
Aknīstes novada
vēstis

Nr. 10/21 2014. gada OKTOBRIS

Par Aknīstes novada pašvaldības piedalīšanos Eiropas
Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada
perioda programmas „Nacionālā klimata politika” atklātajā

konkursā „Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehno-
loģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība”

Pamatojoties uz izsludināto Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Nacionālā kli-
mata politika” atklāto konkursu „Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo ener-
goresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģi-
ju attīstība”,

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

1. Piedalīties Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-
2014.gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” atklātajā
konkursā „Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju
un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība” ar projekta

iesniegumu „Zema enerģijas patēriņa ēkas jaunbūve darbmācību un
tehnoloģiju programmu apguvei Aknīstes vidusskolā” un pēc pro-
jekta apstiprināšanas īstenot to.

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas EUR 649 898,80 ap-
mērā, kurās ietilpst attiecināmās izmaksas EUR 601 899,56 ap-
mērā.

3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt projekta priekš-
finansēšanu EUR 648 398,80 apmērā, tajā skaitā līdzfinansēju-
mu 15% apmērā no attiecināmajām izmaksām, kas sastāda EUR
90 269,93 un neattiecināmo izmaksu segšanu EUR 48 099,24 ap-
mērā no pašvaldības budžeta un kredīta līdzekļiem 2014., 2015.
un 2016.gadā.

4. Vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas nemainīt ēkas
lietošanas veidu un neplānot tās demontāžu.

5. Lēmums zaudē spēku, ja projekts netiks apstiprināts.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veic Aknīstes novada pašvaldī-

bas izpilddirektors.

novada
vēstis

2014.gada 1.oktobrī
Aknīstes novada domes sēdē pieņemtie lēmumi

Ražas ballē godina labākos.  (Lasiet 18. lpp.)
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Par galvojumu kredītam projekta „Ūdenssaimniecības at-
tīstība Gārsenes pagasta Gārsenes ciemā” realizēšanai

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.pun-
ktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 26.panta pirmo, otro un tre-
šo daļu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumu Nr.196 „Noteikumi
par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 17.punktu,

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

1. Sniegt galvojumu pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Gārsenes
komunālie pakalpojumi”, reģ. Nr.45403005369, juridiskā adrese:
„Akācijas”, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, LV-52188, kredītam
EUR 55000 apmērā, kurš paredzēts projekta „Ūdenssaimniecības at-
tīstība Gārsenes pagasta Gārsenes ciemā” realizācijai.

2. Pašvaldībai pieder SIA „Gārsenes komunālie pakalpojumi” 100%
kapitāldaļu.

3. Kredīta atmaksas termiņš – 20 gadi.

2014.gada 24.septembrī
Aknīstes novada domes sēdē

pieņemtie lēmumi
Par pašvaldības budžeta izpildi

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likumu „Par
pašvaldību budžetiem”,

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-augusta ieņēmumus – EUR 1445266,21 un izdevumus – EUR
1770053,36; speciālā budžeta ieņēmumus – EUR 88650,37 un iz-
devumus – EUR 57163,88.

Par saistošo noteikumu Nr.20/2014 „Grozījumi Aknīstes
novada domes 2014.gada 12.februāra saistošajos noteikumos
Nr.3/2014 „Par Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta

plānu 2014.gadam”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas

2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo, otro daļu,
likumu „Par pašvaldību budžetiem”,

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.20/2014 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 2014.gada 12.februāra saistošajos noteikumos
Nr.3/2014 „Par Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plānu
2014.gadam””.

Par saistošo noteikumu Nr.21/2014 „Grozījumi Aknīstes
novada domes 2014.gada 12.februāra saistošajos noteikumos
Nr.4/2014 „Par Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta

plānu 2014.gadam”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas

2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo, otro daļu,
likumu „Par pašvaldību budžetiem”,

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.21/2014 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 2014.gada 12.februāra saistošajos noteikumos
Nr.4/2014 „Par Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plā-
nu 2014.gadam””.

Par līgumu slēgšanu un noslēgto līgumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās da-

ļas 2.punktu,

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 SIA „Furors BF” par gaisa hokeja ar
aprīkojumu iepirkumu LEADER programmas projekta „Jaunatnes
iespējas” ietvaros. Līguma summa EUR 669,00.

2. Apstiprināt līgumu ar SIA „Airax” par tenisa galda ar aprī-
kojumu iepirkumu LEADER programmas projekta „Jaunatnes ie-
spējas” ietvaros. Līguma summa EUR 282,30.

3. Apstiprināt līgumu ar SIA „Taktika tk” par bērnu slidu kom-
plekta iepirkumu LEADER programmas projekta „Jaunatnes iespējas”
ietvaros. Līguma summa EUR 232,50.

4. Apstiprināt līgumu ar SIA „Deserto” par smilšu zīmēšanas
priekšnesumu un tā projicēšanu uz ekrāna, kā arī smilšu aplikāci-
ju radošo darbnīcu bērniem 01.09.2014. Aknīstes vidusskolā. Līguma
summa EUR 400,00.

5. Apstiprināt līgumu ar z/s „Mālkalni” par muzikālo noformējumu
pasākumā bērniem PII „Bitīte”. Līguma summa EUR 120,00.

6. Apstiprināt līgumu ar SIA „Aknīstes Pakalpojumi” par au-
tobusa IVECO Daily 40 pakalpojumiem skolēnu pārvadājumiem. 

7. Apstiprināt līgumu ar SIA „Aknīstes Pakalpojumi” par ūden-
sapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu pašvaldības īpa-
šumam Dzirnavu ielā 5, Aknīstē. Pakalpojumu tarifs – 0,51 EUR/m3. 

8. Apstiprināt līgumu ar Lauku atbalsta dienestu par atbalsta
saņemšanu dzesētavu iegādei Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku
mēra ierobežošanas pasākumu īstenošanai. Līguma summa EUR
4385,76. 

9. Apstiprināt līgumu ar SIA „LATTELECOM BPO” par rek-
lāmas publicēšanu interneta portālā www.1188.lv un zvanu uzziņu
dienestā 1188. Līguma summa EUR 66,55.

10. Apstiprināt līgumu ar z/s „Zaļumnieki” par rakšanas darbu
veikšanu, izmantojot savu traktortehniku – ekskavatoru, Dzirnavu
ielā 5, Aknīstē. Līguma summa EUR 18,15/h.

11. Apstiprināt līgumu ar SIA „1.618” par būvprojekta eksper-
tīzi tehniskajam projektam „Zema enerģijas patēriņa ēkas jaunbū-
ve darbmācību un tehnoloģiju programmu apguvei Aknīstes vi-
dusskolā”. Līguma summa EUR 2703,75.

12. Apstiprināt līgumu ar z/s „Sprīdīši” par atpūtas pasākuma ap-
skaņošanu 13.09.2014. Aknīstes estrādē. Līguma summa EUR 430,42.

13. Apstiprināt līgumu ar SIA „Aknīstes Pakalpojumi” par ūden-
sapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu pašvaldības īpa-
šumam Miera ielā 1a, Aknīstē. Pakalpojumu tarifs – 0,51 EUR/m3. 

14. Apstiprināt līgumu ar SIA „Anvol” par galda spēles Monopols
iepirkumu LEADER programmas projekta „Jaunatnes iespējas” ie-
tvaros. Līguma summa EUR 25,50.

15. Slēgt neapdzīvojamo telpu nomas līgumu ar E.E. par telpu
nomu „Vecmuiža”, Asares pagastā, Aknīstes novadā, ģimenes ār-
sta prakses vajadzībām. Nomas maksa EUR 1,00 mēnesī.

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,
G.Geida, A.Zībergs, V.Čāmāne, J.Vanags, I.Lunģe); 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:

16. Apstiprināt līgumu ar z/s „Priedītes” par telpu kosmētisko
un grīdas kapitālo remontu „Dārzniecība”, Asares pagastā,
Aknīstes novadā. Līguma summa EUR 943,80.

Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas

6.punktu,
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. Segt 30% no mācību maksas mēnesī 2014./2015.mācību gadā
visiem Aknīstes novada audzēkņiem, kuri apmeklē Jēkabpils Mūzikas
skolas Aknīstes filiāli un Viesītes Sporta skolu.
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2. Segt mācību materiālu iegādes izdevumus EUR 4,30 apmērā
mēnesī 2014./2015.mācību gadā Jēkabpils Mākslas skolas Aknīstes
filiāles audzēkņiem, uzdodot Evai Jočai veikt centralizētu materiālu
iepirkšanu.

3. Piešķirt EUR 5490,00 Aknīstes vidusskolai pagrabstāva co-
kola remontam, kā arī siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijai no
skolas budžeta līdzekļiem.

4. Piešķirt EUR 140,00 PII „Bitīte” siltumapgādes sistēmas re-
konstrukcijai no PII „Bitīte” līdzekļiem.

5. Piešķirt EUR 160,00 L.Prandei komandējumam uz Briseli sa-
biedrisko attiecību speciālistu delegācijā šī gada 22.-25.septembrī
no administrācijas budžeta līdzekļiem.

Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības
 Atlīdzības nolikumā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās da-
ļas 2.punktu,

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. Izdarīt Aknīstes novada pašvaldības 2014.gada 12.februāra
Nolikumā „Aknīstes novada pašvaldības atlīdzības nolikums” šā-
dus grozījumus:

1.1. Grozīt 5.7.2.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„no pašvaldības finansētajiem izglītības iestāžu darbiniekiem, va-

doties pēc 2009.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.836
„Pedagogu darba samaksas noteikumi””:

1.2. Palielināt Asares pamatskolas pedagoga amata slodzi par 0,1,
izdarot grozījumus Atlīdzības nolikuma pielikumā.

1.3. Palielināt Asares pamatskolas bibliotekāra amata slodzi par
0,02, izdarot grozījumus Atlīdzības nolikuma pielikumā.

1.4. Izslēgt no Aknīstes novada pašvaldības Atlīdzības noliku-
ma amata vienību „daiļdārznieks”.

2. Grozījumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Par nekustamo īpašumu iekļaušanu pašvaldības bilancē
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da-

ļas 27.punktu, Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486
„Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 62.pun-
ktu, 2014.gada 15.septembra Mantas atsavināšanas komisijas lēmumu
Nr.1,

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. Iekļaut pašvaldības bilancē dzīvokli Nr.22, Radžupes ielā 3,
Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra Nr. 56059009237.

2. Iekļaut pašvaldības bilancē dzīvokli Nr.2, „Arāji”, Gārsenes
pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr. 56629009169.

3. Iekļaut pašvaldības bilancē nekustamo īpašumu Amatnieku ielā
6, Aknīstē, Aknīstes novadā, zemes gabalu 2967 m2 platībā ar ka-
dastra Nr. 56050010293.

4. Iekļaut pašvaldības bilancē nekustamo īpašumu Tirgus ielā 3A,
Aknīstē, Aknīstes novadā, zemes gabalu 6179 m2 platībā ar kadastra
Nr. 56050010294. 

Par Grozījumiem Aknīstes novada domes 2013.gada
27.marta Nolikumā „Aknīstes novada pašvaldības 

mantas atsavināšanas komisijas nolikums”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās da-

ļas 2.punktu,
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. Izdarīt Aknīstes novada domes 2013.gada 27.marta Nolikumā
„Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas no-
likums” šādus grozījumus:

1.1. „Komisija sastāv no 3 (trīs) Komisijas locekļiem”;
1.2. svītrot 17.2.punktu;

1.3. svītrot 19.punktu;
1.4. grozīt 27.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„Komisija pieņem lēmumus atklāti ar klātesošo Komisijas locekļu

balsu vairākumu. Ja balsojot par lēmumu balsis sadalās vienādi, iz-
šķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss. Ja alternatīvi lēmumi sa-
ņem vienādu balsu skaitu, Komisijas lēmums tiek pieņemts tādā re-
dakcijā, par kuru balsojis Komisijas priekšsēdētājs.”

2. Grozījumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Par SIA „Gārsenes Komunālie pakalpojumi”
 pamatkapitāla daļas

denomināciju no latiem uz euro un pamatkapitāla
 palielināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla da-
ļām un kapitālsabiedrībām” 11.panta pirmās daļas 1.punktu, 42.,
43.panta pirmās daļas 2.punktu, Komerclikuma 197.panta pirmās
daļas 2.punktu, 198.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 1.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pan-
tu, 22.pantu,

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. Atcelt Aknīstes novada domes 2014.gada 12.februāra sēdes lē-
muma, prot. Nr.2, 14.#, 3.punktu.

2. Veikt SIA „Gārsenes Komunālie pakalpojumi” reģistrācijas Nr.
45403005369 (turpmāk tekstā - Sabiedrība) pamatkapitāla un pa-
matkapitāla daļas nominālvērtības denomināciju no latiem uz euro,
nosakot SIA „Gārsenes Komunālie pakalpojumi” citu daļas nomi-
nālvērtību EUR 1 līdzšinējā LVL 1 vietā, kā rezultātā SIA „Gārsenes
Komunālie pakalpojumi” pamatkapitāls sastāvēs no 130 607,00 da-
ļām un pamatkapitāls sastādīs EUR 130 607,00 (viens simts trīs-
desmit tūkstoši seši simti septiņi euro 00 centi). 

3. Apstiprināt Sabiedrības denominācijas procesa statūtu grozī-
jumus.

4. Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.
5. Apstiprināt Sabiedrības statūtu grozījumus.
6. Apstiprināt Sabiedrības Statūtus jaunā redakcijā.
7. Uzdot Sabiebrības valdei veikt visas darbības, kas nepiecie-

šamas pamatkapitāla izmaiņu reģistrēšanai Komercreģistrā.
8. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.

Par Noteikumiem par reprezentācijas izdevumu uzskaites
un norakstīšanas kārtību

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās da-
ļas 2.punktu, likumu „Par grāmatvedību”, likumu „Par budžetu un
finanšu vadību”, Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumiem Nr.585
„Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”,
Ministru kabineta 31.03.1998. noteikumiem Nr.112 „Noteikumi par
ienākumiem, par kuriem jāmaksā algas nodoklis”,

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 Noteikumus par reprezentācijas izdevumu uzskaites
un norakstīšanas kārtību.

Par valsts mērķdotācijas sadali Aknīstes novada
 pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai

un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
no 01.09.2014.līdz 31.12.2014.

Pamatojoties uz likuma „Par valsts budžetu 2014.gadam” 3.pan-
ta pirmās daļas 1. un 3.punktu; likuma „Par pašvaldībām” 15.pan-
ta pirmās daļas 4.punktu; 21.panta pirmās daļas 27.punktu; likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 29.pantu; Izglītības likuma 17.panta tre-
šās daļas 9.punktu, 28.07.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.836
,,Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1.punktu, 22.12.2009. Ministru
kabineta noteikumiem Nr.1616  „Kārtība, kādā aprēķina un sada-
la valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības
iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirm-
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sskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu dar-
ba samaksai” 1.punktu; 28.08.2001. Ministru kabineta noteikumiem
Nr.382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība”,

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. Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju EUR 9124 pašvaldības
izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodar-
bināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām no 01.09.2014. līdz 31.12.2014. sekojoši:

1.1. PII „Bitīte” EUR 7984,00.
1.2. Asares pamatskolas 5-6 gad.gr. EUR 1140,00.
2. Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju EUR 111 084 pašvaldī-

bas vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obli-
gātajām iemaksām no 01.09.2014.līdz 31.12.2014.:

2.1. Aknīstes vidusskolai EUR 88 482,00.
2.2. Asares pamatskolai EUR 11 541,00.
2.3. Gārsenes pamatskolai EUR 11 061,00.
3. Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju EUR 4377 pašvaldības

izglītības iestādēs interešu izglītības programmu un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 01.09.2014. līdz
31.12.2014. sekojoši:

3.1. Aknīstes vidusskolai EUR 1732,00. 
3.2. Asares pamatskolai EUR 410,00.
3.3. Gārsenes pamatskolai EUR 323,00.
3.4. Aknīstes bērnu un jauniešu centram EUR 1912,00.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Aknīstes novada pašvaldī-

bas galvenajai grāmatvedei.

Par izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algām
Pamatojoties uz 28.07.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.836

„Pedagogu darba samaksas noteikumi” 7.1.punktu; 22.12.2009.
Ministru kabineta noteikumu Nr. 1616 ,,Kārtība, kādā aprēķina un
sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm
bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas
izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pa-
matizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu dar-
ba samaksai” 8.5.punktu,

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 Aknīstes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadī-
tājiem mēneša darba algas no 01.09.2014. līdz 31.08.2015.:

1.1. Aknīstes vidusskolā – EUR 811,00 (1 likme);
1.2. Asares pamatskolā – EUR 224,02 (0,32 likme);
1.3. Gārsenes pamatskolā – EUR 240,82 (0,344 likme);
1.4. PII „Bitīte” – 665,90 (1 likme)
1.5. Aknīstes bērnu jauniešu centrā – EUR 700,05 (1 likme)
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Aknīstes novada pašvaldī-

bas galvenajai grāmatvedei.

Par norēķinu personu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likumu „Par grāmatvedību”,
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 par norēķinu personu-avansieri Aknīstes novada pa-
švaldībā saimnieciskajiem darījumiem un rīcībai ar finanšu līdzekļiem
pašvaldības policijas inspektoru Jāni Grigas.

Par īres maksas noteikšanu pašvaldībai piederošajās
daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās Dzirnavu ielā 12 un

Augšzemes ielā 28 māju iedzīvotājiem
Pamatojoties uz likumu likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pir-

mās daļas 14.punkta b apakšpunktu, likuma „Par dzīvojamo telpu
īri” 11.panta otro, trešo daļu, 11.1panta pirmo daļu,

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 īres maksu pašvaldībai piederošajā daudzdzīvokļu dzī-
vojamajā mājā Dzirnavu ielā 12, Aknīstē, Aknīstes novadā, kura no-
dota apsaimniekošanai pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Aknīstes
pakalpojumi” – 0,55 euro/m2, no kuriem 0,41 euro/m2 ir apsaim-
niekošanas maksa.

1.1. Uzdot SIA „Aknīstes pakalpojumi” valdes loceklim A.Vītolam
brīdināt īrniekus par īres maksas paaugstināšanu piecu darba dienu lai-
kā pēc lēmuma pieņemšanas likumā „Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā
kārtībā nosūtot brīdinājumus daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īrnie-
kiem par izmaiņām īres maksas apmērā un uzaicināt īrniekus noslēgt
vienošanās par grozījumiem īres līgumos. Brīdinājumā norādīt īres mak-
sas paaugstināšanas iemeslu un finansiālo pamatojumu.

2. Noteikt īres maksu pašvaldībai piederošajā daudzdzīvokļu dzī-
vojamajā mājā Augšzemes ielā 28, Aknīstē, Aknīstes novadā, kura
nodota apsaimniekošanai pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA
„Aknīstes pakalpojumi” – 0,55 euro/m2, no kuriem 0,41 euro/m2

ir apsaimniekošanas maksa.
2.1. Noteikt, ka lēmums par īres maksas paaugstināšanu stāsies

spēkā pēc jumta, lietus ūdens noteku un dūmvadu remontu veikšanas;
2.2. Uzdot SIA „Aknīstes pakalpojumi” valdes loceklim A.Vītolam

brīdināt īrniekus par īres maksas paaugstināšanu piecu darba die-
nu laikā pēc 2.1.punktā minētā nosacījuma iestāšanās likumā „Par
dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā nosūtot brīdinājumus daudz-
dzīvokļu dzīvojamās mājas īrniekiem par izmaiņām īres maksas ap-
mērā un uzaicināt īrniekus noslēgt vienošanās par grozījumiem īres
līgumos. Brīdinājumā norādīt īres maksas paaugstināšanas iemes-
lu un finansiālo pamatojumu.

Par pašvaldības pārstāvja izvirzīšanu dalībai dzīvojamo
māju „Kraujas 1”, „Kraujas 2”, „Kraujas 3”, „Kraujas 4”,

Gārsenes pagastā, Radžupes ielā 3, Aknīstē, kopsapulcēs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da-

ļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju pri-
vatizāciju” 50.panta septīto daļu, 51.panta astoto daļu, Dzīvokļa īpa-
šuma likuma 16.panta pirmo daļu, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas
likuma 10.pantu,

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. Izvirzīt Aknīstes novada pašvaldības izpilddirektoru Jāni Gavaru
pārstāvēt ar balsošanas tiesībām pašvaldībai piederošos dzīvokļus
dzīvojamo māju „Kraujas 1”, „Kraujas 2”, „Kraujas 3”, „Kraujas
4”, Gārsenes pagastā, kopsapulcēs.

2. Izvirzīt Aknīstes novada pašvaldības izpilddirektoru Jāni Gavaru
pārstāvēt ar balsošanas tiesībām pašvaldībai piederošos dzīvokļus
dzīvojamās mājas Radžupes ielā 3, Aknīstē, kopsapulcēs.

Par pašvaldības zemes nomu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da-

ļas 27.punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas 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 A.A. noslēgto zemes nomas līgumu par pašvaldī-
bas zemes nomu par diviem zemes gabaliem - 1,44 ha platībā, ka-
dastra Nr.56050010575, un 0,6 ha platībā, kad. Nr.56050010576.

2. Izbeigt ar T.Z. noslēgto zemes nomas līgumu par pašvaldības
zemes nomu 0,7 ha platībā, kadastra Nr.56620010054.

3. Iznomāt Ē.S. pašvaldības zemes gabalu 0,1632 ha platībā,
Amatnieku ielā 5A, Aknīstē, kadastra Nr.56050010290, un noslēgt
zemes nomas līgumu uz 5 gadiem. Zemes lietošanas mērķis – sa-
kņu dārza vajadzībām.

4. Iznomāt z/s „Ūta” pašvaldības zemes gabala daļu 0,4 ha pla-
tībā, kad.Nr.56050010151, Aknīstē, un noslēgt zemes nomas līgu-
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mu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecības va-
jadzībām.

Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 7C, 
Aknīstē, sadalīšanu

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta
20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu no-
teikšanas un maiņas kārtība”, Aknīstes novada domes 26.08.2009.
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par teritorijas plānojumiem”,

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. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu Skolas ielā 7C, Aknīstē,
Aknīstes novadā, ar kadastra Nr.56050010024 divās daļās. Pirmā
zemes vienība ar adresi: Skolas iela 7C, Aknīste, Aknīstes novads,
kad. apzīmējums 56050010019 - 211 m2 platībā, otrai zemes vie-
nībai ar platību 330 m2 piešķirt jaunu adresi: Skolas iela 7A, Aknīste,
Aknīstes novads, saskaņā ar pievienoto zemes robežu shēmu.

2. Uz pirmās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
56050010019 atrodas A/S Latvenergo piederoša ēka – transforma-
tora apakšstacija ar kadastra apzīmējumu 56050010455001, adre-
se: Skolas iela 7 C, Aknīste, Aknīstes novads. 

3. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56050010019 lieto-
šanas mērķis 0601 – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru lī-
nijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produk-
tu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un
notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve.

4. Uz otrās zemes vienības ar platību 330 m2 atrodas SIA „JTES”
piederoša ēka, kadastra apzīmējums 56050010455003, adrese: Skolas
iela 7A, Aknīste Aknīstes novads. 

5.  Otrās zemes vienības ar platību 330 m2 lietošanas mērķis 0908
– pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve. 

6. Zemes gabalu platības un apgrūtinājumu teritorijas pēc uz-
mērīšanas var tikt precizētas.

7. Zemes gabala sadalīšanai jāizstrādā zemes ierīcības projekts. 

Par nekustamā īpašuma Liepu ielā 8A, Aknīstē, sadalīšanu
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta

20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu no-
teikšanas un maiņas kārtība”, Aknīstes novada domes 26.08.2009.
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par teritorijas plānojumiem”,

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. Sadalīt pašvaldībai piekrītošo zemi Liepu ielā 8A, Aknīstē, kad.
Nr.56050010372, divos zemes gabalos:

1.1. pirmais zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 56050010372
– 0,3288 ha platībā ar nosaukumu: Liepu iela 8A. Zemes lietoša-
nas mērķis – 0105 – zeme, kuras pagaidu atļautā izmantošana sa-
kņu dārza vajadzībām;

1.2. otrais zemes gabals ar jaunu kadastra apzīmējumu 0,4085
ha platībā, piešķirot tam jaunu nosaukumu: Liepu iela 8B. Zemes
lietošanas mērķis – 0105 – zeme, kuras pagaidu atļautā izmanto-
šana sakņu dārza vajadzībām.

3. Zemes gabalu platības pēc uzmērīšanas var tikt precizētas.

Par nekustamā īpašuma „Lupīnas”, Asares pagastā, 
sadalīšanu

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta
20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu no-
teikšanas un maiņas kārtība”, Aknīstes novada domes 26.08.2009.
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par teritorijas plānojumiem”,

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:

Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Lupīnas”, Asares pagas-
tā, Aknīstes novadā, kad.Nr.56440050195, zemes gabalu 3,3 ha pla-
tībā, kad.Nr.56440050202

Zemes gabalu ar kad.Nr.56440050202 – 3,3 ha platībā pievie-
not nekustamajam īpašumam „Dina”, īpašuma kadastra
Nr.56440050073, Asares pagasts, Aknīstes novads.

Zemes gabala atdalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes ie-
rīcības projektu.

Par adreses piešķiršanu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem

Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”,
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:

Piešķirt jaunbūvei „Transporta apkopju un remonta centrs”, ka-
dastra Nr.56440050271, adresi: „Slaides”, Ancene, Asares pagasts,
Aknīstes novads.

.
Par pašvaldības materiālo pabalstu piešķiršanu

Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 21.10.2009.
Saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes
novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli”,

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 4 personām pabalstus sakarā ar ilgstošu ārstēšanos.
Kopā EUR 580,00.

2. Piešķirt 1 personai pabalstu EUR 30,00 apmērā sakarā ar at-
brīvošanos no ieslodzījuma vietas.

3. Piešķirt brīvpusdienas 50% apmērā uz laiku no 01.09. –
31.12.2014. – 15 skolēniem.

4. Piešķirt brīvpusdienas 50% apmērā uz laiku no 01.09. –
31.12.2014. – 8 PII „Bitīte” audzēkņiem.

5. Piešķirt brīvpusdienas 100% apmērā uz laiku no 01.09. –
31.12.2014. – 19 skolēniem.

6. Piešķirt brīvpusdienas 100% apmērā uz laiku no 01.09. –
31.12.2014. – 6 PII „Bitīte” audzēkņiem. 

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā
Pamatojoties uz likumu „Par dzīvojamo telpu īri”, likuma „Par

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6., 14.pantu un Aknīstes
novada pašvaldības 16.09.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par
Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risinā-
šanā”, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu
un 15.panta pirmās daļas 9.punktu,

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. Izīrēt O.T. dzīvokli „Kraujas 1”- 6, Gārsenes pagastā, slēdzot
dzīvojamo telpu īres līgumu uz 1 gadu ar tiesībām pagarināt līgumu. 

2. Izīrēt V.L. un V.T. dzīvokli Augšzemes ielā 4 - 6, Aknīstē, slē-
dzot dzīvojamo telpu īres līgumu uz 1 gadu. 

3. Reģistrēt S.S. pašvaldības Reģistrā Nr.1 „Pašvaldībai piede-
rošu dzīvojamo telpu izīrēšana” ar kārtas Nr.92.

4. Izīrēt A.R. dzīvokli Ancenē, Asares pagastā, slēdzot dzīvoja-
mo telpu īres līgumu uz 1 gadu. 

5. Izīrēt L.V. dzīvokli „Kraujas 2”- 2, Gārsenes pagastā, slēdzot
dzīvojamo telpu īres līgumu uz laiku, kamēr strādā Aknīstes nova-
da pašvaldībā. 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,
G.Geida, A.Zībergs, V.Čāmāne, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav;
ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās – 1 deputāts (J.Vanags, pil-
dot likumā „Par interešu konflikta novēršanu pašvaldību amatper-
sonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus),
Aknīstes novada dome NOLEMJ:

6. Izīrēt J.V. dzīvokli „Dimanti”- 17, Gārsenes pagastā, slēdzot
dzīvojamo telpu īres līgumu ar 01.11.2014. 
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Par autostāvvietas noteikšanu pašvaldības automašīnai
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:

Noteikt Aknīstes novada pašvaldības automašīnai OPEL ZAFI-
RA, VR5266, autostāvvietu Augšzemes ielā 57, Aknīstē.

Par valdes locekļa izvirzīšanu biedrībai
 „Lauku partnerība Sēlija”

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:

Deleģēt Aknīstes novada pašvaldības priekšsēdētāju Viju Dzeni
dalībai biedrības „Lauku partnerība Sēlija” valdē.

2014.gada 10.septembrī
Aknīstes novada domes sēdē

pieņemtie lēmumi
Par Aknīstes novada domes sēdes 23.07.2014. lēmuma

„Par precizētā projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīce-
fekta gāzu emisijas samazināšanai Aknīstes novada Gārsenes

kultūras namam „Akācijas” iesniegšanu” precizēšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās da-

ļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Ministru kabineta
14.08.2012. noteikumiem Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi ri-
sinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai” noli-
kums”,

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:

Precizēt Aknīstes novada domes sēdes 23.07.2014. lēmumu Nr.12
(prot. Nr.11) „Par precizētā projekta „Kompleksi risinājumi sil-
tumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Aknīstes novada
Gārsenes kultūras namam „Akācijas” iesniegšanu”, izsakot to šādā
redakcijā:

1. Piedalīties Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā

projektu atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefek-
ta gāzu emisiju samazināšanai” V kārtā ar projektu „Gārsenes kul-
tūras nama fasāžu vienkāršota renovācija „Akācijas”, Gārsene,
Aknīstes novads”.

2.  Piešķirt ar KPFI līdzekļiem finansētā, Aknīstes novada pa-
švaldības iesniegtā projekta iesnieguma „Gārsenes kultūras nama
fasāžu vienkāršotā renovācija, „Akācijas”, Gārsene, Aknīstes no-
vads” īstenošanai līdzfinansējumu:

projekta kopējo izmaksu 237 765,74 euro (divi simti trīsdes-
mit septiņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit piecu eiro 74 centu)
apmērā, no kuriem 217 172,13 euro (divi simti septiņpadsmit tūk-
stoši viens simts septiņdesmit divi eiro 13 centi) ir projekta at-
tiecināmās izmaksas un 20 593,61 euro (divdesmit tūkstoši pie-
ci simti deviņdesmit trīs eiro 61 cents) ir projekta neattiecināmās
izmaksas. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansēju-
ma apjoms ir 161 250,31 euro (viens simts sešdesmit viens tūk-
stotis divi simti piecdesmit eiro 31 cents).

3. Apliecinām, ka Aknīstes novada pašvaldības projekta iesnie-
gumā norādītajai ēkai – Gārsenes kultūras namam, kurā plānotas
projekta aktivitātes, attīstības un investīcijas stratēģija ir saskaņo-
ta un tai vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas netiks mai-
nīts lietošanas veids un tā netiks demontēta.

4. Apliecinām, ka projekta iesniedzējs nodrošinās projekta
līdzfinansējumu projekta kopējo izmaksu 237 765,74 euro apmērā
no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Par aizdevuma ņemšanu Valsts kasē traktortehnikas¨
 iegādei pašvaldības vajadzībām

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās da-
ļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu,

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:

Atcelt Aknīstes novada domes sēdes 28.05.2014. lēmuma
Nr.7 (prot. Nr.7) „Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķirša-
nu” 1.punktu.

Aknīstes novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu EUR 27 091 Valsts
kasē uz 5 gadiem, traktortehnikas iegādei saimnieciskajām vajadzībām,
paredzot aizņēmuma atmaksu sākt no 2015.gada.

Kredīta atmaksu nodrošināt ar pašvaldības budžetu.

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2014.gada 27.augustā (protokols Nr.14, 28.#)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.19/2014
„Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra 
saistošajos noteikumos Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem

Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot 
to materiālo stāvokli””

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

Izdarīt Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra saistošajos
noteikumos Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada ie-
dzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli” šādus grozījumus:

1.1. Papildināt 3.9.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„Vienreizēju materiālo pabalstu līdz 145 euro piešķir ilgstošas

ārstēšanās (ilgāk par 3 mēnešiem) gadījumā, personām, kuras dek-
larējušas savu dzīvesvietu Aknīstes novadā, uzrādot ārstēšanai iz-
lietoto naudas līdzekļu darījumu apliecinošas kvītis. Vienreizējais
materiālais pabalsts jāpieprasa līdz kalendārā gada beigām”.

1.2. Grozīt 3.10.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„Piešķir brīvpusdienas 50% apmērā Aknīstes novada izglītības

iestāžu 4. un 5.klases skolēniem, neņemot vērā skolēnu deklarēto
dzīvesvietu”.
Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pan-
tā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētāja   V.Dzene

 
Nr.p.k. Kandid tu saraksta nosaukums Der g s v l šanu 

z mes 
par katru kandid tu 
sarakstu 

1. "Latvijas att st bai" 10 

2. "SUVERENIT TE" 5 

3. Partija "Br v ba. Br vs no bail m, naida un dusm m" 6 

4. Partija "VIENOT BA" 300 

5. "POLITISK  PARTIJA IZAUGSME" 1 

6. Partija "Vienoti Latvijai" 16 

7. Nacion l  apvien ba "Visu Latvijai!"-"T vzemei un 
Br v bai/LNNK" 

188 

8. Latvijas Re ionu Apvien ba 48 

9. Jaun  konservat v  partija 7 

10. "Latvijas Krievu savien ba" 6 

11. "Saska a" soci ldemokr tisk  partija 58 

12. Za o un Zemnieku savien ba 392 

13. No sirds Latvijai 84 

  Kop  1121 

12.saeimas vēlēšanu
rezultāti 

Aknīstes novadā
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Šī gada vasarā LAD apstiprināja projektu „Jaunatnes iespējas”,
projekta Nr.14-05-LL13-L413201-000012, kura īstenošana palīdzēs
un dos iespēju novada jauniešiem un bērniem pilnveidot sevi spor-
ta aktivitātēs. Galvenais uzdevums, īstenojot šo projektu, ir sporta
inventāra iegāde. Novada jaunieši un bērni aktīvi apmeklē BJC, bet
reizēm trūkst aprīkojuma, lai spētu visus audzēkņus nodarbināt.
Nepieciešamā inventāra saraksts, protams, ir garš, bet ar projekta
palīdzību mēs nodrošināsim jaunatni ar pašu nepieciešamāko. Tiks
iegādātas hanteles, vingrošanas paklāji tiem jauniešiem, kas vēlē-
sies izbaudīt aerobiku vai fitnesu. Tiem, kam tuvāks ir aktīvais sports

būs iespēja uzspēlēt basketbolu. Tāpat būs iespēja sevi pierādīt spē-
lējot galda tenisu, gaisa hokeju, biljardu vai monopolu. Atpūtas brī-
žos varēs uzspēlēt playstation spēļu konsoli. Savu fizisko formu va-
rēs uzturēt, izmantojot trenažieri ar dažādām iespējām. Ārpus tel-
pām varēs izmantot skrituļslidas, ziemas mēnešos slidas un slidi-
nāties no kalna. Inventāru plānots iegādāt tā, lai gan bērniem, gan
jauniešiem būtu ar ko nodarboties brīvajā laikā. 

Projektu plānots īstenot līdz 2015.gada 10.martam. Kopējās pro-
jekta izmaksas ir EUR 3 545.02, no kurām ELFLA finansējums ir
EUR 2 636.79.           

 

Uzsākts projekts jauniešu ikdienas uzlabošanai

Aknīstē turpinās Augšzemes
ielas rekonstrukcijas būvdarbi 

2014.gada 09.oktobrī     

Projektā „Augšzemes un Skolas ielu (t.sk.tilts pār
Dienvidsusēju) rekonstrukcija Aknīstes pilsētā”, 2.kārta, (pro-
jekta identifikācijas nr.3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/020)  turpinās
būvdarbi Augšzemes ielā Aknīstē. 

Lai gan ielas rekontrukcijas būvdarbus aizkavēja problēmas ar
grunts nestspēju virs ielas segumā iebūvētajām ūdensvada un ka-
nalizācijas trasēm, līdz šī gada oktobra sākumam būvdarbi naudas
izteiksmē veikti par 49% no būvdarbu līguma summas. 

Oktobra sākumā Augšzemes ielā gandrīz visā rekonstruējamās
ielas garumā uzklāta asfalta seguma pamatkārta. Turpināsies pārē-
jie plānotie darbi - iebrauktuvju izveide, ietvju izbūve, asfaltēšana,
apkārtnes labiekārtošana.

Projekta īstenošanu līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas
Reģionālās attīstības fonds,lai izlīdzinātu reģionālās atšķirības
Kopienas ietvaros.

ERAF projekts „Ūdenssaimniecības at-
tīstība Gārsenes pagasta Gārsenes ciemā” ar
identifikācijas
Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/154/058

realizācijas ietvaros
2014.gada 11.septembrī
tika noslēgts būvdarbu lī-
gums ar SIA „Ošukalns
celtniecība” par kopējo
summu 183158,06 EUR.
Pašlaik intensīvi norisi-
nās būvdarbi. 2014.gada
12.septembrī tika no-
slēgts arī būvuzraudzības
ligums ar SIA „LA sistē-
mas”, kuru pārstāv valdes
loceklis Edgars Lazdiņš.

Paziņojums Gārsenes ciema iedzīvotājiem
2014.gada septembra mēnesī ir uzsākti būvdarbi ERAF projek-

ta  „Ūdenssaimniecības attīstība Gārsenes pagasta Gārsenes ciemā”
ietvaros. Sakarā ar to ir iespējami īslaicīgi ūdens  un elektroener-
ģijas padeves traucējumi. Gārsenes pagasta centrā  iespējami arī ceļu
satiksmes traucējumi.

SIA  „Gārsenes komunālie pakalpojumi”.

L         IEGULD JUMS TAV  N KOTN                      

-------------------------- 

2014.- 2020.gada plānošanas periodā ES fondu līdzekļu izlie-
tojums paredzēts  arī specifiskajā atbalsta mērķī (SAM) 3.3.1. -
palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldīju-
mus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības pro-
grammās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un
balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām. Uzņēmējdarbības at-
tīstībai 89 nelielajos novados šiem projektiem kopā  piešķirts fi-
nansējums EUR 37 miljoni, kuru pašvaldības saņems projektu ide-
ju konceptu konkursa kārtībā.   

Pašvaldībai līdz 2014.gada 30.decembrim ar domes lēmumu jā-
apstiprina novada Investīciju plāns turpmākajiem 3 gadiem, tādēļ
lūdzam uzņēmējus iesniegt savas projektu ideju koncepcijas. 

Novada  uzņēmēji tiek lūgti informēt par viņu uzņēmumu at-
tīstībai nepieciešamo publisko infrastruktūru (ceļš, ūdensvads,
kanalizācija, elektrības pieslēgumi, lietus notekūdeņi, siltu-
mapgāde), kuras izbūvei pašvaldības ieguldījums būtu nepie-
ciešams EUR 100 000 un vairāk (līdz 3 miljoniem euro) un kur
uzņēmējs gatavs savā investīciju projektā ēku izbūvei, rekons-
trukcijai, teritorijas sakārtošanai, ēku nojaukšanai, atsevišķu
iekārtu iegādei ieguldīt vismaz tikpat lielu summu, rezultātā ra-
dot arī vismaz 3 darbavietas uz EUR 100 000 (vienas darbavietas
ierīkošanai atļautās maksimālās projekta izmaksas - 41 000 EUR).

Pagaidām aktivitātes īstenošanas nosacījumi pilnībā nav zināmi,
projektu koncepcijas par uzņēmējiem nepieciešamo infrastruktūru
VARAM jāiesniedz pašvaldībām. Uzņēmējam, visdrīzāk 2015.gadā,
būs jāapliecina finansējuma pieejamība savas projekta daļas īste-
nošanai, iesniedzot apliecinošos finanšu, bankas dokumentus vai sava
projekta pieteikuma koncepciju SAM 3.1.1. Ekonomikas ministri-
jā (pašlaik nav zināms, kad un kā tas tiks darīts).  Tiek pieļauta arī
darbavietu skaita samazināšanās, iegādājoties modernas ražošanas
iekārtas, pierādot projekta ilgtspēju ar piesaistītajām investīcijām.
Iespējamie MK noteikumi par SAM 3.3.1. ieviešanu tiks apstipri-
nāti līdz 2015.gada marta beigām.

Pagaidām plānots, ka pašvaldība var veikt būvniecību tikai uz
savas zemes (par nomas attiecībām skaidrības nav), finansējumu pa-
švaldībām SAM 3.3.1. infrastruktūras būvniecībai plānots piešķirt
ar 2016.gada augustu. Pašvaldība projekta atbalsta gadījumā slēgs
vienošanos ar uzņēmēju par abu pušu saistībām. 

Uzņēmēji tiek lūgti pieteikt savas atbilstošās projekta idejas līdz
31.10.2014. uz epastu akniste@akniste.lv vai personīgi ierodoties
novada domes ēkas 10.kabinetā domes darba laikā, lai idejas, va-
jadzības varētu iekļaut pašvaldības Investīciju plānā un apstiprināt
ar domes lēmumu līdz 30.12.2014.

Aicinājums uzņēmējiem steidzīgi pieteikt projektu idejas
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Lauksaimniekiem
121- Lauku saimniecību modernizācija.

Projektu iesniegšanas kārta ir atvērta no 2014.gada 17.oktobra
līdz 2014.gada 19.novembrim

Pasākuma mērķis ir modernizēt lauksaimniecības uzņēmumus,
lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju.

Atbalsta pretendents ir fiziska vai juridiska persona, kas ražo (ir
noslēgts gads un iesniegta gada ienākumu deklarācija vai gada pār-
skats) Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētos
nepārstrādātos lauksaimniecības produktus, izņemot zivsaimniecī-
bas produktu ražošanu, kā arī mājas (istabas) dzīvnieku un tādu dzīv-
nieku audzēšanu, uz kuriem neattiecas Ciltsdarba un dzīvnieku au-
dzēšanas likums.

Pasākuma ietvaros atbalstāmās aktivitātes - jaunu kūtsmēslu
krātuvju būvniecība, esošo kūtsmēslu krātuvju rekonstrukcija,
nepieciešamo būvmateriālu un stacionāro iekārtu iegāde.

Atbalsta intensitāte: 40% no attiecināmajām izmaksām.
Atbalsta intensitāti palielina par 5%:
fiziskai personai, kas projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir

jaunāka par 40 gadiem;
juridiskai personai, ja tās dalībnieks – fiziska persona, kam sa-

imniecībā pieder vairāk nekā 51% pamatkapitāla daļu, projekta ie-
snieguma iesniegšanas dienā ir jaunāks par 40 gadiem.

Atbalsta intensitāti palielina par 10%, atbalsta pretendentiem, kas:
investīcijas iegulda normatīvajos aktos par valsts un Eiropas

Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai, vides un lauku ai-
navas uzlabošanai noteiktos mazāk labvēlīgos apvidos un pēc pro-
jekta pabeigšanas lauksaimniecības produktu ražošanas būve (kūt-
smēslu krātuve) atrodas mazāk labvēlīgos apvidos.

īsteno projekta aktivitātes piensaimniecības nozarē, uz kuru at-
tiecas Padomes 2007.gada 22.oktobra Regulas (EK) Nr.1234/2007,
ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz
īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā
TKO regula), III nodaļas III iedaļa.

Attiecināmās izmaksas
Vienam atbalsta pretendentam atlases kārtā attiecināmo izmak-

su summa nepārsniedz 300 000 EUR.
Saskaņā ar Komisijas 2011.gada 27.janvāra regulas (ES)

Nr.65/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu

Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 attiecībā uz pārbaudes kār-
tību, kā arī savstarpējo atbilstību saistībā ar lauku attīstības atbal-
sta pasākumiem 24.panta 2.punkta d) apakšpunktu, maksimālās
attiecināmās izmaksas publiskā finansējuma aprēķināšanai lagūnu
būvniecības projektiem tiek noteiktas 30 EUR/m3, virszemes metāla
konstrukciju krātuvēm 40 EUR/m3 un betonētajām kūtsmēslu
krātuvēm, saskaņā ar Noteikumu Nr.1026 5.pielikumu maksimālās
attiecināmās izmaksas publiskā finansējuma aprēķināšanai ir noteiktas
49.80 EUR/m3.

Atbalsts pasākumam „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana”
26. septembris, 2014
Projekti un investīcijas 
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina atklāta konkursa pro-

jektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīs-
tības programmas (LAP) pasākumam ”Meža ekonomiskās vērtības
uzlabošana” .

Piektās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2014.gada
31.oktobra līdz 2014.gada 1.decembrim.

Pasākuma mērķis ir palielināt meža ekonomisko vērtību, nodrošinot
ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. 

Pasākuma ietvaros tiek atbalstīta jaunaudžu kopšana, mazvērtī-
gu mežaudžu nomaiņa.

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums ir līdz 2015.gada 15.au-
gustam.

Pretendējot uz atbalstu Atbalsta pretendentam jāievēro de mini-
mis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība. 

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aiz-
pildīšanai ir atrodami mājas lapā: www.lad.gov.lv sadaļā - Atbalsta
veidi > Projekti un investīcijas >Atbalsta pasākumi vai Atbalsts mež-
saimniecībai.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimnie-
cības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministri-
jas Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stā-
va foajē (tālr. 67095000).

Soda naudas iekasēšana par piena kvotas pārpildi.
Vēlamies vērst Jūsu uzmanību!!! Piena ražotāji, kuri pārsniedz

piena kvotu, atcerieties, ka Jums šobrīd nav jāmaksā soda nauda.
Tāpēc vēršam Jūsu uzmanību uz piena iepricēju līgumiem, kuros
ir ierakstītas soda naudas. Jūs esat tiesīgi šos līgumus neparakstīt,
jo saskaņā ar Eiropas Savienības un nacionālajiem normatīvajiem

Sociālā dienesta klientu
ievērībai

Aknīstes novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.13 „Par so-
ciālās palīdzības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, izvēr-
tējot to materiālo stāvokli” 6.2 punkts nosaka, ka pabalstu daļēju
medicīnas izdevumu apmaksai piešķir pensionāriem, politiski rep-
resētām personām, invalīdiem, bērniem invalīdiem, bērniem bāre-
ņiem un personām, kuras slimo ar celiakiju, kuru ienākumi uz kat-
ru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 285
euro. (Grozījumi 25.01.2012., grozījumi 06.02.2013., grozījumi
23.10.2013., grozījumi 16.12.2013.)

Lai izvērtētu materiālo stāvokli, Aknīstes novada pašvaldības so-
ciālajā dienestā jāiesniedz iztikas līdzekļu deklarācija, kurā jāno-
rāda ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā, jāsniedz ziņas par naudas
un vērtspapīru uzkrājumiem, piederošo nekustamo īpašumu un trans-
porta līdzekļiem.

Ja ģimenē ir darbspējīgas personas, ienākumi jāizvērtē ik pēc
trim mēnešiem. Iztikas līdzekļu deklarācija ģimenēm, kuru sastā-
vā ir tikai pensionāri vai invalīdi, atkārtoti jāiesniedz pēc sešiem mē-
nešiem.

Pabalstu medicīnas izdevumu apmaksai var saņemt par lai-
ka periodu, kāds noteikts iztikas līdzekļu deklarācijā (3 vai 6

mēneši). Saistošo noteikumi nosaka:
6.2.1. Pabalstu medicīnas izdevumu apmaksai piešķir ne vairāk

kā 75 euro gadā uz katru ģimenes locekli (tai skaitā 6.1.punktā mi-
nētajām prasībām). Pabalstu saņemšanai personai jāiesniedz ie-
sniegums, pievienojot izdevumus apliecinošus dokumentus (čeki
un kvītis, kur ir norādīti personas dati). (Grozījumi 02.02.2011.,
Grozījumi 25.01.2012., grozījumi 23.10.2013., grozījumi 16.12.2013.)

6.2.2. Pabalstu operācijas gadījumā piešķir, izvērtējot katru ga-
dījumu atsevišķi, bet ne vairāk kā 145 euro gadā vienai personai.
(Grozījumi 02.02.2011., Grozījumi 25.01.2012., grozījumi
23.10.2013.)

Lūdzu ievērojiet iztikas līdzekļu deklarācijā norādīto laika pe-
riodu! Ja arī turpmāk plānojiet lūgt sociālo pabalstu medicīnas iz-
devumu apmaksai, laikus iesniedziet sociālajā dienestā deklarāci-
ju materiālā stāvokļa izvērtēšanai.

Uz jūsu jautājumiem atbildēsim personīgi sociālajā dienestā vai
pa tālruņiem 65237756; 65237758. Mob.tālr. 22001754.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Pirmdiena 8.00 – 17.00
Trešdiena 8.00 – 17.00
Ceturtdiena 8.00 – 17.00
Pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 12.30.

Informāciju sagatavoja sociālās palīdzības organizatore 
A. Nikolajeva.
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aktiem par piena kvotas pārsniegšanu un soda naudas nomaksu ir
atbildīgs piena ražotājs. Savukārt piena iepircējs nodrošina piegādes
piena kvotas pārsniegšanas gadījumā soda naudas iekasēšanu no piena
ražotāja un pārskaitīšanu Lauku atbalsta dienestam.

BET Maksājuma lielumu par pārsniegto piena kvotu katram piena
ražotājam aprēķina Lauksaimniecības datu centrs (LDC) kvotas gada
beigās, ja valsts kopējā piena kvota ir pārsniegta. Līdz 2015.gada
1.augustam piena ražotājiem, kuri būs pārsnieguši piena kvotu, LDC
nosūtīs rakstisku lēmumu, kurā būs norādīts pārsniegtās piena kvotas

apmērs un maksājuma lielums. Piena iepircējs maksājuma iekasēšanu
no piena ražotāja par pārsniegto piena kvotu var uzsākt tikai pēc
lēmuma saņemšanas no LDC, kurā būs norādīta soda naudas summa,
kas jāiekasē no piena ražotāja. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties
ar mūsu lopkopības jautājumu speciālisti Ligitu Biti. E-pasts: ligi-
ta@zemniekusaeima.lv vai Mob.t. 26529586

Materiālu apkopoja Aknīstes novada 
lauku attīstības konsultante I.Butkus

Līdzīgi kā pagājušajā gadā, arī
šogad Nīderlandes fonds
KNHM kopā ar novadu pa-
švaldībām finansēja Aknīstes un

Salas novadu iedzīvotāju ideju projektus. 2014.gadā tikav iesnieg-
ti 23 projektu pieteikumi, no kuriem pilnībā vai daļēji finansēti tika
deviņi – 4 Salas novadā un 5 Aknīstes novadā.
2.oktobrī notika projektu vērtēšanas žūrijas un fonda KNHM pār-
stāvja izvērtēšanas brauciens uz katru īstenoto projekta vietu, lai se-
cinātu, kā paveikti iecerētie darbi, kā veicies projekta īstenošanas
gaitā un vai radušās ieceres iesākto turpināt.
Salas novads vietējo iedzīvotāju aktivitātes rezultātā ir kļuvis ba-
gātāks ar skaistu, kvalitatīvu bērnu rotaļu laukumu Salā, kurā ir gan
kāpjamā siena, slidkalniņš, kāpnes, torņi, tiltiņi un smilšu kaste
(proj.vad. Andris Pelšs), papildinātu un uzlabotu rotaļu laukumu Sēlpilī
– ar soliņiem, galdu zīmēšanai, šūpolēm (proj.vad. Sanita Rozenštama);
Biržu Tautas namam iegādāta apskaņošanas tehnika vietējo pa-
šdarbnieku vajadzībām (proj.vad. Vija Pazuha) un izgatavots tēr-
pu aksesuāru komplekts pašdarbnieku kopai „Omes un Voldemārs”
Sēlpilī (proj.vad. Vika Vanaga).
Aknīstes novada iedzīvotāji izveidoja skaistu atpūtas vietu ar guļ-
baļķu galdu un soliem, apstādījumiem daudzdzīvokļu māju pagal-
mā Aknīstē (proj.vad. Vera Pātaga), iegādājās dziju labdarības adī-
jumu izgatavošanai (proj.vad. Anna Žindiga), izveidoja Veselības

istabu ar bērnu trenažieriem un rūdīšanās komplektu bērnudārzā
„Bitīte” (proj.vad. Sandra Plikša), labiekārtoja daudzdzīvokļu mā-
jas apkārtni Gārsenes pagastā – uzcēla namiņu atkritumu tvertnēm,
krāsoja mājas fasādi, būvēja soliņus un ierīkoja automašīnu stāv-
laukumu (proj.vad. Normunds Kalnietis), izveidoja minifutbola, vo-
lejbola un basketbola laukumu Asarē (proj.vad. Sintija Venediktova
– Goba). Turklāt šis gads, izlozes rezultātā, tika izvēlēts par gadu,
kad tieši vienam no Aknīstes novadā īstenotajiem projektiem tiks
piešķirta pateicības un veicināšanas balva EUR 500.00 apmērā no
Nīderlandes fonda KNHM budžeta (pagājušajā gadā šī balva no-
nāca Salas novada īpašumā) – izvērtējot visus īstenotos projektus,
žūrijas komisija kopā ar fonda KNHM pārstāvi lēma, ka visvairāk
fonda izvirzītajiem mērķiem atbilst un balvai jāizvirza Asares pa-
gastā īstenotais sporta laukuma projekts „Sportiskie aktīvisti”, kura
īstenošanu vadīja S.Venediktova – Goba ar savu palīgu grupu: Gunu
Lenšu, brāļiem Arti un Artūru Petenko. Sveicam!
2015.gada janvārī Lielvārdē notiks Nīderlandes fonda KNHM pro-
jektu noslēguma pasākums, kura ietvaros Asares pagasta jauniešiem
tiks pasniegta iegūta balva.
Paldies visiem Jums, kuri īstenoja iecerētos projektus, kuri morāli
vai ar padomu atbalstīja īstenotājus, visiem, kuri noticēja, ka var arī
tā – nesaņemot atlīdzību, bet ieguldot savu darbu, izdarīt lietas, ku-
ras katra citādā veidā noder mums visiem. Paldies!

Līga Jaujeniece
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Ceturtdien, 9.oktobrī Biržu Tautas namā pul-
cējās Jēkabpils pilsētas un Jēkabpils,
Krustpils, Viesītes, Salas Neretas un Aknīstes
novadu kultūras darbinieki, lai svinētu savus
profesionālos svētkus. Pasākumā muzikālo
priekšnesumu sniedza Biržu tautas nama an-
samblis ”Melodija” un ”Dricānu dominante”

Klātesošos uzrunāja un sirsnīgi sveica
Ludmila Bērziņa -speciāliste kultūras un in-
terešu izglītības jautājumos.

Pēc tam tika godināti kultūras darbinie-
ki, kuri šajā profesijā nostrādājuši nozīmī-
gu gadu skaitli. Aknīstes novadā kultūras dar-
ba vadītāja un Gārsenes kultūras nama di-
rektore Krtistiana Kalniete tika godināta par
10 nostrādātiem gadiem, bet Asares pagas-
ta bibliotēkas vadītāja Antoņina
Dzenuška –par 20 darba gadiem.

Apsveicam!

Kultūras darbinieki svin svētkus

Trešdien Aknīstes novada vairākums deputātu un domes ad-
ministrācijas darbinieki apmeklēja kaimiņu - Neretas novada
Mazzalves pagastu, lai gūtu pieredzi, kā apsaimniekot vēsturis-
kās ēkas novadā. Ērberģes muižai var vilkt paralēles ar Gārsenes

pili, tāpēc būtiski bija uzzināt, kā Mazzalvē paralēli pamatskolas
dzīvei tiek realizēti projekti, pilnveidota materiāli tehniskās bāze un
pašu spēkiem sakārtota vide. Ar pamatīga saimnieka skatīju-
mu, skolas direktors Aivars Miezītis dalījās pieredzē par skolas

sadarbību ar pašvaldību, ar nevalstisko organi-
zāciju ‘’Ērberģietes”, ar dažādām valsts insti-
tūcijām. 

Direktora vietniece Žanna Miezīte lepojās ar
modernu kabinetu aprīkojumu, kurš var konku-
rēt ar pilsētu vidusskolām. Mazzalves pamatskola
izveidojusies par daudzfunkcionālu izglītības cen-
tru, kurā izglītoties var gan pirmsskolas vecuma
bērni, gan obligātā skolas vecuma audzēkņi, gan
pieaugušie.

Viesus un tūristus īpaši tā laika stilā sagaida
vācu barons. Muiža ar tās apkārni un dažādām iz-
klaides programmām, ir pieprasīts tūristu ob-
jekts.Radās ideja, ka nākotnē kādā tūrisma mar-
šrutā varētu iekļaut Ērberģes muižu un Gārsenes
pili. 

Pateicība Mazzalves pagasta pārvaldei un pa-
matskolas administrācijai par viesmīlīgo uz-
ņemšanu un jaunām idejām.

L. Prande

Aknīstes novada pašvaldības pārstāvji
pieredzes apmaiņā Ērberģē
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Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar Eiropas Komisijas pār-
stāvniecību Latvijā no 22.līdz 25.septembrim organizēja Latvijas
žurnālistu un pašvaldību pārstāvju vizīti Eiropas Komisijā Briselē.
Delegācijā bija astoņpadsmit pašvaldību sabiedrisko attiecību spe-
ciālisti, reģionālo un pašvaldību laikrakstu žurnālisti un mājas lapu
administratori. Arī man, Aknīstes novada sabiedrisko attiecību spe-
ciālistei, bija iespēja apmeklēt Briseli. Kaimiņu novadus – Viesīti
pārstāvēja Laura Liepiņa, bet Salas novadu - Kristīne Jucīte Divas
dienas Eiropas Komisijas pārstāvji stāstīja par sekojošām tēmām:

l ”Eiropas Savienības loma ES”- EK Komunikācijas ģenerāl-
direktorāta pārstāvis Jo Vandercappellen;

l „Kopējā lauksaimniecības politika–pagātne, tagadne, nākot-
ne.”- lauksaimniecības ģenerāldirektorāta, iekšējās un ārējās ko-
munikācijas nodaļas, plānošanas un programmu speciālists John Mc
Clintock;

l „Latvija kā Eirozonas valsts”- ekonomikas analītiķis, specia-
lizācija: Latvija Radoslavs Krastevs un ekonomikas analītiķis, spe-
cializācija: Latvija, Ekonomikas un finanšu ģenerāldirektorāts, G.2
nodaļa – dalībvalstu ekonomika: Apvienotā Karaliste, Igaunija, Latvija,
Zviedrija Jānis Malzubris

l ”ES jaunās ekonomikas pārvaldības pamatnostādnes. Kā tas
īsti darbojas?” -ekonomikas analītiķis, Ekonomikas un finanšu ģe-
nerāldirektorāts, komunikācijas un starpiestāžu attiecību nodaļa
Mariušs iHubsks,

l ”ES budžets un daudzgadu finanšu shēma 2014-2020”- ES bu-
džeta runasvīrs Patrizio Fiorilli

l ”ES austrumu partnerība un ceļš uz Rīgu”- austrumu partne-
rības komandas vadītājs Chris Kendall 

l „Kohēzijas politika”- reģionālās politikas ģenerāldirektorāta,
programmu vadītāja: ES politika Igaunijā, Somijā, Latvijā Dina Siliņa.

Tika skaidrots, ka Kohēzijas politikas mērķis ir samazināt atšķirības
starp ES reģioniem, lai nodrošinātu līdzsvarotu ekonomisko, sociālo
un teritoriālo attīstību. Partnerības Līgums ar Latviju apstiprināts 2014.
gada 20. jūnijā. Latvijai paredzēta viena kopēja ERAF, KF un ESF
darbības programma ”Izaugsme un nodarbinātība”(4,51 miljards EUR,
no kā 629 miljoni EUR – ESF), kā arī rīcības programma ziv-
saimniecības attīstībai EJZF (140 miljoni EUR) un lauku attīstības
programma ELFLA (1.07 biljoni EUR).

Paredzētais ES ieguldījumu apmērs Latvijā 2014.- 2020. gadam:
Kohēzijas  politikas   īstenošanai   2014.-2020. gadā Latvijai

kopā ir piešķirts aptuveni  4,51 miljards euro:
3  3,04 miljardi euro — mazāk attīstītajiem reģioniem (visa valsts

ir klasificēta kā mazāk attīstītais reģions).
3  1,35 miljardi euro — no Kohēzijas fonda.
3 93,6 miljoni euro   Eiropas teritoriālās sadarbības veicināšanai.
3  29 miljoni EUR jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai
No iepriekšminētajiem līdzekļiem ESF ieguldīs vismaz 629 mil-

jonus euro. Faktiskais ieguldījuma apmērs tiks noteikts, ņemot vērā
konkrētas valstu problēmas ESF paredzētajās jomās.

l ”Nodarbinātība un sociālā situācija Latvijā stratēģijas ”Eiropa 2020”
kontekstā” - politikas speciāliste Latvijas jautājumos Linda Adamaite.

3  Tika skaidrota un analizēta esošā situācija Latvijā un Eiropā ko-
pumā uzdots jautājums- vai Eiropa sasniegs nodarbinātība mērķi – 75%.

3  Ja turpināsies pašreizējās tendences, ES prognozētā nodarbinātība
2020.g. - 72,8%

3  Ja katra dalībvalsts sasniegs savu nacionālo mērķi, ES prog-
nozētā nodarbinātība 2020.gadā – 74%

3  Lielas atšķirības starp dalībvalstīm. Augsta nodarbinātība SE,
AT, NL, D, bet  zema – HR, EL, ES, IT. Tālu no sava mērķa – ES,
EL, BG, HU.

3  Darba tirgus situācija ir uzlabojusies, bet neskaidrība par nākotni
3  Nodarbinātība pieaug kopš 2011.gada. 2014.gada sākumā –

70,4% (vecumā 20-64), kas ir virs ES vidējā (68%)
3  Bezdarbs ir nedaudz virs ES vidējā (LV – 12%, ES – 11%,

vecumā 15-64) 

3  Īpašas grūtības darba tirgū ir cilvēkiem ar zemu izglītību, pirm-
spensijas vecumā, invalīdiem, cilvēkiem, kas dzīvo reģionos

3  +/-Augsts vecāku cilvēku nodarbinātības līmenis (bet arī augsts
bezdarbs)

3  + Nav darba tirgus segmentācija
3  +/- Augsta sieviešu nodarbinātība, bet grūtības savienot dar-

bu un privāto dzīvi
3  +/- Elastīgs darba tirgus 
+/- Izglītots darbaspēks (daudz cilvēku, kam ir vismaz vidējā iz-

glītība), bet bažas par izglītības kvalitāti, profesijas trūkumu
-Bažas par darba spēka piedāvājumu (izglītība un prasmes, re-

ģionālā mobilitāte, motivācija, veselība…)
—/+ Minimālā alga var samazināt strādājošo nabadzību, bet risks,

ka samazināsies darba vietas mazkvalificētam darbaspēkam reģionos
l Minimālā alga % no vidējās bruto algas Latgalē (96% vies-

nīcas, ēdināšana; 90% mazumtirdzniecība…)
l Ietekme uz ēnu ekonomiku?
Latvijai ir izvirzīti trīs ieteikumi:
1. Saglabāt stabilu fiskālo stāvokli 2014. gadā un, sākot no

2015. gada, stiprināt budžeta stratēģiju, nodrošinot, ka novirze no
vidēja termiņa mērķa atspoguļo vienīgi sistēmiskās pensiju refor-
mas ietekmi. Turpināt centienus, lai vēl vairāk samazinātu no-
dokļu slogu zemu atalgotiem darba ņēmējiem, ņemot vērā pāreju
uz izaugsmei labvēlīgākiem īpašuma un vides nodokļiem un uz-
labojot nodokļu saistību izpildi un nodokļu iekasēšanu. 

2. Paātrināt augstākās izglītības reformas īstenošanu, jo īpaši
izveidojot neatkarīgu akreditācijas aģentūru un tādu finansēšanas
modeli, kas stimulē kvalitāti. Sniegt profesionālo orientāciju vi-
sos izglītības līmeņos, uzlabot profesionālās izglītības un apmā-
cības kvalitāti, tostarp stiprinot māceklību, un gūt panākumus at-
tiecībā uz jauniešu nodarbināmību, tostarp īstenojot pasākumus
to jauniešu iesaistīšanai, kuri nav ne nodarbināti, ne iesaistīti iz-
glītībā vai apmācībā un nav reģistrējušies valsts nodarbinātības
dienestā. Veikt pasākumus integrētākai un visaptverošākai pēt-
niecības sistēmai, tostarp koncentrējot finansējumu starptautiski
konkurētspējīgām pētniecības iestādēm.

3. Reformēt sociālo palīdzību un tās finansēšanu, lai vēl vai-
rāk nodrošinātu, ka tā attiecas uz lielāku iedzīvotāju skaitu, no-
drošinātu pabalstu adekvātumu, pastiprinātus aktivizēšanas pasā-
kumus un mērķtiecīgus sociālos pakalpojumus. Palielināt aktīvās
darba tirgus politikas pasākumu pārklājumu. Uzlabot veselības
aprūpes sistēmas izmaksu lietderību, kvalitāti un pieejamību.

Prioritārie virzieni Latvijā no 2015-2020. gadam:
l Nodarbinātība un darbaspēka mobilitāte 
l Izglītība, prasmes un mūžizglītība 
l Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana 
Vizītes laikā bija tikšanās ar EP deputātiem Valdi Dombrovski,

Krišjāni Kariņu, Robertu Zīli, Sandru Kalnieti, Arti Pabriku un Tatjanu
Ždanoku.

L. Prande

Latvijas žurnālistu un pašvaldību pārstāvju vizīte 
Eiropas Komisijā
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3.oktobrī Rokišķu (Lietuva) muzejā telpās notika Latvijas un
Lietuvas piļu un muižu asociāciju seminārs, kura mērķis bija ak-
tualizēt jautājumus par piļu un muižu kā nozīmīgas kultūras man-
tojuma sastāvdaļas vērtību saglabāšanu, iesaistīšanos dažādos pro-
jektos, kā arī kontaktu dibināšanu. Asociācijas pārstāv dažādu piļu
un muižu īpašnieku - valsts un pašvaldību, komersantu, bezpeļņas
organizāciju un fizisku personu intereses.

Seminārā uzstājās Lietuvas Republikas Kultūras ministrijas pār-
stāvji, Lietuvas piļu un muižu asociācijas prezidents un direktors.
Prezentācijā tika analizēta esošā situācija Lietuvā un rādīti virzie-
ni, kādā veidā uzturēt un attīstīt piļu un muižu tūrismu.

Aknīstes novada tūrisma darba vadītājai Līgai Jaujeniecei un sa-
biedrisko attiecību speciālistei Lāsmai Prandei, kuras pārstāvēja
Aknīstes novadu, saistoša bija ideja par spoguļprojetu organizēša-
nu programmas Lat-Lit ietvaros. Tas nozīmē, ka projekta ietvaros
katrā valstī tiktu līdzīgi realizēts konkrēts projekts kādas pils, mui-
žas vai parka renovācijai vai rekonstrukcijai.

Semināra noslēgumā pozitīvā gaisotnē tika runāts par kopīgām
problēmām, rādītas fotogrāfijas un nodibināti kontakti tālākai sa-
darbībai.

L. Prande

Latvijas un Lietuvas piļu un muižu asociāciju seminārs
Rokišķos (Lietuva)

Projekts „KODOLS”
Diskusija „Vardarbība ģimenē”

Gārsene, 11.09.2014.

2014.gada 11.septembrī Gārsenes dabas parkā notika projekta
„Kodols” darba grupas rosināts pasākums, kurā piedalījās 37 no-
vada seniori, kas bija gatavi piedalīties gan fiziskās, gan garīgās ak-
tivitātēs. Vispirms viņi uzkopa vietu pie Lutauša akmens. Jānis lika
lietā ģimenes ikgadējās vasaras nometnēs iegūtās prasmes uguns-
kura kuršanā, iekurot mitro egles zaru kaudzi tikai ar 2 sērkociņiem. 

Pēc uzkopšanas talkas devāmies uz Meža estrādi, kur projekta
darba grupas dalībnieces Lāsma un Velga iepazīstināja ar biedrības
īstenojamā projekta „Kodols” ideju, galvenajām aktivitātēm un šī
pasākuma būtību – noskaidrot, ko novada seniori domā par vardarbību
ģimenē Aknīstes novadā, kāda ir viņu pieredze – kas palīdz veik-
smīgi izvairīties no vardarbību izraisošām situācijām. Dalībnieki sa-
dalījās 2 grupās. Vieni saņēma uzdevumu pārdomāt un sagatavot
fiziskās, emocionālās un ekonomiskās vardarbības izpausmes pie-
mērus, minot iespējamos to rašanās iemeslus. Otra grupa sagatavoja
piemērus, kas apliecina, ka no vardarbības ģimenē var izvairīties.
Priecē, ka tieši šīs grupas prezentācija izrādījās pārliecinošāka – pie-
mērus vienoja cilvēku spēja miermīlīgi risināt ģimenē radušās sa-
dzīves, intīmās, ekonomiskās un sadzīves problēmas – ar humoru,
labestību un dzīves gudrību. Savā dzīves uztverē šie pamatakme-
ņi būtu jāieliek jau bērnībā, mācoties no tā, kā savas problēmas ri-

sina vecāki. 
Mūsu seniori pārliecināja, ka viņiem ir dzīves gudrība, ko viņi

ir smēlušies arī dzejā. Tā kā pasākums notika Raiņa dzimšanas die-
nā un Dzejas dienu norises laikā, skolotājas Annas Žindigas rosi-
nāti, dalībnieki atcerējās savus mīļākos Raiņa un citu dzejnieku dze-
joļus, uzzināja par bijušās aknīstietes Intas Aizkalnietes (Lasmanes)
dzejoļu krājumu.

Jebkura vardarbības nobāl un pakāpjas sāņus, ja tai pretī liekam
savu gara spēku un mīlestību.

Skaidrīte Medvecka
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1. oktobris ir Starptautiskā senioru diena, kad sa-
kām paldies senioriem par viņu mūža veikumu un
novērtējam viņu  devumu gan savām ģimenēm, gan
arī apkārtējiem ļaudīm. ANO Generālā asambleja šo
dienu ieviesa 1991. gadā ar domu pievērst uzmanī-
bu senioriem un viņu vajadzībām.

Šajā dienā Aknīstes novadā veselības un sociālās aprū-
pes centra darbinieki senioriem radīja svētku noskaņu. Pie
klāta svētku galda viņi omulīgi tērzēja. Noskaņu radīja arī
Jāņa Ribicka akordeona spēle. Jānis savā mūžā uzrakstī-
jis daudzus dzejoļus- gan skarbus un tiešus, gan liriskus.
Arī šai saulainajai un rudenīgajai dienai viņš veltījis šādas
rindas:

Rudens.
Rudens dabu krāso bez otas,
Tam visas krāsas pūrā ir dotas.
Daba kļūst pasakaini skaista,
Ar gleznaino peizāžu visus tā saista.
Skumju kokli zaros tas pakar,
Zaļas lapas kokiem bija vēl vakar
Šodien jau krāsainas zemē tās krīt,
Kaili kociņi skumīgi stāvēs jau rīt.

Pēc ziemas nāks pavasars saulstaros tīts,
Dabu sāks pušķot ziedoņa rīts.
Viss atkal ziedēs un smaržojot plauks,-
Tik jaunību burvīgo –neatsauks!

/J. Ribickis/
Cita novada senioru grupa četrdesmit cilvēku sastāvā devās uz

Bebreni, Dvietes senlejas palieni, lai vērotu pasakaino
rudens krāsu gammu, izzinātu kaimiņu novadu, pa-
būtu kopā un izbaudītu svētku dienu. Šo pasākumu
organizēja Aknīstes novada pašvaldība, bet seniorus
pavadīja kultūras darba vadītājas Kristiana Kalniete
un Aiga Andruškeviča.

Dienas garumā tika vērota Dvietes senlejas palienes
rudenīgā ainava. Lai pavērtos plašāks skats līdz ap-
vārsnim, bija iespēja uzkāpt skatu tornī vai izman-
tot binokli. Bebrenē aknīsieši apmeklēja baznīcu, mui-
žas māju, vizinājās ar karieti. Katram tika dota ie-
spēja radošajā darbnīcā uzmeistarot kādu rudenīgu
ziedu. Pusdienās pie saimes kopgalda tika baudīta mie-
žu putra.

Seniori bija gandarīti par saulaino, piepildīto svēt-
ku dienu.

L. Prande

Mūzikas skolas bērni
viesojas Lietuvā

Atsaucoties uz uzaicinājumu, Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzi-
kas skolas Aknīstes filiāles 2. kora klases audzēkņi: Katrīna Čeka,
Nikija Grāvele, Jolanta Ivanova, Agita Ivanova, Paula Emīlija
Grauziņa, Roberts Gasparovičs, skolotājas: Viola Jasmane un Madara
Ozoliņa 27. septembrī devās uz Lietuvu piedalīties Viļņas Latviešu
biedrības 25. gadu jubilejas svinībās.

Uz Viļņu devāmies patīkamās noskaņās, tā arī pavadījām visu
dienu, neraugoties uz saberztajām kājiņām ekskursijas laikā. Pirms
svinībām apskatījām Lietuvas galvaspilsētas, Viļņas centru, pacēlāmies

Ģediminas kalnā, par ko audzēkņi bija ļoti sajūsmināti. Gids Alnis
Kiškis aizveda mūs arī uz Lietuvas Bankas naudas muzeju, kur bēr-
ni varēja ar pieaugušo palīdzību atbildēt uz jautājumiem par Lietuvu
un par to saņemt atmiņu foto no naudas muzeja. Bērniem arī ļoti
patika izkalt savu monētiņu, kuru var izmantot kā grāmatzīmi.

Nu jau klāt bija svinības, apsveikuma runas biedrībai, tās vadī-
tājai Guntai Ronei. Pēc koncerta apskatījām Viļņas Latviešu bied-
rības veidoto fotoizstādi par biedrības aktivitātēm 25. gados. Atvadoties
bijām noguruši, bet tomēr priecīgi par pozitīvi pavadīto dienu, ie-
gūto informāciju par valsti, kurā daži no mums bija pirmo reiz.

Paldies Aknīstes novada pašvaldībai par iespēju doties šajā brau-
cienā!

Skolotāja Madara Ozoliņa
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20. septembrī, Asares kultūras namā ar
dzejas lasījumu uzstājās Rubeņu jaunā
dzejniece MūzA, jeb Una Kukle.

Lasot savus dzejoļus, Una pieskārās vis-
dažādākajām tēmām, taču vienojošā tēma bija
mīlestība, cilvēku saskarsme vienam ar otru,
saskarsme ar dabu. Saules siltums.. zemes
smarža.. zilais debesjums.. tās ir lietas, ko mēs
bieži vien mūsu ikdienas steigā palaižam ga-
rām, neievērojam.

„Pasaule ir skaista. Ikvienam ir laime dota.
Ikvienam tā jāmāk piepildīt. Tas nekas, ka
tu nespēj to saskatīt, es pateikšu, ko priek-
šā – to ar sirdi var just, un citādāk nekā.” –
tā raksta dzejniece.

Pasākuma gaitā Una lika aizdomāties par
to, kā mēs ikdienā viens pret otru izturamies,

kā uztveram lietas. Vai mēs spējam novēr-
tēt to, kas mums ir dots? Vai mēs patiešām
atskatāmies uz to, ko esam piedzīvojuši un
spējam no tā mācīties? „Dzīves patiesā da-
ile un vērtība ir tās kāpumos un kritumos.
Tikai tas cilvēks, kas ir smējies un raudājis,
mīlējis un sāpējis, ticējis un cerējis, tikai tas
ir patiesi dzīvojis.”

Dzejniecei liela vērtība ir viņas ģimene,
draugi un tuvinieki, kurus viņa bieži vien cen-
šas atbalstīt ar iedvesmojošām dzejas rindām.
Una savos dzejoļos aicina noticēt saviem sap-
ņiem, censties tos piepildīt. „Atcerieties – ne-
kad, nekad nav par vēlu! Varbūt tieši tagad
ir īstais brīdis!”

Unas dzimtā puse ir Vietalva, taču nu jau
vairākus gadus mājas rastas Rubeņu pagas-
ta „Alkšņos”. Bērnība pavadīta bez televi-
zora, un tas palīdzējis attīstīt radošo domā-
šanu. Būdama otrā vecākā četru bērnu ģi-
menē, 16 gadu vecumā Una sev apsolīja iz-
veidot dzejoļu grāmatiņu. Tagad, 6 gadus vē-
lāk, šis sapnis ir īstenots.

„Man tas prasīja daudz laika un ideju. Bet,
īstenojot sapni, sajūta bija lieliska. Visi pū-
liņi ir atmaksājušies. Bija neizmērojams prieks
beidzot turēt rokās savu grāmatu. Tā bija tik
svēta sajūta. Tieši tāpēc, ka es piepildīju sev
doto solījumu, es īstenoju savu sapni.”

Dzejoļu krājums „Izlīgums ar pasauli” tika
prezentēts jau pirms gada, taču darbi ar to ne-
beidzas. Una turpina rakstīt dzejoļus, un ir
iecere izdot nākamo grāmatu.

Lai gan apmeklētāju skaits bija neliels, pa-
sākums izdevās ļoti skaists un emocijām ba-
gāts. Dzejoļu lasījumu papildināja Zasas mei-
teņu - Lauras Aišpures un Ievas Ģeidānes –
ģitārspēle. Kā meitenes pašas smejot atzīst

– labākais koncerts, kāds līdz šim bijis!
Pasākuma noslēgumā dzejniece visiem pa-

teicās par ierašanos un atzīmēja, ka galve-
nie varoņi šajā pasākumā bija tieši apmek-
lētāji. „Ikviens ir mācība, dzīves ceļā svētī-
ba. Tādēļ ir svarīgi sargāt vienam otru. Jūs
esat tie, kas deva manai pasaulei jaunu lai-
mes mirkli, Paldies Jums!”.

Sakām paldies arī Unai, kuras radītā dze-
ja un sirds siltums, ar kādu viņa to pasnie-
dza, spēja aizviļņot ikkatru pasākuma ap-
meklētāju, un ikkatrā dzejolī bija kāds tei-
kums, kas spēlēja tieši viņam veltītu dvēse-
les stīgu.

Jēkabpils novada informācijas un sa-
biedrisko attiecību 

speciālists Kaspars Sēlis

Dzejas lasījumi Asares kultūras namā

Lai popularizētu Olimpisko kustību, veselīgu dzīvesveidu un go-
dīgas spēles principus sportā, arī šogad 26. septembrī Latvijā notika
Olimpiskā diena ar vienojošu devīzi “Iepazīsties-mini handbols”.
Aknīstē „Olimpiskā diena” tika aizvadīta Aknīstes vidusskolā. Tajā pie-
dalījās vidusskolas un PII ”Bitīte” audzēkņi, pedagogi. Pasākumu va-
dīja Aknīstes kultūras darba vadītāja Aiga Andruškeviča. Ar skaļu svei-
cienu pasākumu atklāja vidusskolas direktore Aija Voitiške.

Vienlaicīgi visās Latvijas “Olimpiskās dienas 2014” norises vietās
pasākums sākās ar Olimpisko rīta vingrošanu, kuras mērķis bija da-
lībniekus pamodināt un sagatavot turpmākās dienas aktivitātēm, kā arī
atgādināt par pareizi veiktu rīta vingrošanu kā ļoti svarīgu ikdienas sa-
stāvdaļu. Turpinājumā vidusskolas audzēkņi piedalījās mini handbo-
la turnīrā, bet „bitēni” spēkiem mērojās dažādās stafetēs un skrējienā.

Zināšanai:

Olimpiskā diena Aknīstes vidusskolā



Olimpiskā diena ir vienīgais vispasaules pasākums, ko ik gadus
organizē Olimpiskā kustība. Lielākā daļa nacionālo Olimpisko ko-
miteju piecos kontinentos izmanto šo iespēju, lai cilvēkos vairotu
Olimpiskās vērtības – izcilību, draudzību, cieņu.

LOK “Olimpisko dienu” rīko Olimpiskās kustības popularizē-
šanas nolūkā, apliecinot savu atbalstu Olimpiskajiem ideāliem, ve-
selīgam dzīves veidam un godīgas spēles principiem sportā.

Ar katru gadu minētie sporta svētki kļūst populārāki. Sākotnēji
LOK tos organizēja kā “Olimpisko skrējēju dienu” Rīgā.
2003.gadā skrējieni tika organizēti arī Olimpiskajos sporta cen-
tros ārpus Rīgas, bet 2008.gadā tie pārauga plašākā pasāku-
mā – “Olimpiskajā dienā”, kurā paralēli sporta aktivitātēm ir
iespēja tuvāk iepazīties ar Olimpiskajiem sporta veidiem, klā-
tienē satikt Olimpiešus un kopā ar viņiem izmēģināt dažādus
sporta veidus.

“Olimpiskās dienas” norisi Starptautiskā Olimpiskā komiteja at-
balsta kopš 1987.gada, aicinot pasaules valstu nacionālās
Olimpiskās komitejas atzīmēt SOK dzimšanas dienu (118.gadadiena).
LOK aicinājumam pievienojās 1992.gadā.

PII”Bitīte” bērni par olimpisko dienu:
Georgs :” Mēs skrējām stafetes, skrējām apkārt sporta laukumam.

Vislabāk patika kā puiši spēlēja rokasbumbu.”
Līva: „Bija ļoti forša Olimpiskā diena”
Nauris: „ Man patika kā lielie bērni spēlēja bumbu, kad izaug-

šu liels es arī gribētu iemācīties spēlēt.”
Alise: „ Olimpiskajā dienā varēja daudz skriet.”
Sanija: „Vislabāk patika vingrot, kad spēlē mūzika. Nākošgad vēl

gribētu olimpisko dienu.”

L. Prande
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Jau trešo gadu pēc kārtas septembra pēdējā piekt-
dienā  visās Latvijas skolās notiek Olimpiskā die-
na. 

Arī mūsu mazais skolas kolektīvs cītīgi gata-
vojās šim pasākumam. Skolas zālē tika uzstādīts
videoprojektors, lai starpbrīžos bērni mūzikas pa-
vadījumā varētu mācīties LOK piedāvāto vin-
grojumu kompleksu. Daudzi šo iespēju izmanto-
ja, citi paslinkoja. 

Šā vai tā, bet 26. septembrī visās klasēs rīts sā-
kās ar klases stundu, kurā tika runāts par sporto-
šanu kā vienu no veselīga dzīvesveida  pamat-
principiem, par Latvijas izcilākajiem sportistiem,
viņu sasniegumiem, par to, cik liels darbs jāiegulda,
lai sasniegtu panākumus sportā. 

Tieši 10.00 visi bērni sporta ekipējumā pulcē-
jās skolas zālē uz iesildīšanos – vingrojumu kom-
pleksa demonstrēšanu. Pēc vingrošanas skolotājs
Guntars uzrunāja sportistus, iepazīstināja ar die-
nas kārtību un novēlēja veiksmīgu startu, jo tālāk
sekoja sporta sacensības visas dienas garumā.  9.
klases Dinai un Jānim  bija jāizveido katram sava
komanda no visu klašu skolēniem. Tālāk sekoja
sacensības gan skolas,  gan trenažieru zālē, gan
laukumā pie skolas. Komandām bija iespēja sa-
censties šautriņu mešanā, tāllēkšanā,  boulingā, flor-

bola metienos un vēl citās sporta disciplīnās. Dalībnieku starpā val-
dīja sacensību gars, neiztrūka prieks par uzvaru un sarūgtinājums
par neveiksmēm. 

Pēc pusdienām sportisti pulcējās pie skolas, lai piedalītos rudens
krosā.  Tieši šeit risinājās cīņa par medaļām. Noslēgumā vēlreiz visi
atkārtoja vingrojumu kompleksu, pēc kura sekoja uzvarētāju ap-
balvošana. Katrs saņēma nelielu saldo balviņu un diplomu par pie-
dalīšanos Olimpiskajā dienā. Ātrākie skrējēji saņēma bronzas, sud-
raba un zelta medaļas. Bērni bija noguruši, bet apmierināti. Arī šādā
veidā var mācīties, apgūt komunikācijas prasmes, izmantot mate-
mātikas, latviešu valodas, mūzikas un citos  mācību priekšmetos ap-
gūtās zināšanas. 

Paldies visiem, kas iesaistījās šīs dienas organizēšanā!  Paldies
skolotājiem, kuri vingroja kopā ar bērniem! Lai mums visiem ak-
tīvs šis mācību gads!  

Gārsenes pamatskolas kolektīvs

Aknīstes vidusskolā
8.oktobrī Aknīstes vidusskolā norisinā-

jās interesants pasākums. Skolā viesojās
Okupācijas muzeja muzeobuss -Ikarus fir-
mas autobuss, kurš aprīkots kā mobils mu-
zejs. Tajā bija izveidota ekspozīcija par
1991.gada janvāra barikāžu laika notiku-
miem.7.-12.klašu skolēni darbojās nodar-
bībās par Latvijas vēstures nozīmīgiem no-
tikumiem, akcentu liekot uz tautas vienotī-
bu barikāžu laikā. Nodarbības sastāvēja gan
no muzeja gida lekcijas, gan uzdevumiem
skolēnu grupām. Muzeobusā mūsu skolas
audzēkņi varēja barikāžu dalībnieku datu
bāzē atrast informāciju par barikāžu dalīb-
niekiem no mūsu novada, aplūkot 20.jan-
vāra OMON uzbrukuma shēmu Latvijas
Republikas Iekšlietu ministrijai 1991.gadā,
iepazīties ar priekšmetiem, fotogrāfijām, kas
saistīti ar šiem notikumiem.

M. Pērkone

Vecā Stendera pēctece ciemojās Aknīstē
Šis gads tika atzīmēts kā ievērojamā Baltijas
apgaismotāja Gotharda Frīdriha Stendera 300.
dzimšanas jubilejas gads. Viņu pēcnācēji dzīvo dažādos
kontinentos . Viena mazmeita (sestajā
paaudzē) Elise Stendere, kura lielāko mūža daļu
nodzīvojusi Vācijā, Marburgā. Šoruden, kā goda viesis,
viņa piedalījās dažādos pasākumos, kas veltīti Vecajam
Stenderam. Elises kundze apmeklēja arī Aknīsti, kurā
kādreiz pavadīja savas saulainās bērnības gadus.

Elises Stenderes tēvs Frīdrihs Stenders 30-gados bija pazīstams ārsts gan Aknīstē, gan
kaimiņu pagastos, bet Subates klīnikā līdz pat savai nāvei – 1920.gadam – par ārstu strā-
dāja Elises vectēvs. „ Man bija četri gadi un astoņi mēneši, kad mana ģimene atstāja Lat-
viju un kopā ar citiem vāciešiem repatriējās” stāstīja viņa. Tas notika 1939. gadā. „ Ar
mammu kādreiz runājām par Latviju, un šo to arī es pati no savas bērnības atceros, bet
mums tomēr šī zeme bija zaudēta,”dalījās atmiņos Elise. Kopš Latvija atguvusi brīvī-
bu un neatkarību viņa regulāri brauc apmeklēt savu senču mītnes zemi, kur viņai daudz
draugu un paziņu. Par šiem gadiem Elise labi apguva latviešu valodu, viņa prot sazināties
arī angliski, jo Kanādā dzīvo Elises vecāka māsa un brālis, kurus viņa arī apciemo. „Ta-
gad, globalizācijas un migrācijas laikmetā, ļoti svarīgi saglabāt savu identitāti, savu dzim-

Olimpiskā diena Gārsenes pamatskolā
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to valodu... Es domāju par jauniešiem  no Latvijas un citām valstīm,
kuri emigrēja... Vai viņi būs spējīgi saglabāt savas tautas tradīcijas
un dzimto valodu saviem bērniem?” uztraucas Vecā Stendera pēc-
tece. 

Viesojoties Aknīstē, Elise Stendere apmeklēja Aknīstes domi, Gār-
senes pili, Susējas brīvdienu māju, Aknīstes novadpētniecības
muzeju un vācu uzņēmumu NORDTORFS. Viņa uzskata, ka mūsu
pilsētiņa ar katru gadu kļūst sakoptāka un skaistāka, bet sevišķi viņu
pārsteidza firmas NORDTORFS ražošanas vēriens.

Šoreiz brauciens uz savu senču dzimto vietu Elisai bija neat-
kārtojams un emocionāls. „ Konferences Rīgā un Viesītē, piemiņas
brīdis Sunākstes pagastā pie Vecā Stendera dzimtas kapiem un kon-
certs Sunākstes baznīcā – viss bija kā liels pārsteigums un piedzī-

vojums” teica viņa. Ar prieku un lepnumu Elise paradīja savu dā-
vanu – Vecā Stendera jubilejai veltītu 5 eiro sudraba kolekcijas mo-
nētu, kuru viņai un viņas brālim pasniedza Latvijas Bankas prezi-
dents.

Atvadoties E.Stendere ierakstīja muzeja Viesu grāmatā: „ Ceru,
ka tā nebūs pēdējā reize šeit... Vai vēlreiz atbraukšu – tikai zina vien
Dievs... Vienmēr man bija un būs prieks atkal atgriezties uz senču
dzimtās vietām.

Ar pateicību Elise.”
Mēs, aknīstieši, novēlam Elisei Stenderei stipru veselību, ar

prieku sagaidīt nākošgad savu 80. gadu jubileju un atkal atbraukt
pie mums ciemos.

Olga Vabeļa

22.septembrī, Baltu vienības dienā, Sēļu kluba valde uzaicinā-
ja skolēnus un pieaugušos iesaistīties akcijā „Sēļu pilskalnu sa-
saukšanās”.

Šīs akcijas mērķis – iepazīt pilskalnus Sēļu novadā un atgādināt
Latvijai par mūsu senčiem sēļiem. Šajā akcijā piedalījās Aknīstes
vidusskolas 7.klases skolēni ar audzinātāju A. Deksni un vēstures
skolotāju M. Pērkoni, lietuviešu valodas un tradīciju pulciņa sko-
lotāju J. Krasovsku, kā arī 8.klases skolniecēm A. Minkeviču un A.
Rutkovsku. Šo pasākumu iemūžināja 10.klases skolniece Gita Pērkone,
bet prezentāciju par arheoloģiskajiem izrakumiem pilskalnos sa-
gatavoja Guna Pērkone.

Akcija sākās Aknīstes novadpētniecības muzejā, kur muzeja va-
dītāja O. Vabeļa laipni sagaidīja dalībniekus. Viņa pastāstīja gan par
akcijas mērķi, gan par Aknīstes jeb Susējas pilskalnu, kā arī par ci-
tiem šīs akcijas dalībniekiem. Ar interesi mēs apskatījām Aknīstes
(Susējas) pilskalna maketu un bronzas priekšmetus, kuri attiecas uz
12.-13.g.s.

Skolotāja M.Pērkone iepazīstināja ar arheoloģiskajiem pētījumiem
dažādos Latvijas pilskalnos, pastāstīja par kultūras slāņiem, kuri at-

radās arheoloģiskajos izrakumos un iepazīstināja ar Latvijā zinā-
miem arheologiem.

Par seno sēļu muzikālo fonu parūpējās 8.klases meitenes A.
Minkeviča un A.Rutkovska. Viņas spēlēja tradicionālo  skudučiu
mūziku.

Otrā pasākuma daļa notika Aknīstes (Susējas) pilskalnā, kuru tau-
ta sauc par Franču skanstēm. Tās atrodas upes Susējas kreisajā  kras-
ta ielejas visaugstākajā vietā. Pilskalna laukumu ierobežo vaļņi, grāv-
ji un stāvas kraujas. Ar senā zvana melodiju mēs ieskandinājām šo
jauko pasākumu un satikšanos Aknīstes (Susējas) pilskalnā.

Noslēgumā pie tējas krūzes dalījāmies iespaidiem par intere-
santākajiem pasākuma mirkļiem.

Paldies gan akcijas rīkotājiem, gan visiem dalībniekiem!

Kārlis Griška un Reinis Prodnieks, 
pasākuma dalībnieki.

Akcija  „Seno sēļu pilskalnu sasaukšanās”
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Laikā, kad piepildīti pagrabi, klētis un šķū-
ņi Aknīstes novada Asares pagastā uz ražas
balli jumja zīmē tika aicināti visi, kuri iz-
audzējuši kaut vai dilli, kāpostu vai ābolu.
Jumis ir auglības zīme, ar kuru saistīti dažādi
pļaujas un ražas rituāli. Šogad tika aizsākta
skaista tradīcija, ka ražas svētkos zemnieku
saimniecību un uzņēmumu īpašnieki izsaka
pateicību labākajiem strādniekiem. Svētkus
atklāja Aknīstes novada Domes priekšsēdē-
tāja Vija Dzene un novada lauku attīstības
speciāliste Irēna Butkus.  Z/s „Pāvuli” īpaš-
nieks Egons Tunķelis pateicās Mārim
Jasinkevičam, Andrim Salam un Raimondam
Balulim pa godprātīgu darbu saimniecībā. SIA
„Siliņi pateicās Ritai Lastovskai, jo daudzus
gadus viņa rūpējas par to, lai uzņēmumā visi
būtu garšīgi paēduši. Deputāts Andris
Zībergs atzīmēja Brakovsku ģimeni no
Gārsenes pagasta un Zaveļu ģimeni no Asares
pagasta, kuri visaktīvāk piedalījās Valsts

Lauku tīkla organizētajos pasākumos.
Muzikālo priekšnesumu sniedz Daugavpils
kultūras centra vokālā grupa „Stage on”, bet
Kalna pagasta amatierteātris izklaidēja ar
sadzīvisku uzvedumu  ”Skaistuma etalons”.
Uz jestrām dejām vilināja muzikanti
Brāļi Puncuļi. Vakara gaitā balles viesi ie-
stiprinājās pie z/s ”Rātes” gaumīgi un ba-
gātīgi klātiem galdiem. Vakara vadītāja Aiga
Andrušķeviča, izklaidējot apmeklētājus, uz-
deva mīklas un organizēja dažādas atrak-
cijas. Balvās bija iespēja nopelnīt sponso-
ru sarūpētās dāvanas. Pateicība atbalstītā-
jiem A/S „Dobeles dzirnavnieks”, SIA „JK
Plus”, SIA „Centrs AV”, SIA „Minerāls”,
SIA „Antaris”, SIA ”Woodmaster”, SIA
„JTES”, SIA ”Mimoza”, SIA „Doma 98”
un Aknīstes novada pašvaldībai. Kaut tu-
vojās rīts, svētku viesi vēl nevēlējās doties
mājup, jo pasākums bija lielisks. 

L. Prande

Aknīstes novadā ražas balle jumja zīmē
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Aknīstes novadā tiek uzsākta dabas pieminekļu - diž-
koku - apzīmēšana ar speciālu informatīvo zīmi aizsar-
gājamo teritoriju apzīmēšanai, līdz ar to lūdzam sniegt
pašvaldībai informāciju par iespējamajiem dižkokiem, in-

formējot par tiem pa tālruni 65237760, mutiski pašvaldības domē
10.kabinetā vai epastā uz adresi akniste@akniste.lv

2010.gadā tika apstiprināti jauni Ministru kabineta noteikumi par
īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām, kuros valsts aizsargājamajiem
dižkokiem noteikti mazāki apkārtmēri, kā brīdī, kad tika izstrādā-
ti novada administratīvo teritoriju teritorijas plānojumi un attīstī-
bas programmas (2003.-2008.gads) - skatīt pievienotajā tabulā. Līdz
ar to novadā varētu būt vairāk dižkoku, kā ir uzskaitīti plānošanas
dokumentos.

Zemju īpašnieki tiek lūgti informēt pašvaldību par ievērojama
izmēra kokiem, kuri pēc apmērīšanas varētu tikt uzskaitīti kā diž-
koki. Lai gan dižkoka apsaimniekošana īpašniekam uzliek zināmus
pienākumus, jāatceras, ka jaunajā plānošanas periodā, saskaņā ar
ES regulu, no 2015. gada tiks ieviests jauns maksājums
lauksaimniecībā izmantojamajai zemei par klimatam un videi labvēlīgu
lauksaimniecības praksi jeb zaļināšanas maksājums, kas būs cieši
sasaistīts ar vienoto platības maksājumu (VPM). Zaļināšanas pa-
sākumos jānodrošina noteiktu ekoloģiski nozīmīgu platību (ENP)
izveidošanas un/vai uzturēšanas pasākumi, un dižkoki, dižakmeņi,
alejas tiek ieskaitīti zaļināšanas platībā un aizsargājami saskaņā ar
vides tiesību aktiem. 

MK noteikumos Nr.264 noteikts:

8. Dabas pieminekļi

38. Šīs nodaļas prasības attiecas uz šādiem dabas pieminek-
ļiem: 

38.2. aizsargājamiem kokiem – vietējo un citzemju sugu dižko-
kiem (koki, kuru apkārtmērs 1,3 metru augstumā virs koka sakņu

kakla vai augstums nav mazāks par šo noteikumu 2.pielikumā mi-
nētajiem izmēriem) un teritoriju ap kokiem vainagu projekcijas pla-
tībā, kā arī 10 metru platā joslā no tās (mērot no aizsargājamā koka
vainaga projekcijas ārējās malas);

38.3. aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem;
38.4. aizsargājamām alejām.

8.2. Aizsargājamie koki

44. Aizsargājamā koka teritorijā aizliegts:
44.1. veikt darbības, kas var negatīvi ietekmēt aizsargājamā koka

augšanu un dabisko attīstību. Ja aizsargājamais koks atrodas pilsē-
tā vai apdzīvotā vietā, ir pieļaujama infrastruktūras vai inženier-
komunikāciju izbūve vai atjaunošana, kā arī ēku rekonstrukcija;

44.2. novietot lietas (piemēram, būvmateriālus vai malku), kas
aizsedz skatu uz koku, ierobežo piekļuvi tam vai mazina tā estētisko
vērtību;

44.3. mainīt vides apstākļus – ūdens režīmu un koka barošanās
režīmu;

44.4. iznīcināt dabisko zemsedzi.
45. Ja aizsargājamo koku nomāc vai apēno jaunāki koki un krū-

mi, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē koku ciršanu meža
zemēs vai ārpus tām, atļauta to izciršana kopšanas vai citā cirtē aiz-
sargājamā koka vainaga projekcijā un tai piegulošā zonā, izveido-
jot no kokiem brīvu 10 metru platu joslu (mērot no aizsargājamā
koka vainaga projekcijas līdz apkārtējo koku vainagu projekcijām).

46. Aizsargājamā koka nociršana (novākšana) pieļaujama tikai
gadījumos, ja tas kļuvis bīstams un nav citu iespēju novērst bīsta-
mības situāciju (piemēram, apzāģēt zarus, izveidot atbalstus), un sa-
ņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja.

47. Ja aizsargājamais koks ir nolūzis vai nozāģēts, koka stumbrs
un zari, kuru diametrs ir lielāks par 50 centimetriem, meža zemēs
ir saglabājami koka augšanas vietā vai tuvākajā apkārtnē.

Par dižkoku apzināšanu Aknīstes novadā 

2.pielikums 
 

Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumiem Nr.264 
Aizsarg jamie koki – viet jo un citzemju sugu dižkoki (p c apk rtm ra vai augstuma) 

Nr.p.k. Nosaukums 
latviešu valod  Nosaukums lat u valod

Apk rtm rs 
1,3 metru 
augstum  
(metros) 

Augstums 
(metros) 

I. Viet j s sugas 

1. ra b rzs 
(k rpainais) b rzs 

Betula pendula (Betula 
verrucosa) 

3,0 33 

2. Baltalksnis Alnus incana 1,6 25 
3. Bl gzna (p polv tols) Salix caprea 1,9 22 
4. Eiropas segli š Euonymus europaeus 1,0 6 
5. Hibr dais alksnis Alnus x pubescens 1,5 32 
6. Melnalksnis Alnus glutinosa 2,5 30 
7. Meža bumbiere Pyrus pyraster 1,5 13 
8. Meža bele Malus sylvestris 1,5 14 
9. Parast  apse Populus tremula 3,5 35 
10. Parast  egle Picea abies 3,0 37 
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11. Parast  goba Ulmus glabra 4,0 28 
12. Parast  ieva Padus avium 1,7 22 
13. Parast  (ogu) ve Taxus baccata 0,6 8 
14. Parast  k ava Acer platanoides 3,5 27 
15. Parast  liepa Tilia cordata 3,5 33 
16. Parastais osis Fraxinus excelsior 3,5 34 
17. Parastais ozols Quercus robur 4,0 32 
18. Parastais p l dzis Sorbus aucuparia 1,5 21 
19. Parast  priede Pinus sylvestris 2,5 38 
20. Parastais sk bardis Carpinus betulus 1,5 20 
21. Parast  v ksna Ulmus laevis 4,0 30 
22. Purva b rzs 

(p kainais b rzs) 
Betula pubescens (Betula 
alba) 

3,0 32 

23. Š etra Salix pentandra 1,6 22 
24. Trauslais v tols Salix fragilis     
25. Parastais kadi is Juniperus communis 0,8 11 

II. Citzemju sugas 

26. Baltais v tols Salix alba 4,5 20 
27. Balt  rob nija Robinia pseudoacacia 1,9 20 
28. Balzama baltegle Abies balsamea 1,5 24 
29. Eiropas baltegle Abies alba 2,7 32 
30. Eiropas ciedrupriede Pinus cembra 1,6 22 
31. Eiropas lapegle Larix decidua 3,2 39 
32. Holandes liepa Tilia x europaea 2,8 26 
33. Kalnu k ava Acer pseudoplatanus 2,2 20 
34. L deb ra lapegle Larix ledebourii 3,0 34 
35. Krimas liepa Tilia x euchlora 1,9 20 
36. Lauku k ava Acer campestre 1,5 18 
37. Mandž rijas 

riekstkoks 
Juglans mandshurica 1,6 18 

38. Meln  priede Pinus nigra 1,9 23 
39. Menz sa dugl zija Pseudotsuga menziesii 2,4 30 
40. Papele Populus spp. 5,0 35 
41. Parast  zirgkasta a Aesculus hippocastanum 3,0 23 
42. Eiropas dižsk bardis Fagus sylvatica 3,8 30 
43. Pensilv nijas osis Fraxinus pennsylvanica 2,0 23 
44. Platlapu liepa Tilia platyphyllos 3,1 27 
45. Pel kais riekstkoks Juglans cinerea 2,8 20 
46. Rietumu t ja Thuja occidentalis 1,5 16 
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47. Saldais irsis Cerasus avium 1,6 12 
48. Sarkanais ozols Quercus rubra 1,9 27 
49. Sarkstošais v tols Salix x rubens 3,1 25 
50. Sib rijas baltegle Abies sibirica 1,8 30 
51. Sib rijas 

ciedrupriede 
Pinus sibirica 1,9 22 

52. Sudraba k ava Acer saccharinum 3,2 26 
53. Veimuta priede Pinus stropus 2,7 36 
54. Vienkr sas baltegle Abies concolor 1,7 32 

Ilona Brakovska
izdod grāmatu

Ilona Brakovska beigusi DU profesionā-
lā maģistra studiju programmas, iegūstot pro-
fesionālos maģistra grādus vides plānošanā
un izglītībā, ar specializāciju bioloģijā un ķī-
mijā. Par skolotāju strādā no 2005.gada. Pirmā
darba vieta - Aknīstes vidusskola, šobrīd -
Siguldas Valsts ģimnāzija. Profesionālais dzī-
ves aicinājums - iegūto zināšanu sniegšana
izglītojamajiem.

Pārtikas ķīmijas
pamatu apguve
skolēnu izziņas

aktivitātes
motivēšanai

Pārtikas ķīmija ir ķīmijas zinātnes noza-
re, kas nemanāmi iespiežas katra cilvēka ik-
dienas dzīvē. Tāpēc jebkura informācija, kas
saistās ar pārtikas ķīmiju, parasti izraisa sko-
lēnos paaugstinātu interesi. Tā jāizmanto ne
tikai apgūstot standarta prasības ikdienas mā-
cību procesā ķīmijas stundās, bet arī intere-
šu izglītības nodarbībās, jo tieši interešu iz-
glītība ir viens no veidiem, kā var paplaši-
nāt skolēnu redzesloku, efektīvi attīstīt un pa-
augstināt skolēnu izziņas aktivitāti mācību
procesā. Es uzskatu, ka, izveidojot atseviš-
ķu interešu izglītības programmu „Pārtikas
ķīmijas pamati”, var panākt, ka skolēniem,
kas iesaistās programmas apgūšanā, pieaugs
skolēnu izziņas aktivitāte ķīmijas kursa sa-
tura apgūšanā. Lai darbs šajā jomā būtu mēr-
ķtiecīgs, tika apskatīta un analizēta informācija
par interešu izglītības stāvokli Latvijā, ak-
tuāla informācija par pārtikas ķīmiju, ar ko
cilvēki sastopas ikdienā, un ar zinātniskām
atziņām un praktisko pieredzi, kādā veidā to
var pasniegt skolēniem mācību procesā.

Aknīstes Bērnu un
jauniešu centrā

ar šī gada septembri
darbojās šādi pulciņi: 

1) Drāmas draugi  
vadītāja Biruta Bīriņa.
2) Popgrupa 
vadītāja Madara Ozoliņa. 
3) Jauniešu interešu aizstāvība
vadītāja Evija Ķiķēna.  
4) Bērnu deju pulciņi „Virpulītis” un
„Virpulis”  vadītāja Inta Mežaraupe.
5) Mūsdienu deju grupas
vadītāja Inta Mežaraupe.
6) Floristikas studija
vadītāja Elza Poriete.
7) Novadpētniecības pulciņš
vadītāja Olga Vabeļa.
8) Videoamatieru pulciņš
vadītājs Valērijs Venediktovs.

Pulciņu apmeklēšana dalībniekiem
bezmaksas. 

Pulciņu dalībnieku vecums no 3 līdz
25 gadi.

Sīkāka informācija pie Aknīstes BJC
direktores Evijas Ķiķēnas, sazinoties
pa mobilo tālruni 20239016 vai
28349251.
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Aknīstes novada PII ”Bitīte” piektdien uzņēma viesus no kai-
miņu Ilūkstes novada. Pieredzes apmaiņā bija ieradušies 42 pirm-
sskolas izglītības iestāžu darbinieki. Viesus sirsnīgi sagaidī-
ja „Bitītes” administrācija un audzinātājas. Vispirms tika stās-
tīts par realizētajiem projektiem, izglītojošām programmām un
tehniskām lietām. Jautājumu netrūka, jo gan darbi, gan prob-
lēmas ir līdzīgas. Pēc tam tika apmeklētas bērnu grupiņas, ve-
selības istaba, kā arī audzinātājas rādīja pašu darinātās spēles
un mācību līdzekļus. PII „Bitīte” vadītāja augstu novērtēja gan
metodiķes Sandras Plikšas, gan audzinātāju darbu. Tikai vie-
notā komandas darbā iespējams sasniegt labus rezultātus.

Priekšnesumā viesus sagaidīja leļļu teātra uzvedums. Meža bēr-
nudārza varoņu lomā bija iejutušās audzinātājas, bet scenāri-
ja autore un režisore ir Sandra Plikša.  Arī lelles darinātas pašu
rokām. Pēc tam  ilūkstieši devās uz Aknīstes novadpētniecī-
bas muzeju, kur muzeja vadītāja Olga Vabeļa izrādīja muze-
ja ekspozīciju. Tika stāstīts par muzeja izglītojošām programmām
un arī gludināti galdauti pēc senlatviešu metodēm- ar koka rul-
li un ogļu gludekli. 

L. Prande

Ilūkstes novada pirmsskolas izglītības
iestāžu darbinieki  pieredzes apmaiņā

Aknīstē
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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”. 

Z/s „Rātes” vajadzīga 
trauku mazgātāja. Mob. 27872199

Vēlos iegādāties bezšķirnes kucēnu
bez maksas vai par samērīgu cenu.

Mob. 26970784

Pērku cirsmu malkai. Samaksa uzreiz
pēc vienošanās. Mob.20239636.

Bez atlīdzības tīru aizaugušas pļavas
u.c. Sīkāka informācija mob. 20239636.

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

Pieminēsim Mūžībā aizgājušos:

Aleksejs Čerepenko, 30.09.1954. –
10.09.2014.
Grigorijs Venediktovs, 18.01.1927. –
12.09.2014.
Aleksejs Jegorovs, 15.08.1930. –
02.10.2014.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
tuviniekiem!

Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa

Starp dzīvības zvaigznēm daudzām,
Nu arī tavējā mirdz!
To sargās no pasaules vējiem,
Vecāku mīlošā sirds.

Sveicam Aknīstes novada dzimtsarakstu
nodaļā reģistrētos bērniņus: 

Keitu BērziņuKeitu Bērziņu un Arti Šinkeviču. Arti Šinkeviču. 

Kopā ar vecākiem priecājamies 
par viņas nākšanu pasaulē!

Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa

Nevajag skaitīt gadus, kuri aulekšiem skrien,
Gadus, tāpat kā naudu, noturēt nespēj neviens.
Skaitīsim laimīgos mirkļus, kuru mūžā bijis tik daudz,
Ar tiem mēs bagāti esam,
Un novecot nebūs ļauts.

Sveicam Intu Ignatjevu 
skaistajā jubilejā!

Interešu kopas meitenes Gārsenē.

Ik grūtībās tev lepni stāvēt,
kā mārtiņrozes salnās stāv,
Un atvasaras silto gaismu
Līdz pavasarim saglabāt.

Sveicam jubilārus 
septembrī septembrī 

Aknīstē
Horins Leonards-50
Krauja Ilze-55
Mežaraupe Biruta-55
Bludzis Jānis-60
Briņķis Valdis-60
Mitrofanova Svetlana-65
Serafinovičs Ēriks-65
Svikle Tekla-85

Asarē
Ancāns Jānis-55
Rake Tamāra-75

Gārsenē
Timšāns Antons-50
Geida Dace-55
Riekstiņš Jānis-60
Pičukāne Valija-75

OktobrīOktobrī

Aknīstē
Matulēna Rita-55
Kriškāns Ēvalds-55
Korsaka Ilga-55
Trukšāns Dzintars-60
Svikša Nellija-60
Mitrofanovs Sergejs-60
Mežaraupe Paulīna-60
Kokins Andrejs-60
Pudāne Vēsma-70
Mitrofana Vija-75
Karzinova Jaņina-75
Stolniece Inta-85
Raupe Marija-95

Asarē
Bobrovs Vasīlijs-50
Gusevs Andrejs-55
Bitenieks Jānis-55
Ancāne Irēna-70

Gārsenē
Vanaga Tija-50
Sučevans Stepans-50
Ignatjeva Inta-70
Vitkuviene Jule-80
Skrējāns Jānis-85

Rudeni, rūgto pīlādžu laiks,
Rudeni, esi pret mani maigs!
Ļauj man gar peļķēm smaidot 

iet garām,
Labu domāt un labu darīt,
Ļauj man ar stingru un 

vēsu roku
Trakajam lapkritim galvu

noglaust
Un, kad atkal cīruļi zvanīs,
Savu gaišumu atstāj tad manī.

Sveicam jubilāres 
septembrī un oktobrī
Inesi Gorško
Smaidu Zaičenkovu
Nelliju Svikšu
Ditu Brakovsku

Biedrība "Manai mazpilsētai
Aknīstei"

Šī diena lai Tev skaistāka
par citām,

Šī diena tikai reizi gadā aust,
Lai pietiek spēka katram

dzīves rītam,
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi 

plaukst.

Sveicam PaulīniPaulīni
skaistajā jubilejā!

Draudzenes Avotu ielā.
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