudētāju nebija un balvas saņē-
ma visi. 

Tālākie pasākumi notika Asares kultūras namā. Pēc kārtīgās spor-
tošanas ēstgriba visiem bija lieliska. Gādīgā saimniece Darija un vi-
ņas meita Irita aicināja baudīt karstu tēju un garšīgas uzkodas. It īpa-
ši garšoja saldais ēdiens. 

Mūsu novada vēstures zinātāja Edīte Pulere pastāstīja par biju-
šo asarieti, trimdinieku un slaveno mākslinieku Valdi Kupri. Valdis
Kupris dzimis 1940.gadā Asarē. Latvijas mākslinieku savienības biedrs,
Trīszvaigžņu ordeņa virsnieks, profesors, tēlnieks, fotogrāfs. Puse
Valda Kupra mirstīgo pelnu ir apbedīta Vilimantikā (ASV), bet otra
puse – Asares Emsiņu kapsētā, kur viņa atdusas vietā ir tēlnieka Induļa
Rankas kalts piemineklis ar uzrakstu „Valdis” un eņģeļa attēlu.

Edītes Puleres stāstījumu papildināja Valērija Venediktova un
Visvalža Dzenuškas veidotā videofilma par Asares pagasta pamestajām
mājām, kas sasaucās ar šim tematam veltīto Valda Kupra foto iz-

stādi Rīgā Atmodas gados.
Turpinājumā ar jautriem skečiem un sadzīves ainiņām uzstājās

Asares amatierteātra dalībnieki režisores Gunas Dzenes vadībā.
Smieklu un jautrības netrūka. Noslēgumā mēģinājām izpildīt da-
žus mums vēl maz pazīstamā improvizācijas teātra vingrinājumus.
Tā ir ierosme, kas ir labāk jāizpēta mūsu nākošajās tikšanās reizēs.

Lai labāk iepazītu Asari, kā arī lai izrādītu cieņu mūsu novad-
niekam Valdim Kuprim, pasākuma dalībnieki devās uz Emsiņu kap-
sētu, kas ir ļoti īpaša vieta mūsu pagastā – labi plānota, sena un vien-
mēr sakopta.

Mājupceļā, izvadājot pasākuma dalībniekus, novada senioriem
iznāca maza ekskursija pa Asares pagastu - Asare-Ancene-Vārkava.
Dažas vietas bija mazāk pazīstamas vai pat pirmo reizi redzētas.

Pirms atvadījāmies, pavaicājām Sporta dienas dalībniekiem, kā-
das ir viņu domas par pasākuma norisi:

Līvija Cikanoviča no Ancenes – „Sporta dienā piedalos pirmo
reizi un esmu apmierināta. Tā man bija interesanta izklaide, iepa-
zinos ar citiem novada senioriem. Nākošgad arī piedalīšos. Jauki
un smaidīgi vadītāji.”

Darija un Vilis Strazdiņi no Asares – „Piedalāmies visos Veselības
grupas rīkotajos pasākumos senioriem, jo tie ir labi sagatavoti un
mums ir interesanti. Patika stāstījums par Valdi Kupri, arī mūsu ak-
tieru uzstāšanās. Jauki, ka tik mazā pagastā var gan sportot, gan teāt-
ri skatīties, ja grib. Gaidīsim nākošā gada Sporta dienu un arī 1.ok-
tobri – Senioru dienas pasākumu. Paldies!”

Daina Mažeika no Gārsenes – „Sporta svētki senioriem Asarē
tiešām ir izdevušies. Pirmkārt, jauka, saulaina diena. Ingrīdas sa-
gatavotie uzdevumi komandām bija atraktīvi, patīkami. Skatoties
Edītes rādītās filmiņas, bija ko atcerēties, arī apmeklējot Emsiņu kap-
sētu. Viss kopā atstāja jauku, patīkamu iespaidu par Asari. Kur nu
vēl Asares pašdarbnieki, vienreizējā saimniece Darija! Tā ir atpū-
ta ar veselīgu dzīves veidu. Paldies visiem, kas līdzēja tapt šim pa-
sākumam!”

Aknīstes novada seniori sacenšas mundrumā

1.septembrī - Zinību dienā Aknīstes vidusskolā svinīgais pasā-
kums iesākās ar pirmklasnieku nedrošo soli aktu zālē, turoties pie

rokas šī gada absolventiem 12. klases skolēniem. Skolas direktore
Aija Voitiške uzrunāja skolēnus, vecākus un skolotājus. Apsveikuma
vārdus svētkos veltīja Aknīstes novada Domes priekšsēdētāja Vija
Dzene. Pasākumā tika godināti skolotājas  Olita Treine, Daiga Ieleja
un Zoja Ļaščuka, kuras saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas
Atzinības rakstus.

Aknīstes novada pašvaldības dāvana Zinību dienā bija „Smilšu
kino”. Šis bija īpašs notikums, jo daudzi šo mākslas veidu redzēja
pirmo reizi. Māksliniece Zane Pumpure-Prāmniece smiltīs veido-
ja burvīgas glezniņas, kuras ar projektora palīdzību tika attēlotas uz
ekrāna. Viens Zanes rokas vēziens un atkal bija redzama jauna pro-
jekcija. Pēc tam skolēniem bija iespēja katram iemēģināt savu roku.

Māksliniece stāstīja, ka tā nav spontāna improvizācija, bet kat-
ram pasākumam nopietni jāgatavojas vairākas dienas. Ar smilšu kino
nodarbojas jau vairākus gadus. Sākumā tas bijis hobija līmenī, bet
tagad viņa ir pieprasīta dažādos pasākumos.

Izbaudot mainīgās un gaistošās gleznas, katram bija iespēja pa-
kavēties atmiņās, kad acu skatienam garām traucās bezrūpīgās bēr-
nības ainas.

L. Prande

Zinību dienas pasākums Aknīstes vidusskolā
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Inta Kliģe no Gārsenes – „Ļoti patika filmiņa par Gārseni
1997.gadā, ko parādīja iesākumā, kamēr visi pulcējās. Saku droši,
ka patika viss. Nekad vēl Sporta svētkos neesam mieloti ar ābolu
uzpūteni. Neierasti, bet patīkami. Paldies!”

Solomeja Meišene no Gārsenes – „Patika svētku organizēšana,
asariešu teātris, arī mūsu pašu improvizācijas teātra mēģinājums.
Patika koptie Emsiņu kapi.”

Jūlija Tarvide no Aknīstes – „Man vislabāk patika sportošana. Esmu
sajūsmā par manas komandas omulīgajiem gārseniešiem, asariešiem
un, protams, aknīstiešiem, un mūsu 1.vietu no otrā gala. Galvenais
– mūsu pozitīvā attieksme vienam pret otru un to, ko mēs darām.”

Olga Voitiška no Aknīstes – „Patika mūsu kopības un varēša-
nas sajūta, darbošanās prieks. Paši sev radām svētkus. Senioru die-
nā 1.oktobrī visus gaidīsim Aknīstē!”

Tā pagāja mūsu darbīgā atpūtas diena Asarē. Dalībnieku vārdā
izsaku gandarījumu par mūsu novada pašvaldības vadības un kul-
tūras darbinieku atbalstu visām Veselīga dzīvesveida veicināšanas
darba grupas darba plānā iekļautajām aktivitātēm – ekskursijām, lek-
cijām, pasākumiem pagastos.

Ingrīda Kļavinska, Aknīstes novada Veselīga dzīvesveida 
veicināšanas darba grupas dalībniece

V. Ancīša Aknīses bibliotēkas
jaunieguvumi  augustā

Devero, Džūda. Mēnessgaismas simfonija : romāns
Grīnups, Kurts, 1919-2009. Cauri komunistu ellei :

Ziemeļkurzemes partizāna neticamais dzīvesstāsts
Apškrūma, Kornēlija, 1937-. Dzirdēt ar sirdi : [dzejoļu krājums]
Aherna, Sesilija. P.S. Es tevi mīlu : [romāns]
Koreckis, Daņils. Muzeja artefakts (Jūdas gredzens-2) : [de-

tektīvromāns]
Solomone, Enija. Melnais eņģelis: romāns
Gailīte, Anna Skaidrīte. Es stāstīšu visu... : purva trilleris
Ingrems, Ričards, 1981-. Acumirkļa lēmums: romāns
Neuhaus, Nele, 1967-. Sniegbaltītei jāmirst: romāns
Liepiņa, Ilga. Nāve stiprāka par mīlu: romāns
Dilana, Lūsija. Trešais nav lieks : romāns
Salna, Gundega. Zilu ceriņu upes : mīlas lirika
Grietēna, Margarita. Kas otram bedri rok jeb Zilās kurpītes no-

slēpums : [romāns]
Railija, Lūsinda. Lavandu dārzs : romāns
Cedriņš, Gundars, 1942-. Palaidnieks : [romāns]
Jundze, Arno, 1965-. Putekļi smilšu pulkstenī : romāns
Lindstrēma, Inga. Sandbergenas burvība : mīlas stāsts no

Zviedrijas
Mutvārdu vēsture un dzīvesstāsti : vadlīnijas intervētājiem

un atmiņu rakstītājiem
Fellona, Džeina. Kā tikt vaļā no Metjū: romāns
Adamss, Marks. Ceļā uz Maču Pikču : soli pa solim no jauna

atklājot zudušo pilsētu
Džonsons, Adams. Bāreņu pavēlnieka dēls : [romāns]
Kraukle, Daina. Ornaments : ceļvedis latvisko zīmju pasaulē 

Šāberte, Baiba. Brīvības cena : Lidijas Lasmanes-Doroņinas ti-
cība, cerība un mīlestība

Štelmahere, Vita. Anne Marija : [romāns]
Līvs, Egons, 1924-1989. Sarunas ar vecajiem jūras vilkiem : Egona

Līva sarunas ar vecajiem jūrniekiem
Kubelka, Susanna, 1942-. Ardievu, Vīne - sveika, Parīze!
Kostello, Džeina. Pamodini mani ar skūpstu : romāns
Mensela, Džila. Mīlestība un citas spēles : romāns

Bērnu un jauniešu literatūra
Smurfi. Mans draugs zirneklis ; Spēles : [stāsts]
Gržibovska, Iveta, 1974-. Kvilings
Lorēna, Karīne. Vistiņa iemīlējusies: bērnu stāsti
Pastore, Luīze, 1986-. Maskačkas stāsts : [jaunākā skolas ve-

cuma bērniem]
ViVo. Dimanta zobens : [romāns]
Vilsone, Žaklīna. Mana šausmīgā māsa : [stāsts]
Ridels, Kriss. Ada un peles rēgs : [stāsts]
Stiltons, Džeronīmo. Četras peles džungļos : [stāsts]
Ceta, Sabīne. Hugo kļūst iedomīgs: bērnu stāsti
Lidmašīnas : dzēš un glābj : [stāsts pirmsskolas vecuma bērniem]
Rasela, Reičela Renē. Nikijas dienasgrāmata : ne pārāk graciozas

daiļslidotājas stāsti
Dimsone, Maritana, 1965-. Rozā kvarca brālība : [romāns]
Pīčone, Liza. Toma Geitsa lieliskā pasaule : [stāsts]
Stāsti drosmīgajiem : [stāsti pirmsskolas vecuma bērniem]
Karalienes sūtnis : ar uzlīmēm : [stāsts pirmsskolas vecuma bērniem]
Pūksprunguļi : ar uzlīmēm : [stāsts pirmsskolas vecuma bērniem]
Sofija Pirmā : ar uzlīmēm : [stāsts pirmsskolas vecuma bērniem]
Sofija Pirmā : [stāsts pirmsskolas vecuma bērniem]

Kino pēcpusdiena
bērniem

28. augustā, pirms jaunā mācību gada,
Asares kultūras namā tika pulcināti pagas-
ta bērni uz „kino seansu”. Kā zināms, vēl
mūsu vecāki atceras tos priecīgos vakarus 2
reizes nedēļā, kad viņi kā bērni varēja pie-
dalīties Lielajā kino tepat Asares klubā, to-
reiz sauktā - „Asares Kino nams”. Lai gan
tolaik nebija tik liela filmu un multfilmu iz-
vēle, nebija popkorna un dzērienu, taču tas
bija zīmīgs notikums tā laika bērniem un pie-
augušajiem. Šajās atmiņās ar klātesošajiem
dalījās Valērijs Venediktovs, kas arī bija to
laiku aculiecinieks. Viņš, atraktīvā veidā, pa-
stāstīja gan par to, kā kino tika demonstrēts,
kāda tehnika bija nepieciešama, gan par to,
kādas bija tā laika iemīļotākās multfilmas un

filmas. Bērni varēja apskatīt vecās kino len-
tas, spoles un projektoru, kas bija domāti mā-
jas kino rādīšanai. Pēc iepazīšanās ar Asares
kino vēsturi, kopā ar vecākiem izgatavojām
popkorna kastītes, kuras bērni radoši iz-
greznoja ar saviem zīmējumiem. Ar lielu in-

teresi un aizrautību cepām popkornu gan mik-
roviļņu krāsnī, gan katliņā uz plīts. Par pār-
steigumu, čaklākie cepēji izrādījās nevis mei-
tenes, bet gan puiši. Zālē smaržoja kā īstā ki-
noteātrī! Kad popkorna kastītes bija piepil-
dītas, bērniem uz ekrāna tika demonstrēta
multfilma „Smurfi” („The Smurfs”). Lai gan
multfilma ilga gandrīz 2 stundas, liela daļa
ar aizrautību to noskatījās līdz galam.
Mazākie, nevarēdami nosēdēt tik ilgu laiku,
ķērās pie savu mīļāko multfilmas varoņu zī-
mēšanas un krāsošanas. Bērni ar pasākumu
bija ļoti apmierināti. Vecāki izteica vēlēša-
nos „kino seansu” atkārtot jau skolēnu rudens
brīvdienās. Par palīdzību un atbalstu šī pa-
sākuma noorganizēšanā personīgi vēlos pa-
teikties kluba vadītājai Madarai Ozoliņai,
Valērijam Venediktovam, Kristapam Tētam,
kā arī bērnu vecākiem. Liels Jums paldies! 

Guna Lenša
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Aknîstes novada domes iz de vums
Re dak ci ja: Lâsma Pran de telef. 65237762, mob. 26386407, e-pasts las ma. pran de@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”. 

Tā sacīja meža māte,
Pa siliņu tecēdama:
Pūt, vējiņ, nelauz koku,
Mans bērniņš šūpulī.
Sveicam Aknīstes novada dzimtsarakstu

nodaļā reģistrētos bērniņus: 
Pēteri Miglānu un Tomu Renāru Giluču.

Kopā ar vecākiem priecājamies 
par viņas nākšanu pasaulē!

Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa

Vēlos iegādāties 2 riņķu gāzes plīti .
Mob. 27865853

u u u
Izīrē vai pārdod dzīvokli Aknīstē,

Radžupes ielā 4-4. Sīkāka informācija
mob. 28394907.

Ir sāpes, ko nevaram dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu.

Pieminēsim Mūžībā aizgājušos:
Jānis Jasāns, 26.10.1941. 
– 09.08.2014.
Poļina Mažeika, 11.10.1946. 
– 22.08.2014
Vladimirs Popovs, 24.12.1958. 
– 19.08.2014.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa

Vēl jau augusts smaržīgas rozes
Tavās rokās reibinot liek,
Vēl jau svešas tev asteru skumjas,
Liesmo dvēselē mežvīna prieks.
Vēl to dienu vesela jūra,
Kas kā pīlādži debesīs zied,
Pie tā zeltainā mākoņa turies,
Kurā vasara nenoriet!

/Apšukrūma/
Sveicam augusta jubilārusSveicam augusta jubilārus
Annu Žindigu,
Sandru Plikšu,
Sarmīti Buholci, 
Ligitu Vecvagari.
Biedrība  „Manai mazpilsētai Aknīstei”

Lai laika avotos
Tu neizsīksti.
Lai esi tā kā
mežezers arvien.
Kas viļņu dziesmai
dāvā sūpļa līksti.
Bet sevi ūdensrozes
sirdī sien!
(Kornēlija Apškrūma)

Sveicam augusta jubilārusSveicam augusta jubilārus
Aknīstē
Buholce Sarmīte-50
Buiķis Normunds-50
Gavars Jānis-50
Plikša Sandra-50
Saulīte Antra-50
Sala Aivars-55
Valaine Vija-55
Sinkevičs Vitauts-60
Puķēns Jānis-65
Mežaraupe Vilma-75
Vabola Gaida-75
Mežaraups Elmārs-80
Trofimovs-Trofimovičs Jānis-80

Asarē
Biteniece Skaidrīte-50
Cikanovičs Aivars-60
Dzenuška Vēsma-60
Ieleja Elizabete-85

Gārsenē
Kaders Tālis-60
Mikuļins Jānis-60
Deksnis Petrs-75

Topošajam
Asares muzejam

vajadzīgs
brīvprātīgais

2014.gada 27.augusta Aknīstes novada
domes sēdē tika pieņemts lēmums pārvie-
tot Asares medpunktu uz Asares pagasta pār-
valdes ēku, savukārt – pagasta vēstures ek-
spozīciju izvietot iepriekšējā medpunkta at-
rašanās vietā – senajā Asares muižas dārz-
nieka mājā.

Patlaban – septembra sākumā, ir uzsākts
senās dārznieka mājas lielākās telpas re-
monts, kam sekos Asares pagasta vēstures
materiālu eksponātu izvietošana. Paredzēts,
ka pamazām visa dārznieka māja tiks iz-
mantota vietējā muzeja izveidei.

Mīļi aicinu Jūs, asariešus, izvērtēt savas
sajūtas, iespējas un sava pagasta mīlestības
lielumu un iesaistīties Asares pagasta mu-
zeja veidošanā! Patlaban ir ārkārtīgi nepie-
ciešams cilvēks, kurš brīvprātīgā kārtā var
piedāvāt jebkādu savu darbu šī objekta iz-
veidē un uzturēšanā (Jūs varat būt arī divatā,
trijatā…). 

Potenciālajam brīvprātīgajam nav ve-
cuma, nodarbošanās vai izglītības notei-
kumu, galvenais ir gribēt rīkoties sava pa-
gasta labā. Ja jūtat, ka labprāt gribētu ie-
guldīt daļu savas enerģijas šajā darbā, tad
dodat ziņu pa tālruni 29490656 vai e-pastu:
turisms@akniste.lv (Līga). 

Tāpat arī aicinu visus, kam mājās glabājas
vēsturiskas lietas (t.sk. fotogrāfijas, tautas-
tērpi utt.), kas kaut kādā veidā ir saistītas ar
Asari, dot par tām ziņu pa tālruni 29490656
(Līga)  vai e-pastu: turisms@akniste.lv. 

Es ceru, ka mums izdosies izveidot vie-
nu patiesi mīļu un vajadzīgu vietu, kur gla-
bāt Asares pagātni; vietu, kur satikties lai-
kam un cilvēkiem!

Līga Jaujeniece,
tūrisma darba vadītāja
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