
Aknīstes novada
vēstis

Nr. 3/26 2015. gada MARTS

novada
vēstis

Par pašvaldības budžeta izpildi februārī
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likumu „Par

pašvaldību budžetiem”,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,

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

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta 2015.gada
janvāra – februāra ieņēmumus – EUR 351901,29 un izdevumus –
EUR 451371,80; speciālā budžeta ieņēmumus – EUR 23713,43 un
izdevumus – EUR 6776,67.

Par saistošo noteikumu Nr.7/2015 „Aknīstes novada
 pašvaldības speciālā budžeta plāns 2015.gadam”” 

apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās da-

ļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo
un otro daļu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, likumu „Par
valsts budžetu 2015.gadam”, likumu „Par budžetu un finansu
vadību”,

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

2015.gada 25.martā
Aknīstes novada domes sēdē pieņemtie lēmumi

Represēto piemiņas pasākums . Lasīt —- lpp
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Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības saistošos noteikumus
Nr.7/2015 „Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns
2015.gadam”. 

Par saistošo noteikumu Nr.8/2015 „Grozījumi Aknīstes 
novada domes 25.02.2015. saistošajos noteikumos

Nr.6/2015 „Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns
2015.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 – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,
J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8/2015 „Grozījumi Aknīstes
novada domes 25.02.2015. saistošajos noteikumos Nr.6/2015
„Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2015.gadam””.

Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības 2015.gada
ziedojumu un dāvinājumu budžetā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likumu „Par pašvaldību
budžetiem”,

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

Apstiprināt grozījumus pašvaldības 2015.gada ziedojumu un dā-
vinājumu budžetā.

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

ļas 2.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,

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

Apstiprināt pirkuma līgumu ar G.A. par dzīvokļa Nr.3, Saltupes
ielā 2, Aknīstē, Aknīstes novadā, iegādi. Līguma summa EUR 630,00.

Apstiprināt vienošanos Nr.2 pie līguma Nr.75 ar nodibinājumu
„Latvijas Bērnu fonds”.

Apstiprināt līgumu ar audžuģimeni A.S. personā par bērna ie-
vietošanu audžuģimenē. 

Apstiprināt autorlīgumu ar A.L. par Danskovītes lugas
„Sievasmātes senču laiki” izrādi 07.06.2015. Gārsenes kultūras namā.
Līguma summa EUR 232,46.

Apstiprināt līgumu ar SIA „Latgales reģionālā televīzija” par
stāstu filmēšanu un demonstrēšanu, pašvaldības un tās iestāžu ne-
komerciāla satura informāciju TV ēterā. Līguma summa EUR 136,01
mēnesī.

Apstiprināt līgumu ar SIA „Latgales druka” par laikrakstu ie-
spiešanas sagatavošanu un iespiešanu. 

Apstiprināt uzņēmuma līgumu ar AS „Latvijas valsts meži” par
meža apsaimniekošanas darbiem Gārsenes parka takās. Līguma sum-
ma EUR 3750,00.

Apstiprināt vienošanos Nr.5-26/MPP/2015-020 ar Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības ministriju par mērķdotācijas
pašvaldības pasākumam „Aknīstes vidusskolas garderobes telpu re-
monts” piešķirtā finansējuma pārskaitīšanas kārtību un izlietojuma
uzraudzību.

Apstiprināt līgumu ar SIA „MAZURS” par četru hidroforu ska-
lošanu un dezinfekciju Asares pagastā, Aknīstes novadā. Līguma
summa EUR 131,48.

Apstiprināt līgumu ar A.B. par muzikālu pakalpojumu Aknīstes
novada Gārsenes kultūras namā 14.02.2015. Līguma summa EUR
340,00.

Apstiprināt līgumu ar SIA „ZZ Dats” par Vienotās Pašvaldību
Sistēmas (VPS)  programmatūras uzturēšanas un datu izmitināša-
nas pakalpojumu sniegšanu. Līguma summa EUR 1209,61.

Apstiprināt līgumu ar Z/S „Ūta” par transporta pakalpojumu snieg-
šanu ielu sakopšanas darbiem Aknīstes pilsētā. Līguma summa par

vienu darba stundu EUR 24,20.
Apstiprināt līgumu ar A.E. par muzikālo pakalpojumu

Zemnieku ballē Gārsenes pagasta kultūras namā 13.03.2015. Līguma
summa EUR 360,00.

Apstiprināt līgumu ar SIA „DPA” par programmatūras licenču
piegādi Aknīstes vidusskolai. Līguma summa EUR 1407,47.

Apstiprināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar SIA „Kadri”
par telpu nomu Aknīstes vidusskolā autoapmācībai. Nomas mak-
sa EUR 180,00 par apmācāmo grupu.

Apstiprināt līgumu ar A.B. par Zemnieku un Uzņēmēju balles
pasākuma apskaņošanu Aknīstes novada Gārsenes kultūras namā
13.03.2015. Līguma summa EUR 50,00.

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,
J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS
– nav, balsojumā nepiedalās – 1 (A.Voitiške, pildot likumā „Par in-
terešu konflikta novēršanu pašvaldību amatpersonu darbībā” noteiktos
lēmumu pieņemšanas ierobežojumus), Aknīstes novada dome NO-
LEMJ:

Apstiprināt līgumu ar Z/S „Priedītes” par grīdas remontu Asares
vēstures krātuvē, Asares pagastā, Aknīstes novadā. Līguma sum-
ma EUR 484,48.

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

6.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,

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

Noraidīt biedrības „Latgalīšu volūdys centris” iesniegumu par
līdzekļu piešķiršanu pasaku grāmatas izdošanai.

Noraidīt leģionāru atceres sarīkojuma organizatoru iesniegumu
par līdzekļu piešķiršanu atceres pasākuma organizēšanai Krustpils
novada Kūku pagasta Sūnu pamatskolā.

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, J.Vanags,
A.Zībergs, V.Čāmāne, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – 1
(A.Voitiške), balsojumā nepiedalās – 2 (A.Ielejs, G.Geida, pildot li-
kumā „Par interešu konflikta novēršanu pašvaldību amatpersonu dar-
bībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus), Aknīstes no-
vada dome NOLEMJ:

Apmaksāt dalības maksu un piešķirt komandējuma naudu Aivaram
Ielejam, Marutai Caunītei, Dacei Geidai un Ilvai Elksnei uz nometņu
vadītāju kursiem (kopsumma EUR 604) no nesadalītajiem budže-
ta līdzekļiem. 

atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags,
A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – 3 (V.Dzene, A.Zībergs, V.Čāmāne);
ATTURAS – 1 (G.Geida), Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Ņemt kredītu Valsts kasē EUR 50 000 Gārsenes kultūras nama
ēkas vienkāršotai renovācijai uz 20 gadiem.

Par precizētā Aknīstes novada Investīciju plāna 2015.-
2017.gadam apstiprināšanu

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 22.pan-
ta trešo daļu, Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.711
„Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas doku-
mentiem” 16.punktu,

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

Apstiprināt precizēto Aknīstes novada attīstības programmas 2014.-
2020.gadam Investīciju plānu 2015.-2017.gadam.

Par Aknīstes novada pašvaldības nemateriālo ieguldījumu,
pamatlīdzekļu un nepabeigtās celtniecības gada

 inventarizācijas veikšanu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumiem Nr.585

„Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, likuma
„Par grāmatvedību” III nodaļas 12.pantu, Aknīstes novada domes
20.11.2009. (prot. Nr.10, 29.#) nolikumu „Par Aknīstes novada pa-
švaldības grāmatvedības uzskaites un organizācijas pamatprincipiem
un metodiku”,
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atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,
J.Vanags, A.Zībergs, V.Čāmāne, G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt grāmatvedības ziņojumu par Aknīstes novada pa-
švaldības nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu, nepabeigtās cel-
tniecības un ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves gada in-
ventarizācijas veikšanu. 

Par mācību programmas „Mūsdienīgu digitālo mācību
materiālu veidošana un ieviešana skolā” saskaņošanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da-
ļas 27.punktu,

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

Saskaņot Aknīstes vidusskolas pedagogu mācību programmu
„Mūsdienu digitālo mācību materiālu veidošana un ieviešanas skolā”.

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

Veikt grozījumus J.O. 04.01.2011. zemes nomas līgumā Nr.1, iz-
beidzot nomas tiesības uz zemes gabalu, kadastra Nr.56620030142,
0,8 ha platībā. 

Iznomāt D.K. pašvaldības zemes gabalu 2,7 ha platībā, kadas-
tra Nr.56620030241, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, un noslēgt
zemes nomas līgumu uz 10 gadiem.

Izbeigt ar L.S. noslēgto zemes nomas līgumu par pašvaldības ze-
mes nomu 1,4 ha platībā, kadastra Nr.56440050224, Asares pagastā,
Aknīstes novadā.

Iznomāt M.M. pašvaldības zemes gabalu 0,2 ha platībā, kadas-
tra Nr.56620030167, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, un noslēgt
zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. 

Iznomāt P.V. pašvaldības zemes gabalu 0,58 ha platībā, kadas-
tra Nr.56440050239, un zemes gabalu 0,7 ha platībā, kadastra
Nr.56440050245, Asares pagastā, Aknīstes novadā, un noslēgt ze-
mes nomas līgumu uz 10 gadiem. 

Atļaut S.A. slēgt apakšnomas līgumu ar z/s „Vairogi”,
reģ.Nr.45401020984, par zemes gabala nomu 6,5 ha platībā, ka-
dastra Nr. 5662 001 0065, Gārsenes pagastā, līdz 2019.gada 31.de-
cembrim.

Par nekustamā īpašuma „Jūrmalnieki” 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”,

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

Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Jūrmalnieki”, īpašuma ka-
dastra Nr.56250090071, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 56250090072 – 2,7 ha platībā un
piešķirt tai jaunu nosaukumu „Spāres”, Aknīstes pagasts, Aknīstes
novads.

Nekustamā īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams izstrādāt
zemes ierīcības projektu.

Atdalītajai zemes vienībai 2,07 ha platībā noteikt zemes lieto-
šanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība.

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56250090071 – 3,8
ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Par apdzīvoto vietu ciema statusa atcelšanu
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu li-

kuma 2.pantu, 11.panta pirmo un otro daļu, Aknīstes novada domes
26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par teritorijas plāno-
jumiem”, Valsts zemes dienesta 04.03.2015. vēstuli Nr.2-04/75 „Par
ciemiem un to robežām”,

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

Atcelt ciema statusu sekojošām kultūrvēsturiski apdzīvotajām
vietām Aknīstes novadā:

Aknīstes pagastā:
Susēja;
Asares pagastā:
Bubuļi;
Dominieki;
Kažemāki;
Kokneši;
Patmalnieki;
Vanagi.
Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam.

Par zemes gabalu piekritību pašvaldībai
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašu-

ma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās
daļas 1.punktu, Zemes pārvaldības likuma 17.panta 4.punktu,

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

Zemes, kuras paredzētas zemes reformas pabeigšanai, tiek no-
dotas pašvaldības tiesiskajā valdījumā, un tā saglabā tiesības līdz
brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par zemes gabalu ie-
rakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti ze-
mesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda:

Par dzīvojamās telpas īres līgumu laušanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da-

ļas 27.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri 27.pantu, personu
iesniegumiem,

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

Izbeigt dzīvojamo telpu Dzirnavu ielā 9, Aknīstē, Aknīstes no-
vadā, īres līgumu ar Ņ.G.

Izbeigt dzīvojamo telpu „Spodras”- 18, Ancenē, Asares pagas-
tā, Aknīstes novadā, īres līgumu ar Ā.S.

Izbeigt dzīvojamās mājas „Lapiņas”, Asares pagastā, Aknīstes
novadā, īres līgumu ar Ā.S.

Nr.p.k. Kadastra numurs Plat ba, ha 
1. 5644 006 0066 15,1 
2. 5662 003 0266 2,8 
3. 5625 007 0170 0,6 
4. 5625 004 0325 2,55 
5. 5662 005 0065 2,04 

 
2. Akn stes novada pašvald bai piekr t un uz pašvald bas 

zemes vien bas Akn stes novada teritorij : 
Nr.p.k. Kadastra numurs Plat ba, ha 

1. 5644 006 0066 15,1 
2. 5662 003 0266 2,8 
3. 5625 007 0170 0,6 
4. 5625 004 0325 2,55 
5. 5662 005 0065 2,04 

Aknīstes novada pašvaldībai piekrīt un uz pašvaldības vārda ze-
mesgrāmatā ierakstāmas zemes vienības Aknīstes novada teritorijā:
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Par dzīvojamo telpu īres līgumu slēgšanu
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,
J.Vanags, A.Zībergs, V.Čāmāne, G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Izīrēt SIA „Susurs ID” dzīvokli „Spodrās”-7, Ancenē, Asares pa-
gastā, dzīvojamo telpu īres līgumu slēdzot uz laiku līdz
31.08.2015.

Izīrēt SIA „Abellas” dzīvokli „Rītos”-7, Ancenē, Asares pagas-
tā, no 01.04.2015., dzīvojamo telpu īres līgumu slēdzot uz 6 mē-
nešiem, t.i., līdz 30.09.2015.

Izīrēt A.S. dzīvokli „Spodras”- 18, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes
novadā, no 20.01.2015.

Izīrēt P.V. dzīvojamo māju „Lapiņas”, Asares pagastā, Aknīstes
novadā, no 01.04.2015.

Par dzīvokļa atsavināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās da-

ļas 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.pan-
ta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta
pirmo, piekto daļu, 8.panta otro, sesto, septīto daļu, 9.panta otro daļu,
37.panta pirmās daļas 4.punktu, piekto daļu, 45.panta trešo daļu,
2015.gada 23.marta Mantas atsavināšanas komisijas lēmumu Nr.3,
I.M. iesniegumu,

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

Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr.13 daudz-
dzīvokļu mājā „Dimanti”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā.

Par Aknīstes novadpētniecības muzeja sagatavošanu 
akreditācijai

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da-
ļas 27.punktu,

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

Uzdot Aknīstes novadpētniecības muzeja vadītājai Olgai Vabeļai
veikt nepieciešamos sagatavošanas darbus muzeja akreditācijai –
aprakstīt muzejā esošās vērtības.

Noteikt termiņu Aknīstes novadpētniecības muzejā esošo vērtī-
bu aprakstīšanai – līdz 01.04.2017.

Par Aknīstes novada domes 27.08.2014. (prot. Nr.14, 25.#)
lēmuma „Par Aknīstes novada pašvaldības apbalvojumu 

dibināšanu” atcelšanu
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,

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

Atcelt Aknīstes novada domes 27.08.2014. lēmumu „Par Aknīstes
novada pašvaldības apbalvojumu dibināšanu” (prot. Nr.14, 25.#).

Par saistošo noteikumu Nr.9/2015 „Grozījumi Aknīstes 
novada domes 2009.gada 21.oktobra saistošajos noteiku-

mos Nr.13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem
 Aknīstes novada iedzīvotājiem, izvērtējot to 

materiālo stāvokli” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da-

ļas 19.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,

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

Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.
9/2015 „Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra

saistošajos noteikumos Nr.13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem
Aknīstes novada iedzīvotājiem, izvērtējot to materiālo stāvokli””. 

Par izsoles noteikumu Nr.1/2015 „Par Aknīstes novada
 pašvaldībai piederošu zemes gabalu nomas tiesību 

iegūšanu” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da-

ļas 27.punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.,19.punktu,
2015.gada 23.marta pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas lē-
mumu Nr. 3,

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

Izsolīt nomas tiesības uz Aknīstes novada pašvaldībai piedero-
šajiem nekustamajiem īpašumiem (zemes gabali bez apbūves tie-
sībām ar lietošanas mērķi - lauksaimniecībā izmantojamā zeme):

Asares pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.5644 005 0224, pla-
tība - 1,4 ha;

Asares pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.5644 004 0271, pla-
tība - 6,2 ha.

Apstiprināt Aknīstes novada domes izsoles noteikumus
Nr.1/2015 „Par Aknīstes novada pašvaldībai piederošu zemes ga-
balu nomas tiesību iegūšanu”. 

Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt ne-
kustamo īpašumu nomas tiesību izsoli.

Par pašvaldības kustamās mantas automašīnas
 FORD TRANSIT atsavināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Publiskas per-
sonas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.pun-
ktu, 4.panta pirmo un otro daļu, 6.panta otro daļu, 10.pantu,
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas no-
vēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā
2015.gada 23.marta pašvaldības mantas atsavināšanas komisi-
jas lēmumu Nr. 3,

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

Atsavināt Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošo automa-
šīnu FORD TRANSIT, reģ.Nr. ER7447, pārdodot to izsolē. 

Apstiprināt automašīnas FORD TRANSIT nosacīto cenu – EUR
330,00 (trīs simti trīsdesmit euro 00 centi) un noteikt, ka tā ir iz-
soles sākumcena. 

Apstiprināt automašīnas FORD TRANSIT izsoles noteikumus. 
Uzdot Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai

veikt automašīnas FORD TRANSIT izsoli. 

Par Gārsenes pils apsaimniekošanas nākotnes iecerēm
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da-

ļas 8.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,

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

Ar 01.08.2015. izveidot struktūrvienību Gārsenes pils, kas ne-
pieciešama pašvaldības autonomo funkciju veikšanai Aknīstes no-
vada administratīvajā teritorijā.

Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās da-

ļas 3.punktu, Administratīvā procesa likuma 63.pantu pirmās da-
ļas 3.punktu, kā arī izvērtējot Andra Lielā 2015.gada 20.marta ie-
sniegumā Nr.267 izteikto lūgumu par deklarētās dzīves vietas ziņu
anulēšanu  Olitai Čerņikovai,

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

Anulēt ziņas par O.Č. deklarēto dzīves vietu.
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Par Aknīstes novada domes priekšsēdētājas 
vietnieces iesnieguma izskatīšanu

Pamatojoties uz Aknīstes novada domes priekšsēdētājas vietnieces
iesnieguma izskatīšanu, S.Pudānes iesniegumu,

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

Atbrīvot domes priekšsēdētājas vietnieci Skaidrīti Pudāni no
Aknīstes novada domes priekšsēdētājas vietnieces amata pēc pašas
vēlēšanās.

Par Aknīstes novada domes priekšsēdētāja 
vietnieka ievēlēšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 40.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,

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

Ievēlēt Aivaru IELEJU par neatbrīvotu Aknīstes novada domes
priekšsēdētājas vietnieku.

Par SIA „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs”
valdes locekļa I.Eiduka pilnvaru pagarināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 9.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla da-
ļām un kapitālsabiedrībām” 11.pantu, 14.pantu, 48.panta pirmās
daļas 3.punktu,

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

Iecelt Ivaru EIDUKU par SIA „Aknīstes veselības un sociālās
aprūpes centrs” valdes locekli līdz 25.03.2018.

Uzdot Ivaram Eidukam reģistrēt izmaiņas valdes locekļa piln-
varu termiņā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

Aknīstes novada domes 
IZSOLES NOTEIKUMI Nr.1/2015

„Par Aknīstes novada pašvaldībai
piederošu zemes gabalu nomas 

tiesību iegūšanu”

Izsoles organizētājs: Aknīstes novada pašvaldība, reģ. Nr.
90000026441, Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads.

īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība;
izsoles metode: atklāta mutiska zemes nomas tiesību izsole ar aug-

šupejošu soli;
izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela 7, Aknīste,

Aknīstes novads;
izsoles laiks: 2015.gada 27.aprīlis plkst. 11.00;
izsoli vada: Aknīstes novada pašvaldības Mantas atsavināšanas

komisija.
Ziņas par izsolē iznomājamo nomas objektu:

katra nekustamā īpašuma (nomas objekts) nomas tiesību izso-
li veic atsevišķi, kuru sāk ar katra nomas objekta noteikto nosacī-
to nomas maksu gadā;

maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā;
papildus nomas maksai Nomnieka pienākums ir maksāt nekus-

tamā īpašuma nodokli par nomas objektu.
Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoli tiek publicēts Aknīstes

novada domes mājas lapā www.akniste.lv. Paziņojums par izsoli iz-
liekams pašvaldības administratīvajā ēkā pie informācijas stenda pir-
mā stāva vestibilā. 

Par zemes nomas tiesību izsoles dalībnieku var kļūt maksātspē-
jīgas juridiskas personas, kā arī fiziskas personas, kuras noteikta-

jā termiņā iesniegušas pieteikumu uz šo izsoli, izpildījušas visus iz-
soles priekšnoteikumus un kurām nav nekustamā īpašuma nodok-
ļa  parādu par Aknīstes novada administratīvajā teritorijā esošajiem
nekustamajiem  īpašumiem.  

Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties izsolē, var
pieteikties Aknīstes novada pašvaldībā līdz 2015.gada 24.aprīlim darb-
dienās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30.

Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai piedalītos nomas
tiesību izsolē Aknīstes novada pašvaldības Mantas atsavināšanas ko-
misijai šādi dokumenti: 

Fiziskām personām: 
- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēša-

nos iegādāties nomas objekta lietošanas tiesības saskaņā ar šiem
izsoles noteikumiem; 

- jāuzrāda pase; 
- izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību
Juridiskām personām: 
- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēša-

nos iegādāties nomas objekta lietošanas tiesības saskaņā ar šiem iz-
soles noteikumiem; 

- izziņa (oriģināls), ko ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas die-
nas izsniegusi kompetenta valsts institūcija, kas apliecina, ka izso-
les dalībniekam nav nodokļu parādu;

- juridiskās personas pārstāvja tiesības apliecinošs dokuments:
Uzņēmuma reģistra izziņa (oriģināls uzrādīšanai, kopija iesniegšanai)
par amatpersonu pārstāvības un paraksta tiesībām un pilnvara, kas
apliecina iesniegumu parakstījušās amatpersonas tiesības parakstīt
un iesniegt iesniegumu juridiskās personas uzdevumā, ja komersantu
pārstāv persona, kas nav norādīta Uzņēmuma reģistra izziņā.

Iesniegums par piedalīšanos izsolē kopā ar norādītajiem dokumentiem
iesniedzams Aknīstes novada pašvaldībā Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes
novads, no sludinājuma publicēšanas dienas Aknīstes novada domes
mājas lapā www.akniste.lv līdz 2015.gada 24.aprīlim, plkst.14.30. 

Saņemot iesniegumu par piedalīšanos zemes nomas tiesību iz-
solē, tiek sastādīts izsoles dalībnieku saraksts, kurā tiek fiksēts kat-
ra dalībnieka vārds, uzvārds vai juridiskais nosaukums, saņemša-
nas datums un laiks, iesniegumu iesniegšanas secībā. 

Starp zemes nomas tiesību izsoles dalībniekiem ir aizliegta vieno-
šanās, kas varētu ietekmēt nomas tiesību izsoles rezultātu un gaitu. 

Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ
netiek atdoti. 

Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku sarakstā. Izsolē
var piedalīties, ja iesniegums iesniegts sludinājumā noteiktajā ter-
miņā un izpildīti izsoles priekšnoteikumi. 

Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 
- nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrā-

cijas termiņš; 
- nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie dokumenti; 
- rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nomas tiesību izsoles no-

teikumiem.

p j j
 Kadastra Nr.5644 005 0224 Kadastra Nr.5644 004 0271 

Nosaukums "Ilz tes", Asares pagasts, 
Akn stes novads 

"Piekrastes", Asares pagasts, 
Akn stes novads 

Lietošanas m r is Lauksaimniec b  
izmantojam  zeme 

Lauksaimniec b  izmantojam  
zeme 

Kopplat ba (ha) 1,4 6,2 
t.sk. lauksaimniec. 
izmantojam  zeme (ha) 1,4 4,6 

Nosac t  nomas maksa 
gad  (1,5% gad  no 
iznom t  zemes gabala 
kadastr l s v rt bas)  

8,07 32,97 

Nomas maksas 
paaugstin juma solis 
izsoles gait  

EUR 1,00 EUR 4,00 

Nomas l guma termi š 
(gados) 10 10 

Ties bas nodot nomas 
objektu vai t  da u 
apakšnom  

N  N  

Ties bas apb v t zemes 
gabalu N  N  
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Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu eksemplārā
izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms izsoles sākšanās aplieci-
na, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem. 

Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas numuru. 
Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nomas objektu. Uzziņas

pa tālr.28685224. 
Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam izpaust

jebkādas ziņas par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem. 
Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram (pro-

tokolistam) reģistrācijas apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz
izsoles dalībnieka reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģis-
trācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram. 

Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ierodas ne ma-
zāk kā divi dalībnieki, kuri reģistrēti noteiktajā kārtībā. Ja uz izso-
li reģistrējies tikai viens dalībnieks, nomas objekta lietošanas tie-
sības piedāvā vienīgajam izsoles dalībniekam.

Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem re-
ģistrētajiem dalībniekiem, izsoles vadītājs izsoli atliek uz 15 minūtēm,
bet pēc tam nomas objekta lietošanas tiesības piedāvā vienīgajam
izsoles dalībniekam. 

Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus apstip-
rināt gatavību piedalīties  izsolē. 

Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kar-
tīti ar numuru. Katrs šāds solījums ir dalībnieka apliecinājums, ka
viņš palielina izsolāmā objekta cenu par noteikto nomas objekta ce-
nas pieauguma apmēru. Ja neviens no dalībniekiem pēdējo augstāko
cenu nepārsola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto
augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. 

Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena nomas objekta
tiesības ir nodotas personai, kas nosolījusi pēdējo augstāko cenu.
Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši vienu un to pašu cenu,
priekšroka nomas tiesību piesķiršanā ir dalībniekam, kurš pirmais
no viņiem saņēmis izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību. 

Dalībnieks, kas, nosolījis visaugstāko cenu izsolē, tiek ierakstīts
izsoles protokolā, kurā norāda dalībnieka

– juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs un no-
solītā cena; 

- fiziskas personas: vārds, uzvārds, personas kods un nosolītā cena. 
Dalībnieks, kas, konkrētam nomas objektam nosolījis pēdējo aug-

stāko cenu, izsoles vietā nekavējoties ar savu parakstu apliecina, ka
protokolā norādītā cena atbilst tai, ko viņš ir nosolījis. 

Izsoles dalībnieks, kurš nomas objektu nosolījis, bet neparakstās
protokolā, uzskatāms par atteikušos no nosolītā objekta. Šajā ga-
dījumā Mantas atsavināšanas komisija ir tiesīga attiecīgo dalībnieku
svītrot no dalībnieku saraksta. Tad Mantas atsavināšanas komisija
pēdējam pārsolītājam dalībniekam piedāvā nomas objekta tiesība
par viņa nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par nomas objektu pirm-
spēdējo augstāko cenu solījuši vairāki dalībnieki, izsoli nekavējo-
ties atkārto no pirmspēdējās augstākās cenas. 

Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks ap-
stiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto
cenu. 

Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles apstiprina
Mantas atsavināšanas komisija. 

Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome pirmajā do-
mes sēdē pēc izsoles dienas, pieņemot lēmumu par izsoles rezul-
tātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar nomas tiesību
ieguvēju.

Nomas tiesību pretendents septiņu darbdienu laikā pēc zemes no-
mas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta zemes nomas
līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu. Ja
iepriekš minētajā termiņā nomas tiesību pretendents līgumu nepa-
raksta un neiesniedz attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka nomas
tiesību pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies. 

Ja nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis augstāko nomas mak-
su, atsakās slēgt nomas līgumu, iznomātājs secīgi piedāvā nomas
līgumu slēgt tam nomas tiesību pretendentam, kurš nosolīja nāka-
mo augstāko nomas maksu.

Nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis nākamo augstāko no-
mas maksu, atbildi par piedāvājumu slēgt nomas līgumu sniedz divu
nedēļu laikā pēc tā saņemšanas dienas. Ja nomas tiesību pretendents
piekrīt parakstīt nomas līgumu par paša nosolīto augstāko nomas
maksu, septiņu darbdienu laikā pēc minētā paziņojuma nosūtīšanas
viņš paraksta nomas līgumu.

Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem Aknīstes no-
vada pašvaldības Mantas atsavināšanas komisija. Atkārtota nomas
tiesību izsole notiek saskaņā ar šiem noteikumiem.

Sūdzības par Mantas atsavināšanas komisijas darbību iesniedzamas
Aknīstes novada pašvaldībā 3 (trīs) darba dienu laikā no izsoles dienas. 

Izsoles dalībnieki var iepazīties ar nomas objekta izsoles notei-
kumiem un saņemt sīkāku informāciju par nomas objektu Aknīstes
novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no
2015.gada 25.marta līdz 2015. gada 24.aprīlim darbdienās no 8.00
līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 12.00 un
no 12.30 līdz 14.30, iepriekš saskaņojot. Tālrunis uzziņām: 22029315. 

Izsole notiks 2015. gada 27.aprīlī plkst. 11.00, Aknīstes novada
pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novadā, LV-5208.

Aknīstes novada domes
IZSOLES NOTEIKUMI Nr.2/2015

par Aknīstes novada pašvaldības
īpašumā esošas automašīnas FORD

TRANSIT atsavināšanu

1. Izsoles organizētājs Aknīstes novada pašvaldība, reģ. Nr.
90000026441, adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads.

1.1. Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība.
1.2. Pārdošanas metode: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
2. Izsoles vieta Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela

7, Aknīste, Aknīstes novads.
3. Izsoles laiks 2015.gada 20.aprīlī plkst. 11.00
4. Izsoles komisija     komisijas priekšsēdētāja: Liene Valaine

komisijas locekļi:             Ilze Ieleja
Jānis Gavars

Sekretāre:                        Ināra Buiķe
5. Izsoles priekšmets pašvaldības īpašumā esošā automašīna

FORD TRANSIT, valsts Nr. ER7447, izlaiduma gads 1995.
6. Izsoles sākumcena EUR 330,00 (trīs simti trīsdesmit euro 00

centi)
7. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt automašīnu

dabā, no pirmdienas līdz ceturtdienai no 8.00 līdz 17.00, un piekt-
dienās no 8:00 līdz 14:30, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu pa
tālruni 28685224

8. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 30,00 (trīs-
desmit euro 00 centi)

9. Samaksas kārtība -samaksa veicama EUR (eiro). 
10. Izsoles dalībniekiem jāreģistrējas Aknīstes novada pašval-

dībā, skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes
novadā, laikrakstā “Aknīstes novada vēstis” un Aknīstes novada pa-

švaldības interneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā termiņā, ie-
priekš samaksājot drošības naudu 10 % apmērā no izsolāmā kustamās
mantas nosacītās cenas EUR 33,00 (trīsdesmit trīs euro 00 centi) un
reģistrācijas nodevu EUR 14,23 (četrpadsmit euro 23 centi). Drošības
nauda un reģistrācijas nodeva uzskatāma par iesniegtu, ja attiecīgā nau-
das summa ir ieskaitīta izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. 

11. Gadījumā, ja pieteiksies viens pretendents, kustamais īpašums
tiks pārdots vienīgajam 

pretendentam, ja viņš pārsolīs izsoles sākumcenu. 
12. Samaksa par objektu tiek veikta, pārskaitot naudu Aknīstes no-

vada pašvaldības, reģistrācijas  Nr.90000026441 A/S „SEB banka” ban-
kas kontā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 3003 7, bankas kods UNLALV2X. 

13. Visa izsolē nosolītā cena (tai skaitā drošības nauda) tiek uz-
skatīta par kustamā īpašuma pirkuma  maksu. 

14. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta kustamā īpa-
šuma pirkuma maksā. 
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15. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties izso-
lē, var pieteikties Aknīstes novada 

pašvaldībā līdz 2015.gada 17.aprīlim darbdienās no 8.00 līdz 12.00
un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30
līdz 14.30. Tālrunis uzziņām: 28685224.. 

16. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai piedalītos iz-
solē, kustamā īpašuma pirkšanai  jāiesniedz Aknīstes novada pa-
švaldībā šādi dokumenti: 

16.1. Fiziskām personām: 
-Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos

iegādāties atsavināmo kustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles no-
teikumiem; 

-jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu, jā-
iesniedz kopija); 

-dokuments, kas apliecina izsoles reģistrācijas maksas samaksu
(uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija); 

- dokuments, kas apliecina nodrošinājuma samaksu (uzrādot ori-
ģinālu, jāiesniedz kopija). 

16.2. Juridiskām personām: 
-Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos

iegādāties atsavināmo objektu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 
-dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks) vai attie-

cīgās pārvaldes institūcijas lēmums par kustamā īpašuma iegādi; 
-apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) noraksts vai izraksts par

pārvaldes institūciju amatpersonu) kompetences apjomu; 
- dokuments, kas apliecina izsoles reģistrācijas maksas samak-

su (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija); 
- dokuments, kas apliecina nodrošinājuma samaksu (uzrādot ori-

ģinālu, jāiesniedz kopija).
- noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juridisko perso-

nu izsolē (uzrādot pasi). 
17. Ja nepieciešams, no attiecīgā valsts reģistra iestādes Aknīstes

novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija var pieprasīt zvē-
rināta revidenta vai licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās
personas gada pārskatu. 

18. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ
netiek atdoti. 

19. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku sarakstā.
Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteik-
tajā termiņā un izpildīti izsoles priekšnoteikumi. 

20. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 
-nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrā-

cijas termiņš; 
-nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie dokumenti; 
-rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt kustamā īpašuma atsavināšanas

izsoles noteikumiem.
21. Aknīstes novada pašvaldības Mantas atsavināšanas komisijas

izsoles noteikumu eksemplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms
izsoles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem. 

22. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību. 
23. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt kustamo īpašumu.

Uzziņas pa tālr.28685224. 
24. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam izpaust

jebkādas ziņas par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem. 
25. Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram

(protokolistam) reģistrācijas apliecību, uz kuras pamata viņam iz-
sniedz izsoles dalībnieka reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst
reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram. 

26. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ierodas ne
mazāk kā divi dalībnieki, kuri reģistrēti noteiktajā kārtībā. 

27. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem
reģistrētajiem dalībniekiem, izsoles vadītājs izsoli atliek uz 15 mi-
nūtēm, bet pēc tam objektu piedāvā pirkt vienīgajam izsoles da-
lībniekam, ja tas pārsola izsoles sākumcenu. 

28. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus ap-
stiprināt gatavību piedalīties izsolē. 

29. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas
kartīti ar numuru. Katrs šāds solījums ir dalībnieka apliecinājums,
ka viņš palielina izsolāmā objekta cenu par noteikto cenas pieau-
guma apmēru EUR 30,00. Ja neviens no dalībniekiem pēdējo aug-

stāko cenu nepārsola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo no-
solīto augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. 

30. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena objekts ir
pārdots personai, kas nosolījusi pēdējo augstāko cenu. Ja vairāki da-
lībnieki vienlaicīgi nosolījuši vienu un to pašu cenu, priekšroka pirkt
objektu ir dalībniekam, kurš pirmais no viņiem saņēmis izsoles da-
lībnieka reģistrācijas apliecību. 

31. Dalībnieks, kas nosolījis visaugstāko cenu izsolē tiek ierak-
stīts izsoles protokolā, kurā norāda dalībnieka

– juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs un no-
solītā cena; 

- fiziskas personas: vārds, uzvārds, personas kods un nosolītā cena. 
32. Pircējs, kas nosolījis pēdējo augstāko cenu, izsoles vietā ne-

kavējoties ar savu parakstu protokolā  apliecina tajā norādītās ce-
nas atbilstību nosolītajai cenai. 

33. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet neparakstās pro-
tokolā, uzskatāms par atteikušos no nosolītā objekta. Šajā gadījumā
Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija ir tiesī-
ga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un viņam ne-
tiek atmaksāta dalības maksa un drošības nauda. Tad pārsolītajam pir-
cējam izsoles komisija piedāvā atsavināmā kustamā īpašuma pirkšanu
par viņa paša nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo kus-
tamo īpašumu pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vairāki dalībnie-
ki, izsoli nekavējoties atkārto no pirmspēdējās augstākās cenas. 

34. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs kustamā īpašuma
izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarak-
stā savu pēdējo solīto cenu. 

35. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kurš
nosolījis kustamo īpašumu, saņem rēķinu samaksas veikšanai. 

36. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēgšanai. 
37. Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākum-

cenu vai arī izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, 7 die-
nu laikā kopš izsoles nav iesniedzis komisijai bankas dokumentus
par to, ka attiecīgie norēķini ir nokārtoti, viņš zaudē tiesības uz at-
savināmo kustamo īpašumu. Izsole šajā gadījumā tiek paziņota par
nenotikušu. Reģistrācijas nodeva un drošības nauda attiecīgajam da-
lībniekam netiek atmaksāta. 

38. Atkārtota izsole tiek paziņota saskaņā ar šiem noteikumiem. 
39. Izsoles dalībniekiem, kas pārtraukuši solīšanu izsoles gaitā,

drošības nauda tiek atmaksāta nedēļas laikā pēc izsoles, bet reģis-
trācijas nodeva netiek atmaksāta. 

40. Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies uz iz-
soli, drošības nauda un reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta. 

41. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu, 7 dienu lai-
kā kopš izsoles jāpārskaita starpība starp nosolīto cenu un iemak-
sāto drošības naudu Aknīstes novada pašvaldības norēķinu kontā. 

42. Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles apstip-
rina Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija. 

43. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada pašvaldībā pēc
tam, kad saņemts bankas dokuments, kas apliecina iemaksu veik-
šanu par nosolīto kustamo īpašumu. 

44. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, pēc iemaksas
veikšanas atsakās parakstīt pirkšanas līgumu, kurš sastādīts atbilstoši at-
savināmā objekta izsoles noteikumiem, viņš zaudē tiesības uz nosolīto
objektu. Reģistrācijas nodeva un drošības nauda šādam dalībniekam ne-
tiek atmaksāta. Tādā gadījumā tiek izziņota atkārtota izsole. 

45. Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods, atkāpšanās
no līguma u.tml.) par tā nepildīšanu. 

46. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem Aknīstes
novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija. Sūdzības par iz-
soles komisijas darbību iesniedzamas Aknīstes novada pašvaldībā. 

47. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles noteiku-
miem un saņemt sīkāku informāciju  par atsavināmo kustamo īpa-
šumu Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes
novadā, no 2015.gada 26.marta līdz 2015. gada 17.aprīlim darb-
dienās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās no 8.00
līdz 12.00 un no 12.30 līdz 14.30. Tālrunis uzziņām: 22029315. 

49. Izsole notiks 2015.gada 20.aprīlī plkst. 11:00, Aknīstes no-
vada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novadā,
LV-5208.
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Par ceļu un ielu fonda mērķdotācijas sadalījumu 
2015.gadam un darba algām

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
6.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta
11.03.2008. noteikumu Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts auto-
ceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” Aknīstes
novada ceļu un ielu fonda Nolikumu (apstiprināts 16.12.2010. do-
mes sēdē, prot. Nr.17, 21.#),

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

Noteikt Aknīstes novada ceļu un ielu fonda līdzekļu nesadalā-
mo daļu 2015.gadā – EUR 7114.

Apstiprināt Aknīstes novada ceļu un ielu fonda līdzekļu EUR
110207 sadalījumu 2015.gadam:

Apstiprināt atlīdzību atbildīgajiem par ceļu un ielu fondu (6%
no pārvaldei iedalītajiem ceļu un ielu fonda līdzekļiem):

Aknīstē – EUR 359,25, t.sk., EUR 299,72 darba alga, EUR 59,53

darba devēja soc.nod.;
Asares pagastā – EUR 109,42, t.sk., EUR 88,53 darba alga, EUR

20,89 darba devēja soc.nod.;
Gārsenes pagastā – EUR 82,33, t.sk., EUR 66,62 darba alga, EUR

15,71 darba devēja soc.nod.

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

ļas 6.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.un 5.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,

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

Ņemt kredītu Valsts kasē EUR 20 000,00 Aknīstes vidusskolas
zēnu mājturības ēkas remontam uz 10 gadiem.

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,
J.Vanags, A.Zībergs, V.Čāmāne, G.Geida); PRET – nav; AT-
TURAS – 2 (A.Voitiške, I.Lunģe), Aknīstes novada dome NO-
LEMJ:

Atcelt Aknīstes novada domes sēdes 28.05.2014. lēmuma (prot.
Nr.7, 7.#) „Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu” 2.punktu.

Lēmumus publicēšanai sagatavoja
Aknīstes novada pašvaldības

Kancelejas vad.I.Buiķe

2015.gada 11.martā
Aknīstes novada domes ārkārtas sēdē pieņemtie lēmumi

g
Pils ta vai 

pagasts 
M r dot cija 

2015.g. 
Korekcija 

+ vai - 
Kop  

Akn ste 64416 +664 65080 
Asares pag. 26339 -584 25755 
G rsenes pag. 19452 -80 19372 

Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plānotie ieņē-
mumi 2015.gadam ir 2032197 EUR, plānotie izdevumi –
2349398 EUR.

Pašvaldības lielākie izdevumi plānotajā 2015.gada budžetā ir:
Izdevumi par apkuri EUR 48520
Izdevumi par elektroenerģiju EUR 52200
Transporta pakalpojumi EUR 15329
Pārējie administratīvie izdevumi EUR 65203
Ēku, būvju un telpu remonts EUR 10892
Informācijas sistēmu uzturēšana EUR 10551
Pasākumu organizēšanas izdevumi EUR 25795
Biroja preču iegāde EUR 10793
Kurināmā iegāde EUR 10330
Degvielas iegāde EUR 43395
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas
materiāli EUR 46866
Ēdināšanas izdevumi EUR 33894
Procentu maksājumi Valsts kasei EUR 15349
Kapitālais remonts un rekonstrukcija EUR 300770
Bezdarbnieku stipendijas EUR 13200
Sociālā dienesta pabalsti EUR 48500
Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei EUR 33385
Aizņēmumu atmaksa EUR 170702
Budžeta uzturēšanas izdevumu transferti EUR 148288

Administrācijas budžetā lielākie izdevumi plānoti pārējiem ad-
ministratīvajiem izdevumiem EUR 17100. Tie ir novada avīzes iz-
došanas izdevumi, līdzfinansējumi projektiem, suvenīru iegāde pre-
zentācijām, televīzijas raidījumu un citi izdevumi. Informācijas sis-
tēmu uzturēšanai paredzēti EUR 5950. Izdevumiem par apkuri plā-
noti EUR 7500. Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāliem
paredzēti EUR 5008. 

Aknīstes vidusskolas budžetā lielākie izdevumi plānoti apkurei
EUR 21000 un elektroenerģijas patēriņam EUR 8500. Skolēnu ēdi-
nāšanas izdevumiem ieplānoti EUR 9757. Šogad paredzēts ņemt aiz-

Pašvald bas pl notos ie mumus veido: 
 

Nosaukums Apstiprin tais gada 
pl ns, EUR 

Ien kuma nodok i 1134459 
pašuma nodok i 126092 

Pašvald bu nodevas un kancelejas 
nodevas 

1400 

Naudas sodi un sankcijas 100 
Ie mumi no pašvald bas pašuma 
p rdošanas 

16000 

Valsts budžeta transferti 642716 
Ie mumi pašvald bu budžet  no 
cit m pašvald b m 

44000 

Budžeta iest žu ie mumi 67430 
KOP  2032197 

 
P c ekonomiskaj m kategorij m izdevumi sapl noti š di: 

Nosaukums Apstiprin tais gada 
pl ns, EUR 

Atalgojums 940043 
Darba dev ja VSAOI 221287 
Komand jumi un dienesta braucieni 1143 
Pakalpojumi 283729 
Kr jumi, materi li, energoresursi, 
prece, biroja preces un invent rs 

155350 

Izdevumi periodikas ieg dei 2497 
Procentu maks jumi 15349 
Pamatkapit la veidošana 311299 
Soci lie pabalsti 99711 
Aiz mumu atmaksa 170702 
Pašvald bu budžeta uztur šanas 
izdevumu transferti 

148288 
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Izdevumu pl ns p c funkcion laj m kategorij m : 
 

Nosaukums Apstiprin tais gada 
pl ns, EUR 

Izpildvara, finanšu darb ba 282990 
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33828 

Bibliot kas 51600 
Kult ras centri, nami, klubi 118744 
Pirmsskolas izgl t ba un 
pamatizgl t bas 1.posms 

192408 
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ņēmumu Valsts kasē  vidusskolas zēnu mājturības ēkas remontam
EUR 20000. Pie vidusskolas budžeta ir ieplānoti līdzekļi transfer-
tmaksājumiem EUR 39000. Tie ir maksājumi, kas jāveic par izglī-
tības iegūšanu tiem bērniem, kuri mācās citās skolās, bet deklarē-
tā dzīvesvieta ir Aknīstes novadā. Šajā summā ir plānoti līdzekļi arī
Viesītes sporta skolas līdzfinansēšanai.

Asares pamatskolas plānotajā budžetā lielākos izdevumus sastāda
apkure EUR 6130 un skolēnu ēdināšanas izdevumi EUR 6582.

PII Bitītes plānotajā budžetā lielākie izdevumi ir par apkuri EUR
19600, bērnu ēdināšanas izdevumi EUR 14910 un izdevumi par elek-
troenerģiju EUR 5700.

Kultūras un sporta budžetā lielākos izdevumus sastāda pārējie
administratīvie izdevumi EUR 18925, Šajā summā ir kultūras pār-
valdes uzturēšanas izdevumi EUR 11300, veselības veicināšanas pro-
grammas izpildes izdevumi EUR 1500, autoratlīdzības izdevumi  u.c.
Dažādu pasākumu organizēšanai 2015.gadā plānoti EUR 25795.
Gārsenes kultūras nama zāles remontam plānots ņemt aizņēmumu
Valsts kasē  EUR 50000.

Sociālā dienesta budžetā lielākos izdevumus sastāda pabalsti EUR
86511, no tiem: 

GMI pabalsti EUR 16000
dzīvokļu pabalsti EUR 12000
pabalsti veselības aprūpei EUR 13000
pārējie pabalsti (ēdināšanas, soc, garantijas

bāreņiem un audžuģimenēm, transporta 

izdevumu kompensācijas skolēniem,
pārējie maksājumi iedzīvotājiem EUR 12126

maksājumi iedz. pēc pašv.saistošajiem not.) EUR 33385

Pie sociālā dienesta budžeta ir plānoti transfertmaksājumi par so-
ciālo iestāžu pakalpojumu sniegšanu EUR 108000. Tās ir maksas
pansionātiem un bērnu namiem, kuros mīt mūsu novada iedzīvo-
tāji.

Tautsaimniecības budžetā lielākie plānotie izdevumi ir par elek-
troenerģiju EUR 11400. Pārējie administratīvie izdevumi plānoti EUR
13800, no tiem EUR 2867 ir būvvaldes uzturēšanas izdevumi, pā-
rējos izdevumos plānota NĪ vērtēšana, robežu plānu izgatavošana,
kokmateriālu zāģēšana,  zāles appļaušana u.c. Transportlīdzekļu uz-
turēšanai un remontiem paredzēti EUR 6000, degvielai EUR 31000,
kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāliem EUR 14300. Šo-
gad tautsaimniecības budžetā ir paredzēta līdzekļi Aknīstes kapli-
čas jaunbūves pabeigšanai EUR 125008 un Augšzemes ielas re-
montdarbu pabeigšanai EUR 161865, no tiem projekta „Augšzemes
un Skolas ielu rekonstrukcija Aknīstes pilsētā” līdzekļi EUR 159386. 

Asares pagasta pārvaldes budžetā lielākie  izdevumi paredzēti sa-
maksai par elektroenerģiju EUR 8400 un apgaismojuma ierīkoša-
nai Ancenē EUR 11200.

Aknīstes novada pašvaldībai 2015.gadā ir jāatmaksā saņemtie aiz-
ņēmumi EUR 170702.

Materiālu sagatavoja M. Nastaja

„Mēs esam atgriešanās tauta
Ar varu, ar viltu no dzimtajiem pavar-

diem svešumā rauta,
Mēlēm un zobeniem pļauta,
Un tomēr- iznīcībai nepakļauta..”

Šīs Alberta Kreņevska, bijušā gārse-
nieša,  rindas iekaltas Gārsenes Represēto
piemiņas akmenī, kuras ļoti trāpīgi rakstu-
ro to dienu notikumus un latviešu tautas
sīkstumu. 

Pasākuma ieskaņā daļā Aknīstes novada
represētie, novada vadība, skolēni, visi, kam
šī diena ir īpaša devās uz Represēto piemi-
ņas vietām Aknīstē, Asarē un Gārsenē, lai ko-
pīgi atcerētos latviešu tautai liktenīgos no-
tikumus un noliktu ziedus pie pieminekļiem
Represētajiem ļaudīm. Piemiņas pasākumus
organizēja Aknīstes novada kultūras darba

vadītāja Kristiana Kalniete un Aknīstes kul-
tūras darba organizētāja Aiga Andruškeviča

sadarbībā ar Aknīstes novadpētniecības pul-
ciņu (vadītāja Olga Vabeļa), Aknīstes vi-
dusskolas, Asares un Gārsenes pamatskolas
skolēniem un skolotājiem . Katrā piemiņas
vietā tika skaitīta dzeja, lasīti atmiņu stāsti,
nolikti ziedi un aizdegtas sveces. 

Pasākuma turpinājumā Aknīstes nova-
da Domes zālē goda viesiem Aknīstes no-
vada pašvaldības Domes priekšsēdētāja Vija
Dzene pasniedza ziedus, bet turpinājumā
tika skatīta Dzintras Gekas dokumentālā fil-
ma „Kur palika tēvi“. Filma stāsta par vie-
nu no baisākajām dienām Latvijas vēstu-
rē - 1941.gada 14.jūnija deportāciju.

Pēcpusdienā kafejnīcā „Kalniņā” repre-
sētie, baudot uzkodas un malkojot tēju, ka-
vējās atmiņās, priecājās par saulaino pava-
sara dienu un pateicās novada vadībai par vi-
ņiem veltīto uzmanību.

L. Prande

Aizvadīti represēto piemiņas pasākumi
Aknīstes novadā
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27. februārī Aknīstes novada Gārsenes pagastā tika atzīmēta 120.
dzimšanas diena dižākajam gārsenietim- Augškurzemes partizānu
pulka izveidotājam un komandierim, virsleitinantam, Lāčplēša or-
deņa kavalierim, Aviācijas pulka komandierim, Latvijas armijas ģe-
nerālim Jānim Teodoram Indānam. Pasākums tika atklāts ar piemiņas
brīdi pie piemiņas plāksnes, kur bija pulcējušies gan pagasta un no-
vada ļaudis, gan pārstāvji no Gaisa spēku aviācijas bāzes, Kara mu-
zeja, veterānu kora un Zemessardzes orķestra. 

Īpašu noskaņu radīja  Aknīstes novada jaunsargu goda sardze.
Piemiņas brīdi atklāja Aknīstes novada domes priekšsēdētāja Vija

Dzene, bet veterānu kora izpildījumā skanēja vairākas patriotiskas
dziesmas. Atdodot godu un pieminot dižo personību, pie plāksnes
tika nolikti ziedi un iedegtas sveces. 

Sagaidot viesus, Gārsenes pils zālē svētku noskaņu radīja Valsts
Zemessardzes saksofonisti. Pasākumu atklāja kultūras darba vadī-
tāja Kristiana Kalniete ar gārsenieša Alberta Kreņevska dzejoli:

„Avotā nenogrimst zvaigznes,
Avotā spožāk tās mirdz-
Līdz pat debesīm tiecas stari, 
Tiem līdzi zaigo sirds.
Avotā nenodziest ugunskuri, 
Avotā spilgtāk tie deg-
Līdz pat debesīm blāzmo liesmas,
No aukstuma dvēseli sedz.
Avotā satiekas likteņi,
Avotā atveras mūžs-
Līdz pat mūžībai zvaigznes un ugunskuri
Skaidros avota ūdeņos plūst.”

Klātesošos uzrunāja Gaisa spēku aviācijas bāzes komandieris,
pulkvedis Aivars Mežors, atzīmējot J. Indāna dižumu, kas izpau-
dās drosmē, vienkāršībā un labestībā. 

Turpinājumā bija Gārsenes pamatskolas skolēnu un skolotāju
priekšnesums, kurš izcēlās ar sirsnību un patiesu piederību savam

pagastam. Dziesmas skanēja gan Aknīstes vidusskolas, gan vete-
rānu kora izpildījumā. 

Aknīstes vidusskolas jaunietis Gatis Davidāns, interesējoties par
vēsturi, bija sagatavojis prezentāciju par Jāņa Indāna apbalvojumiem,
kuru prezentēja Gita Pērkone.

Kara muzeja vēsturnieks Mārtiņš Mitenbergs pateicās par vēs-
tures liecību saglabāšanu, bet Gaisa spēku kapteinis Kaspars Skudrovs
prezentēja Lielvārdes aviācijas bāzi mūsdienās. 

Novadnieks, viens no pasākuma idejas autoriem, Alberts Kreņevskis
uzrunā  atzīmēja šīs spilgtās personības –Jāņa Teodora Indāna ie-
guldījumu Latvijas attīstībā un vēsturē, bet noslēgumā  aizkustinoši
noskaitīja dzejoli no sava krājuma “Es turpinu uz tēva mājām iet...”,
kurš izdots 2000. gadā. 

Pasākuma izskaņā Kristiana un Aiga pateicās visiem ,kuri pie-
dalījās pasākuma organizēšanā, īpaši atzīmējot četras izcilas per-
sonības, kuras varētu dēvēt par novada „enciklopēdijām”- Albertu
Kreņevski, Edīti Puleri, Ausmu Bērziņu un Andreju Spoli.

Gārsenes pilī neformālā gaisotnē sarunas un atmiņu stāsti un dzies-
mas skanēja ilgi...

L. Prande

Projektu nedēļa Asares pamatskolā
Asares pamatskolā projektu nedēļa notika no 23.- 27.februārim.

Darba bija daudz, jo šīs nedēļas moto bija - ‘’Esi radošs!’’. Tad nu
bērni centās parādīt, cik izdomas, fantāzijas, radošuma ir katrā no
viņiem. Konsultējoties pie skolotājiem, vecākiem, vecvecākiem, tapa
darbi, ko piektdien 27.februārī skolēni prezentēja.

Šajā dienā Aknīstes novada Gārsenes pagastā tika atzīmēta 120.
dzimšanas diena Augškurzemes partizānu pulka izveidotājam un ko-
mandierim, virsleitnantam, Lāčplēša ordeņa kavalierim, Aviācijas
pulka komandierim, Latvijas armijas ģenerālim Jānim Teodoram
Indānam. Tāpēc arī Asares pamatskolā projektu nedēļas noslēgu-
mā pirms paveikto darbu prezentācijas tika organizēts neliels pa-
sākums, kurā varēja gūt informāciju par šo dižo gārsenieti un ap-
lūkot foto attēlus no viņa dzīves. Arī Gārsenes pasākumā piedalī-
jās pārstāvji no mūsu skolas.
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Šogad bērni mēģināja strādāt grupās, tā ar savu darbu priecēja
8. – 7.klases meitenes Diāna un Tatjana, viņas skolotājas Zinovijas

pavadībā mūs iepazīstināja ar krievu tautas svētkiem – Masļeņicu,
ar šo svētku rotaļām, tradīcijām. Visi varēja izgriezties virpuļu vir-
puļos rotaļās, tika pacienāti ar svētku cienastu.

Skaistu kokgrebumu -mājas norādi radīja Dinārs. Kristīne bija
izveidojusi aprakstu par Nikolā Teslu- cilvēku, kas apsteidza lai-
ku. Digna mūs aizveda sporta pasaulē, stāstot par Latvijas sla-
veniem sportistiem. Vēl viens grupas darbs bija 5.klases meite-
ņu Diānas un Lāsmas veidotais projekts par ceļotāju iemīļota-
jām vietām Latvijā.

Sākumskolas bērni arī bija čakli gatavojuši savus projektu dar-
biņus. Dažam bija palīdzējusi mamma, citam tētis. Mēs tikai prie-
cājamies, ka vecāki atrod laiku darboties kopā ar saviem bērniem.
Mīļie vecāki, ja jūs zinātu, kā mirdz Jūsu bērnu acis, kad, stās-
tot par projektu, var palielīties, ka piepalīdzējis kāds no vecā-
kiem! Protams, galvenajam darītājam jābūt pašam bērnam, bet
atbalsts noder vienmēr. Tā projekta ietvaros Markusam tapa lie-
la māja no kartona, Aivijai ‘’binoklis’’, lai varētu ieraudzīt pir-
mos putnus, kas atlido no siltajām zemēm. Ainārs ar tēta palī-
dzību izgatavoja putnu būri, gaidot lidoņu atgriešanos.

Asares pamatskolas kolektīvs

Jau vairāk nekā mēnesis pagājis,
kopš tiešraidē uzzinājām pozitīvo ziņu,
ka Aknīstes vidusskola ir uzņemta
“Samsung Skola nākotnei” apmācību
programmā „Skolotājs 3.0“.
Atgādināsim, ka Aknīstes vidusskolas

izaicinājums šajā projektā ir izveidot digitālo mācību materiālu viet-
ni dažādos priekšmetos. Šajā laikā ir notikušas dažādas aktivitā-
tes.

13. februārī, Tallinā, Tehniskās universitātes inovāciju centrā
“Mektory” norisinājās 1.apmācību modulis: “Mūsdienīga izglītī-
ba un skolēnu vajadzības”. Tā ietvaros tika noorganizētas interaktīvas
lekcijas skolu komandām un to mentoriem: “Līderi pasaulē, cilvē-
ka potenciāla attīstība mūsdienās”, Arta Biruma; „21.gadsimta iz-
glītība un nākotnes izglītības līderi”, Ieva Margeviča
Grinberga; “Emocionālā inteliģence un tās loma izglītībā”,
Zuarguss; „Digital Turn” Igaunijā un skolotāju loma tajā, Marts
Lampere; Valgas skolas digitālo pārmaiņu projekts; „Skolotājs 3.0”
skolu komandu pārmaiņu projekta izstrāde un vērtēšana”, Zane Oliņa.

17. februārī mūsu skolā viesojās Samsung projekta men-
tors Rūdolfs Kalvāns– Izglītības un Zinātnes ministrijas resora
Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju jomas vecākais eksperts.

Tikšanās laikā mentors pastāstīja par sevi, tikās ar skolas projekta
komandu un visiem skolas pedagogiem, kā arī pārrunāja ar pro-
jekta komandu turpmākās aktivitātes izaicinājuma realizācijai, snie-
dza profesionālus padomus digitālo mācību līdzekļu izveidošanai.

17.februārī notika 1.praktiskā no-
darbība skolas pedagogiem par video ma-
teriālu izveidi, izmantojot lietotni
MovieMaker.

5.martā, mūsu skolas komandai bija
patiess prieks atkārtoti satikties ar men-
toru Rūdolfu Kalvānu un pārējām projekta
“Samsung Skola nākotnei” komandām,
lai kopīgi piedalītos apmācību 2.modulī
“Kā būt pārmaiņu līderim”. 

Nodarbības notika koka ēku renovā-
cijas centrā “Koka Rīga”. 2.moduļa ap-
mācības vadīja divi atraktīvi un zinoši va-
dītāji – treneri: Jolanta Cihanoviča un
Reinis Upenieks.

10.martā pedagogi piedalījās 2.prak-
tiskajā nodarbībā Aknīstes vidusskolā, lai apgūtu prezentāciju vei-
došanu ar lietotni PowerPoint.

Skolēnu brīvlaika nedēļā 16.-20.martā skolā norisinās aktīvs darbs
pie projekta mācību materiālu izveides - video stundu filmēšana,
pedagogu prezentāciju iesniegšanas, Gmail kontu izveides u.c. ak-
tivitātēm. Paldies BJC video pulciņa vadītājam Valērijam
Venediktovam un Visvaldim Dzenuškam par palīdzēšanu.

Lai mums veicas 21.gadsimta izglītības izaicinājumos, kuri pie-
prasa apgūt jaunus pamatprincipus, lai nodrošinātu mūsu skolēnu
nākotnes vajadzības!

„Samsung Skola Nākotnei.Skolotājs 3.0“
projekta aktivitātes Aknīstes vidusskolā
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18.martā 1.-4.klašu skolēni, kuri vēlējās brīvdienas pavadīt ci-
tādāk, nekā ierasts, no rīta ieradās skolā, lai kopīgi ar klašu audzi-
nātājām dotos ekskursijā pa savu Aknīstes novadu. 

Pirmā vieta, ko apskatījām, bija Aknīstes uzņēmēju Ineses un Jura
Sorokinu izveidotā kafejnīca. Tagad tā ir ieguvusi plašākas telpas,
skolēni ar interesi vēroja un iemēģināja vietas pie galda, ēdot frī krtu-
peļus un uzdzerot sulu. Skolēni saprata- lai dzīvē kaut ko sasnieg-
tu, pirms tam ir daudz jāstrādā. Arī tagad Ineses Sorokinas diena
sākas jau 6.00 no rīta un beidzas 23.00.

Pēc tam braucām uz Gārseni, kur dzīvo un saimnieko Andris
Zībergs. Viņš audzē augļu kokus un ogulājus. Pie mājas mūs sagaidīja
jaukā, mīlīgā un labsirdīgā kucīte, kura saņēma gandrīz visu bēr-
nu glāstus. Saimnieks mums pastāstīja, kas jādara dārzā un kā jā-
izzāģē ābeļu zari, lai raža būtu labāka. Daudzi zēni gribēja palīdzēt

un izmēģināja savu roku darbā. Paldies arī Andrim Zībergam par
āboliem, ko vairākus mēnešus skolā skolēni ēda programmā “Skolas
auglis”’.

Zemnieks Egons Tuņķelis nodarbojas ar graudkopību, bērni ar
interesi vēroja lielos traktorus un kombainus. Apskatījām dīķus, kur
var labi atpūsties makšķerējot. Izbaudījām atpūtu, ēdot rudzu mai-
zi ar medu un dzerot bērzu sulas. Cik tas bija garšīgi un veselīgi!

Tālāk mūsu ceļš aizvijās līdz Ancenei pie uzņēmēja Aiņa un
Miervalda Čāmāniem. Skolēni redzēja vietējo degvielas uzpildes
staciju, lielu angāru, kur tiek remontēta dažāda veida tehnika, viņu
birojs – grāmatvedība, veikals, bet pamatnodarbošanās ir graudkopība
un lopkopība, kur tiek audzētas gaļas govis. Čāmānu saimniece sko-
lēnus pacienāja ar tēju un cepumiem, jo vēl bija jābrauc pie nāko-
šajiem uzņēmējiem – Vadima Timohova. Šeit bērniem bija iespē-
ja vērot, ko var pagatavot no koka: guļbūves mājas, pirtis, lapenes,
suņu būdas u.c. lietas no koka. Vispirms tiek sagatavoti baļķi, attī-
rīti no mizas, tad tos slīpē, ar īpašiem cirkuļiem tiek atmērīts un no-
mērīts, visbeidzot talkā nāk zāģis… Skolēni savā acu priekšā va-
rēja vērot īstu darba paraugdemonstrējumu, kā viens baļķis tiek uz-
likts nākošajam. Daudzi skolēni izteica vēlēšanos nākt šeit strādāt,
kad izaugs lieli.

Pateicoties mūsu grupas gidei  direktorei Aijai Voitiškei, skolē-
ni tika iepazīstināti ar kultūrvēsturiskiem pieminekļiem Gārsenes
un Vilkupes kapos, bērni uzzināja teiku par Gārsenes pils Zilo dāmu,
par pazemes eju un daudzām citām interesantām lietām.

Jāteic, ka diena bija izdevusies, bērni bija apmierināti, jo katrā
ekskursijā, vai tā ir tālu, vai tuvu, ikvienam ir iespēja uzzināt kaut
ko jaunu. Paldies visiem, kas mūs uzņēma, veltīja mums savu dār-
go laiku - lai jums veicas turpmākajos darbos!

Elita Zariņa

1. – 4.klašu skolēnu ekskursija brīvlaikā
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26.un 27.februārī biedrība „Gaļas liellopu audzētāju biedrība“
ELFLA pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi“ ak-
tivitātes „Arodapmācības“ apakšaktivitātes „Nozares speciālistu lī-
meņa mācību organizēšana“ ietvaros Aknīstes novada Asares pa-
gasta SIA „Siliņi” konferenču zālē rīkoja divu dienu reģionālo se-
mināru „Gaļas liellopu ganāmpulku veselība: Parazītu izraisīto sli-
mību simptomi, novēršanas profilakse un apkarošana“ (Nr. 14-00-
L11114-000151).

Dalībnieki bija no Viesītes, Jēkabpils, Ilūkstes, Viļakas, Rēzeknes,
Aizkraukles, Aknīstes u.c. novadiem. 

Mācības vadīja Dr.med.vet. Dace Keitāne un  mag. med. vet. Anna
Krūkliete.

Parazīti ganāmpulkiem rada lielus materiālos zaudējumus, tāpēc
mācību laikā, savstarpēji diskutējot, tika aktualizētas šādas tēmas:

Parazitožu ierosinātāju iekļūšana saimniecībās;
Parazitožu iedalījums un izraisītās slimības;
Pretparazitārie profilakses pasākumi;
Slimību simptomi un pirmās palīdzības sniegšanas liellopiem.
Pirmajā dienā notika teorētiskās nodarbības, bet otrajā -SIA „Siliņi”

liellopu novietnē notika praktiskās nodarbības analīžu ņemšanā. Gaļas

lopiem tās tika noņemtas, lai pārbaudītu, kādi parazīti sastopami šajā
ganāmpulkā.

SIA „Siliņi” Šarolē šķirnes gaļas lopus audzē kopš 2004. gada.
Pašlaik ganāmpulkā ir vairāk kā sešdesmit gaļas govis un teles.
Saimniecība realizē gaļas šķirnes jaunbuļļus un telītes dažādām sa-
imniecībām Latvijā. Teļus pārdod eksportam gan izsoļu namā, gan
uz vietas saimniecībā. 

Šī praktiskā semināra laikā ar dažādu uzskates līdzekļu palīdzī-
bu tika apskatīti raksturīgākie parazīti, to izplatība un lokalizēša-
nas iespējas. Semināra dalībnieki uzdeva jautājumus par dažādām
problēmām, uz kuriem saņēma kompetentu speciālistu atbildes un
ieteikumus. Seminārā tika uzsvērs, ka barošana, turēšanas apstāk-
ļi, augstas imunitātes nodrošināšana, palielina lopu aizsardzības spē-
jas pret parazītu uzbrukumiem un slimībām. 

Ar šo semināru SIA „Siliņi” aizsākusi jaunu darbības jomu- or-
ganizēt pieredzes apmaiņas un mācību seminārus. Lai saimnieko-
tu veiksmīgi, nepārtraukti jāmācās un jāpilnveidojas. Šo dzīves gud-
rību Valentīna un Miervaldis Čāmāni apguvuši un īsteno savā uz-
ņēmumā.

L. Prande

Asares pagastā SIA „Siliņi” 
mācās gaļas liellopu audzētāji 

Aknīstes novadā jau par tradīciju kļuvis tas, ka ik gadus nefor-
mālā gaisotnē tiekas novada uzņēmēji un zemnieki, lai satiktos, pār-
runātu notikušo, dalītos pieredzē pirms jaunā darba cēliena. Novada
iedzīvotāji ir mūsu galvenā vērtība, un viņu atbalsts ir vajadzīgs no-
vada izaugsmē. 13.marta vakarā Gārsenes kultūras namā svētkus
atklāja Aknīstes novada Domes priekšsēdētāja Vija Dzene pateicoties
uzņēmīgajiem ļaudīm, kuri strādā paši un dod darba iespējas arī ci-
tiem, maksā nodokļus, sakārto novada teritoriju un veicina tās at-
tīstību un atpazīstamību. Novada lauku attīstības konsultante Irēna
Butkus atzīmēja un prezentācijā ar nosaukumu „Kas jauns, kaimiņ?”
parādīja to zemniekus un uzņēmēju veikumu, kuri iepriekšējā gadā
īstenojuši dažādas jaunas idejas. Aknīstes novada Domes atzinību
par inovatīvu saimniekošanu  saņēma :

Ainis Čāmāns- par ERAF projekta „Transporta apkopju un
remonta centra izveide „ īstenošanu. Tā platība ir 500 m2 un 200
m2 - administrācijas telpas, kas ietver konferenču zāli un ofisu). Centrs
aprīkots ar pacēlāju, metināšanas, plazmas griešanas riepu montāžas
(vieglajām un smagajām mašīnām, traktortehnikai) iekārtām. Radītas
divas darba vietas. 

Valentīna Čāmāne- par  SIA „Siliņi” jaunas darbības jomas  aiz-
sākšanu - pieredzes apmaiņas un mācību seminārus organizēšanu
savā saimniecībā. Lai saimniekotu veiksmīgi, nepārtraukti jāmācās

un jāpilnveidojas.
Inese un Juris Sorokini- par banketu zāles renovēšanu. Tagad

uzņēmēji piedāvā mājīgas, moderni un gaumīgi iekārtotas telpas pa-
šiem pasākumiem un banketiem.

Dāvis Plikšs- z/s „Saltupju” autoremonta darbnīcu pārvaldnieks,
kurš sniedz pakalpojumus automašīnu un lauksaimniecības tehni-
kas remontā gan Aknīstes, gan kaimiņu novadu iedzīvotājiem. Viņš
veiksmīgi uzsācis saimniekošanu dzimtajā pusē, izbaudot darba sma-
gumu un dažreiz birokrātijas slogu.

Aknīstes novada zemnieki un uzņēmējiem
darbs mijas ar atpūtu
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Kārtējais sveiciens avīzes lasītājiem. Par
ko runāsim šoreiz? Par to, ka dzīve nestāv
uz vietas, tuvojas pavasaris, mainās garas-
tāvoklis: cilvēki kļūst priecīgāki, emocio-
nālāki, liriskāki. Un tieši martā mēs sanācām
Aknīstes Senioru centrā uz ikmēneša Apaļā
galda tikšanos, lai pabūtu  kopā dzejas at-
mosfērā, palasītu vai norunātu katram sev tu-
vas dzejas rindas. 

Durvis uz  dzejas pasauli atvēra Zigrīda
Jasineviča ar novadnieka Imanta Auziņa dze-
joli „Pavasaris”. Klausītājiem paveicās, jo pa-
sākumā piedalījās ilggadējā latviešu valodas
un literatūras skolotāja  Anna Žindiga, kura
ar savu degsmi atklāja literatūras garīgo vēr-
tību, valodas skaistumu un vārda lielo spē-
ku. Dziļi aizkustinošs bija stāstījums par dižo
latviešu dzejnieku Raiņa un Aspazijas dzī-
vi un grūto, sarežgīto daiļrades ceļu. Annas
stāstījumu papildināja Marijas  Ribickas ru-
nātās  Raiņa dzejas rindas. Visiem klausītā-
jiem tuva ir Ārijas Elksnes dzeja ar savu vien-
kāršību, jo viss rakstītais ir dzejnieces sirds
izsāpēts, viņas neatkārtojumā talanta atspulgs. 

Mūsu paaudzes cilvēki mīl dzeju. Šajā die-
nā Senioru centra apmeklētāju skaits bija itin
kupls, un vairāki bija paņēmuši līdzi kādu sava
mīļākā autora dzejas krājumu. Un tā ir lie-
lākā garīgā vērtība! Tā nav ne bērnu spēle,
ne vecuma vājība, bet gan vēlme dalīties sa-
vās domās, pārdzīvojumos, sirds bagātībā.

Gribu akcentēt klausītāju lielo interesi par
Aknīstes novadā agrāk dzīvojušajiem lite-
rātiem. Aknīstiešiem tuvas ir rindas par mūsu
mazo, bet skaisto pilsētiņu. ”Lasot šādas dze-
jas rindas, dvēsele atsaucas katram vārdam
kā tuvam, dārgam cilvēkam”, dalījās ar do-
mām Zinovija Ribāka, kura iepazīstināja klā-
tesošos ar mūsu novadnieces Naulas
Dzirkales dzejoļiem. Vairākus no saviem dar-
biem dzejniece veltījusi tieši Aknīstei – mūsu
„mazajai kabatiņai”. Autorei vārds ‘’dzim-
tene” nav abstrakts jēdziens, bet konkrēta
Dzirnavu ieliņa, pa kuru Naula ik rītu gāja
uz darbu, Svētavots un Radžupes krasti.
Dzejolī „Sēlijas sirdī” Dzirkale priecājas par
pilsētiņas izaugsmi.

Savai dzimtajai pusei, skaistākajām jau-
nības atmiņām vienkāršas, patiesi izjustas
dzejas rindas veltījuši kādreizējie aknīstie-
ši - Ināra Druva (Tiltiņa) un Rolands  Ķerubiņš
-Krastiņš. Atmiņās par šiem skolasbiedriem
dalījās īpaši skaistu sirmu matu īpašniece,
1959.gada Aknīstes vidusskolas absolvente
Ritma Kunicka. ”No mūsu klases nav mi-
nistru, bet mēs bijām   un esam vienkārši un
sirsnīgi cilvēki.” Ļoti emocionāli un aiz-
kustinoši Ritmas kundze nolasīja Druvas dze-
joli „Paspēt” no dzejas krājuma „Sirds dzir-
de”. Un atzīmēja, ka Ināras lirika ir ļoti  in-
tīma, viņa ir jūtu, nevis prāta dzejniece. Vecās
un vidējās paaudzes aknīstieši atceras
skaisto vietu Dambītes ar Radžupītes stāvo

krastu, ievām un Vientuļo priedi, kura uz-
klausījusi daudzus mīlestības vārdus, varbūt
pat zvērestus vai solījumus. Šodien Vientuļās
priedes vairs nav, bet tās vietā ir skaists dze-
jolis, kuru uzrakstīja dzejnieks – novadnieks
Rolands Krastiņš. Mūsu mīlestības simbo-
lam autors veltījis dzejoli „Vientuļā priede”,
savukārt Ritma norunāja šo dzejoli mūsu
Saimes istabā sanākušajiem. 

Lirisko atmosfēru pasākumā bagātināja
tautiņdziesmu pulciņš ”Čukuriņš”, nodzie-
dot dziesmu „Virši zili, virši sārti” ar Elīnas
Zālītes vārdiem. Daža laba klausītāja acīs ra-
dās asaru atspulgs, jo tikai mūsu vecuma cil-
vēki spēj izprast dzejoļa dziļo domu. Skaistu
lappusi stāstījumā par savu mīļāku dzejnie-
ku Imantu Ziedoni atvēra Olga Voitiške. Un
izrādās, ka autors vairākkārt viesojies viņas
ģimenē un uzdāvinājis dzejoļu krājumu „Ak,
dzīvīte.” Vienu no Ziedoņa dzejoļiem, kas
publicēts šai krājumā, Olga mums nolasīja
un pasākuma dalībnieki nodziedāja patrio-
tisko Raimonda Paula  dziesmu „Svētvakars”
ar Imanta Ziedoņa vārdiem.

Sev tuvus dzejoļus runāja mūsu cienīja-
mās kundzes Anna Koponāne, Agnese Ruža
un Aija Romulāne. Olga Pāvulāne nolasīja
pašsacerētu dzejoli krievu valodā. Paldies
Jums, godājamās kundzes! Gribu pieminēt
šī pasākuma dalībnieces, kuras savas ve-
cumdienas vada Aknīstes sociālajā mājā -
Janinu Lužieni un Ilgu Timofejevu. Var ti-

Aknīstes seniori atver Dzejas lappuses

Sarmīte Poša-  par veiksmīgu mājražošanu, kur saimniecībā iz-
audzētie augļi, ogas un dārzeņi pārtop ievārījumos, čatnijos, žāvē-
jumos un sukādēs. Produkcija tika izstādīta Jelgavā mājražotāju un
amatnieku kontaktbiržā un vietējā tirgū.  

Gita Liepa – par atvērtu tūrisma saimniecību, kur paralēli ga-
ļas liellopiem, skatāmi savdabīgi dzīvnieki un putni. Pieauguši un
bērni ar prieku var vērot gaļas kazas, ponijus, pāvus u.c.

Ilona Lapiņa – par skulptūru un kompozīciju veidošanu no sav-
dabīgiem materiāliem- putām, sūnām. Skaistās, dabiskās skulptū-
ras rotā gan dārzus, gan uzņēmumus., kā arī regulāri tiek apmek-
lētas izstādes, mājražotāju un amatnieku kontaktbiržas.   

Andris Zībergs- par dalību LAD projektā „Skolas auglis”, kā
rezultātā Aknīstes vidusskolas un Asares un Gārsenes pamatskolu

skolēni tiek apgādāti ar saimniecībā izaudzētiem āboliem.
Zemniekus un uzņēmējus sveica pārstāvji no Lauku atbalsta dienesta.

Muzikālo priekšnesumu sniedza Krustpils novada jauktā vokā-
lā ansambļa ,,Krustpilieši’’ koncerts. Tā dalībnieks un reizē arī lauk-
saimnieks Andris Felss atzīmēja, ka ir priecīgs tikties ar saviem ko-
lēģiem. Vakara gaitā A.Felss vēl vairākkārt ar savu ģitāru un at-
raktivitāti iesaistīja klātesošos kopīgā dziedāšanā. Vakara gaitā bal-
les viesi iestiprinājās pie kafejnīcas „Kalniņā” gaumīgi un bagātī-
gi klātiem galdiem, bet uz jestru danci aicināja grupa „Lifts” .

Pateicība atbalstītājiem A/S „Rīgas dzirnavnieks”, SIA
„Minerāls”, SIA „Kastaņzieds”, SIA ”Sedumi”, IU „Viss dārzam”
un Aknīstes novada pašvaldībai.

L. Prande 
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kai apbrīnot šo kundžu uzstāšanās drosmi
publikas priekšā, kas tika atalgota ar siltiem
applausiem. Janinas kundze deklamēja lie-
tuviski - savā dzimtajā valodā.

Savdabīgu noskaņu pasākuma beigās ra-
dīja Raimonda Paula dziesma  ar Guntara
Rača vārdiem „Nekur nav tik labi kā mājās”.

Šis dzejolis ir tuvs dažāda vecuma cilvēkiem
ne tikai Latvijā un Aknīstē, bet to bieži dzied
arī mūsu tautieši, kuri aizbraukuši un dzīvo
ārzemēs. Cik sirsnīgi šī dziesma skanēja mūsu
pasākuma noslēgumā!

Manuprāt, dzejas stunda izdevās, jo ne-
bija  vienaldzīgo un malā stāvētāju. Mīļš pal-

dies visiem tiem, kuri piedalījās pasākumā
un bagātināja viens otru ar emocijām, zinā-
šanām, kā arī atklāja savas dvēselas skais-
tumu, inteliģenci un dzīves pieredzi. Uz tik-
šanos 7.aprīļa Joku pasākumā!

Patiesā gandarījumā, 
Apaļā galda vadītāja Lilija Pupiņa

Gadi iet , bet dzīve nestāv uz vietas, tā turpinās jebkurā vecu-
mā. Atrast savu sirds aicinājumu, nodarboties ar sev sirds tīkamām
lietām, pārvarēt grūtības cenšas arī Aknīstes seniori. Februāris ir zie-
mas pēdējais mēnesis. Mēs visi esam noguruši no ziemas pelēcī-
bas, tādēļ gribas meklēt dzīvei jauns krāsas, ienest kādu gaišuma
mirkli, izrauties no ikdienas rūpēm. 

Kā spožs gaismas stariņš Aknīstes senioriem bija brauciens uz
Daugavpils teātra izrādi ”Īsa pamācība mīlēšanā”. Teātra apmek-
lējumam gatavojāmies ilgāku laiku, jo bija jāatliek nauda biļetei,
tās jāiegādājas, jāsarunā transports. Rūpju lielāko daļu uzņēmās Lilija
Pupiņa. Katra iziešana no mājas mūsu vecumā, ir liels notikums,
jo gribas izskatīties labi, gribas sevi palutināt atrast piemērotu tēr-
pu. Satraukumu rada tikšanās tik lielā kompānijā, kur netrūkst jaut-
ru sarunu un smieklu. Mūsu izvēlētā izrāde ir ļoti muzikāla un at-
raktīva, bet tai pašā laikā tajā nopietni tiek meklētas atbildes uz jau-
tājumu- kas ir cilvēcība un mīlestība?, kas ir svarīgāk- ārējais vai

iekšējais. 
Lugas autors ir Rūdolfs Blaumanis, bet izrādē daudz skan po-

pulārā komponista Raimonda Paula mūzika un dziesmas. Savu ra-
došo attieksmi pilnībā atklāj režisors O. Šapošņikovs. Ļoti intere-
sants skatuves iekārtojums, spraiga darbība, muzikalitāte un aktie-
ru kustības, jautras dejas. Smējāmies no sirds, jo garlaicīgi nebija
ne mirkli. Divas stundas paskrēja vēja spārniem. 

Braucot mājās, autobusā dalījāmies iespaidiem un nolēmām, ka
šis nebūs pēdējais brauciens uz teātra izrādēm, jo šāda izraušanās
no ikdienas rūpēm dod spēku kaut uz laiku aizmirst par slimībām,
grūtībām, nepadarītiem darbiem, par vientulību. Šie kopā būšanas
mirkļi mūs bagātināja arī garīgi. 

Sirsnīgs paldies mūsu šoferītim Ivaram Mažeikam , kurš piekrita
izbrīvēt savu laiku, lai aizvestu mūs uz Daugavpili. 

Teātra izrādes apmeklētāja Z. Ribāka. 

Braucam uz teātri? Braucam!

Sēļu linu dvieļu izstāde būs apskatāma
Aknīstes novadpētniecības muzejā līdz
Lieldienām.

Lins ir viens no senākajiem audumiem,
kura izmantošana sniedzas ļoti senā pagāt-
nē, šo augstvērtīgu produktu atzina jau Senajā
Ēģiptē. Lins simbolizēja vieglumu, tīrību un
labklājību. Linu izstrādājumi – dvieļi, krek-
li, palagi - cilvēku pavadīja no dzimšanas brī-
ža līdz aiziešanai mūžībā.

Linu dvieļu tapšanas process arī bija grūts
un ilgstošs. Mūsu senči sēļi daudz un sma-
gi strādāja, lai dvieļi būtu izturīgi un skais-
ti. Par to var izlasīt arī tautasdziesmās.

Lai bij grūti,kam bij grūti,
Grūti nabaga liniņam;
Plūc matiņus, sit galviņu,
Vēl iemērc upītē,
Vispēdīgi salauzīja
Starp trejiem kociņiem.(L.t.dz.)
Kad linu pogaļas paliek brūnas, tad linus

plūc. Tos sien kūļos un liek dīķī mērcēties
uz 2-3 nedēļām, ja laiks bija auksts, lini tur
palika pat visu mēnesi.Tad tos izklāja uz lau-
ka un ļāva kalst, līdz šķiedra sāka atdalīties.

Pēc tam tos veda mājās, lika rijā vai pirtī, sa-
statīja uz lāvas un kaltēja. Lai lini labāk iz-
kalstu, pirti kurināja.

Beidzot linus varēja arī paistīt. To darīja
ar īpašu mašīnu jeb privotu, kurai bija 3 ruļ-
ļi 2 metru platumā. Mašīnu grieza zirgi un
ruļļi griezās, starp tiem lika linus, kuri tika
salauzti un palika tikai šķiedra. Ja lini bija
mitri, caur ruļļiem tos izlaida 2-3 reizes. Tagad
linus varēja vest uz stalli, kur tos izkulstīja,
lai atbrīvotos no spaļiem jeb kauliņiem. Tad
nesa mājās un uz asa susekļa atsukāja pakulas,
kamēr palika tīrs lins un ar ratiņu varēja vērpt
dziju. Savērpto dziju vārīja pelnos, tad upē
to izskaloja un ļāva saulē balināties. Tagad
varēja aust dvieļus vai darināt citus linu iz-
strādājumus. Katra rokdarbniece centās iz-
rotāt savu darbu ar skaistām mežģīnēm un
izšuvumiem.

Februāra beigās un martā Aknīstes no-
vadpētniecības muzejā ir apskatāma sēļu linu
dvieļu izstāde. Ir iespēja aplūkot apmēram
50 linu dvieļus un katrs no tiem ir neatkār-
tojams un īpašs ar savu rakstu, ornamentu vai
monogrammu. Izšūtie attēli un pantiņi vēs-

ta par autoru gaumi un dzīves gudrību.

Mazgājies,tautudēls,
Skaidrajā ūdenī,
Tad varēsi slaucīties
Tautumeitas dvielītī.(L.t.dz.)

Mūsu vecmāmiņas un vecvecmāmiņas
dvieļos ieauda savas dzīves pieredzi, mīļu-
mu, skaistuma izjūtu un izpratni par pasau-
li. Šie mākslas darbi izstaro mīlestību, rūpību
un dzimtenes saules gaismu. Linu dvielis ir
skaista un simboliska saikne starp paaudzēm.

Tā kā linu dvieļu izstāde būs apskatāma
tikai līdz Lieldienām, tad visi, kas to vēl nav
apmeklējuši, ir mīļi gaidīti Aknīstes novad-
pētniecības muzejā. Paldies visiem, kas pie-
dalījās izstādes tapšanā, it īpaši muzeja va-
dītājai Olgai Vabeļai par izstādes noorgani-
zēšanu. Paldies arī izstādes apmeklētājiem,
kuri atrada brīvo laiku un atnāca aplūkot skais-
tos dvieļus. Lai arī turpmāk izdodas viss ie-
cerētais!

Danute Bašķe-Rutkovska

Sēļu linu dvieļu stāsts...

Linu dvielis cilvēku pavadījis no dzim-
šanas brīža līdz aiziešanai mūžībā.

Katrs dvielis ir neatkārtojams ar savu rak-
stu, ornamentu, izšūto attēlu, monogram-
mu. Dvielī ieausta mūsu vecmāmiņu, vec-
vecmāmiņu dzīves gudrība, izpratne par
pasauli, mīļumu un skaistuma izjūtu. Šie

mākslas darbi izstaro rūpību, mīlestību un
dzimtenes saules gaismu. Linu dvielis ir
skaista un simboliska saikne starp paau-
dzēm.

Dvieļu izstādi Jūs varēt aplūkot līdz 15.
martam.

Gita Pērkone, 10. kl. skolniece

Sēļu  linu dvieļu izstāde
Aknīstes novadpētniecības

muzejā
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Popgrupas dalībnieks
Artis Mežaraups piedalās
mazo vokālistu konkursā

”Cālis – 2015”
Jēkabpils tautas namā, šī gada, 27.martā, jau 24 gadu pēc kār-

tas organizēja mazo vokālistu konkursu „Cālis – 2015”.
Konkursa dalībniekam jābūt līdz 5 gadu jaunam (ieskaitot), jā-

pārstāv Jēkabpils pilsēta, Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes vai
Aknīstes novads. 

Konkursa dalībniekus vērtēja mūzikas jomu pārstāvoša un kom-
petenta žūrija, trīs cilvēku sastāvā – Agnese Levinska, Kristīne Studāne
Indriksone, Aigars Godiņš. Tika vērtētas dalībnieka vokālas pras-
mes, skatuves sniegums un repertuāra atbilstība. Katrs konkursa vo-
kālists nopelnīja savu nomināciju, bet tikai viens ieguva titulu „Cālis
– 2015”.

Mūsu novadu pārstāvēja piecgadnieks, pirmskolas izglītības ie-
stādes „Bitīte” audzēknis un Aknīstes BJC popgrupas dalībnieks Artis
Mežaraups. Viņš ieguva nomināciju „Cālis – džentelmenis”. Artis
klātesošās publikas nedalītu uzmanību un žūrijas pārstāvjus pozi-
tīvi pārsteidza ar divām dziesmām. Viņš izpildīja maza pavāra dzies-
mu „Milti put” (Dz.Rinkules Zemzares vārdi un D.Labes mūzika)
un dziesmu „Susurs” (M.Lasmanes vārdi un P.Brūvera mūzika).

Atzinīgus vārdus par Arta priekšnesumu teica šī konkursa
Krustmāte un speciāliste kultūras un interešu izglītības jautājumos
Ludmila Bērziņa. 

Milzīgs paldies jāsaka popgrupas vadītājai Madarai Ozoliņai par
ieguldīto darbu Arta Mežaraupa sagatavošanā mazo vokālistu kon-
kursam „Cālis – 2015”. Liels paldies Arta vecākiem, kas atrada lai-
ku, lai dēlu atvestu uz daudzajiem papildmēģinājumiem pēc darba
un brīvdienās! Paldies Violai Jasmanei par dziesmu pavadījumu spē-
lēšanu mēģinājumos un konkursā! Paldies Aijai Vidžai par pavāra
cepures un priekšauta darināšanu! 

Sagatavoja E.Ķiķēna.

7. martā Aknīstes vidusskolas sporta zālē notika ikgadējās Aknīstes
novada iestāžu un organizāciju sporta spēles, kuru mērķis bija po-
pularizēt dažādus sporta veidus darba kolektīvu strādājošo vidū, vei-
cināt veselīgu dzīvesveidu. Sacensības organizēja Aknīstes kultū-
ras darba vadītāja Aiga Andruškeviča un Aknīstes vidusskolas spor-
ta skolotāja Olita Treine.

Piedalījās četras komandas „Bitīte”, „Aknīstes vidusskola”,
„Asare”, „Gārsene”. Sacensības notika gan tradicionālos sporta vei-
dos- volejbolā, gan atraktīvos- , basketbola metienos ar čību, fut-
bolā, „kērlingā”, „biatlonā” un kombinētajā stafetē. Tika nominē-
ti 8. marta meitene un puisis. Arī līdzjutējiem bija iespēja nopelnīt
balvas. 

Godpilno pirmo vietu izcīnīja „Aknīstes vidusskolas” komanda.
Otrā vieta- „Bitītei”.”, trešā- „Gārsenei”, ceturtā „Asarei”.

L. Prande

Aizvadītas ikgadējās novada iestāžu un
organizāciju sporta spēles

Teātra diena Aknīstes
novadā

Katru gadu marta nogalē  teātra cilvēki visā pasaulē atzīmē
Starptautisko teātra dienu, kuru1961. gadā iedibināja UNESCO
Starptautiskais teātra institūts (International Theatre Institute (ITI).
Tās mērķis ir izplatīt Starptautiskās teātra dienas vēstījumu pasau-
lei, apsveicot ikvienu, kam teātris ir darbs, atpūta, ikdiena un svēt-
ki. Par godu tam, 28.matrtā visas dienas garumā Aknīstes novada
Gārsenes pagastā tika organizēts pasākums, kura laikā tika īsteno-
tas dažādas aktivitātes - mācības, mājas darbu parāde, teātra izrā-
des skatīšanās, atpūta neformālā gaisotnē. Gārsenē bija ieradušies
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Neretas, Mazzalves, Asares, Gārsenes un Aknīstes amatierteātri,
Srazdumuižas amatierteātris un Iļģuciema kultūras centra nomales
teātris «5. Tramvajs».

Dienas pirmajā pusē notika nodarbības runas, kustību un ak-
tiermeistarības mākslā, kuras profesionāli un atraktīvi pasniedza ak-
tieris un režisors Daugavpils teātrī Māris Korsiets un Daugavpils
teātra aktrise Kristīne Veinšteina.

Pēcpusdienā teātru kolektīvi skatītāju un ekspertu vērtējumam

rādīja savu mājas darbu. Vienu sižetu katrs kolektīvs spēlēja dažādā
teātra mākslas žanrā. Ikdienišķa sadzīves aina tika pasniegta kā farss,
traģikomēdija, dzeja, drāma un komēdija. 

Turpinājumā Strazdumuižas amatierteātris (Rīga) rādīja Gunāra
Priedes lugu „Udmurtijas vijolītes”.

Pēc pozitīvām emocijām piesātinātas dienas, vakarā Aknīstes ama-
tierteātra režisore Veronika Papaurele, novada kultūras darba vadītāja
Kristiana Kalniete un Aknīstes  kultūras darba vadītāja Aiga
Andruškeviča pateicās kolektīviem, pasniedzot apliecinājumus par
dalību aktiermeistarības mācībās, māju rupjmaizes klaipu un čat-
niju, kas dotu  spēku arī turpmāk dzīvi izspēlēt un svinēt, jo dzīvi
izspēlēt nenozīmē to notrallināt, bet gan pierādīt, ka cilvēks ir  kaut
kas vairāk ...

Vakarā pasākuma dalībnieki piedalījās akcijā „Zemes stunda”,
kad uz vienu stundu visā pasaulē tiek izslēgta gaisma. Šis akcijas
ietvaros ar svecēm un lukturīšiem visi devās uz Gārsenes pili, kur
noslēpumainā gaisotnē klausījās nostāstos par pils „Zilo dāmu”.

Īpaša pateicība Sarmītei Pošai par čatnijiem un z/ s „’Rātes” sa-
imniecei Valērijai par garšīgajām maltītēm visas dienas garumā.

L. Prande

27.marta pēcpusdienā PII ”Bitītes” bērni aicināja savus vectēti-
ņus un vecmāmiņas, lai pateiktos viņiem par mīlestību, labestību
un gādību, sniedzot koncertu, sūtot bučas un kopīgi uzdancojot. 

Bērnu dārza audzinātājās mīt neizsmeļams radošais potenciāls,
jo katrs pasākums tiek sagatavots īpaši un neatkārtojami.

Vispirms pasākuma vadītāji dziedot aicināja vecvecākus izvin-
grināt kājiņas, rociņas, pirkstiņus un actiņas. Turpinājumā bērni dzie-
dāja, dancoja un deklamēja dzejoļus. Rūķīšu grupiņas bērni aicināja
savus vecvecākus uz jautro „putniņu” deju. Noslēgumā vecmāmi-
ņām tika pasniegta pašu rokām gatavots zieds, bet vectētiņiem- kak-
lasaite.  

L. Prande

Vecmāmiņu un
vectētiņu

pēcpusdiena

Par  aizliegumu
ģenētiski 

modificēto
kultūraugu
audzēšanai

Jēkabpils novada
pašvaldības

teritorijā
Jēkabpils novada pašvaldība,  pamatojoties uz Ģenētiski mo-

dificēto organismu aprites likuma 22.panta sesto daļu,  infor-
mē Aknīstes novada pašvaldību par noteikto  aizliegumu ģenē-
tiski modificēto kultūraugu audzēšanai Jēkabpils novada pa-
švaldības teritorijā. 

Jēkabpils novada domes 26.02.2015. lēmums Nr.72 un sais-
tošie noteikumi Nr.3/2015 „Par aizliegumu ģenētiski modificē-
to kultūraugu audzēšanai Jēkabpils novadā” būs pieejami novada
pašvaldības mājaslapā www.jekabpilsnovads.lv sadaļā Ziņas par
pašvaldību/Normatīvie akti un dokumenti.

Aizliegums audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus noteikts
uz 5 gadiem.
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Daudzdzīvokļu māju pagalmos un sabiedriskās vietās atrodas
suņi un kaķi. To īpašniekiem tiek atgādināts par mājdzīvnieku tu-
rēšanu, ko nosaka MK noteikumi un Aknīstes novada pašvaldī-
bas saistošie noteikumi.

Ministru kabineta noteikumi Nr.266
Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai,

tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī
suņa apmācībai

10. Pilsētās un ciemos, ja suns atrodas ārpus telpām tā īpašnie-
ka vai turētāja valdījumā vai turējumā esošajā teritorijā:

10.1. suņa īpašnieks vai turētājs nodrošina pilnīgu attiecīgās teri-
torijas norobežošanu no publiskai lietošanai paredzētās teritorijas (tur-
pmāk - norobežota teritorija), novēršot iespēju sunim izkļūt no tās;

10.2. pie norobežotās teritorijas ieejas ierīko zvanu vai citu ierī-
ci, kas rada iespēju sazināties ar teritorijas īpašnieku vai valdītāju.

11. Ja suns atrodas ārpus tā īpašnieka vai turētāja valdījumā vai
turējumā esošās teritorijas, sunim jābūt uzliktai kaklasiksnai vai ci-
tam aksesuāram, piemēram, iemauktiņiem, bet bīstamam sunim jā-
būt arī sarkanai atšķirības lentei, ar ko apzīmē bīstamu suni.

12. Pilsētās un ciemos ārpus norobežotās teritorijas:
12.1. suni ved pavadā;
12.2. sunim ir uzlikts uzpurnis, ja suns ir atzīts par bīstamu sa-

skaņā ar normatīvajiem aktiem par kritērijiem un kārtību, kādā suni
atzīst par bīstamu un nosaka turpmāko rīcību ar to, kā arī par pra-
sībām bīstama suņa turēšanai.

13. Pilsētās un ciemos ārpus norobežotās teritorijas suns bez pavadas
var atrasties zaļajā zonā un mežā (izņemot vietējo pašvaldību noteiktās
vietas, kur saskaņā ar vietējo pašvaldību saistošajiem noteikumiem tas ir
aizliegts) pastaigas laikā īpašnieka vai turētāja uzraudzībā un redzeslokā
tādā attālumā, kādā īpašnieks vai turētājs spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību.

15. Suņa īpašnieks vai turētājs sabiedriskās vietās var īslaicīgi
atstāt suni vienu, ja suns ir piesiets pavadā, kas nav garāka par met-
ru, un ja tas netraucē personu un transportlīdzekļu kustību un ne-
apdraud cilvēku vai dzīvnieku drošību.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 8
MĀJDZĪVNIEKU TURĒŠANAS NOTEIKUMI AKNĪS-

TES NOVADĀ atrodami www.akniste.lv /saistošie noteikumi 

Informācija suņu un
kaķu īpašniekiem...

KONKURSS
Aknīstes novada veselīga dzīvesveida ro-

sināšanas darba grupa uzsāk konkursu, lai mu-
dinātu novada iedzīvotājus pievērst lielāku
uzmanību savai veselībai. 

Kad konkurss notiks?
Konkurss noritēs 4 posmos – pavasarī, va-

sarā, rudenī un ziemā. Konkursa jautājumu
sastādīšanā lūgsim mūsu ģimenes ārstu un
feldšeru palīdzību. 

Kur varēs uzzināt konkursa jautāju-
mus?

Katras kārtas jautājumi tiks nopublicēti
Aknīstes novada avīzē. Pareizās atbildes un
veiksmīgākos konkursa dalībniekus pazi-
ņosim nākošajā avīzes izdevumā pēc katras
kārtas izsludināšanas.

Kā noformēt atbildes?
Autors izvēlas sev ērtāko veidu, bet prie-

cāsimies par īpašu atbilžu noformējumu.
Noteikti jāpievieno informācija par au-

toru:

- vārds, uzvārds,
- adrese,
- kontakttelefons.
Kas vērtēs iesniegtās atbildes?
Veselīga dzīvesveida veicināšanas darba

grupa – Aknīstes, Asares un Gārsenes pār-
stāvji - un konkursa jautājumu sastādītājs. Šajā
kārtā tā ir mūsu feldšere Ligita Vecvagare.

Kam iesniegt jautājumu atbildes?
Skaidrītei Medveckai 
elektroniski - sk_medvecka@inbox.lv
rakstiski - Skolas 16a , Aknīstē - biedrī-

bas „Manai mazpilsētai Aknīstei” birojā bēr-
nudārza „Bitīte” ēkā Skolas 16a. Var iemest
pastkastītē.

Vai būs balvas?

Protams! 
Pirmajā konkursa kārtā „Ko es zinu par

slimību profilakses pasākumiem?” ar ve-
selīgu dzīves uztveri saistītas balvas saņems:

- pirmie 3 pareizo atbilžu autori (atbilžu
iesniegšanas secībā);

- 3 saturīgāko 10.jautājuma atbilžu ie-
sniedzēji. 

Kad balvas pasniegs?

Pavasara kārtas uzvarētājus godināsim
mūsu rīkotajā pasākumā Vispasaules
Ģimenes dienai 15.maijā veltītajā pasā-
kumā „Paaudžu sasaukšanās”, kas šo-
gad notiks Gārsenes pagasta „Kraujās” –
pie Aknīstes Psihoneiroloģiskās slimnīcas.
Pagājušajā pavasarī līdzīgs pasākums no-
tika Ancenē pie pamatskolas. 

KONKURSA 1.kārta

„Ko es zinu par slimību profilakses
pasākumiem?”

1.Profilakse ir:
a) vispārēja veselības nostiprināšana, lie-

tojot pareizu uzturu;
b)fiziskās aktivitātes, kas palīdz nostip-

rināt organisma imūnsistēmu;
c) higiēnas pasākumi, lai izvairītos no da-

žādām infekcijas slimībām;
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d) savlaicīga slimību diagnostika;
e) imunizācija;
f) ģimenes ārsta izrakstīto medikamentu

regulāra lietošana;
g) visas atbildes ir pareizas;
h) pareizās atbildes ir a), b), c), d), e).

2. Onkoloģisko slimību savlaicīga atklā-
šanas programma ietver valsts apmaksātas:

a) krūts dziedzeru izmeklējumu reizi 2 ga-
dos;

b) dzemdes kakla onkoloģisko izmeklē-
jumu reizi 3 gados;

c) slēpto asiņu izmeklējumu fēcās reizi
gadā;

d) visas atbildes ir pareizas;
e) pareizās atbildes ir a) un b).
3. Nacionālais veselības dienests (NVD)

nosūta uzaicinājuma vēstules valsts ap-
maksātai dzemdes kakla pārbaudei sievietēm
no:

a) 25 gadu vecuma;
b) 30 gadu vecuma;
c) 50 gadu vecuma.

4. NVD nosūta uzaicinājuma vēstules
valsts apmaksātam mammogrāfijas izmek-
lējumam sievietēm no:

a) 25 gadu vecuma;
b) 30 gadu vecuma;
c) 50 gadu vecuma.

5. Slēpto asiņu izmeklējumu fēcās reizi
gadā valsts apmaksā sievietēm un vīriešiem
no:

a)50-74;
b) 30-50; 
c) 60-80.

6. Lai veiktu slēpto asiņu izmeklējumu fē-
cās:

a) jāvēršas pie ģimenes ārsta;
b) ar ģimenes ārsta norīkojumu jādodas

uz laboratoriju;
c) jāgaida uzaicinājuma vēstule no

NVD;
d) pareizās atbildes ir a) un b);
e) visas atbildes ir pareizas.

7. Profilaktisko apskati bez maksas pie ģi-

menes ārsta var veikt visi pacienti:
a) reizi gadā;
b) reizi 3 gados;
c) reizi 5 gados.

8. Pieaugušie valsts apmaksātu vakcinā-
ciju ģimenes ārsta praksē var saņemt:

a) pret difteriju un stinguma krampjiem;
b) pret ērču encefalītu.

9. Būtiskākais profilakses pasākums, lai
izsargātos no saslimšanas ar ērču encefalītu:

a) vakcinācija;
b) antibiotiku lietošana;
c) Remantadīna lietošana.

10. Profilaktisko pasākumu kopums, ko
esmu īstenojis savas veselības saglabāšanai.

Novēlam uzdrīkstēties piedalīties gan kon-
kursā, gan izmantot pieejamos slimību pro-
filakses pasākumus! 

Aknīstes novada veselīga dzīvesveida
rosināšanas darba grupa

Jaunieguvumi  martā
Simuka, Salla. Melna kā ogle: romāns
Judina, Dace. Siers otrajai pelītei : detektīvromāns D. Judinas

romānā Rīgā siro maniaks. Aiz viņa paliek septiņi izsmalcināti ne-
žēlīgi nogalināti upuri, pie katra no tiem - zīmīte, kurā minēts viņa
noziegums, par ko izpildīts sods. Savus maniakus sabiedrība rada
pati. Pat apaļā pasaulē ir pārāk daudz tumšu stūrīšu

Reinsone, Sanita. Meža meitas : 12 sievietes par dzīvi mājās,
mežā, cietumā

Saturā: Hilda Miezīte stāsta par pieredzēto mežā pie na-
cionālajiem partizāniem Eklšņu pagastā, arestu un izsūtījumu
Sibīrijā (143.-156.lpp.) ; Par Jāņa Indāna un Jāņa Grāvelsona na-
cionālo partizānu grupu (Elkšņu pag., Viesītes novads) (346.,
354.lpp.) ; Par nacionālo partizāni Valēriju Munduri (Marta Skuja,
1915-1946) (350.-351.lpp.) ; Par čekistu nogalināto Irmu Bružuku
(?-1949) (356.lpp.).

Ieviņš, Kārlis, 1888-1977. Vīrs un laime ; Indīgais apinis : ro-
māni

K. Ieviņa (1888-1977) darbi ir par cilvēku attiecībām, to sarež-
ģījumiem, dabas un mīlestības skaistumu. Rakstnieku īpaši intere-
sē sieviešu un vīriešu raksturi, to saderība vai neatbilstība, dziļākā
būtība, tādas nianses kā pašaizliedzība, koķetērija, savtība, aprēķins,
tīri vai netīri nolūki. Tāpēc šie romāni, šķiet ļoti mūsdienīgi, jo tē-
mas ir nesūdīgas

Simuka, Salla. Balta kā sniegs: romāns
Linka, Šarlote. Lapsas ielejā: psiholoģiskās spriedzes proza
Larka, Sāra. Maoru zelts : triloģija
Ķuzāne, Lūcija, 1927-. No kurienes nākam
Rakstniece, skolotāja un novadpētniece L. Ķuzāne visu mūžu bi-

jusi uzticīga savai Augšzemei, daudzajās grāmatās iemūžinādama
tās cilvēku dzīvi un nesadomātos likteņus. Šajā grāmatā rakstnie-
ce pievērsusies pašiem tuvākajiem - sava tēva un mātes ciltij. Grāmata
uzskatāma par būtisku Latvijas rakstītās vēstures daļu. 2003. gadā
L. Ķuzāne apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni.

Koreckis, Daņils. Rokenrols Kremļa dzīlēs: detektīvromāns
Bauere, Inguna, 1960-. Ne zelts, bet putekļi : romāns 2 grāmatās 

Vaita, Kārena. Kad pudeļkokā dzied vējš : romāns
Kellija, Ketija. Medus karaliene : romāns
Kvika, Amanda. Zilās Medūzas noslēpums: romāns
Boida, Hilarija. Atgriešanās : romāns
Lindstrēma, Inga. Kāzas Hardingsholmā : mīlas stāsts no

Zviedrijas
Pakraste, Lida. Spārīte : romāns
Džeimss, Pīters. Nāvējoši dzīvs : [romāns]
Lehtolainena, Lēna. Viņas ienaidnieks : kriminālromāns
Košeļeva, Sabīne, 1989-. Rīga-Maskava : 21. gadsimta mīlas

stāsts
Šepetis, Rūta. Papīra sapņi : romāns
Kūlis, Ēriks, 1941-. Vecīt, bez komentāriem...: romāns
Tesaro, Ketlīna. Flirts : romāns
Adlers-Olsens, Jusi. Lieta Nr. 64 : detektīvromāns
Larka, Sāra. Kauri koka ēnā : triloģijas otrā grāmata

Bērnu un jauniešu literatūra
Rota, Veronika. Dumpinieki: jaunatnes proza
Kinnijs, Džefs. Grega dienasgrāmata: [romāns ar karikatūrām]
Olsone, Kristīna. Stikla bērni: [stāsts vidējā skolas vecuma bēr-

niem]
Samauska, Ieva, 1969-. Ķiķināšanas gadalaiks: dzejoļi bērniem
Ridels, Kriss. Ada un nāvīgais pārsteigums: [stāsts]
Hovards, Mārtins. Auniņš Šons. Ganāmpulka uzvara
Vīdmarks, Martins. Monstru akadēmija: monstru aģente Nellija

Rapa
Stiltons, Džeronīmo. Sveicināti Sīkstuļa cietoksnī!
Kvaskova, Signe, 1976-. Spēles meistars: [stāsts]
Skotons, Robs. Runcis Puncis iemīlējies: [stāsts]
Ledus sirds: ziemas noslēguma svētki: divi jauni stāsti
Kincela, Karolīna. Vai tu zini, kā darbojas pasaule?: ikdienas

noslēpumu vienkāršs skaidrojums: ar testu jaunajiem pasaules at-
klājējiem

Rota, Veronika. Citādie: jaunatnes proza
Valjamss, Deivids. Smirduļa kungs: [stāsts]

V.Ancīša Aknīstes bibliotēka informē 
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Rasela, Reičela Renē. Nikijas dienasgrāmata: ne pārāk gud-
ras padomdevējas stāsti

Rota, Veronika. Sabiedrotie: jaunatnes proza
Jundze, Arno, 1965-. Kristofers un Ēnu ordenis: fantastikas

romāns
Skalbe, Kārlis, 1879-1945. Kaķīša dzirnavas
Lielais 6 : [kinostāsts]
Guļamstāstiņi
Mans tētis ir vislabākais!

Šteinberga, Ināra, 1956-. Es spēlēšu teātri! : lugas, rotaļas
un dziesmas bērniem

Vāģi. Melnā meža rallijs
Princešu mīluļi : Tīnas talants : Rozes mazā draudzene
Jautrās pasakas
Līča, Pema. Gumijas riņķīšu rotas : divdesmit paraugi
Pirmie zēnu stāsti
Barbie un slepenās durvis : stāsts miedziņam
Pirmie meiteņu stāsti

Martā Augšzemes iela 68, viesu nama „Liepas” otrajā stāvā dur-
vis vēra skaistumkopšanas salons „Gaby”, kur apmeklētājus gaida
sertificēta nagu kopšanas speciāliste ar pieredzi nagu kopšanas jomā
Laima. Pēc daudziem gadiem viņa atkal ir atgriezusies dzimtajā
Aknīstē.  Klientiem piedāvā manikīru un pedikīru,” gelish” pārklājumu.
Krāsu gamma tiek piedāvāta ļoti plašā sortimentā, jo Laima testē

arī lakas, bet žurnālos „Kinetics” modelēm redzamais manikīrs bie-
ži ir viņas veikums.  Klientiem iepriekš pieteikšanās pa telefonu 

Tel: +371 25140398 vai laimite@gmail.com . Tiek piedāvātas
arī dāvanu kartes. 

Laima piedāvā arī pašdarinātas rotas, atraktīvus atstarotājus,  pēc
pasūtījuma apglezno krūzītes, izgatavo sveces un ziepītes. 

Aknīstē durvis vēris 
skaistumkopšanas salons



21

Jau vairāk kā desmit gadus Gārsenes kultūras namā vakaros uz
volejbola treniņiem sanāk gan Gārsenes, gan Aknīstes jaunieši un
pieaugušie, lai interesanti un aktīvi pavadītu brīvo laiku. Paralēli vole-
jbolam jau piecus gadus tiek spēlēts arī florbols. Gan volejbolā, gan
florbolā treneris ir Pēteris Stalidzāns, kurš daudzu gadu garumā rūpējas
par sporta aktivitātēm Gārsenē. Projekta īstenošanas rezultātā tika
iegādāti florbola vārti un nūjas. Sākumā florbols bija populārs jauniešu
vidū, bet nu jau kādu laiku šis sporta veids kļuvis iecienīts arī pieaugušo

vidū. Lai arī laukos cilvēkiem ir garas un grūtas darba dienas, tomēr
aktīva atpūta un kopā būšana dod patiesu gandarījumu. To apliecina

arī aktīvākie florbola dalībnieki – Vineta Sala, Tatjana Subatiņa, Irma
Deksne, Ivars Mažeika, Aivars Deksnis, Egons Tunķelis, Andris
Zībergs un citi. 

Pa šiem gadiem Gārsenes komanda piedalījusies vairākās sa-
censībās. Pēteris Stalidzāns gandarīts par jauniešu sasniegumiem
– 2010.gadā Jēkabpilī izcīnīta pirmā vieta volejbolā, ‘’Lāses” kau-
sā 25 komandu vidū 13 vieta, pirms diviem gadiem Ābeļos trešā
vieta florbola sacensībās. Pieaugušie turpretī trenējas savam prie-
kam un veselīga dzīvesveida popularizēšanai. Gārsenieši pateicīgi
Pēterim par komandas saliedēšanu un sportiskā gara uzturēšanu pa-
gastā. 

L. Prande 

Brīvā laika pavadīšana Gārsenē

2015. gada platību
maksājumu iesniegumu

pieņemšana sāksies 
20. aprīlī un ilgs līdz 

22. maijam
Zemkopības ministrija informē, ka no 20. aprīļa līdz

22. maijam lauksaimniekiem būs iespējams iesniegt
Vienoto iesniegumu, lai saņemtu atbalsta maksāju-
mus par platībām par 2015. gadu. Ja iepriekšējos ga-
dos beigu termiņš iesniegumu pieņemšanai bez sama-
zinājuma sankcijām bija 15. maijs, tad šogad, ņemot vērā
to, ka ir ļoti daudzas izmaiņas platību maksājumu
saņemšanā, tas ir pagarināts par vienu nedēļu līdz
22. maijam.

Iesniegumiem, kas būs iesniegti pēc 22. maija, tiks pie-
mērots 1% atbalsta apjoma samazinājums par katru no-
kavēto darba dienu. Pēdējais iesniegumu iesniegšanas da-
tums ar kavējuma sankcijām ir 15. jūnijs.

Lauksaimniekiem, kuru saimniecībā ir 10 ha un vai-
rāk aramzemes, no 2015. gada ir jāievēro zaļināšanas pra-
sības. Šādos gadījumos pieteikšanās platību maksājumiem
ir jāveic elektroniski. Pieteikšanās elektroniski atvieg-
los lauksaimniekiem informācijas iesniegšanu un no-
drošinās datu precizitāti, jo sistēma aprēķinās zaļināša-
nas prasību izpildi un brīdinās par konkrētu nosacījumu
neizpildi, tādējādi novēršot kļūdas rašanās iespēju.

Plašāka informācija par platību maksājumu saņemšanu
būs apkopota izdevumā (rokasgrāmatā) „Informatīvais
materiāls platību maksājumu saņemšanai 2015. gadā”,
kas gan drukātā formātā, gan elektroniski būs pieejams
Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājaslapā un LAD Klientu
apkalpošanas centros no šā gada 20. aprīļa.

Irēna Butkus – lauku attīstības konsultante

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sadarbībā ar darba de-
vējiem arī šovasar no jūnija sākuma līdz augusta beigām īstenos sko-
lēnu vasaras nodarbinātības pasākumu, kurā varēs piedalīties skolēni
vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kas mācās vispārējās, speciālās vai pro-
fesionālās izglītības iestādēs.

Jau aprīlī NVA plāno izsludināt darba devēju pieteikšanos dalībai skolē-
nu vasaras nodarbinātības pasākumā.

Pieteikties darba devējs varēs NVA Jēkabpils filiālē. NVA Jēkabpils fi-
liāle ar darba devēju noslēgs sadarbības līgumu, savukārt darba devējs ar
skolēnu slēgs darba līgumu, nodrošinot skolēnam darba vadītāju, kurš jau-
nietim palīdzēs apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas.

NVA darba devējam nodrošinās dotāciju skolēna mēneša darba algai 50%
apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, kā arī dotāciju
darba vadītāja darba algai. Par 10 skolēnu darba vadīšanu NVA piešķirs do-
tāciju valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, attiecīgi par
viena skolēna darba vadīšanu dotācijas apmērs būs viena desmitā daļa no
valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra. Viens darba vadī-
tājs varēs vadīt ne vairāk kā 10 skolēnu darbu.

NVA apmaksās arī izdevumus par veselības pārbaudēm skolēniem, ja tās
paredzētas normatīvajosaktos par obligātajām veselības pārbaudēm, un ap-
drošinās skolēnus pret iespējamiem nelaimes gadījumiem darba vietās.

Skolēnu pieteikšanās dalībai „Nodarbinātības pasākumos vasaras brīv-
laikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionā-
lās izglītības iestādēs“ tiks izsludināta maijā. Arī šogad skolēni vasaras dar-
bam varēs pieteikties elektroniski ar NVA interneta vietnes starpniecību.

Skolēns, kurš strādās vasaras brīvlaikā un nebūs sasniedzis 19 gadu ve-
cumu, netiks noņemts no vecāku apgādības, to paredz likums „Par iedzīvotāju
ienākumu nodokli“, un vecākiem tiks saglabāti nodokļu atvieglojumi, ja tādi
noteikti.

Ar cieņu Svetlana Zujeva
Nodarbinātības valsts aģentūras
Jēkabpils filiāles vadītāja
6 5221516
Mob. 28356669

Svetlana.Zujeva@nva.gov.lv
http://www.nva.aov.lv
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6.martā, Jēkabpils Tautas namā notika Jēkabpils apriņķa un pil-
sētas vokālo ansambļu skate. Tajā piedalījās 18 ansambļi, kurus
vērtēja profesionāla žūrija – diriģente Agita Ikauniece, mūzikas
skolotāja, komponiste, kordiriģente, mūzikas ansambļu dibinātā-
ja Skaidrīte Pugača, Jēkabpils Tautas nama direktors, komponists
Aigars Godiņš. Šogad Aknīstes sieviešu vokālais ansamblis
„Viotonika”, Violas Jasmanes vadībā, ieguva 1.pakāpes diplomu.
Vadītāja Viola Jasmane sieviešu vokālo ansambli „Viotonika” ska-

tēm sagatavo jau vairāk kā desmit gadu garumā. Paldies vadītā-
jai Violai Jasmanei par neizmērojamā un milzīgā darba ieguldī-
jumu ansambļa kvalitātes celšanā un attīstībā! Paldies Kristianai
Kalnietei un Aigai Andruškevičai par atbalstu un kopā būšanu sie-
viešu vokālā ansambļa gada visatbildīgākajā un nozīmīgākajā no-
tikumā – vokālo ansambļu skatē!

Materiālu un foto sagatavoja „Viotonikas” dalībnieces. 

„Viotonikai” pirmās pakāpes diploms
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Tā gribējās ilgāk te palikt – 
Lazdu gravās un ziedošās pļavās,
Starp ozoliem zaļiem un šalcošiem bērziem
Un jāņuguns karstajās skavās....

/M.Jansone/
Esam kopā ar mūsu vadītāju

Annu Žindigu, dēlu Agri
mūžībā pavadot.
Rokdarbnieču kopa Adatiņas

==

Šie pavasara vēji brāzmojošie
Ir tavu elpu pārrāvuši pušu
Un zilās debesis un stari spožie
No tavām acīm gaismu aiznesuši…

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Annai Žindigai, 

uz  mūžu atvadoties no dēla.
Aknīstes vidusskolas 
1985.gada absolventi

==

Tagad aizeju, bet ne jau prom,
Es aizeju tepat –
Ar citām puķēm, citu sauli,
Ar citu zemi parunāt.

(M. Zviedre)
Vissirsnīgākie līdzjūtības 

apliecinājumi mūsu klases audzinātājai 
Annai Žindigai 

dēlu mūžībā pavadot.
1994. un 2002. gada absolventi

==

Tas visskumjākais brīdis, kad mīļa sirds
Uz mūžu mūžiem pārtrūkst un stājas,
Tad zvaigznes pie debesīm asarās mirkst
Un tukšas kā klajums kļūst mājas.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Darjai Strazdiņai,

pavadot brāli smilšu kalniņā.
Ģertrūde un Roberts

==
Mirklis, un jau ir par vēlu,
Neko vairs nevar mainīt.
Mūsu sāpēm, mūsu žēlumam
Nav nekādas nozīmes.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Annai Žindigai, 

izvadot dēlu pēdējā gaitā. 
Iemītnieces Dzirnavu ielā 9 

==

Cik pasacīts tev, tik ir.
Nu sarunāties ar tevi
Būs – klausīties pašai sevī 
Un atmiņu lappuses šķirt.

(Z.Purvs)
Izsakām Tev, Ināra, visdziļāko  līdzjū-

tību brāli pavadot mūžībā.
Kaimiņi Dzirnavu ielā 16 , 17  un 21.

Katrai dienai baltalkšņa sūrums,
Katrai dienai rēta, kas smeldz.
Bērns, ar Tevi mums dzīvības jūrai
Atņemts cerību rītausmas zelts.

/ K. Apškrūma /

No sirds vēlamies pateikties visiem tiem tuvajiem
un mīļajiem līdzcilvēkiem , kuri mūs atbalstīja

meitiņas ilgstošajā un smagajā 
ārstēšanās laikā.

Kas smagāks vēl var būt, pa dzīves taku ejot, kā
atdot zemei to, kas sirdij tuvs un dārgs...

Dziļā cieņā sakam paldies visiem, visiem, kuri
bija kopā ar mums no mūsu Renātītes atvadoties.

Ar cieņu, Krasausku ģimene

 
 
 
 

 

Un tā Tu aizgāji...
Bez ceļa atpakaļ.

Z. Purvs.

Izsakām vissirsnīgāko pateicību izvadītā-
jai Ainai Deksnei, Ginta Treiņa komandai,
kafejnīcas „Kalniņā” kolektīvam, radiem,
draugiem, kaimiņiem, Aknīstes vidussko-
las skolotājiem, kuri bija kopā ar mums, iz-
vadot Ermīni Ribāku pēdējā gaitā.
Īpaša pateicība Lilijai Pupiņai, Intai
Zvērai, Līgai Jaujeniecei par atbalstu, pa-
līdzību grūtajā brīdī. 

Ribāku un Leju ģimenes. 

„Dzīve ir gara, mūžs ir īss”. Šie dzies-
mas vārdi atbilst ikviena cilvēka gājumam.
Dzīves laikā mēs sastopamies ar dažādiem
cilvēkiem, katrs no viņiem atstāj pēdas –
svarīgas vai maznozīmīgas. Taču mūža no-
vakarē vairāk novērtējam tādas rakstura īpa-
šības kā sirsnība, līdzjūtība, cilvēcība.
Dažreiz viens vārds, darbs vai attieksme spēj
mainīt vai atvieglot ikdienu. 

Paldies vēlos pateikt Aknīstes VSAC mā-
sai – saimniecei Birutai Salai, kura nekad
neaizbildinās ar minūšu, stundu trūkumu,
kurai iejūtība un cilcēcība ir tikpat pašsa-
protamas lietas kā smaidīgs „labrīt!” no rīta!
Mēs katrs veicam darba pienākumos pa-
redzēto, bet kā to darīt, tas ir katra perso-
nīgā ziņā, atbilstoši katra sirdsapziņai! 

Marija Ribicka
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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”. 

Kad vakaram tavam neaust vairs rīts,
Kad mūžības gājiens tev iezvanīts,
Tad dvēsele brīva mūžībā iet,
Kur saule nekad vairs nenoriet.

Pieminēsim Aknīstes novada
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
Mūžībā aizgājušos:

Lange Marta  06.06.1928-05.03.2015
Malnačs Jānis  22.12.1949-10.03.2015
Ribāka Ermīne  14.02.1920-13.03.2015
Krievāne Zelma  27.11.1929-15.03.2015
Gavars Alberts  01.01.1938-25.03.2015
Ušakovs Boriss  23.08.1984-25.03.2015
Gusevs Georgijs  22.07.1936-26.03.2015
Vārna Pēteris  22.05.1939-26.03.2015
Ribickis Jānis  23.07.1936-29.03.2015  

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
tuviniekiem!

Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa

Līksmai dienai - putnu dziesma,
Aukstai - ugunskura liesmu,
Labam miegam - jūras šalku,
Lielām slāpēm - rasas malku,
Karstai dienai - vēju lēnu,
Nogurumam - vēsu ēnu,
Skumjām - pūpolmīkstu glāstu,
Tukšiem brīžiem - brīnumstāstu,
Tumšai naktij - zvaigžņu lietu.
Sveicam jubilārus martā
Aknīstē
Goldbergs Helmuts-50   
Seikstuļs Viktors-55  
Lamberga Anna -55
Koniševskis Juris-65
Zaičenkovs Prokofijs-70
Kalnietis Jānis-90
Gārsenē
Popoviča Lūcija-50  
Sala Andris-50  

Tunķele Silvija-55
Krsovska Regīna-60
Isoda Zita-65
Roga Velta-85
Asarē
Kozuliņš Alfons-75

a
Dzīve ir sapnis, vērs to par īstenību.
Dzīve ir izaicinājums, stājies tam pretī.
Dzīve ir spēle, spēlē to.
Dzīve ir vērtība, saudzē to.
Dzīve ir bagātība, taupi to.
Dzīve ir mīlestība, baudi to.

Māte Terēze
Sveicam marta jubilārus;
Velgu Buiķi
Sandru Stacjukeviču,
Indru Melnieci,
Lidiju Kolosovsku

Biedrība „Manai mazpilsētai Aknīstei”

Gaiša, gaiša uguns deg,
Tumšā ziemas laiciņā;
Tur Laimiņa mūžu raksta
Mazajiem dēliņiem.

Sveicam Aknīstes novada 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto

bērniņu: Mārci Jasānu.
Kopā ar vecākiem priecājamies 

par viņa nākšanu pasaulē!
Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa

Palūdz pavasari, 
Lai tas spēku aizdod. 
Palūdz puteņiem, 
Lai gadiem pēdas jauc. 
Palūdz pašai sirdij- tā vislabāk zinās, 
kādus gadus atpakaļ lai sauc. 

Sveicam  dvīņu māsas 
Ausmu Raščevsku un

Skaidrīti Čūrišķi
75 gadu jubilejā.

Meitas Sandra, Vineta, Dzintra 
ar ģimenēm.

Dots devējam atdodas-
Tāds likums visā dabā.
Kā jūrā ieplūst strauts,
Tā labais ieplūst labā.
Kas ziedots paliks tavs,
Zūd tas, kas pats sev glabā.

Mīļš paldies par dāvinātiem priekš-
metiem Aknīstes novadpētniecības mu-
zejam aknīstiešiem: Silvijai Jaujeniecei,
Danutai Bašķei, Silvijai Koniševskai,
Jurim Kokinam un

Ausmai Matulanei ( Kalnu pagasts ),
Veronikai Ozolai ( Neretas pagasts ).

Muzeja vadītāja O.Vabeļa

Un kas par to, ka gadu vesels klēpis,
Kā pļavu ziedi laika vāzēs mirdz,
Gan sūrumu, gan prieku katrs slēpis,
Bet viss ir bijis vajadzīgs priekš sirds.
Lai sajustu - cik dzīve tomēr skaista,
Kur tā kā darba bite vari būt,
To sudrabu no mirkļa kārēm vācot,
Kas neapsūb un vējos nepazūd!

/ K.Apšukrūma /
Vislabākie vēlējumi Arvīdam
Kalnietim 90 gadu jubilejā!

Brālis Rūdolfs un māsa Vilma 
ar ģimenēm.

Laime jau nepazūd vējiem līdzi 
Laime ir mūsos vai arī nekur 
Laime ir mīlēt šo dzīvi un sevi 
Laime — būt vajadzīgam citiem un sev.

Sveicam Prokofiju Zaičenkovu
skaistajā jubilejā!

Sveic sieva, Andris ar ģimeni un Ņina.

Lai Jums nekad nepietrūkst darā-
mā darba, lai nepietrūkst iespēju,
draugu tuvuma, mīlestības un sirds-
miera. Skatieties nākotnē ar cerību,
drosmi un apņēmību, ar sparu un līk-
smu prātu, jo šīs ir lietas, kas veido dzī-
vi, kādu patiešām ir vērts dzīvot. 

Aprīļa mēnesī dzimšanas dienu svinēs
Antra Deksne
Dace Jaujeniece
Normunds Zariņš
Sveicam jubilārus! 

Aknīstes novada pašvaldības 
darbinieku arodbiedrība

Precizējums. Februāra „Aknīstes novada
vēstīs” Ieviesusies kļūda. 

Pareizais teksts. „Esam kopā ar Jums
,Regīna un Zigurd, lielajās bēdās, maz-
meitiņu izvadot. DUS kolektīvs Aknīstē”. 

Atvainojamies par sagādātajām neēr-
tībām!
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