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2015.gada 27.augustā
Aknīstes novada domes sēdē pieņemtie lēmumi

Par pašvaldības budžeta izpildi jūlijā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, 

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

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības 
pamatbudžeta 2015.gada janvāra – jūlija 
ieņēmumus – EUR 1577486,63 un izdevumus – 
EUR 1751019,16; speciālā budžeta ieņēmumus – 
EUR 69888,69 un izdevumus – EUR 33460,47.

Par saistošo noteikumu Nr.18/2015 
„Grozījumi Aknīstes novada domes 25.02.2015. 

saistošajos noteikumos Nr.6/2015 „Aknīstes 
novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 
2015.gadam”” apstiprināšanu

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

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

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.18/2015 
„Grozījumi Aknīstes novada domes 25.02.2015. 
saistošajos noteikumos Nr.6/2015 „Aknīstes novada 
pašvaldības pamatbudžeta plāns 2015.gadam””.



Par saistošo noteikumu Nr.19/2015 
„Grozījumi Aknīstes novada domes 25.03.2015. 
saistošajos noteikumos Nr.7/2015 „Aknīstes 
novada pašvaldības speciālā budžeta 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, 
A.Ielejs, S.Pudāne, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne, 
A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – 
nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.19/2015 
„Grozījumi Aknīstes novada domes 25.03.2015. 
saistošajos noteikumos Nr.7/2015 „Aknīstes novada 
pašvaldības speciālā budžeta 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, 46.panta pirmo, otro daļu, likumu 
„Par pašvaldību budžetiem”,

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

Apstiprināt grozījumus Aknīstes novada pašvaldības 
2015.gada ziedojumu un dāvinājumu budžetā.

Par līgumu slēgšanu un noslēgto līgumu 
apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. 
panta pirmās daļas 2.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, 
A.Ielejs, S.Pudāne, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne, 
A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – 
nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt līgumu ar IK „VALTERS P” 

par garderobes remontu Aknīstes vidusskolā. 
Līgumcena EUR 4000,83.

2. Apstiprināt līgumu ar biedrību „SANSUSĪ” 
par muzikāli izglītojoša pasākuma apskaņošanu 
Aknīstes novada svētkos. Līgumcena EUR 700,00.

3. Apstiprināt līgumu ar IK „VALTERS P” 
par virtuves kosmētisko remontu Aknīstes 
vidusskolā. Līgumcena EUR 602,21.

4. Apstiprināt licences līgumu ar biedrību AKKA/
LAA par tiesībām izmantot autoru muzikālus, 
literārus un horeogrāfiskus darbus publiskā 
izpildījumā. 

5. Apstiprināt līgumu ar SIA „Krustpils” par 
asfaltbetona seguma virsmas apstrādi Aknīstes 
pilsētas Pasta, tirgus, Krasta, Kapu ielās. 
Līguma summa EUR 11 715,03.

6. Apstiprināt transporta līdzekļa pirkuma līgumu 
ar E. B. par Aknīstes novada pašvaldības 
automašīnas Ford Transit, valsts Nr.ER 7447, 
atsavināšanu. Līguma summa EUR 420,00.

7. Apstiprināt līgumu ar biedrību „Sporta 
klubs x3m” par izbraukuma peintbola spēles 
organizēšanu 15.08.2015. Aknīstē. Līguma 
summa EUR 600,00.

8. Apstiprināt sadarbības līgumu ar biedrību 
„Brāļu Jurjānu biedrība” par pasākuma 
„Dueta „Transleiteris” koncerts” kvalitatīvu 
sagatavošanas un norises nodrošināšanu 
15.08.2015. Aknīstē. Līguma summa EUR 450,00.

9. Slēgt līgumu ar VAS „Latvijas Valsts radio 
un televīzijas centrs” par pašvaldības zemes 
gabala daļas 2 m2 platībā, kadastra Nr.5644 
004 0254, „Vecmuiža”, Asarē, Asares pagastā, 
Aknīstes novadā, nodošanu bezatlīdzības 
lietošanā tehnisko iekārtu izvietošanai ESF 
projekta Nr.3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 
„Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu 
attīstība lauku reģionos” īstenošanai. 

10. Slēgt līgumu ar VAS „Latvijas Valsts radio 
un televīzijas centrs” par pašvaldības zemes 
gabala daļas 2 m2 platībā, kadastra Nr.5662 003 
0210, „Ūdenstornis”, Gārsenē, Gārsenes pagastā, 
Aknīstes novadā, nodošanu bezatlīdzības 
lietošanā tehnisko iekārtu izvietošanai ESF 
projekta Nr.3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 
„Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu 
attīstība lauku reģionos” īstenošanai. 

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, 
A.Ielejs, S.Pudāne, A.Zībergs, V.Čāmāne, A.Voitiške, 
I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, balsojumā 
nepiedalās – 1 (G.Geida, pildot likumā „Par interešu 
konflikta novēršanu pašvaldību amatpersonu 
darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas 
ierobežojumus), Aknīstes novada dome NOLEMJ:
11. Apstiprināt līgumu ar G.G. par Gārsenes 

pagasta dabas taku norāžu izgatavošanu (5 gab.) 
un uzstādīšanu. Līguma summa EUR 150,00.

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, 
A.Ielejs, S.Pudāne, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne, 
I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
balsojumā nepiedalās – 1 (A.Voitiške, pildot likumā 
„Par interešu konflikta novēršanu pašvaldību 
amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu 
pieņemšanas ierobežojumus), Aknīstes novada 
dome NOLEMJ:
12. Apstiprināt līgumu ar z/s „Priedītes” par koka 

solu (15 gab.) izgatavošanu un uzstādīšanu, koka 
galdu (2 gab.) un solu (10 gab.) atjaunošanu. 
Līguma summa EUR 940,78.

13. Apstiprināt vienošanos ar z/s „Renāri” par 
grozījumiem 18.06.2015. līgumā Nr.71 par 
zāles appļaušanu Aknīstes novada laukumu 
teritorijās. Grozītā līgumcena EUR 143,99 par 



vienu nopļauto hektāru.

Par pašvaldības budžeta līdzekļu 
piešķiršanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
14.panta otrās daļas 6.punktu, 15.panta pirmās 
daļas 7.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, 
A.Ielejs, S.Pudāne, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne, 
A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – 
nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt līdz EUR 200 Gārsenes pagasta 

pārvaldei pašvaldības dzīvojamās mājas 
„Zīlēni”, Gārsenes pagastā, jumta remontam no 
Gārsenes pagasta pārvaldes līdzekļiem.

2. Noraidīt P.M. iesniegumu par izdevumu 
atlīdzināšanu EUR 185,13 apmērā īpašuma 
sakārtošanai.

Par izmaiņām PII „Bitīte” amata vienību 
sarakstos

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 13.punktu,

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

iestādes PII „Bitīte” amatu sarakstos ar 
01.09.2015.:

Amata nosaukums Amata 
vienības

Amata alga

Skolotāja palīgs, 
auklīte

5 381,00

Pirmsskolas izglītības 
skolotājs

5,248 405,00/413,00/420,00

 
Veikt grozījumus Aknīstes novada pašvaldības 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
nolikuma pielikumā.

Par izmaiņām Aknīstes vidusskolas amata 
vienību sarakstos

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 13.punktu,

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

iestādes „Aknīstes vidusskola” amatu sarakstos 
ar 01.09.2015.:

Amata 
nosaukums

Amata 
vienības

Amata alga

Logopēds 0,2 405,00/413,00/420,00
Psihologs 0,2 405,00/413,00/420,00

2. Veikt grozījumus Aknīstes novada pašvaldības 
institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības nolikuma pielikumā.

Par debitoru parādu dzēšanu SIA „Aknīstes 
Pakalpojumi”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 
15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā 
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 
99.punktu, 100.punktu,

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

Atļaut dzēst 5 debitoru parādus.

Par izmaiņām Gārsenes pagasta pārvaldes 
amatu sarakstā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 13.punktu,

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

sarakstu no 01.09.2015. ar apkopēju (0,25 
slodze) un sētnieci (0,25 slodze) Gārsenes pilī 
līdz jaunas struktūrvienības izveidošanai.

2. Veikt grozījumus Aknīstes novada pašvaldības 
institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības nolikuma pielikumā.

Par atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības 
izpilddirektoram

Pamatojoties uz Darba likuma 149.panta 
pirmo, otro daļu, Valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 
14.panta pirmo daļu,

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

Gavaram ikgadējā atvaļinājuma daļu par 
nostrādāto laika periodu no 01.09.2014. 
līdz 31.08.2015.– 2 kalendāra nedēļas - no 
07.09.2015. līdz 20.09.2015.

2. J.Gavaru atvaļinājuma laikā aizvietos Aknīstes 
saimniecības daļas vadītājs N.Zariņš.

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

Par plantāciju meža ieaudzēšanu 
lauksaimniecībā izmantojamajā zemē

Pamatojoties uz Meža likuma 2.panta piekto daļu, 
22.pantu, 24.pantu, 25.panta sesto daļu, Ministru 
kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.308 „Meža 



atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju 
meža noteikumi” 26.punktu, Meliorācijas likuma 
4.pantu, Aknīstes novada domes 26.08.2009. saistošo 
noteikumu Nr.5 „Par teritorijas plānojumiem” 
2.punktu, Gārsenes pagasta teritorijas plānojuma 
2008.- 2020.saistošās daļas „TERITORIJAS 
IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI” 
9.4.punktu,

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

īpašuma „Bērzkalni – 1”, Gārsenes pagastā, 
Aknīstes novadā (īpašuma kadastra numurs 
56620030143), lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes neapstrādātajā daļā plānotajā platībā, 
saskaņā ar pielikumu.

2. Noteikt, ka plantāciju meža ieaudzēšanai 
īpašuma meliorētajā lauksaimniecības zemes 
daļā jāsaņem tehniskie noteikumi VSIA 
„Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 
reģionālajā nodaļā Jēkabpils sektorā Jaunajā 
ielā 79c, Jēkabpilī.

Par nekustamā īpašuma „Vizbules” 
sadalīšanu

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, 
Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 
„nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija 
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība”, Aknīstes novada 
domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.5 
„Par teritorijas plānojumiem”,

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

kadastra Nr.5625 009 0077, Aknīstes pagastā, 
Aknīstes novadā. Zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 5625 009 0054 – 2,3 ha platībā 
paliek nosaukums „Vizbules”, Aknīstes pagastā, 
Aknīstes novadā. Zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 5625 009 0077 – 0,2 ha platībā 
piešķirt jaunu nosaukumu „Asteres”.

2. Nekustamā īpašuma sadalīšanai nav 
nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.

3. Zemes vienībai Nr.5625 009 0054 – 2,3 ha 
noteikt zemes lietošanas mērķi 0101 – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksiamniecība.

4. Nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Asteres” 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5625 
009 0077 – 0,2 ha noteikt zemes lietošanas mērķi 
0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība.

Par 2014.gada 26.novembra pieņemtā 
lēmuma „Par zemes lietošanas tiesību 
izbeigšanu” atcelšanu daļā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 27.punktu, iesniegto zemes 
izpirkšanas 1999.gada 5.jūlija zemes izpirkšanas 
līgumu Nr.52/1037,

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

Atcelt Aknīstes novada domes 2014.gada 
26.novembra pieņemtā lēmuma „Par zemes 
lietošanas tiesību izbeigšanu” (protokols Nr.19, 
16.#) daļā par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 
J.P. vai viņa mantiniekiem.

Par prioritāro valsts autoceļu noteikšanu 
Aknīstes novadā 2014.-2020.gada plānošanas 
periodā

Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības, 
Zemgales plānošanas reģiona un valsts attīstības 
plānošanas dokumentiem: Aknīstes novada 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija  līdz 2030.gadam, 
Aknīstes novada Attīstības programma 2014.-2020.
gadam, Zemgales plānošanas reģiona teritorijas 
plānojums 2006.-2026.gadam (3.sadaļa - Telpiskās 
attīstības perspektīva), ES Padomes rekomendācijas 
Latvijai 2014.-2020.g. plānošanas periodam, 
Lauku attīstības programma 2014.-2020.gadam,  
Transporta attīstības pamatnostādnes 2014. - 2020.
gadam (apstiprinātas MK 17.12.2013.), Latvijas 
Nacionālo attīstības plānu 2014.-2020.gadam 
(NAP, apstiprināts 20.12.2012.), lai nodrošinātu 
ekonomikas izrāvienu, attīstot uzņēmējdarbību 
lauku teritorijās,  novērstu iedzīvotāju aizplūšanu 
no lauku teritorijām,  nodrošinātu vienmērīgu 
iedzīvotāju izvietojumu, kā arī augstāku iedzīvotāju 
labklājības līmeni,

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

attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā 
sekojošus valsts autoceļus:

1.1. valsts reģionālo autoceļu P 74 Siliņi - Aknīste 
- Lietuvas robeža posmā Aknīste - Lietuvas 
robeža (4,7 km);

1.2. valsts vietējo autoceļu V 823 Vilkupe – 
Gārsene – Lietuvas robeža posmā no Vilkupes 
līdz Gārsenes ciemam;

1.3. valsts vietējo autoceļu V 810 Slate - Dominieki 
– Auziņas posmā 15,55 - 18,94 km - no Susējas 
(Valdaiķi) līdz Krauju ciemam un krustojumam 
ar valsts vietējo autoceļu V 709 Aknīste - 
Gārsene - Ausmas;



1.4. valsts vietējo autoceļu V 822 Vilkupe – Bebrene 
posmā no Vilkupes līdz Ancenes ciemam.

2. Lūgt LR Satiksmes ministriju, VAS „Latvijas 
valsts ceļi” iekļaut valsts reģionālo autoceļu 
rekonstrukcijas programmā 2014.-2020.
gadam valsts reģionālā autoceļa P74  Siliņi - 
Aknīste - Lietuvas robeža  (28,7 km)  posmu 
Aknīste - Lietuvas robeža (4,7 km), uzklājot 
tam asfaltbetona segumu vai veikt tā dubulto 
virsmas apstrādi, lai pabeigtu 2007. - 2013.gada 
plānošanas periodā uzsākto valsts reģionālā 
autoceļa  P74 maršruta asfaltēšanu.

Par pašvaldības materiālo pabalstu 
piešķiršanu

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

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, 
A.Ielejs, S.Pudāne, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne, 
A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – 
nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt 5 personām apbedīšanas pabalstus. 

Kopā EUR 375,00.
2. Piešķirt 1 personai pabalstu sakarā ar bērna 

piedzimšanu EUR 150,00.
3. Piešķirt brīvpusdienas 50% apmērā no 

01.09.2015. līdz 31.05.2016. – 8 novada izglītības 
iestāžu bērniem.

4. Piešķirt brīvpusdienas 100% apmērā no 
01.09.2015. līdz 31.05.2016. – 22 novada 
izglītības iestāžu bērniem.

Par zemes ierīcības projekta „Kāpostiņi” 
saskaņošanu

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru 
kabineta 12.04.2011. noteikumiem „Zemes ierīcības 
projekta izstrādes noteikumi”,

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

Apstiprināt V.P. piederošā zemes īpašuma 
„Kāpostiņi”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.5625 
005 0035 izstrādāto zemes ierīcības projektu. 
Zemes vienību lietošanas mērķi un adreses ir 
piešķirtas saskaņā ar 2015.gada 26.jūnija Aknīstes 
novada domes lēmumu „Par nekustamā īpašuma 
„Kāpostiņi” sadalīšanu (prot.Nr.9, 15.#).

Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

41.panta pirmās daļas 3.punktu, Administratīvā 
procesa likuma 63.pantu pirmās daļas 3.punktu, 
kā arī izvērtējot personu izteiktos lūgumus par 
deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu, 

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

Anulēt ziņas par 3 personu deklarētajām  
dzīves vietām.

Paziņojums par derīgo izrakteņu (kūdras) 
ieguves kūdras atradnē „Lielais Aknīstes 
purvs”  ietekmes uz vidi novērtējuma 
ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: Derīgo 
izrakteņu (kūdras) ieguve kūdras atradnes „Lielais 
Aknīstes purvs”  teritorijā.

Paredzētās darbības vieta: Aknīstes novads, 
Aknīstes pagasts, nekustamais īpašums „Lielais 
Aknīstes purvs”.

Ierosinātājs: SIA „NORDTORF” reģ., Nr. 
40003308988.

Informācija par procedūru: Vides pārraudzības 
valsts biroja lēmums par ietekmes uz vidi 

novērtējuma procedūru pieņemts 2014. gada 13. 
jūnijā. 

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Vides 
eksperti”, Ganību dambis 24d-317a, Rīga, LV-1005, 
tālr.27507017.

Informācija par sabiedrisko apspriešanu: 
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2015. 
gada 21. septembrī plkst. 17:00 Aknīstes novada 
Domē, Domes sēžu telpā (Skolas iela 7, Aknīste).

Ar novērtējuma ziņojumu var iepazīties:
Aknīstes novada Domes 1.stāvā informācijas 

stendā darba dienās (pirmdienās no 8.00-17.00, 
piektdienās no 8.00-16.30);www.aknīste.lv un www.
videseksperti.lv

Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par 
novērtējuma ziņojumu var nosūtīt līdz 2015. 
gada 10.oktobrim:

SIA „Vides eksperti” (Ganību dambis 24d-317a, 
Rīga, LV-1005; tālrunis 27507017; elektroniskā 
adrese: kristine@videseksperti.lv; interneta mājas 
lapas adrese: www.videseksperti.lv);

Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības 
ielā 23, Rīga, LV – 1045; tālrunis: 67321173, fakss: 
67321049; elektroniskā adrese vpvb@vpvb.gov.lv; 
interneta mājas lapas adrese www.vpvb.gov.lv).

2015.gada 12.augustā
Aknīstes novada domes sēdē pieņemtais lēmums



Par izglītības iestāžu gatavību 2015./2016. mācību 
gada uzsākšanai

Aknīstes novads
27. augustā Aknīstes novada izglītības iestāžu 

apskate par gatavību jaunajam mācību gadam sākas 
ar Aknīstes vidusskolu (direktore A. Voitiške). 
Skola prognozē skolēnu skaitu ap 200, skolā ir 
visi nepieciešamie speciālisti – pedagogi, klases un 
mācību kabineti jau saposti un gaida 1. septembri, 
tāpēc arī ieejot tehnisko darbinieku telpā, viņu 
sejās redzams smaids un apmierinātība, ka viss ir 
izdarīts. Lielākie darbi ir bijuši skolēnu garderobes 
un zēnu mājturības kabineta remonts, kas ir prasījis 
ap 30 000 eiro. Līdz ar to pārējām skolas telpām ir 
atvēlēts mazāk, tur veikts kosmētiskais remonts. 
Akcents vairāk likts uz esošā saglabāšanu. To 
norāda arī  Aknīstes novada  domes priekšsēdētāja 
V. Dzene un citi līdzbraucēji, ka izglītības iestāžu 
telpas ir ļoti plašas, kā tas ir arī citos novados , tāpēc 
nevar katru gadu tikai atjaunināt un remontēt, ir 
jāsaglabā esošais. Ar skolēnu palīdzību, pavasara 
talkas laikā, ir turpināta apkārtnes labiekārtošana 
– pie stadiona ierīkota puķu dobe, norobežota celiņa 
mala gar stadionu.

Tālākais ceļš ved uz pirmsskolas izglītības 
iestādi “Bitīte” (vadītāja R. Bludze). Šeit vēl notiek 
sagatavošanas darbi, bet arī “Bitīte” uz 1. septembri 
būs gatava sagaidīt savus 79 audzēkņus. Šogad 
pamatā ir iegādātas jaunas spēles, rotaļu komplekti, 
vienā grupiņā arī mīksto mēbeļu komplekts. Visās 
telpās ir izkrāsotas grīdas, zālei nopirkti jauni 
aizkari, pie bērnu dārza apkārtnes uzpošanas rosās 
tehniskie darbinieki – pārkrāsotas konstrukcijas 
āra laukumos, tiek uzrakta smilšu bedre, u.c. Telpas 
ir lielas un plašas, tāpēc varēts ierīkot atsevišķu 
ēdamtelpu vecākajiem bērniem. 

Ēkā vietas pietiek arī Jēkabpils mākslas 
skolas Aknīstes mācību klasei, kur gan vadītāja, 
gan skolotāja vienā personā ir E. Joča saviem 60 
audzēkņiem un 12 pieaugušajiem. Patīkami, ka uz 
mākslas skolas filiāli brauc bērni arī no Ancenes, 

Asares. Mācību klase ir izvietojusies 2 lielās telpās, 
vēl ir arī palīgtelpas. Vietas pietiek, bet šogad nav 
izdevies, kā bija domāts, kapitāli atremontēt otru 
mācību klasi, tas paliek nākošajiem gadiem.

Tālāk dodamies uz Aknīstes Bērnu un jauniešu 
centru (direktore E. Ķiķēna). Kā vienmēr patīkami 
ierasties šajās sakoptajās, estētiski noformētajās 
telpās, kur dažādos pulciņos darbojas ap 120 bērni 
un vienlaicīgi darbojas arī 20 Jēkabpils Mūzikas 
skolas Aknīstes filiāles audzēkņi. Floristikas 
pulciņa bērni ir palīdzējuši noformēt vienu pirmā 
stāva sienu. Materiālā bāze papildināta ar LAD 
projekta “Jaunatnes iespējas” iegūto ELFLA 
finansējumu un pašvaldības līdzfinansējumu, 
iegādājot lielās galda spēles- tenisu, gaisa hokeju, 
biljardu, u.c. 

Ārpus Aknīstes pilsētas vairs palikusi tikai 
Asares pamatskola (direktore R. Pudāne), kurā 
šogad mācīsies 33 skolēni un 9 pirmsskolnieki. Kā 
saka izpilddirektors J. Gavars, pašvaldība šobrīd 
pat nepieļauj tādu domu kā skolas slēgšana. Arī 
šajā skolā viss ir sagatavots jaunajam mācību 
gadam, kaut kas atjaunots – meiteņu mājturības 
kabinetā un tehniskā personāla telpā ieklāts jauns 
linolejs, ievērojot Veselības inspekcijas norādes, 
aizbērts baseins skolas teritorijā. Zēnu mājturības 
kabinets atbilstošs un attiecīgi aprīkots, lai izpildītu 
programmas prasības.

Apsekojot izglītības iestādes, īpašu vērību veltām 
tam, lai būtu ugunsdrošības un glābšanas dienesta 
un veselības inspekcijas akti, kuriem ir atbilstošs 
derīguma termiņš un dotās norādes tiktu pildītas. 
Aknīstes novada izglītības iestādēs tas ir ievērots, 
tāpat kā līdz šim apsekotajos trijos novados. Un tas 
dod drošības sajūtu, ka mūsu bērniem ir atbilstoša 
droša vide un viņiem atliek tikai labi mācīties, tas ir, 
apgūt izglītības programmas. 

                                    Jēkabpils novada Izglītības 
un kultūras pārvaldes vadītāja Elga Ūbele



Aktuālās aptaujas
1) Par pakalpojumu sniedzējiem (jauna biz-

nesa iespējas).

Ņemot vērā, ka Aknīstes novadā ar latvāņiem 
piesārņotās platības kopumā aizņem jau vairāk kā 
50 ha zemes un no tām daudzas zemes vienības pie-
der pašvaldībai, Aknīstes novada pašvaldība lūdz 
rakstiski pieteikties pakalpojumu sniedzējus, kas 
sniedz vai piedāvās sniegt pakalpojumus latvāņu iz-
platības ierobežošanā Aknīstes novadā ar latvāņiem 
piesārņoto zemju īpašniekiem, valdītājiem, nomnie-
kiem, kā arī norādīt, kāds pakalpojumu veids tiek 
piedāvāts. 

Saskaņā ar 2008.gada 14.jūlija Ministru kabineta 
noteikumu Nr.559 „Invazīvo augu sugas - Sosnovska 
latvānis - izplatības ierobežošanas noteikumi” 
18.1punktu, informācijai par pašvaldībā esošajiem 
latvāņu ierobežošanas pakalpojumu sniedzējiem 
jābūt brīvi pieejamai sabiedrībai, līdz ar to pakal-
pojumu sniedzēju saraksts tiks publicēts pašvaldī-
bas mājaslapā www.akniste.lv, kā arī visu Latvijas 
novadu  minēto pakalpojumu sniedzēju saraksts 
tiek publicēts Valsts augu aizsardzības dienesta 
mājaslapā www.vaad.gov.lv sadaļā „Informācija sa-
biedrībai” - „Par Latviju bez latvāņiem” - „Latvāņu 
ierobežošanas pakalpojumi”. Minētajā mājaslapas 
sadaļā jau var atrast pakalpojumu sniedzējus Rīgas 
plānošanas reģionā.

 Ieteicamā iesnieguma forma, piesakoties pa-
kalpojumu sniegšanai latvāņu izplatības ierobežoša-
nai Aknīstes novadā:

Aknīstes novada pašvaldības domei,
Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208.

Vārds, Uzvārds vai uzņēmuma nosaukums;
Saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas 
apliecības numurs vai uzņēmuma vienotais

reģistrācijas numurs;
Deklarētās dzīvesvietas adrese vai uzņēmuma 

reģistrācijas juridiskā adrese;
Tālruņa numurs un epasts (ja ir).

IESNIEGUMS.

Lūdzu reģistrēt mani (vai uzņēmumu) latvāņu 
ierobežošanas pakalpojumu sniedzēju sarakstā, pa-
kalpojumu sniegšanas vieta - Aknīstes novada teri-
torija. Piedāvātais pakalpojuma veids - (iespējamie 
varianti - pļaušana, miglošana - roku darbs, trak-
tortehnika, noganīšana, mulčēšana, komplekss pa-
kalpojums. Pakalpojumu veidus var skatīt arī  MK 
noteikumos Nr.559).

Aknīstē, 2015.gada __._________    Paraksts 
 

/paraksta atšifrējums/

Parakstītais iesniegums jāiesniedz pagasta pār-
valdē vai novada domē Aknīstē, vai jāatsūta uz 
domes epastu akniste@akniste.lv līdz 2015.gada 
02.oktobrim.

2) Par sliktas kvalitātes pašvaldības ceļiem, 
ielām vai to posmiem.

Ar 29.08.2015. stājušies spēkā LR MK noteikumi 
Nr. 475  “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta pie-
šķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projek-
tu iesniegumu konkursu veidā”, kas paredz finansē-
juma piešķiršanu pašvaldībai piederošo grants ceļu, 
to posmu rekonstrukcijai vai jaunbūvei. Aknīstes 
novadā šie līdzekļi jāizlieto pašvaldības grants ielu/
ceļu rekonstrukcijai Aknīstes pilsētā, Aknīstes, Asa-
res, Gārsenes pagastā, izvēloties šos ielas/ceļa pos-
mus pēc noteiktiem, ar uzņēmējiem saskaņotiem, 
pašvaldības apstiprinātiem kritērijiem. Ceļu asfal-
tēšana šinī programmā netiek atbalstīta.

Lai apzinātu, kuriem pašvaldības ielu/ceļu pos-
miem vispār nepieciešami kādi uzlabojumi un cik 
tas ir aktuāli, pašvaldība lūdz iesniegt  iesniegumus 
ar lūgumu uzlabot pašvaldības ielas/ceļa, tā posma 
kvalitāti, aprakstot konkrēto vietu, ceļa /ielas trū-
kumus un problēmas. 

Iesniegumus par slikto konkrēto pašvaldības ielu/
ceļu, to posmu  kvalitāti lūdzam iesniegt lauksaim-
niecības produkcijas ražotājus, pārstrādātājus, kā 
arī citus uzņēmējus, tāpat - skolēnu vecākus, kuru 
bērni tiek vesti uz skolu pa pašvaldības ceļu, kā arī 
pārējos iedzīvotājus. 

Jūsu iesniegums, iespējams, būs viens no kritēri-
jiem, kas nodrošinās lēmuma pieņemšanu par tieši 
iesniegumā minētā pašvaldības ielas/ceļa posma re-
konstrukciju.

Iesniegums jāiesniedz pagasta pārvaldē vai nova-
da domē Aknīstē, vai jāatsūta uz domes epastu ak-
niste@akniste.lv līdz 2015.gada 16.oktobrim.

I.Cālīte,
telpiskās attīstības plānotāja.



Brīvie dzīvokļi Aknīstes  novada Asares pagastā
Informācija tiek publicēta saskaņā ar LR  likuma 

„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 12.pantu.

Nr. 
p.k

Brīvās dzīvo-
jamās telpas 
adrese

Dzīvojamās 
telpas 
platība m2*

Istabu 
skaits

Stāvs Dzīvojamās telpas labiekārto-
juma līmenis - ūdensvads, 
kanalizācija, centrālapkure.

Īres maksa EUR,
piezīmes

1. Rīti -1 76,3 (88,1) 4 1 Vajag kosmētisko remontu, 
nomainīt elektroinstalāciju 

0,14 Eur par m2 

2. Rīti -2 63,6 (71,5) 3 1 Vajag kosmētisko remontu, 
nomainīt elektroinstalāciju 

0,14 Eur par m2 

3. Rīti - 5 77,0 (88,8) 4 3 Vajag kosmētisko remontu, 
nomainīt elektroinstalāciju 

0,14 Eur par m2 

4. Rīti - 6 64,3 (72,2) 3 3 Vajag kosmētisko remontu 0,14 Eur par m2 
5. Rīti - 7 78,9 (90,7) 4 1 Vajag kosmētisko remontu 0,14 Eur par m2 
6. Rīti - 9 4 2 Vajag kosmētisko remontu, 

nomainīt elektroinstalāciju 
0,14 Eur par m2 

7. Rīti - 11 78,8 (90,6) 4 3 Vajag kosmētisko remontu,  
nomainīt elektroinstalāciju 

0,14 Eur par m2 

8. Rīti - 12 62,6 (70,5) 3 3 Vajag kosmētisko remontu, 
nomainīt elektroinstalāciju 

0,14 Eur par m2 

9. Rīti - 16 62,5 (70,4) 3 2 Vajag kosmētisko remontu 0,14 Eur par m2 
10. Spodras - 9 63,4 (70,8) 3 3 Vajag kosmētisko remontu 0,14 Eur par m2 
11. Spodras - 10 48,3 (52,6) 2 1 Vajag kosmētisko remontu 0,14 Eur par m2 
12. Spodras - 12 62,2 (69,5) 3 1 Labs stāvoklis 0,14 Eur par m2 
13. Spodras - 15 62,4 (69,7) 3 2 Vajag kosmētisko remontu 0,14 Eur par m2 

* - Apkurināmā (kopējā) platība.

Augusts aizritējis jauniešu zīmē
Augustā atzīmē Starptautisko jauniešu dienu, 

tāpēc daudzās Latvijas vietās notika pasākumi par 
godu šim notikumam. Aknīstes novadā, 15.augustā, 
trešajā augusta sestdienā, jau ceturto gadu pēc 
kārtas, tiek organizēta Jauniešu diena.

Šajā dienā pulcējās jaunieši pie Aknīstes 
vidusskolas spēlēt pludmales volejbolu, Aknīstes 
autokrosa trasē spēlēja peintbolu, Aknīstes BJC 

tikās ar deputātiem un ballējās Aknīstes estrādē 
kopā DJ Aigaru un grupu “Transleiteri”.

Paldies Olitai Treinei par iesaistīšanos sportisko 
aktivitāšu organizēšanā!

Paldies Aknīstes novada pašvaldības 6 deputātiem 
(A.Zībergam, V.Čāmānei, G.Geidam, A.Ielejam, 
I.Luņģei un J.Vanagam) par aktīvu dalību pasākumā 
“Pie kafijas tases sarunas ar deputātiem”. Šāda 
veida tikšanās ir nozīmīgs solis, lai veidotos veselīga 
komunikācija starp jauniešiem un lēmējvaru. Mūsu 
novada deputāti bija atsaucīgi. Sarunas izvērsās 
interesantas un daudzsološas turpmākai sadarbībai.

 Paldies pašvaldības policistam J. Grigasam par 
kārtības nodrošināšanu nakts ballītes laikā! 

Paldies Aigaram Belanoškam par grupas 
“Transleiteri” apskaņošanu un mūzikas 
nodrošināšanu nakts garumā!

Paldies katram jaunietim, kas piedalījās Jauniešu 
dienā Aknīstē!

28.augustā pirmo reizi Viesītē notika Sēlijas 
novadu Jauniešu diena “Dzimis Sēlijā”, kas kopā 
pulcēja jauniešus no 8 novadiem: Viesītes novads, 



Aknīstes novads, Neretas novads, Jaunjelgavas 
novads, Salas novads, Jēkabpils novads, Ilūkstes 
novads un Krustpils novads. Šī jauniešu diena 
aizritēja Raiņa un Aspazijas zīmē. Tāpēc rīts sākās 
ar futbolu Raiņa laukumā (Viesītes vsk. stadionā) 
un pludmales volejbolu Aspazijas laukumā (Sporta 
skolas stadionā).  

Laikā no plkst.13.00 līdz 17.00 Viesītes muzeja 
“Sēlija” teritorijā jaunieši pulcējās uz dažādu 
aktivitāšu punktiem, ko bija sagatavojuši visu 
8 novadu pārstāvji. Klinšu siena “Antiņa stikla 
kalns” – jaunieši izmēģināja spēkus, kurš veiklāk 
nokļūs līdz virsotnei. “Metrs dzejas” pulcēja jaunos 
dzejniekus, kam izdoti dzejas krājumi, un dzejas 
cienītājus, kas klausījās jauno talantu gara darbos.

Ļoti pieprasīta bija aktivitāte “Aspazijas SPA”, 
kurā Aknīstes jaunās frizieres Lauma Kurkliete 
un Laima Siliņa veidoja frizūras un manikīre Līva 
taisīja mākslas darbus uz nagiem. Paldies Laumai, 
Laimai un Līvai par milzīgo darbu, jo rindas ar 
gribētājiem veidojās garas! 

“Raiņa foto studijā” pie profesionāla fotogrāfa 
varēja izbaudīt fotosesiju, ietērpjoties senatnīgos 
tērpos. Salas novada teltī “Rīmēsim Rainiski” 
jaunieši aicināja sadzejoto dzeju repot. Bija pieejami 
arī Zemessardzes ieroču paraugdemonstrējumi, 
informatīvais stends – skolu INFO iela, teltī NVO 
LAPAS jauniešiem piedāvāja dažādas netradicionālas 
galda spēles. Šajā laikā notika “brīvais mikrofons”, 
kur “Apskaņošanas teltī” jaunieši varēja izteikties, 
uzdot jautājumus klātesošajiem, pastāstīt par šīs 
dienas notikumiem. Aknīstes novadam atvēlētajā 
laikā “brīvo mikrofonu” ar sarunām “aizpildīja” 
Sindija Fedorova un Vineta Srumska (Paldies 
jaunietēm!).     

Plkst.14.30 notika Sēlijas novadu jauniešu 
dienas “Dzimis Sēlijā” svinīga atklāšana, kurā visu 
novadu pārstāvji teica apsveikuma runu un izlozēja 
nākamā gada organizētāju. Mūsu novadu pārstāvēja 
izpilddirektors Jānis Gavars (Paldies Jānim G. par 
dalību šajā pasākumā!). Izlozes veidā noteica, ka 
nākamgad Sēlijas novadu Jauniešu diena notiks 
Neretas novadā.

Pēc atklāšanas pasākuma Bānīša ēkā novadi 
sacentās Erudīcijas konkursā V.I.P. (Veiksme. Prāts. 
Intuīcija.), ko vadīja mūsu novada pārstāve Aiga 
Andruškeviča. 

Jaunieši tikās arī ar Mākoņskrējēju  Mārtiņu 
Zvīdriņu, klausījās Ukrainas bērnu koncertā, kas 
nedēļu viesojās Viesītē, un Latvijas bruņoto spēku 
amatpersonu patriotiskā uzrunā.

Pasākuma “Dzimis Sēlijā” noslēguma daļa 
notika Viesītes Mīlestības saliņas estrādē, kurā visu 
8 novadu jaunieši prezentēja savu novadu. Mūsu 
jauniešu grupu (volejbolistus, “Aspazijas SPA” 
telts pārstāvjus) pieteica Sindija F. un Vineta S. Ar 
apsveikuma vārdiem un laba vēlējumiem. Jaunietes 
prezentēja Aknīstes novadu ar mūsu sabiedrisko 
attiecību speciālistes Lāsmas Prandes sacerētām 
dzejas rindām:

Aicinām apceļot Aknīstes apkārtni!
Ak, atveriet acis, atklājiet ainavas!
Aizplūst avoti, aizzib alas, apšu audzes.
Aknīstē aktīvā atpūtā audz!
Aknīstē – apīnis apvīts apvārsnim, 
Atspulgs agrīnai austrumu ausmai.
Atkal, atkal atgriezies Aknīstē!

Pēc tam apbalvoja volejbolistus, futbolistus, 
erudīcijas konkursa godalgoto vietu ieguvējus un 
klinšu sienas uzvarētāju.

 Jauniešu dienas “Dzimis Sēlijā” apmeklētājus 
priecēja “Goran Gora” koncerts, tad grupa “Bermudu 
Divstūris” visus klātesošos “uzlādēja” un jauniešus 
pozitīvi “iekustināja”. Ballēšanās turpinājās ar Salas 
un Neretas jauno grupu koncertiem un noslēdzās 
ar Sēlijas dīdžeju cīņām. Aktīvā balsošanā dīdžeju 
cīņas vinnēja DJ Druva (no Rites). Aknīstes jaunieši 
devās mājupceļā pēc dīdžeju cīņām.

Paldies Aknīstes novada pašvaldībai par 
finansiālu atbalstu un personīgi J.Gavaram par 
transporta nodrošināšanu!

E.Ķiķēna 



Godina Aknīstes vidusskolas skolotājas.
Augusta nogalē Krustpils novada Sūnu 

pamatskolā notika ikgadējā skolotāju konference, 
kurā pulcējās pedagogi no apkārtējiem novadiem. 
Šajā pasākumā tika godināti labākie šīs profesijas 
pārstāvji. IZM Atzinības rakstu saņēma Aknīstes 
vidusskolas skolotājas

• Inga Elksne
• Mārīte Pērkone.

Aizritējuši tradicionālie sporta svētki Gārsenē
Kā katru gadu augusta beigas tiek gaidītas ar 

iespēju tikties Gārsenē un, kopīgi pasportojot, 
atpūsties. Tradīcija turpinās, un 22.augustā visi 
sportot gribētāji pulcējāmies Gārsenes pils parkā. 
Diena sākās jau plkst. 6:00 no rīta pie Gārsenes 
dīķa, kur pulcējās lielā loma tīkotāji, bet, tā kā pūta 
nelabvēlīgs vējš zivju ķeršanai, pirmajai vietai bija 
jāsamierinās tikai ar puskilogramu zivju. Līdz plkst. 
10:00 bija pieteikušās 8 komandas, un ar Aknīstes 
novada izpilddirektora J.Gavara un Gārsenes pagasta 
pārvaldes vadītāja J.Bondara sportisko sveicienu un 
uzrunu sacensības varēja sākties. Lai dalībniekiem 
būtu interesantāk, katru gadu tiek veiktas nelielas 
izmaiņas sacensību disciplīnās gan komandām, gan 
individuālajiem dalībniekiem. Šogad sacensības 
nenotika iešanā ar koka kājām (ķekatām), jo 
jaunieši nevēlas trenēties šajā disciplīnā un gadu no 
gada tajās startē vieni un tie paši dalībnieki. Dienas 
gaitā komandas gaidīja 6 pārbaudījumi- vairāk vai 
mazāk tradicionāli (rezultātus skatīt kopvērtējuma 
tabulā.) 

Svētku apmeklētāji visas dienas garumā varēja 
piedalīties dažādās individuālajās sacensībās. Lielu 
interesi izraisīja šaušanas sacensības, kurā bija ļoti 
liels dalībnieku skaits. Individuālie rezultāti: 
Sievietes:    
1. vieta – Maruta Caunīte  
2. vieta – Aisma Ziemele 
3. vieta – Solvita Strika 
Vīrieši:
1. vieta – Aivis Girgždis
2. vieta – Ingus Krasovskis
3. vieta – Jānis Bērziņš

Svara bumbu celšana (S-2 gab. 8 kg, V-2 gab. 24 kg)
Individuālie rezultāti: 
Sievietes:              

1. vieta – Līga Irmane/Elīna Mažeika (37 reizes)      
2. vieta – Ērika Vitkus (30 reizes)
3. vieta – Ina Pastare (20 reizes)

Vīrieši:
1. vieta – Vairis Eglītis (30 reizes)
2. vieta – Egils Jurkevičs (27 reizes)
3. vieta – Alvis Krievāns (24 reizes)

Smaguma mešanā
(automašīnas riepas R14 mešana tālumā)
Individuālie rezultāti: 
Sievietes:                 

1. vieta – Evelīna Jurkeviča (6.40 m)      
2. vieta – Aiga Andruškeviča (6.11 m)
3. vieta – Ilona Brakovska(6.10 m)      

Vīrieši:
1. vieta – Egils Jurkevičs( 16.40 m)
2. vieta – Dainis Krievāns(14.72 m)
3. vieta – Krišjānis Klaucāns(14.36 m)

Šķīvīša mešanā mērķos
Individuālie rezultāti: 
Sievietes:      

1. vieta – Jasmīna Ziemele   
2. vieta – Kristiāna Kalniete   
3. vieta – Jolanta Krievāne   



Vīrieši:
1. vieta – Andris Kozāks
2. vieta – Ivo Bīriņš
3. vieta – Dāvis Caunītis

Sacensībās par ātrāko ūdens nesēju (ar garo 
salmiņu pārnesa ūdeni no viena trauka otrā)  
labākos rezultātus uzrādīja:

Individuālie rezultāti: 
Sievietes:      

1. vieta – Baiba Mažeika 
2. vieta – Aiga Andruškeviča   
3. vieta – Līga Gemberga   

Vīrieši:
1. vieta – Krišjānis Klaucāns
2. vieta – Ivo Bīriņš
3. vieta – Tālivaldis Ziemelis

Makšķerēšana, nedalot sievietes un vīriešus 
grupās: 

Individuālie rezultāti: 
1. vieta – Ilgvars Nastajs ( 0,540 kg )
2. vieta – Andris Punculis( 0,264 kg )
3. vieta – Ingus Krasovskis( 0,234 kg )

Liels prieks, ka arī jaunā paaudze ir aktīvi 
sportotāji, viņiem notika savas sacensības no 
12.00 līdz 14.00 ar saldajām balvām, gribu izcelt 
Sandi Krasovski (6 gadi), kas piedalījās ne tikai 

bērnu spēlītēs, bet arī ļoti daudzās individuāliem 
dalībniekiem domātajās sacensībās, jau plkst. 
6:00 viņš pie dīķa makšķerēja kopā ar visiem 
pieaugušajiem.

Komandu kapteiņiem, kas nokomplektēja 
komandas, bija sagatavots īpašs pārbaudījums- ( 1,5 
minūtēs no skaidām jāizlasa visvairāk naudiņas), 
kuru rezultāts atspoguļojas kopvērtējuma tabulā. 
Paldies kapteinim Aigaram Pontāgam, kurš uz 
sacensībām atveda komandu „Trenēts asfalts”, 
Jānim Ūbelim – „Joka pēc”, Dainim Gorinam 
– „All stars”, Elīnai Mažeikai – „Sēru kalniņš”, 
Andrim Kozākam -  „Stingrs pamats”, Vairim 
Eglītim -  „Ūsiņi”, Kristam Gūram -draudzīgu 
un patīkamu cilvēku komanda „Kāpēc nē” no 
Līvānu novada, kas nenobijās stāties pretī mūsu ,, 
vecmeistariem,, un, jāsaka, tas viņiem arī izdevās, 
volejbolā izcīnot godpilno 1. vietu, Alvim Krievānam 
-  „Lūzumpunkts”. 

Kopvērtējumā tomēr uzvarēja komandas, kas 
gadu no gada piedalās šajās sporta spēlēs, ieguvuši 
lielu pieredzi un noslīpējuši savas iemaņas tā, ka 
apsteigt viņus ir praktiski neiespējami.

1.vieta – komandai „Lūzumpunkts” - kapteinis 
Alvis Krievāns un komandas dalībnieki- Krišjānis 
Klaucāns, Līga Irmane, Dāvis Caunītis, Linda 
Buholce, Mārcis Zībergs.

2.vieta – komandai „Stingrs pamats” – kapteinis 
Andris Kozāks un komandas dalībnieki- Aivars Točs, 
Ričards Kozāks, Arturs Petenko, Diāna Kozāka, 
Aigars Rumbiņš, Aivis Girgždis, Kristīne Kozāka.

3. vieta  - komandai „Ūsiņi” – kapteinis – Vairis 
Eglītis un komandas dalībnieki – Jānis Maļinovskis, 
Alises Mažeika, Kaspars Tuņķelis, Ivars Žuravskis, 
Armands Deksnis, Dainis Krievāns, Ingus 
Krasovskis.

Pateicoties sponsoriem, sacensību organizatori 
varēja atļauties dalībniekiem un uzvarētājiem 
pasniegt skaistas medaļas un balvas. Paldies 
sponsoriem -  Aknīstes novada pašvaldībai, IU 
Viktoram Popovičam, IU Sūknis (un personīgi tā 
īpašniekam Ērikam Serafinovičam), z/s „Kristāli” 
(un personīgi tās īpašniekam Leongīnam  Osockim) 



, z/s „Tīreļi” (un personīgi tās īpašniekam Ivaram 
Mažeikam), z/s „Strautiņi” (un personīgi tās 
īpašniekam Jurim Brakovskim senj.), z/s „Pāvuli” 
(un personīgi tā īpašniekam Egonam Tuņķelim), 
z/s ,,Dālderi (un personīgi tā īpašniekam Austrim 
Vārnam),, , firmai „Quantrum”, JTES, Konekesko 
(un personīgi Jurim Brakovskim jun.) un 

individuālajiem sponsoriem: Dainim Krievānam, 
Ivaram Žuravskim, Kārlim Kalnietim un Mārtiņam 
Barišņikovam.

Paldies arī z/s „Rātes” par gardo pusdienu zupu 
svētku dalībniekiem.

Lai sacensības noritētu raiti, man palīdzēja ļoti 
daudz palīgu-tiesnešu: Pēteris Stalidzāns, Andris 
Brakovskis, Andris Zībergs, Kristiāna Kalniete, Aiga 
Andruškeviča, Maruta Caunīte, Aija Gasparoviča, 
Zane Geida, Signe Paegle, Aigars Bruzguls, Jānis 
Bondars, Aija Dronka, Ivars Mažeika, Dace Geida, 
Haralds Punculis, Andris Punculis, Līga Jaujeniece, 
Līga Līduma, Ulvis Vanags, Edgars Ozoliņš, Lāsma 
Prande. Paldies viņiem. Paldies visiem, kas piedalījās 
svētkos, kas palīdzēja šo svētku organizēšanā, lai tie 
paliktu mums visiem atmiņās kā neizmirstams šīs 
vasaras piedzīvojums. 

Svētki turpinājās( līdz saules ausmai ) ar disko-
balli kopā ar DJ Normundu skolas parkā un krāšņu 
salūtu.

Sacensību galvenais tiesnesis Guntars Geida

Pati vērtīgākā īpašība dzīvē – mūžīga zinātkāre

Saulainā augusta pēdējā dienā, mēs, Gārsenes 
zinātkārie seniori tikāmies Gārsenes pilī uz trauku 
apgleznošanas nodarbību. Mūs laipni sagaidīja 
pasniedzējs Guntars Geida ar palīdzēm Daci un 
Marutu, kas dāsni dalījās zināšanās un palīdzēja 
apgūt šo mākslu. Par paveikto mums bija liels prieks!

Gaidot, lai mūsu „mākslas darbi” nožūst, pie 
kafijas tases runājām par nākotnes plāniem. Idejas 
ir un, nu gaidīsim nākošo tikšanos, kas solās arī būt 
interesanta. 

Skumji, ka pilī neskanēs bērnu čalas un uz 

stundām neaicinās vecais skolas zvans. Varbūt 
kādreiz… bet pilī tāpat darbošanās notiek.

Noslēgumā noskatījāmies filmiņu par Viesītē 
notikušo pasākumu „Vedējs 2015”. Mājās devāmies 
apmierinātas par paveikto. Sis pasākums notika ar 
veselības grupas atbalstu.

Daina, Solomeja, Lidija D., Ilga, Lidija B., Ausma 
V. ,Inta, Valda, Ausma K. sakām mīļu paldies, Jums 
- Guntar, Maruta, Dace!

Lai viss iecerētais izdodas!
Arī es tur biju – V. Pliska

(Rolāns)



No Gārsenes līdz Mazzalvei 
jeb neoficiālais novads – Sēlija

Mērķis: 
Papildināt tradicionālo lauksaimniecību un vei-

cināt nodarbinātību laukos, attīstot arī nelauksaim-
niecisko komercdarbību, gūstot idejas savas darbī-
bas dažādošanai

Norises vieta:
Sēlija (Aknīstes, Jēkabpils, Viesītes, Neretas novads)
Datums:
24. un 25. jūlijs
Norise:
Valsts Lauku tīkla pasākuma „Pieredzes apmai-

ņas braucieni Latvijā” ietvaros - 2015. gada 24. un 
25. jūlijā SIA LLKC Madonas nodaļas rīkotais piere-
dzes apmaiņas brauciens uz Sēliju - Aknīstes novads, 
Jēkabpils novads, Viesītes novads, Neretas novads. 
Brauciens tika finansēts no VLT līdzekļiem. Brau-
cienā piedalījās 37 dalībnieki no Madonas, Lubānas, 
Ērgļu, Varakļānu, Cesvaines novadiem – lauksaim-
nieki, amatnieki, mājražotāji un jaunieši.

24. jūlijs un 25. jūlijs
Jēkabpils novada Kalna pagasta ZS „Kras-

ti”, īpašnieks Jānis Gaidis. Viena no modernā-
kajām govju fermām Latvijā. Valstī tā ir viena no 
pirmajām automatizētajām govju kūtīm, kurā govis 
slauc speciālas iekārtas - roboti. Latvijai netipiska ir 
kūts mēslu krātuve - tā ierīkota zem pašas ēkas, un 
mēsli no tās tiek izsūknēti. Kūtī ir arī piena māja, 
saimniecības un biroja telpas. Fermā vietas pietiek 
280 brūnaļām un raibaļām.

Prieks, ka Latvijā tiek modernizēta lauksaim-
niecība, ka cilvēki raugās ar pozitīvu perspektīvu 
uz šo nozari. Šīs saimniecības piemērs rāda, ka var 
attīstīt biznesu laukos un nevar visu laiku stāvēt 
uz vietas, ir jāiet kopsolī ar mūsdienu tehnoloģijām. 
Latvijā modernizētas lauksaimniecības nu ir reali-
tāte.

Lai arī saimnieks ir nobažījies par piena cenu 
un situāciju tirgū, darba spars un entuziasms nav 

zudis. Saimniecībai ir nākotne, jo tajā pēc gadiem 
darbosies saimnieka mazbērni. 

Aknīstes novada Aknīstes pagasta kūd-
ras ieguves un kūdras izstrādājumu ražošanas un 
tirdzniecības uzņēmums SIA „Nordtorf”. Brau-
ciena dalībniekus skaisti iekoptā teritorijā sagaidīja 
uzņēmuma pārstāve Lolita Zvaigzne. Apmek-
lētāji tika iepazīstināti ar kūdras ieguves procesiem 
un darbu kūdras purvā. Tika izrādīta gan kūdras 
ieguves vieta, gan ražošanas cehs. Aptuveni 6000 
m2 lielajā rūpnīcā izvietotas 7 ražošanas līnijas kūd-
ras un kūdras substrātu iepakošanai. Pie fabrikas 
izvietotais noliktavas laukums ļauj uzglabāt kopā 
aptuveni 40 000 m3 izejvielu un iepakotās gata-
vās produkcijas, ko varējām apskatīt arī mēs.  SIA 
„Nordtorf” ražo kūdras substrātus atbilstoši klien-
tu vēlmēm un vajadzības gadījumā arī klientu iepa-
kojumā.

Aknīstes novada Aknīstes pagasta bioloģis-
kā ZS „Liepas” īpašnieks Nikolajs Curikovs 
mūs laipni sagaida un tūlīt sāk stāstīt par savu 
saimniecību. Darbs saimniecībā ir Nikolaja un viņa 
ģimenes dzīvesveids. Nikolajs audzē šķirnes aitas 
un piena lopus, taču sieva ar meitām pievērsusies 
lauku tūrismam. Saimnieks pēc izglītības ir radio 
regulētājs un kādreiz strādājis Popova rūpnīcā. Lai-
kiem mainoties, ģimene uzsāka lauksaimniecības 
biznesu, kam pirmsākumā bija dažas govis. Tagad 
saimniecībā ir 50 govis, izslaukums no vienas ir ap 
7000 l/gadā, un mūža ilgums ap deviņiem gadiem. 
Zemnieku saimniecības „Liepas” kopējā zemes pla-
tība ir 200 ha, no tās 150  ha ir īpašumā. Saimnie-
cībā aug 300 aitas, no tām 115 aitu mātes. Saim-
niecībā ir 70 ha ganības un tiek arī audzētas auzas 
lopbarībai. Papildus tiek iepirkts siens.

Lai dažādotu saimniecisko darbību, saimniecībai 
„Liepas” ir arī sava viesu māja un kafejnīca, kas at-
rodas 3  km no Lietuvas robežas. Tajā saimnieka ģi-
mene ekskursantus cienā ar gardu jēra zupu. Prom-
braucot saimnieks aicina uz zaļumballi, kurā spēlēs 
grupa „Robežpunkts”. Tajā Nikolajs ir ģitārists. 

Aknīstes novada Asares pagasta zemnieku 
saimniecība „Āmuri”, īpašniece Gita Liepa. 
Celiņā, kas ved uz saimniecību no celtniecības pu-
tām, veidotas, smaidīgi māj bitītes un saulespuķes, 
kas laipni aicina „Āmuros”. Tās īpašniece Gita Lie-
pa iepazīstina ar saimniecības un dzimtas vēsturi, 
seniem darba rīkiem, kuri izgatavoti un pielieto-
ti mājas darbos. Pagalmu rotā dažādu dzīvnieku 
skulptūras no sūnām un celtniecības putām. Visi 
steidz safotografēties, lai ir ko parādīt mājinie-
kiem. Pati saimniece lepni ved pa pagalma takām 
un liek uzminēt, kas sastādīts katrā dobē un iepa-



zīstina mūs ar  netradicionāliem augiem salātiem 
(rukola, portulaks, mangolds), ārstniecības augiem 
un garšaugiem (sirdsmātere, muskatsalvija, sējas 
melnsēklīte, anīss, sierāboliņš, rūta, ēdamais hi-
bisks, angūrijas un ežu gurķi, dārza pupu mētra, 
dižzirdzene, zilgalvīte, lupstājs, vērmele, asinszāle, 
hiacinšu pupas, estragons, salvija, oregano (raude-
ne), izops, timiāns u.c.) un dažādu veidu mētrām 
(zemeņu, banānu, šokolādes, ananāsu, karameļu, 
ābolu u.c.).

Iežogojumā lepni soļo tītars ar dažādu sugu vis-
tām. Saimniece sūrojas, ka pāris dienas atpakaļ 
svešs suns ticis būrī un nokodis fazānus un citus 
putnus. Aplokā ganās divi raibi poniji, kas labprāt ēd 
no rokas. 

Saimniecības apskates noslēgumā Gita Liepa 
mūs cienā ar dažādām tējām un liek uzminēt, kura 
mētra aplieta. Atklājam, ka mūsu kompānijā ir gar-
šas eksperti.

Aknīstes novada Asares pagasta SIA „Sili-
ņi”, vadītājs Miervaldis Čāmāns. Veco darbnīcu 
teritorijā mūs sagaida uzņēmuma vadītājs Mier-
valdis Čāmāns un ar kārtīga vīra rokas spiedienu 
sveicina biroja vadītāju Anitu. Miervaldis tūlīt iet 
un aicina visus un modernizētu angāru, kur var 
apskatīt jaunas iekārtas un mašīnas. LLKC 2011. 
gadā apstiprinājis SIA „Siliņi” kā vienu no divdes-
mit moderno tehnoloģiju prakses vietām, kur pro-
fesionālās izglītības iestāžu izglītojamie un Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes studenti var apgūt 
praktiskās saimniekošanas iemaņas. Redzam, ka 
angārā jaunieši darbojas. Saimnieks izrāda arī biro-
ja telpas un tālāk aicina doties uz fermu, kurā au-
dzē gaļas liellopus. Iebraucot saimniecībā skatam 
paveras jauna kūtsmēslu krātuve un saimnieks pa-
stāsta, ka iepriekšējā dienā tā nodota ekspluatāci-
jā. Ganībās saulītē gozējas brangi buļļi un neliekas 
traucēti no ziņkārīgiem skatiem. Saimnieks izrā-
dīja arī pašu kūti un pastāstīja par tās celtniecību. 
Atvadoties Miervaldis aicina iegriezties pie viņa uz 
atpūtas māju, kur citus gadus pa vasaru viesojušies 
ārzemju mednieki.

Aknīstes novada Asares pagasta Ancenes 
ciemā mūs smaidīgi sagaida tēvs un dēls Ti-
mohovi. Guļbūvju celšana ir īpaša māksla, ko 
nevar apgūt īsā laikā. Arī to topošajiem iemītnie-
kiem jābūt pacietīgiem, ja vēlas, lai māja stāvētu 
ilgi. Ancenē dzīvojošais meistars Valērijs Timohovs 
ar dēlu par šo arodu var pastāstīt visu. Piemājas 
saimniecībā skatam paveras gruntīgas guļbūves: 
mājas, pirtis, dzirnavas, akas un suņubūdas, gaisā 
jaušama koka smarža. Meistari ir pierādījums tam, 
ka hobiju var pārvērst pelnošā biznesā un ne tikai. 
Sava darba entuziasti ir iekārtojuši ciema centru ar 
skaistiem atpūtas galdiņiem ar soliem, kā arī māji-
ņu uz vistas kājas no pasakām, kur bērniem rotaļā-
ties. Valērijs Timohovs stāsta, ka taisīt būves mā-

cījies dzīves skolā, savukārt dēls arodu izmācījies 
Rēzeknē. Puiši demonstrēja arī pašu darba procesu. 

Aknīstes novada Gārsenes pagastā Gārse-
nes pils, pārvaldniece Dace Ģeida. Pie Gārse-
nes pils plešas bijušais muižas parks, kurā sākas 
vairākas labiekārtotas pastaigu un izziņas takas ar 
ierīkotām atpūtas un ugunskuru vietām un norā-
dēm (taku mazais loks – 3,7 km, lielais loks – 7,1 
km). Takās apskatāmi unikāli dabas objekti – ošu 
aleja, meandri, Dienvidsusējas stāvkrasts, akme-
ņu aleja, āpšu alu labirints, viena no raženākajām 
Latvijas vīksnām, dižozoli, dižakmeņi. Izstaigājot 
takas var iepazīt Gārsenes pili – neogotikas pērli. 
Pils pārvaldniece viesus iepazīstināja ar tās vēsturi, 
un ilggadējo iemītnieci spocenīti Zilo Dāmu. Pils pa-
galmā tieši no ugunskura vakariņās tika pasniegta 
karsta zupa. Pils pagrabos tikām aicināti uz mājas 
vīna degustāciju. To bija sarūpējis Z/S „Kalna Rū-
dupes ‘saimnieks Andris Zībergs. Pārspriežot 
dienā redzēto un izjusto, brauciena dalībnieki devās 
pie miera.

Neretas novada Mazzalves pagasta ZS 
„Krasti-B”, īpašnieks Oskars Ādams. Gaļas 
liellopu audzēšanas saimniecības īpašnieks Oskars 
Ādams mūs sagaida lauka malā un parāda daļu no 
liellopu ganāmpulka. Viņš stāsta, ka saimniecības 
attīstība aizsākās ar 14 piena govīm, taču, kad piena 
cena par litru strauji samazinājās, saimniecība ie-
gādājās pirmos Šarolē liellopus. Saimniecībā audzē 
vairāku šķirņu gaļas liellopus – Šarolē, Simentāles, 
Herefordas, Hailandes, no kuriem dažus audzē sa-
vam priekam un īpašas lauku ainavas radīšanai.

Šobrīd saimniecībā „Krasti B” ir ap 300 dzīvnie-
ku. Liellopi tiek audzēti bez piebarošanas tikai ar 
ganību zāli un turēti dziļajās kūtīs. Saimniecības 
attīstības pamats ir gaļas liellopu vaislas materiā-
la nodrošinājums. Visa peļņa tiek ieguldīta attīstī-
bā, un izaudzētie liellopi tiek realizēti izsolēs, kas 
notiek vienu reizi mēnesī. Izsoles organizē „Liel-
lopu izsoļu nams”, kura vadītājs ir saimnieka dēls 
Kaspars Ādams. Apskatījām arī izsoļu namu un gu-
vām priekšstatu, kā šis process notiek.



Pieredzes apmaiņas brauciena lietderība:
Pieredzes apmaiņas brauciens bija ļoti lietderīgs. 

Brauciena dalībnieki šajā pasākumā guva jaunas 
idejas, praktiskus padomus. Saimniecību īpašnieki 
brauciena dalībniekiem stāstīja par savu praktisko 
pieredzi, par saimniekošanas izdevīgumu un iegul-
dījumiem, peļņu – atklāja arī kas īsti nav izdevies. 
Galvenais-vajadzīga ideja un vēlme to realizēt, ja 
pietrūkst zināšanu-jāmācās. Brauciena laikā Aknīs-
tes novada Braucienu lietderīgāku darīja Aknīstes 
novada LAK Irēnas Butkus stāstījums par Aknīstes 
novada uzņēmējiem, lauksaimniekiem, novada vēs-

turi un novada ļaudīm. Paldies Irēnai par Madonie-
šiem veltīto laiku un, lai vairāk tādu konsultantu 
laukos kā Irēna.

Atziņa – visa pamatā neatlaidīgs darbs. 

LLKC Madonas nodaļas Uzņēmējdarbības 
konsultante Anita Briška

LLKC Lubānas novada Lauku attīstības 
konsultante Astrīda Ikauniece

LLKC Madonas novada Lauku attīstības 
konsultante Signe Mūkina

Aknīstes novada pašvaldības skolēnu 
pārvadāšanas transporta kustības grafiks

NO RĪTA
Maršruts Nr.1

Pieturas nosaukums Laiks
Uzkalni 6.56
Ausmas 7.01
Asare 7.08
Asares vecā skola 7.12
Bubuļi 7.16
Pagrieziens uz Červonku 7.22
Asares pamatskola 7.27
Vārkava 7.33
Asares pamatskola 7.39
Asare 7.44
Susēja 7.54
Aknīstes vidusskola 8.00

Maršruts Nr.2

Pieturas nosaukums Laiks
Kalnieši 7.45
Apserde 7.50
Krankaļi 7.55

PĒCPUSDIENĀ

Pieturas nosaukums Laiks
Aknīstes vidusskola – 
Ancene – Gārsene

16.00

Asares pamatskola 14.00
Aknīstes vidusskola – 
Apserde

15.30

SIA “Aknīstes pakalpojumi” ir noslēgusi Vieno-
šanos ar Autotransporta direkciju par reģionālas 
nozīmes maršrutu izmaiņām. Vienošanās stājas 
spēkā ar 2015.gada 1.septembri.

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pado-
mes 2015.gada 31.jūlija lēmuma Nr.5 „Par grozīju-

mu apstiprināšanu maršruta tīkla reģionālās nozī-
mes maršrutos” (prot. Nr.8§5) 5.2. punktu, izdarīti 
2009.gada 17.decembra Līgumā Nr. 228 par sabied-
riskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobu-
siem Jēkabpils rajona reģionālajos vietējās nozīmes 
maršrutos (turpmāk tekstā – Līgums) sekojoši gro-
zījumi: 

1. slēgts reģionālās nozīmes maršruts Nr. 5499 
Aknīste – Arāji – Aknīste;

2. slēgts reģionālās nozīmes maršruts Nr. 5498 
Aknīste – Gārsene – Bajāri – Aknīste; 

3. slēgts reģionālās nozīmes maršruts Nr. 6674 
Aknīste – Radžupe – Aknīste;

4.atklāts reģionālās nozīmes maršruts Nr. 5897 
Aknīste – Mežaraupi – Mežgale - Aknīste ar sekojo-
šu reisu izpildi:

4.1. reiss Nr. 01 plkst. 07:00 no pieturvietas 
„Baznīca” (Aknīstē) ar izpildi no pirmdienas līdz 
piektdienai (ieskaitot) skolu mācību laikā;

4.2. reiss Nr. 02 plkst. 16:30 no pieturvietas 
„Baznīca” (Aknīstē) ar izpildi no pirmdienas līdz 
piektdienai (ieskaitot) skolu mācību laikā.

5. atklāts reģionālās nozīmes maršruts Nr. 5898 
Aknīste - Kraujas ar sekojošu reisu izpildi:

5.1. reiss Nr. 01 plkst. 08:15 no pieturvietas 
„Baznīca” (Aknīstē) ar izpildi no pirmdienas līdz 
piektdienai (ieskaitot);

5.2. reiss Nr. 02 plkst. 08:50 no pieturvietas 
„Slimnīca” (Kraujas) ar izpildi no pirmdienas līdz 
piektdienai (ieskaitot).

6. atklāts reģionālās nozīmes maršruts Nr. 5899 
Aknīste – Kraujas - Gārsene ar sekojošu reisu izpil-
di:

6.1. reiss Nr. 01 plkst. 15:30 no pieturvietas 
„Baznīca” (Aknīstē) ar izpildi no pirmdienas līdz 
piektdienai (ieskaitot) skolu mācību laikā;

1.6.2. reiss Nr. 02 plkst. 16:00 no pieturvietas 
„Gārsene” ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai 
(ieskaitot) skolu mācību laikā.  









Skaistums glābs pasauli!
Labdien, cienījamie mūsu avīzes lasītāji, īpa-

ši tie, kurus interesē materiāli par mums – tiem, 
kam 60+! Man ir ideja - ieteikt avīzei atklāt lappu-
sīti mums, joprojām sirdī ir jaunajiem. Tas padarīs 
mūsu dzīvi interesantāku, jo šo lappusi avīzē gaidī-
sim kā svētkus, kā vēstuli no tādiem pašiem kā mēs, 
un, lai mūsu stāsti apliecina to, ka mūsos joprojām 
ir dzīves spars, ka mums ir ar ko dalīties - ar dar-
biem, domām, un padomiem.

Vai atceraties, kā tālajos skolas gados pēc vasa-
ras brīvlaika rakstījām sacerējumu „Kā es pavadīju 
vasaru?” Es piedāvāju jums iespēju dalīties spilg-
tākajos vasaras iespaidos. Protams, strādājošajiem 
bija atvaļinājumu laiks, bet Aknīstes senioru centrs 
visu vasaru aktīvi darbojās, jo viesmīlīgi vēra vaļā 
savas durvis ciemiņiem, apmeklētājiem, ekskursan-
tiem. Mūsu mīļās dāmas Olga un Nellija vienmēr 
ir savā postenī, vienmēr laipni sagaidīja ar krūzīti 
aromātiskas tējas, ogām un augļiem. Un mums ir 
ko pastāstīt. Ļoti jauka bija tikšanās ar Krustpils 
novada senioriem, daudzi no mums aktīvi iesaistī-
jās novada svētku norisēs, citi piedalījās Liepas ielas 
svētkos – pasākums izdevās godam. Mēs apceļojām 
Vecpiebalgas novadu un guvām neaizmirstamus ie-
spaidus, bet vēl jāmin koncerti, teātra izrādes, fes-
tivāli. 

Ak, zaļā, ziedošā vasara! Cik ātri tu esi aizstei-
gusies, pazibot visām varavīksnes krāsām! Bet šis 
vasaras laiks mums ir dāvājis daudzus laimīgus 
mirkļus, neaizmirstamas tikšanās.

Es gribu pastāstīt par tikšanos ar Annu Žindigu. 
Visi viņu zina kā talantīgu pedagogu, kā interešu 
kopas „Aknīstes adatiņas” dibinātāju un vadītāju.

Es gribu atzīmēt vēl vienu šīs cienījamās kun-
dzes aizraušanos, jo viņas talants ir daudzpusīgs. 
Visi Annas kundzes aizsāktie darbi tiek paveikti 
perfekti. Par spīti dzīves pārbaudījumiem, šis cil-
vēks ir enerģisks, izdomas bagāts, vienmēr jaunā 
meklējumos. Šajā reizē mēs ciemojāmies pensio-
nētās skolotājas mājās, lai vēlreiz uzklausītu viņas 
stāstījumu par sirdsmīļo nodarbošanos.

Mans prieks ir manas puķes,
Tāds kluss un vienkāršs prieks.
Caur to man krietni vieglāk
Šo dzīvi dzīvot tiek.
Ar šiem Ārijas Elksnes dzejas vārdiem Annas 

kundze atklāja vēl vienu savas daudzpusīgās perso-
nības šķautni. Gan bijušie audzēkņi, gan kolēģi un 
visi Aknīstes iedzīvotāji zina, ka pensionētā skolo-
tāja rada skaisto ikvienā vietā, kur atrodas - vai nu 
tā būtu darbavieta, vai dzīvesvieta.

„Puķes – tā ir mana dzīve, tas ir mans prieks, 
esības būtība”, tā seniore raksturoja savu skaistā 
izjūtu. Anna ir īstens zemes bērns. Viņa var neno-

gurstoši strādāt dārzā, kopt puķes, gūstot enerģiju 
un aizmirstot skumjo. Viņas aicinājums – ar puķēm 
izdaiļot ne tikai savu dzīvokli un dārzu. Visu mūžu 
Annas kundze ir stādījusi puķes pie skolas, rotājusi 
Aknīstes skolas telpas, tādējādi radot mājīguma un 
siltuma noskaņu. Arī skolas apkārtni rotāja ziedi, 
audzinot skolēnos skaistuma izpratnes, atbildības 
un saudzīgas attieksmes jūtas. Būdama literāte, 
Anna kā īstena rokdarbniece rada ziedu rakstus 
ne tikai cimdos, bet viņa savu daudzkrāsaino ese-
ju raksta arī puķu dobēs pie daudzdzīvokļu mājas 
Aknīstē. Nenovērtējams ir šīs kundzes ieguldījums 
projekta izstrādē, kura rezultātā skaistuma un la-
biekārtotas vides cienītāji nekoptu, krūmiem aiz-
augušu teritoriju pie ēkas pārveidoja par brīnišķīgu 
atpūtas vietu. Puķu dobes mājas priekšā atgādina 
rozāriju. Košumkrūmi dod ēnu un papildina aina-
vu, radot mājīgumu. 

Ar kādu aizrautību tikšanās dalībniecēm skolo-
tāja stāstīja par savām mīlulēm puķēm! Kā par dzī-
vām būtnēm. Nokļūstot mūsu mājās, kabinetos vai 
kantoros, augi sāk nemanāmi mainīt telpu atmosfē-
ru, jo tas ir dzīvs organisms, kuram piemīt noteikta 
enerģija. Katram telpaugam ir savas individuālās 
īpatnības, pateicoties kurām tas var ietekmēt mūsu 
dzīvi, veselību. Anna ne tikai ar mīlestību un mai-
gumu vēstīja par ziediem, bet arī demonstrēja pašus 
augus. Šobrīd no aizmirstības ir izcelta pelargonija. 
Un tas ir brīnišķīgi, jo šī puķe ne tikai priecē acis, 
bet arī labvēlīgi ietekmē asinsrites un nervu sistē-
mas darbību. Lūkojoties pelargonijā, mēs relaksēja-
mies, atpūšamies, atbrīvojamies no negatīvām emo-
cijām un atjaunojam savus spēkus. Aloja ir visiem 
zināms augs, bet cienījamā puķkope pastāstīja, 
kādu konkrētu palīdzību tā var sniegt sirgstošam. 
Ja jums ir problēmas ar elpošanas sistēmu, tad mā-
jās jābūt begonijai un papardei, bet, ja sāp ausis, tad 
var palīdzēt smaržīgā pelargonija un kalanhoja. Lai 



ieaudzinātu sevī toleranci, savaldību un diplomātis-
ku pieeju, tad jāaudzē Ķīnas roze. Ne velti šo puķi 
var redzēt iestādēs, slimnīcās, poliklīnikās. Daudzi 
no mums ir ieaudzējuši arī „naudas koku”, jo ik-
vienam rūp materiālā labklājība. Mūsdienās, kad 
ikvienā dzīvoklī ir plastikāta pārklājumi, kad tiek 
izmantots milzīgs daudzums sadzīves ķīmijas, kad 
gandrīz ikvienā telpā darbojas dators, telpaugi at-
tīra gaisu, samazina elektromagnētiskā starojuma 
ietekmi un ir pat laikapstākļu prognozētāji.

Bet vai tad visu var izstāstīt?  Tā bija tikšanās ar 
interesantu, zinošu cilvēku. Cik jauna, intriģējoša 
tika uzzināts! Mūsu puķkope atgādināja, ka ir arī 
augi – vampīri. Tie aug, izmantojot cilvēka enerģi-
ju. Tās ir dažādu sugu liānas, tūjas un cipreses. Bet 
visīstenākie vampīri ir noziedējušie, nokaltušie zie-
di, sausziedes un mākslīgās puķes. Tāpēc tiem, kas 
lasīs šo rakstu, būs jāpadomā par mājās augošajiem 
telpaugiem.

Katram no mums ir savas mīļākās puķes. Par to 
nestrīdas, jo tā ir gaumes lieta. Katra no klātesoša-
jām dāmām uzdāvināja Annas kundzei savu iemī-
ļotāko ziedu pušķi, bet, ielūkojoties tajā, puķkope 
spēja raksturot dāvinātāju. Tas bija tik neparas-
ti un lieliski! Ja patīk sārtā roze, tad esi jūtīgs un 
kaislīgs cilvēks, baltā lilija ir dvēseliskas tīrības un 
pašapziņas simbols. Maijpuķīte – pieticības simbols, 
bet pīpenes vēsta par dāvinātāja cilvēcīgumu un 
vienkāršību. Narcises saista egoistus un patmīļus, 
jasmīns – sievišķīguma un pievilcības apliecinātājs. 

Ziedu valoda skolotājai ir saprotama. Pareizi viņa 
teica: „ZIEDI - bez tiem jau pasaule nemaz nevar 
pastāvēt, vai ne?” 

Liels paldies Jums, mūsu cienījamā Anna, par 
tik jauku un izzinošu tikšanos! Lai sirsnīgu patei-
cību Jums izsaka mūsu daudzkrāsainais ziedu pu-
šķis, kura sarkanā krāsa apliecina mūsu mīlestību 
pret Jums un dzīvi, bet tā zaļās lapas lai ienes Jūsu 
ikdienā cerību! Zilās un violetās ziedlapiņas lai uz-
tur Jūsu veselību, dzīves mīlestību un ticību laba-
jam! Savukārt, dzeltenās un oranžās mūsu ziedu 
pušķa krāsas ir mūsu sirds siltums Jums! Jūs esat 
tas cilvēks, kurš vieno sevī visas ziedu nokrāsas un 
smaržas, kurš dāsni dala  savu bagātību citiem. No-
slēgumā  tikšanās dalībnieces no Annas kundzes sa-
ņēma saimnieces audzētas puķes podiņos.

Jo cilvēks, kam ir puķes,   
Kam puķes ziedus ver,
Ar vienu kaut ko gaida,
Arvienu kaut ko cer.

(Ā. Elksne)
… Tik ļoti negribas teikt atvadas vasarai, tomēr 

ik dienu dabā, dzīvē tuvojamies rudenim. Bet vasa-
rīgo noskaņojumu taču neviens nevar aizliegt! Tā-
pēc, cienījamie lasītāji, turpināsim iet pa dzīvi līdz 
ar skaisto un labo, jo, izcilā klasiķa Fjodora Dosto-
jevska vārdiem sakot – skaistums glābs pasauli!

Aknīstes Senioru centra nodarbības
dalībnieku vārdā Lilija Pupiņa

Asares pamatskola piedalās biedrības Lauku 
partnerība „Sēlija” projektā „Aiz apvāršņa” 

Projekta mērķis kvalitatīvi uzlabot bērnu brīvā 
laika pavadīšanas un interešu izglītības iespējas, 
nodrošināt ilgtspējīgu bērnu un jauniešu integrāci-
ju teritorijas attīstības plānošanas procesos.

Šajā projektā īsteno trīs nodarbību ciklus bēr-
niem. Tie notiek piecos LP „ Sēlija”  darbības ap-
tvertajos novados – Aknīstes novada Ancenes cie-
mā, Jēkabpils novada Dunavas ciemā, Krustpils 
novada Vīpes ciemā, Salas novada Biržos un Viesī-
tes novada Ritē.

Pirmais nodarbību cikls -  „Vērtības” – noslēdzās 
līdz ar mācību gada beigām, un tā ietvaros bērni 
iepazinās ar savas apkārtnes vērtībām –veidojot no 
māla, izspēlējot vides spēles, pētot Anceni un veido-
jot ciema maketu, apgūstot kulinārijas prasmes un 
radoši darbojoties, papildinot savu pieredzi svētku 
svinēšanā un būšanai kopā.

      Vasarā notika  radošo darbnīcu cikls „Skaties 
tālāk!” No 15. līdz 19. jūnijam Asares pamatskolā 
bērni pulcējās uz nodarbībām. Šajās dienās viņi mā-
cījās gleznot, dekupēt, krāsot ar stikla un auduma 
krāsām, apgleznot sejas, sportoja, apguva alpīnisma 

pamatelementus kopā ar biedrību „Pie kraujas” un 
izspēlēja vides spēli ar orientēšanos tuvākajā apkār-
tnē.

Bērni bija priecīgi un pateicīgi par šo iespēju būt 
kopā, aktīvi un radoši darboties, iemācīties daudz 
ko jaunu un interesantu. 

Bērnu atsauksmes:
„Pats mīļākais pasākums, pats draudzīgākais, 

kas ir noticis vasarā.” (Diāna),
“Labprāt gribētu iemācīt ģimenei to, ko pati šeit 

mācījos.” (Aiva)
28. augustā projektā iesaistīto ciemu aktīvākie 

bērni devās ekskursijā uz Madonu. Ekskursija sākās 
pie Lubānas tūrisma informācijas centra, kur sagai-
dīja Līga un Lelde. Pēc pusdienām notika spēles pie 
ezera un centra apskate. Pēc tam bērni apmeklēja 
modernu šautuvi un devās ekskursijā pa pilsētu.

5.klases skolnieces Lauras Mačulānes iespaidi 
par ekskursiju uz Madonu.

Vasaras beigās bija brīnišķīga ekskursija uz Ma-
donu.



Mums bija iespēja redzēt ļoti skaistas dabas ai-
navas. Bijām pie Lubānas ezera. Kuriem nebija 
bail, tie kāpa skatu tornī apskatīt skaistus skatus 
un vērot putnus. Caur binokli redzējām jūras ērgli. 
Staigājām pa purva takām.

Visvairāk man patika šautuvē. Tur es ieguvu 
1.vietu. Man, kā uzvarētājai, atļāva šaut ar īstu bisi, 
kura bija ļoti smaga. Man ļoti patika Jāņa Vilciņa 
stāstījums par izveidoto šautuvi.

Paldies par jauko ekskursiju!

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenštei-
na un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu 
instruments un Latvijas valsts. 

2015./2016.mācību gada Asares pamatskolā mā-
cās 33 skolēni un 9 vispārējās pirmsskolas izglītības 
bērni. Pamatdarba skola strādā deviņi skolotāji.

Kad skolas budžets ir niecīgs, daudzas lietas tiek 
organizētas ar skolēnu,  viņu vecāku, pagasta pār-
valdes un skolotāju pašaizliedzīgu darbu. Mēs lepo-
jamies un esam gandarīti , ka arī mazā kolektīvā 
spējam paveikt ļoti daudz. Sakām visiem paldies 
par atbalstu, sapratni, lidzdalibu, labiem un sirsnī-

giem vārdiem!
Jauno mācību gadu Asares pamatskola uzsāk 

ar līdzdalību valsts kultūrkapitāla fonda finasētajā 
Ilūkstes novada kultūras centra Subates kultūras 
nama projektā „Rainis – dzeja- bērni”. Četri skolē-
ni un skolotāja kopā ar Subates un Eglaines skolas 
skolēniem piedalās dzejas kompozīcijās, ar kurām 
iepriecinās bērnus visās trīs dalības skolās.



Aknīstes kapličas atklāšana un svecīšu vakars novada kapsētās
Svecīšu vakars 3.oktobrī 
• Vilkupes kapsētā plkst.14.00
• Tuņķeļu  kapsētā plkst.15.00.
•  plkst.16.00 notiks Aknīstes kapličas atklā-

šana - iesvētīšana, piedaloties vairāku pieaicināto 
konfesiju pārstāvjiem.

Pēc pasākuma svecīšu vakars Aknīstes kapsētā.

Svecīšu vakars 10. oktobrī
• Ancenes kapsētā plkst.16.00
• Emsiņu kapsētā plkst. 17.00

Aknīstes novada Tūrisma informācijas punktā pieejamie novada suvenīri

• Krūzītes ar novada logo
• Pildspalvas ar novada un Gārsenes pils logo
• Atslēgu piekariņi ar novada un Gārsenes pils logo
• Buklets/blociņš par Aknīstes novadu
• Buklets par Gārsenes pili

Aknīstes novada TIP, Skolas ielā 7, Aknīstē. Tālrunis: 
29490656. E-pasts: turisms@akniste.lv 

Izsaku pateicību
Aknīstes  katoļu baznīcas prāvestam

Andrejam Skadiņam,
baznīcas draudzes loceklim Antonam Putānam 
un dziedātājām Valentīnai, Broņai, Ģeņai  un 

Irēnai, kafejnīcas ”Kalniņā” īpašniekiem
Inesei un Jurim Sorokiniem, Ginta treiņa 

komandai, Kaimiņiem Bruņenieku un
Šimkūnu ģimenēm par palīdzību grūtā brīdī, 

izvadot māmuļu pēdējā gaitā.
 S. Kokina

Kad manis nebūs vairs,
Vēl paliks manas dzīves krāsa,
Un ne jau viss tad sairs.
   (M. Losberga)

Pieminēsim Aknīstes novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētos Mūžībā aizgājušos:

Ilgačs Silards  23.03.1964 – 23.08.2015
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

                   Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa

Izsaku pateicību
z/s „Jaunplikši” īpašniekam 

Aivaram Medveckim par palīdzību graudu 
transportēšanā ražas novākšanas laikā.
Z/s „Pāvuli” īpašnieks Egons Tunķelis

Pārdod zemes gabalu 0,4 ha platība Gārsenes 
centrā – ir dzīvojamā māja un pamati būvnie-
cībai. 

Tel. 26271094 vai 25940518.



Uz dienvidiem steidzas gājputnu bari
un gadu no mūža aiznes sev līdz.
Bet sirdī kā liesmaina uguns kvēlo
Pīlādžu ogu sarkanais spīts.
Tas palīdz saglabāt saules gaismu,
Un mīļumu sirdī ik dienu nest līdz.
Lai gaišas domas un vieglu soli
Tev dāvā ikkatrs austošais rīts.
   (Lauma Daugiša)
Mīļi sveicam Tevi, Ināriņ, skaistajā jubilejā!

Kaimiņi Dzirnavu ielā 16, 17, 21.

Septembra saule
Jau rugainēs izstaipa
Tīmekļu tīklus,
Smalkus kā dvēsele tava.
Viegli tos saplēst var vējš.
Radīt- vien saules spēks prot.
  /J. Gavars./

Sveicam septembra jubilāres 
Inesi Gorško

Smaidu Zaičenkovu.

Biedrība
„Manai mazpilsētai Aknīstei”

Lai steidzas dienas
 savā gaitā,
lai jau zied, 
lai sēklas izsējas- 
paliec savā
kodolā un smaidā,
kamēr Dvēsele
ar zvaigznēm runājas!
   /Sarma Upesleja/

Sandriņ! Mīļi sveicam Tevi
skaistajā dzīves jubilejā!

Kaimiņi Dzirnavu ielā 4,16,17

„Tad saudzēsim sapņus, neļausim dzist,
Kā zvaigznēm prom neziņā, nebūsmē krist.
Bez zvaigznēm pelēkas debesis raud,
Bez sapņiem pelēki rīti draud.”

Sveicam jubilārus septembrī:
Aknīstē
Avotiņa Sandra-50
Ozoliņa Gunta-50
Rojeva Natālija-50
Geidāns Jānis-55
Miķēns Aivars-55
Miķēna Lauma-60
Platgalve Regīna-60
Brakovska Valentīna-65
Buiķis Aivars-65
Griška Dzidra-65
Prande Mirdza-70
Liniņa Janīna-80

Gārsenē
Kezika Taressa-60
Cālīte Valija-85

Asarē
Krilova Ingrīda-50
Lamberga Marija-70
Meļnovs Jānis-70
Latvele Lilija-75

Pieskaries zilajam
Debesu jumam
Ar domām, ar dvēseli
Tā, lai to jūti.
Lai katru dienu,
Nodzīvot nebūtu
Ne viegli, ne grūti-
Lai sirdī laimi gūsti.
Lai katrs mirklis
Gaismas piepildīts,
Mīlestībā ieskauts
Un sasildīts!

Septembrī dzimšanas dienu 
svinēs:

 Smaida Zaičenkova
 Mārīte Nastaja
 Lilita Fedorova

    Sveicam jubilāres!
Aknīstes novada

pašvaldības darbinieku
arodbiedrība

Kā balta puķe bērns ir uzziedējis,
Lai kādreiz dzīvē spētu tālu iet. 
No nedienām, no salta dzīves vēja - 
Šo mazo dvēselīti sargājiet!

Sveicam
Gintu un Raimondu Baluļus
ar meitiņas piedzimšanu.

Z/s „Pāvuli”



Santagora 
Personālizstāde „Dimensijas” 

Skatāma Gārsenes pils Izstāžu zālē 
/2015.gada septembrī – oktobrī/

„Sveicināti izstādes viesi! Šī izstāde ir iespēja 
Jums doties ceļojumā pa kosmosu, dimensijām, 
sajūtām, un arī ceļojumā sevī. 
Izstādes ietvaros apskatītās tēmas ir vairāk fi-
lozofiskas un garīgas, jo mākslas pašas pamat-
funkcija ir garīga un saistīta ar mūsu iekšējo 
pasauli. Kādreiz ir vērts atrauties no savas ik-
dienas dzīves, lai palūkotos naksnīgās debesīs 
- mūs ieskauj miljardiem zvaigžņu, miljardiem 
Sauļu, miljardiem pasauļu... :) 
Lai jauks ceļojums!”     
             Santagora

Izstādi Gārsenes pils Izstāžu zālē  iespējams 
apskatīties katru dienu no plkst. 11.00 – 18.00 

(izņemot pirmdienas). Tālrunis: 26367150; 
e-pasts: garsenespils@akniste.lv 

Oficiālā lapa, kur var sekot mākslas jaunumiem, apskatīt jaunā-
kos Santagoras darbus u.c. –  https://www.facebook.com/pages/ 

Santagora-artcraft/1629405183971113?ref=bookmarks

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”. 

18. septembrī plkst. 19.00

Asares k/n
Dzejas dienu pasākums

„AR DZEJOLI AZOTĒ”

Piedalās Asares pamatskolas kolektīvs
un grupa ”Dvinskas muzikanti”

Ieeja bezmaksas

Ceturtdien, 24. septembrī

DZEJAS DIENĀM 
VELTĪTS PASĀKUMS

plkst. 13.00 Aknīstes bērnu un jauniešu centrā
plkst. 17.00 Gārsenes pilī

Pasākumā piedalās
dzejniece - Inese Tora

dziesminiece - Inese Nereta
māksliniece - Solveiga Kļaviņa

(eļļas gleznu izstāde)
fotogrāfe - Mirdza Ankupa

Būs pieejams Gulbenes Vītola izdevniecības
grāmatu galds.


