
Aknīstes novada
vēstis

Nr. 1 2017. gada JANVĀRIS

novada
vēstis

Aknīstes novada domes sēdes
18.01.2017. lēmums

4 Ņemt aizņēmumu 79 699,59 EUR  Valsts kasē uz 7
gadiem autobusa iegādei Aknīstes novada pašvaldībai au-
tonomo funkciju veikšanai, paredzot aizņēmuma atmak-
su sākt no 2017.gada.

Aknīstes novada domes sēdes
25.01.2017. lēmumi

4 Izdarīt grozījumus Aknīstes novada domes 2014.gada
23.decembra apstiprinātajā  (prot. Nr.20, 7.#) Aknīstes no-
vada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikumā.

4 Noteikt Aknīstes novada pašvaldības izglītības iestāžu
vadītājiem mēneša darba algas no 01.01.2017. līdz
31.08.2017.: Aknīstes vidusskolā – 1200,00 EUR (1 likme);

Asares pamatskolā – 225,00 EUR (0,25 likme); Aknīstes
bērnu jauniešu centrā – 900,00 EUR (1 likme).

4 Apstiprināt izdevumu tāmi vienam izglītojamajam
Aknīstes novada izglītības iestādēs no 01.01.2017. –
31.08.2017.: Aknīstes vidusskolā –70,10 EUR; Asares pa-
matskolā –176,84 EUR; pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte”
– 201,53 EUR. 

4 Apstiprināt projekta “Veselības veicināšanas un sli-
mību profilakses pasākumi Aknīstes novadā” vadības gru-
pu, darba grupu un noteikt darba algas likmes stundā. 

4 Atkārtoti organizēt dzīvokļa Augšzemes ielā 36 – 7,
Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanas izsoli, pazeminot
nosacīto cenu par 20 %. 

4 Noteikt maksu par atkritumu apsaimniekošanu
Aknīstes novada teritorijā 19,77 EUR par 1 m3 (ar PVN)
ar 2017.gada 1.janvāri.

4 Izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties no SIA
“HUTOR”, reģ. Nr.50003707511, nekustamo īpašumu
“Veccensoņi”, Asares pagastā, Aknīstes novadā, kurš sa-
stāv no 3 ēkām un atrodas uz pašvaldībai piederošas ze-
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mes vienības, kadastra Nr.56440040268, pašvaldības fun-
kciju veikšanai (līguma summa 1000,00 EUR).

4 Iznomāt personai telpu 16,0 m2 platībā Dzirnavu ielā
5, Aknīstē, friziera pakalpojumu veikšanai.

4 Atļaut personai slēgt apakšnomas līgumu par zemes
gabala nomu 6,5 ha platībā, kadastra Nr. 5662 001 0065,
Gārsenes pagastā, uz 5 gadiem.

4 Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam Skolas  iela 3B, Aknīste, Aknīstes novads, ka-
dastra Nr.56050010473.

4 Mainīt nosaukumu pašvaldībai piekrītošajam ne-
kustamajam īpašumam “Pagasta zeme – pagrieziens uz
RAPS”, kadastra Nr.56620020119, Gārsenes pagastā,
Aknīstes novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu Nr.56620020119 – 4,3 ha platībā uz
nosaukumu “Žļābji”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā.

4 Mainīt adresi: Dzirnavu iela 24, Aknīste, Aknīstes no-
vads, LV-5208, uz adresi: Upes iela 3A, Aknīste, Aknīstes
novads, LV-5208 (kadastra Nr.56050010181).

4 Pārdot izsolē Aknīstes novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu (zemi) “Jaunkalni”, Gārsenes pagas-
tā, Aknīstes novadā, ar kadastra Nr. 5662 003 0287, ko-
pējā platībā 3,54 ha.

4 Piešķirt 2 personām apbedīšanas pabalstu. 
4 Piešķirt 2 personām pabalstu sakarā ar bērna pie-

dzimšanu. 
4 Piešķirt brīvpusdienas 50% apmērā no 01.02.2017. līdz

31.05.2017. – 2 novada izglītības iestādes bērniem.
4 Piešķirt brīvpusdienas 100% apmērā līdz 31.05.2017.

–  4 PII “Bitīte” bērniem.

4 Piešķirt 1 personai pabalstu 138,01 EUR sakarā ar
ilgstošu ārstēšanos.

4 Slēgt dzīvojamo telpu īres līgumu ar personu par dzī-
vokli Augšzemes ielā 34 – 2, Aknīstē, Aknīstes novadā.

4 Nodot atsavināšanai Aknīstes novada pašvaldībai pie-
kritīgo nekustamo īpašumu (dzīvokli) „Kraujas 1” – 6,
Kraujas, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, un veikt dzī-
vokļa vērtēšanu.

4 Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos notei-
kumus Nr. 3/2017 „Grozījumi Aknīstes novada domes
2009.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvo-
tājiem, izvērtējot to materiālo stāvokli””. 

4 Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos notei-
kumus Nr. 4/2017 „Grozījumi Aknīstes novada domes
2009.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par
pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, ne-
izvērtējot to materiālo stāvokli””. 

4 Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos notei-
kumus Nr. 5/2017 „Grozījumi Aknīstes novada domes
26.08.209. saistošajos noteikumos Nr.4 „Par sociālo aprū-
pi mājās Aknīstes novada pašvaldības iedzīvotājiem””.

4 Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6/2017
“Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Aknīstes novadā”.

Anulēt ziņas par 1 personas deklarēto dzīves vietu.
Domes sēžu protokoli un audioieraksti 

publicēti mājaslapā www.akniste.lv sadaļā Dome –
Domes sēžu lēmumi

Kancelejas vad. I.Buiķe

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2016.gada 23.novembrī (protokols Nr.16, 6.#)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.30/2016
“Par Aknīstes novada 
pašvaldības stipendiju 
piešķiršanas kārtību”

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

I. Vispārīgie jautājumi
1. Aknīstes novada domes 2016.gada 26.oktobra

Saistošie noteikumi Nr.30/2016 “Aknīstes novada
pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtība” (turpmāk –
Saistošie noteikumi) nosaka kārtību, kādā Aknīstes
novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) piešķir un
izmaksā personām stipendijas.

2. Tiek piešķirtas šādas pašvaldības stipendijas: 
2.1. Studenta stipendija (turpmāk – studenta

stipendija) ir stipendija, kas šajos  saistošajos
noteikumos noteiktajā kārtībā piešķirta studentam
Latvijas Valsts akreditētas bakalaura studiju
programmas vai profesionālās augstākās izglītības
programmas iegūšanai; 

2.2. Ārstniecības speciālista stipendija (turpmāk –
rezidenta stipendija) ir stipendija, kas piešķirta šajos
noteikumos noteiktajā kārtībā un piešķirta studentam
sākot ar 4.kursu, kurš apgūst Latvijas Valsts akreditētu
profesionālo izglītības programmu medicīnā vai ārstam-
rezidentam, kurš ir darba tiesiskajās attiecībās ar izglītības
programmu īstenojošu ārstniecības iestādi specialitātes
iegūšanai saskaņā ar Latvijas Valsts akreditētu

profesionālo rezidentūras izglītības programmu medicīnā. 
3. Aknīstes novada pašvaldības dome (turpmāk –

Dome) ar atsevišķu lēmumu, ne vēlāk kā līdz nākamā
gada budžeta apstiprināšanai, nosaka atbalstāmās 2.1.
un 2.2.punktā minēto studiju programmu specialitātes
prioritārā secībā. Ja Dome līdz nākamā gada budžeta
apstiprināšanai nav noteikusi atbalstāmās studiju
specialitātes, tad Dome piemēro pēdējās noteiktās
atbalstāmās studiju specialitātes.

II. Stipendiju piešķiršanas kārtība

4. Stipendija vienam pretendentam tiek piešķirta par
vienu apgūstamo specialitāti. 

5. Studenta stipendijas apmērs ir 50 % no valstī
noteiktās minimālās darba algas likmes mēnesī.
Rezidenta stipendijas apmērs ir viena valstī noteiktā
minimālā darba alga. No minētās summas pašvaldība
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ietur noteiktos
obligātos nodokļu maksājumus.

6. Izvērtējot pretendentu iesniegumus par stipendijas
piešķiršanu un ņemot vērā budžetā paredzētos līdzekļus,
stipendijas piešķir konkursa kārtībā. Ja konkursā
minētajā termiņā (līdz 20.septembrim) neviens
pretendents uz konkrēto atbalstāmo iesniedzēja izvēlēto
specialitāti nav pieteicies, Domes Sociālajai, izglītības,
kultūras un sporta komitejai (turpmāk - Komiteja) ir
tiesības pieņemt un izskatīt pretendentu iesniegumus,
kuri iesniegti pēc noteiktā termiņa to iesniegšanas
secībā.

7. Vienā un tai pašā Domes apstiprinātajā
atbalstāmajā specialitātē priekšrocība saņemt studenta
stipendiju vai rezidenta stipendiju ir tam, kuram ir
augstāka vidējā atzīme. 
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8. Persona ir tiesīga pretendēt uz stipendiju, ja atbilst
šādiem kritērijiem: 

8.1. pretendents ir students, kurš apgūst 2.1. vai
2.2.punktā minēto studiju programmu Domes
apstiprinātajā atbalstāmajā specialitātē; 

8.2. ir sekmīgs izvēlētajā mācību programmā; 
8.3. ir iesniegti visi 9.punktā minētie dokumenti; 
8.4. pretendents pārvalda valsts valodu. 
9. Studenta stipendijas vai rezidenta stipendijas

pretendentam Pašvaldībā jāiesniedz šādi dokumenti: 
9.1. iesniegums par stipendijas piešķiršanu, kurā

norādīts – vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās
dzīvesvietas adrese, iegūstamā studiju kvalifikācija,
studiju programmas nosaukums, augstskola un fakultāte
/attiecīgi norādot adresi, tālruņus/, studiju uzsākšanas
gads augstskolā; 

9.2. izziņa no augstskolas par studiju faktu; sekmju
izraksts par iepriekšējo studiju periodu vai iepriekšējās
izglītības iestādes sekmju izraksts (1.kursa 1.mācību
semestra studentiem); 

9.3. līgums ar Aknīstes novada pašvaldību vai
personām, kuras reģistrētas Komercreģistrā, ārstniecības
iestāžu vai ārstniecības personu reģistrā, un kuru
darbības teritorija ir Aknīstes novads (vai arī Aknīstes
novada saistību pārņēmējs), kurā pēc studiju beigšanas
pretendents apņemas nostrādāt pamatdarbā attiecīgajā
specialitātē pilnas slodzes darba laiku saskaņā ar iestādes
darba kārtības noteikumiem un maiņu grafikiem
turpmākos 10 gadus. 

10. Pie vienādiem kritērijiem studenta stipendijas
piešķir šādā kārtībā: 

10.1. vispirms stipendijas piešķir bāreņiem;
10.2. ja ir piešķirtas stipendijas 10.1.apakšpunktā

noteiktajām personām un paliek budžeta līdzekļi,
pašvaldības stipendiju piešķir studentiem, kuru vecākiem
ir trīs vai vairāki nepilngadīgi bērni; 

10.3. ja ir piešķirtas stipendijas 10.2.apakšpunktā
noteiktajām personām un paliek budžeta līdzekļi,
pašvaldības stipendiju piešķir studentiem, kuriem ir
nepilngadīgi bērni; 

10.4. ja ir piešķirtas stipendijas 10.3.apakšpunktā
noteiktajām personām un paliek budžeta līdzekļi,
pašvaldības stipendiju piešķir studentiem, kuriem līgums
ar Aknīstes novada pašvaldību vai personām, kuras
reģistrētas Komercreģistrā, ārstniecības iestāžu vai
ārstniecības personu reģistrā, un kuru darbības teritorija
ir Aknīstes novads, paredz uzsākt darba attiecības pirms
studiju beigu termiņa; 

10.5. ja ir piešķirtas stipendijas 10.4.apakšpunktā
noteiktajām personām un paliek budžeta līdzekļi,
pašvaldības stipendiju piešķir studentiem, kuriem ir
piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss. 

11. Pie vienādiem kritērijiem rezidenta stipendijas
piešķir šādā kārtībā: 

11.1. vispirms stipendijas piešķir pretendentiem, kuri
deklarēti Aknīstes novadā; 

11.2. ja ir piešķirtas stipendijas 11.1.apakšpunktā
noteiktajām personām un paliek budžeta līdzekļi,
pašvaldības stipendiju piešķir studentiem, kuriem ir divi
un vairāk nepilngadīgi bērni; 

11.3. ja ir piešķirtas stipendijas 11.2.apakšpunktā
noteiktajām personām un paliek budžeta līdzekļi,
pašvaldības stipendiju piešķir studentiem, kuriem līgums
ar Aknīstes novada pašvaldību vai personām, kuras
reģistrētas Komercreģistrā, ārstniecības iestāžu vai
ārstniecības personu reģistrā, un kuru darbības teritorija
ir Aknīstes novads, paredz uzsākt darba attiecības pirms
studiju beigu termiņa.

III. Iesniegumu izskatīšanas un 
lēmuma pieņemšanas kārtība

12. Stipendija tiek piešķirta uz visu atlikušo studiju vai
rezidentūras programmas apguves laiku. Ja students
pilda šo saistošo noteikumu un līguma par stipendijas
izmaksu nosacījumus, stipendija tiek ieskaitīta
stipendijas pieprasītāja norādītajā kontā katru mēnesi
līdz nākamā mēneša 15.datumam. 

13. Stipendijas saņēmējs viena mēneša laikā pēc
kārtējā semestra beigām iesniedz Aknīstes novada
pašvaldībā izziņu no izglītības iestādes par sekmīgu
mācību turpināšanu izvēlētajā specialitātē. 

14. Pašvaldība stipendiju neizmaksā šādos gadījumos: 
14.1. studiju pārtraukšanas gadījumā; 
14.2. ja studentam ir piešķirts akadēmiskais gads; 
14.3. ja students nav izpildījis šo saistošo noteikumu

un līguma par stipendijas izmaksu nosacījumus. 
15. Pretendenta iesniegumu un tam pievienotos

dokumentus izskata Komiteja.
16. Lēmumu par stipendijas izmaksu, pārtraukšanu,

neizmaksāšanu un izmaksas atsākšanu pieņem, izskata
un izvērtē Dome. 

17. Komiteja vērtē tikai to pretendentu iesniegumus,
kuru iesniegtie dokumenti pilnībā atbilst šajos
noteikumos noteiktajām prasībām un kas saņemti
noteiktajā termiņā.

18. Komiteja ir atbildīga par šo saistošo noteikumu un
ar to saistīto Domes lēmumu izpildi konkrēto stipendiju
piešķiršanā, kā arī par noteikumos noteiktās procedūras
ievērošanu un nodrošināšanu.

19. Pamats stipendijas izmaksai ir Domes lēmums. 
20. Studenta stipendiju piešķir 9 mēnešus gadā

(stipendiju nepiešķir jūnijā, jūlijā un augustā), bet
rezidenta stipendiju piešķir 10 mēnešus gadā (stipendiju
nepiešķir jūlijā un augustā). 

21. Pirmajā gadā stipendiju par septembra un oktobra
mēnesi piešķir līdz 15.novembrim, izņemot saistošo
noteikumu 6.punkta otrajā teikumā minētos gadījumus.
Pretendentiem, kuri iesniegumus ir iesnieguši pēc
noteiktā termiņa, stipendiju uzsāk maksāt pēc Domes
lēmuma pieņemšanas.

22. Studējošā persona var pretendēt vienā mācību gadā
tikai uz vienu apmaksas veidu – uz studenta stipendiju
vai uz rezidenta stipendiju. 

23. Pretendentiem dokumenti Domē iesniedzami no
1.septembra līdz 20.septembrim, pamatojoties uz
noteiktajām atbalstāmajām studiju specialitātēm.

24. Komitejai ir tiesības nepieciešamības gadījumā
uzaicināt pretendentu uz komitejas sēdi.

25. Pēc Domes lēmuma pieņemšanas par stipendijas
saņemšanu pretendents, pašvaldība un komersants slēdz
līgumu par stipendijas izmaksu (līguma paraugs
pielikumā).

IV. Noslēguma jautājumi

26. Ja students pārtrauc studijas vai nespēj izpildīt šo
noteikumu un līguma par stipendijas izmaksu
nosacījumus, Dome vienpusēji lauž līgumu un pieprasa
izmaksātās stipendijas atmaksu viena mēneša laikā no
Domes lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

27. Lēmumu pretendentam Pašvaldība paziņo
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā,
norādot minētā lēmuma pārsūdzēšanas kārtību. 
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APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē                                                                

2016.gada 28.septembrī (protokols Nr.13, 10.#)
GROZĪJUMI 

Aknīstes novada domes sēdē                                                                
2016.gada 23.novembrī (protokols Nr.16, 15.#)

GROZĪJUMI 
Aknīstes novada domes sēdē                                                                

2017.gada 25.janvārī (protokols Nr.2, 12.#)

Aknīstes novada domes 
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 5/2016

„Par Aknīstes novada pašvaldības 
īpašumā esošā dzīvokļa Augšzemes ielā

36-7, Aknīstē, Aknīstes novadā 
atsavināšanu“

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

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

7, Aknīste, Aknīstes novads.
3. Izsoles laiks: 2017.gada 6.martā plkst. 11.00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas

atsavināšanas komisija:
komisijas priekšsēdētāja:     Liene Valaine
komisijas locekļi:                 Ilze Ieleja, Jānis Gavars                                                                                                       
Sekretāre:                             Ināra Buiķe

5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošais ne-
kustamais īpašums (dzīvoklis)  Augšzemes iela 36, dzīvoklis
Nr.7, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr.56059009242,
ar platību 62,5 m2, kas sastāv no 625/3995 kopīpašuma do-
mājamās daļas no būves un no zemes. Nekustamā īpašu-
ma (dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR 1731,67 (viens tūkstotis
septiņi simti trīsdesmit viens euro 67 centi).

6. Nekustamo īpašumu objektu izsoli sāk ar izsoles ob-
jekta noteikto nosacīto cenu.

7. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apska-
tīt izsoles objektu dabā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00,
piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš sazinoties ar kon-
taktpersonu pa tālruni 22029315.

8. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 30,00
(trīsdesmit euro 00 centi);

9. Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā.
10. Izsoles dalībniekiem jāreģistrējas Aknīstes novada

pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, laik-
rakstā „Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada pašvaldī-
bas interneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā ter-
miņā, iepriekš samaksājot drošības naudu 10 % apmērā
no katra izsolāmā nekustamā īpašuma objekta nosacītās
cenas un reģistrācijas nodevu EUR 14,23 (četrpadsmit euro
23 centi). Drošības nauda un reģistrācijas nodeva uzska-
tāma par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskai-
tīta izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. 

11. Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies viens
pretendents, nekustamais īpašums tiks pārdots vienīga-
jam pretendentam, ja viņš pārsolīs izsoles objekta nosacī-
to cenu. 

12. Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bez-
skaidras naudas pārskaitījumu Aknīstes novada pašval-
dības, reģistrācijas Nr.90000026441 A/S „SEB banka” ban-
kas kontā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas kods
UNLALV2X, vai arī skaidrā naudā Aknīstes novada pa-
švaldības kasē.

13. Visa izsolē nosolītā cena (tai skaitā drošības nauda)
tiek uzskatīta par nekustamā īpašuma pirkuma maksu. 

14. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta ne-
kustamā īpašuma pirkuma maksā.

15. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalī-
ties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada pašvaldībā līdz
2017.gada 3.martam darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un no
12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30. 

16. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai pie-
dalītos izsolē, nekustamā īpašuma pirkšanai jāiesniedz
Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi dokumenti: 

16.1. Fiziskām personām: 
l Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par

vēlēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu sa-
skaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

l jāuzrāda pase; 
l dokuments par drošības naudas iemaksu; 
l dokuments par reģistrācijas maksas samaksu. 
16.2. Juridiskām personām: 
l Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par

vēlēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu sa-
skaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

l dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks)
vai attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par nekusta-
mā īpašuma iegādi; 

l apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) kopiju vai
izraksts par pārvaldes institūciju amatpersonu) kompetences
apjomu;

l kvīts par drošības naudas samaksu;
l kvīts par izsoles reģistrācijas maksas samaksu; 
l noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juri-

disko personu izsolē (uzrādot pasi). 
17. Ja nepieciešams, no attiecīgā valsts reģistra Mantas

atsavināšanas komisija var pieprasīt zvērināta revidenta
vai licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās perso-
nas gada pārskatu.

18. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībnie-
kam atpakaļ netiek atdoti. 

19. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku
sarakstā. Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts slu-
dinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekš-
noteikumi. 

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

ku reģistrācijas termiņš; 
l nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie do-

kumenti; 
l rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpa-

šuma atsavināšanas izsoles noteikumiem.
21. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu

eksemplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms iz-
soles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles notei-
kumiem. 

22. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrā-
cijas numuru. 

23. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo
īpašumu. Uzziņas pa tālr.22029315. 

24. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sāku-
mam izpaust jebkādas ziņas par reģistrētajiem izsoles da-
lībniekiem. 

25. Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles sek-
retāram (protokolistam) reģistrācijas apliecību, uz kuras
pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka reģistrācijas kar-
tīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstī-
tajam kārtas numuram. 

26. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ie-
rodas ne mazāk kā divi dalībnieki, kuri reģistrēti noteik-
tajā kārtībā. 
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27. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vai-
rākiem reģistrētajiem dalībniekiem, izsoles vadītājs izso-
li atliek uz 15 minūtēm, bet pēc tam objektu piedāvā pirkt
vienīgajam izsoles dalībniekam, ja tas pārsola izsoles no-
sacīto cenu. 

28. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus
apstiprināt gatavību piedalīties    izsolē. 

29. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu re-
ģistrācijas kartīti ar numuru. Katrs šāds solījums ir da-
lībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā objek-
ta cenu par noteikto minimālo cenas pieauguma apmēru
EUR 30,00. Izsoles dalībniekam ir tiesības cenas paaug-
stinājuma soļa apmēru palielināt pēc saviem ieskatiem, bet
ne vairāk kā par EUR 100,00. Ja neviens no dalībniekiem
pēdējo augstāko cenu nepārsola, izsoles vadītājs trīs rei-
zes atkārto pēdējo nosolīto augstāko cenu un fiksē to ar āmu-
ra piesitienu. 

30. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena
objekts ir pārdots personai, kas nosolījusi pēdējo augstā-
ko cenu. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši vienu
un to pašu cenu, priekšroka pirkt objektu ir dalībniekam,
kurš pirmais no viņiem saņēmis izsoles dalībnieka reģis-
trācijas apliecību. 

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

l juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs
un nosolītā cena; 

l fiziskas personas: vārds, uzvārds, personas kods un
nosolītā cena. 

32. Pircējs, kas, konkrētam objektam nosolījis pēdējo aug-
stāko cenu, izsoles vietā nekavējoties ar savu parakstu ap-
liecina, ka protokolā norādītā cena atbilst tai, ko viņš ir no-
solījis. 

33. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet nepa-
rakstās protokolā, uzskatāms par atteikušos no nosolītā ob-
jekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija ir tie-
sīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un
viņam netiek atmaksāta dalības maksa un drošības nau-
da. Tad Mantas atsavināšanas komisija pēdējam pārsolī-
tājam pircējam piedāvā atsavināmo nekustamo īpašumu
par viņa nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo
nekustamo īpašumu pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vai-
rāki dalībnieki, izsoli nekavējoties atkārto no pirmspēdē-
jās augstākās cenas. 

34. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekusta-
mā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu iz-
soles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. 

35. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas da-
lībnieks, kurš nosolījis nekustamā īpašuma objektu, saņem
rēķinu samaksas veikšanai. 

36. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēg-
šanai. 

37. Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles no-
sacīto cenu vai arī izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstā-
ko cenu, 7 dienu laikā pēc izsoles nav iesniedzis Mantas at-
savināšanas komisijai bankas dokumentus par to, ka attiecīgie
norēķini ir nokārtoti, viņš zaudē tiesības uz atsavināmo ne-
kustamā īpašuma objektu. Reģistrācijas nodeva un drošī-
bas nauda attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā
gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu ne-
kustamā objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles
dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu.  

38. Izsoles dalībniekiem, kas pārtraukuši solīšanu izsoles
gaitā, drošības nauda tiek atmaksāta  nedēļas laikā pēc iz-
soles, bet reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.
Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies uz
izsoli, drošības nauda un reģistrācijas nodeva netiek at-
maksāta.

39. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu par
konkrētu objektu, 7 dienu laikā kopš izsoles jāpārskaita
starpība starp nosolīto cenu un iemaksāto drošības nau-
du Aknīstes novada pašvaldības norēķinu kontā. 

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

41. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome
nākamajā domes sēdē pēc tam, kad saņemts bankas do-
kuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto ne-
kustamo īpašumu. 

42. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, pēc
iemaksas veikšanas atsakās parakstīt pirkuma līgumu, kurš
sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta izsoles noteikumiem,
viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. Reģistrācijas no-
deva un drošības nauda šādam dalībniekam netiek at-
maksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu
piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolī-
to cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko
cenu. 

43. Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods,
atkāpšanās no līguma u.tml.) par tā nepildīšanu.
Pirkuma līgums nekustamā objekta nosolītājam jāparak-
sta 1 (viena) mēneša laikā pēc izsoles rezultātu apstipri-
nāšanas Domes sēdē.

44. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem
Aknīstes novada pašvaldības Mantas atsavināšanas ko-
misija. 

45. Sūdzības par Mantas atsavināšanas komisijas dar-
bību iesniedzamas Aknīstes novada domē 3 darba dienu
laikā no izsoles dienas Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes no-
vadā, LV-5208. 

46. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles no-
teikumiem un saņemt sīkāku informāciju par atsavināmo
nekustamo īpašumu Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas
ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2016.gada 23.novembra
līdz 2017.gada 6.janvārim 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: 22029315. 

47. Izsole notiks 2017.gada 6.martā plkst. 11.00, Aknīstes
novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes
novadā, LV-5208.

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē           

2017.gada 25.janvārī (protokols Nr.2, 23.#)

Aknīstes novada domes 
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 1/2017

„Par Aknīstes novada pašvaldības 
īpašumā esošā zemes gabala

“Jaunkalni”, Gārsenes pagastā, 
Aknīstes novadā, 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: 2017.gada 23.februārī plkst. 11.00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas

atsavināšanas komisija:
komisijas priekšsēdētāja:     Liene Valaine
komisijas locekļi:                 Ilze Ieleja, Jānis Gavars           
Sekretāre:                             Ināra Buiķe
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5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošs nekus-
tamais īpašums (zemes gabals): 

“Jaunkalni”, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, ka-
dastra Nr. 5662 003 0287, kopējā platībā 3,54 ha.
Nekustamā īpašuma (Zemes gabala) nosacītā cena ir
EUR 3355,37 (trīs tūkstoši trīs simti piecdesmit
pieci euro 37 centi).

6. Nekustamā īpašuma objekta izsoli sāk ar izsoles ob-
jekta noteikto nosacīto cenu.

7. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apska-
tīt izsoles objektu dabā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00,
piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš sazinoties ar kon-
taktpersonu pa tālruni 22029315.

8. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 30.00
(trīsdesmit euro 00 centi).

9. Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā.
Izsoles dalībniekiem jāreģistrējas Aknīstes novada pa-

švaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, laikrakstā
„Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada pašvaldības in-
terneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā termiņā, ie-
priekš samaksājot drošības naudu 10 % apmērā no izso-
lāmā nekustamā īpašuma objekta nosacītās cenas un re-
ģistrācijas nodevu EUR 14,23 (četrpadsmit euro 23 cen-
ti). Drošības nauda un reģistrācijas nodeva uzskatāma par
iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles
noteikumos norādītajā bankas kontā. 

Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies viens
pretendents, nekustamais īpašums tiks pārdots vienīga-
jam pretendentam, ja viņš pārsolīs izsoles objekta nosacī-
to cenu. 

Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bezskaidras
naudas pārskaitījumu Aknīstes novada pašvaldības, re-
ģistrācijas Nr.90000026441 A/S „SEB banka” bankas kon-
tā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas kods UN-
LALV2X. Vai arī Aknīstes novada pašvaldības kasē, skaid-
ras naudas norēķinu veidā, vai arī skaidras naudas norē-
ķinu veidā veicot maksājumu Aknīstes novada pašvaldī-
bas kasē.

Visa izsolē nosolītā cena (tai skaitā drošības nauda) tiek
uzskatīta par nekustamā īpašuma pirkuma maksu. 

Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta nekusta-
mā īpašuma pirkuma maksā. 

Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties iz-
solē, var pieteikties Aknīstes novada pašvaldībā līdz
2017.gada 22.februārim darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un
no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30. 

16. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai pie-
dalītos izsolē, nekustamā īpašuma pirkšanai jāiesniedz
Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi dokumenti: 

16.1. Fiziskām personām: 
- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums

par vēlēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašu-
mu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

- jāuzrāda pase; 
- dokuments par drošības naudas iemaksu; 
- dokuments par reģistrācijas maksas samaksu. 
16.2. Juridiskām personām: 
- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums

par vēlēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašu-
mu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

- dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalīb-
nieks) vai attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par
nekustamā īpašuma iegādi; 

- kvīts par drošības naudas samaksu; 
- kvīts par izsoles reģistrācijas maksas samaksu; 
- noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juridisko

personu izsolē (uzrādot pasi). 
17. Ja nepieciešams, no attiecīgā valsts reģistra Mantas

atsavināšanas komisija var pieprasīt zvērināta revidenta
vai licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās perso-
nas gada pārskatu. 

18. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībnie-
kam atpakaļ netiek atdoti. 

19. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku
sarakstā. Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts slu-
dinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekš-
noteikumi. 

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

reģistrācijas termiņš; 
- nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie

dokumenti; 
- rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpa-

šuma atsavināšanas izsoles noteikumiem.
21. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu

eksemplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms iz-
soles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles notei-
kumiem. 

22. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrā-
cijas numuru. 

23. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo
īpašumu. Uzziņas pa tālr.22029315. 

24. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sāku-
mam izpaust jebkādas ziņas par reģistrētajiem izsoles da-
lībniekiem. 

25. Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles sek-
retāram (protokolistam) reģistrācijas apliecību, uz kuras
pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka reģistrācijas kar-
tīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstī-
tajam kārtas numuram. 

26. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ie-
rodas ne mazāk kā divi dalībnieki, kuri reģistrēti noteik-
tajā kārtībā. 

27. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vai-
rākiem reģistrētajiem dalībniekiem, izsoles vadītājs izso-
li atliek uz 15 minūtēm, bet pēc tam objektu piedāvā pirkt
vienīgajam izsoles dalībniekam, ja tas pārsola izsoles no-
sacīto cenu. 

28. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus
apstiprināt gatavību piedalīties izsolē. 

29. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu re-
ģistrācijas kartīti ar numuru. Katrs šāds solījums ir da-
lībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā objek-
ta cenu par noteikto cenas pieauguma apmēru EUR 30.00.
Ja neviens no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepār-
sola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto aug-
stāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. 

30. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena
objekts ir pārdots personai, kas nosolījusi pēdējo augstā-
ko cenu. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši vienu
un to pašu cenu, priekšroka pirkt objektu ir dalībniekam,
kurš pirmais no viņiem saņēmis izsoles dalībnieka reģis-
trācijas apliecību. 

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

– juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs
un nosolītā cena; 

- fiziskas personas: vārds, uzvārds, personas kods un no-
solītā cena. 

32. Pircējs, kas, konkrētam objektam nosolījis pēdējo aug-
stāko cenu, izsoles vietā nekavējoties ar savu parakstu ap-
liecina, ka protokolā norādītā cena atbilst tai, ko viņš ir no-
solījis. 

33. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet nepa-
rakstās protokolā, uzskatāms par atteikušos no nosolītā ob-
jekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija ir tie-
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sīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un
viņam netiek atmaksāta dalības maksa un drošības nau-
da. Tad Mantas atsavināšanas komisija pēdējam pārsolī-
tājam pircējam piedāvā atsavināmo nekustamo īpašumu
par viņa nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo
nekustamo īpašumu pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vai-
rāki dalībnieki, izsoli nekavējoties atkārto no pirmspēdē-
jās augstākās cenas. 

34. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekusta-
mā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu iz-
soles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. 

35. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas da-
lībnieks, kurš nosolījis nekustamā īpašuma objektu, saņem
rēķinu samaksas veikšanai. 

36. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēgšanai. 
37. Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles no-

sacīto cenu vai arī izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstā-
ko cenu, 7 dienu laikā pēc izsoles nav iesniedzis Mantas at-
savināšanas komisijai bankas dokumentus par to, ka attiecīgie
norēķini ir nokārtoti, viņš zaudē tiesības uz atsavināmo ne-
kustamā īpašuma objektu. Reģistrācijas nodeva un drošī-
bas nauda attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā
gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu ne-
kustamā objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles
dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu. 

38. Izsoles dalībniekiem, kas pārtraukuši solīšanu izsoles
gaitā, drošības nauda tiek atmaksāta  nedēļas laikā pēc iz-
soles, bet reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta. 

39. Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies
uz izsoli, drošības nauda un reģistrācijas nodeva netiek at-
maksāta. 

40. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu par
konkrētu objektu, 7 dienu laikā kopš izsoles jāpārskaita
starpība starp nosolīto cenu un iemaksāto drošības nau-
du Aknīstes novada pašvaldības norēķinu kontā. 

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

42. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome
nākamajā domes sēdē pēc tam, kad saņemts bankas do-
kuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto ne-
kustamo īpašumu. 

43. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, pēc
iemaksas veikšanas atsakās parakstīt pirkuma līgumu, kurš
sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta izsoles noteikumiem,
viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. Reģistrācijas nodeva
un drošības nauda šādam dalībniekam netiek atmaksāta.
Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu
nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod iz-
soles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu. 

44. Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods,
atkāpšanās no līguma u.tml.) par tā nepildīšanu.
Pirkuma līgums nekustamā objekta nosolītājam jāparak-
sta 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstipri-
nāšanas domes sēdes.

45. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem
Aknīstes novada pašvaldības Mantas atsavināšanas ko-
misija. Sūdzības par Mantas atsavināšanas komisijas dar-
bību iesniedzamas Aknīstes novada domē 3 darba dienu
laikā no izsoles dienas Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes no-
vadā, LV-5208. 

46. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles no-
teikumiem un saņemt sīkāku informāciju par atsavināmo
nekustamo īpašumu Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas
ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2017.gada 25.janvā-
ra līdz 2017.gada 22.februārim 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: 22029315.

47. Izsole notiks 2017.gada 23.februārī plkst. 11.00,
Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste,
Aknīstes novadā, LV-5208.

Aknīstes Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra
Sniegto pakalpojumu saraksts

Instit cija Pakalpojums 
Lauku atbalsta 
dienests 

Inform šana par plat bu maks jumu iesniegšanas k rt bu un atbalsts 
elektronisk s pieteikšan s sist mas pakalpojumu izmantošan . 

Lauksaimniec bas 
datu centrs 

M jas (istabas) dz vnieku re istr cija valsts vienotaj  dz vnieku re istra 
datub z  

Nodarbin t bas 
valsts a ent ra Inform šana par š diem NVA pakalpojumiem: 

  CV un vakan u re istr šana 
  Informat v s dienas e-versija 
  Profil šana 
  Karjeras pakalpojumi 
  Apm c bu monitorings 
  Darba tirgus prognozes 
  CV un vakan u re istr šana 
Pilson bas un 
migr cijas lietu 
p rvalde 

Inform šana un atbalsts š du e-pakalpojumu sniegšan : 

  Dz vesvietas deklar cijas iesniegšana (konsult cija par e-pakalpojumu) 

  Iesniegums par aizliegumu vai at auju izmantot personas ermeni, audus un 
org nus p c n ves (konsult cija par e-pakalpojumu) 

  Iesniegums par dz vesvietas re istr šanu rvalst s (konsult cija par e-
pakalpojumu) 
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  Man  pašum  deklar t s personas (konsult cija par e-pakalpojumu) 
  Mani dati Iedz vot ju re istr  (konsult cija par e-pakalpojumu) 

  P rbaude, vai persona ir deklar ta nor d taj  adres  (konsult cija par e-
pakalpojumu) 

  P rbaude, vai persona ir iek auta Iedz vot ju re istr  un vai nav zi u par 
personas n vi (konsult cija par e-pakalpojumu) 

 Pieteikšan s personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai (konsult cija par 
e-pakalpojumu) 

 V l šanu iecirk a noskaidrošana vai mai a 
 Re istr cija balsošanai pa pastu v l t jiem, kuri uzturas rvalst s 
 Personv rdu mekl šana personv rdu datu b z  
 Šengenas v zas pagarin šana Latvijas Republik  
 Repatri cija un pilson ba 
Uz mumu 
re istrs Inform šana un atbalsts š du e-pakalpojumu sniegšan : 

  Inform cija par jauna subjekta re istr ciju (dokumenti, valsts nodevas, 
termi i u.tml.) 

  Inform cija par subjekta izmai u re istr ciju (dokumenti, valsts nodevas, 
termi i u.tml.) 

  Inform cija par subjekta likvid cijas re istr ciju (dokumenti, valsts 
nodevas, termi i u.tml.) 

  Konsult ciju sniegšana par e-pakalpojumu “Izzi u piepras šana no UR 
vestajiem re istriem” 

  Inform cija par izzi u piepras šanu no UR (sa emšanas k rt ba, maksa par 
pakalpojumu, termi i) 

Valsts ie mumu 
dienests Iesniegumu pie emšana par: 

  Algas nodok a gr mati a (konsult cija par e-pakalpojumu) 
  Iedz vot ju ien kuma nodok a atvieglojumu re istr šanu/anul šanu 
  Iesniegums par VID izsniegtu identifikatoru un paroli EDS lietošanai 
  Gada ien kumu deklar ciju pie emšana ( konsult cija par e-pakalpojumu) 

  Atbalsta sniegšana darbam ar Elektronisk s deklar šanas sist mu EDS 
(konsult cija par e-pakalpojumu) 

Valsts soci l s 
apdrošin šanas 
a ent ra 

Iesniegumu pie emšana un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšan  par: 

  Apbed šanas pabalsts 
  Bezdarbnieka pabalsts 
  B rna inval da kopšanas pabalsts 
  B rna kopšanas pabalsts 
  B rna piedzimšanas pabalsts 
  Br vpr t gi apdrošin t s personas re istr cija 
  imenes valsts pabalsts  
  Invalidit tes pensija 
  Maternit tes pabalsts 

  Pabalsts transporta izdevumu kompens šanai inval dam, kuram ir 
apgr tin ta p rvietošan s 

  Paternit tes pabalsts 
  Slim bas pabalsts 

  Inform cija par valsts fond to pensiju sh mas dal bnieka re istr ciju un 
ieguld jumu pl na izv li 

  Valsts soci l  nodrošin juma pabalsts 
  Vec ku pabalsts 
  Vienreiz js pabalsts miruš  pension ra laul tajam (pension ram) 
  Inform cija par soci l s apdrošin šanas iemaks m un apdrošin šanas 
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periodiem (konsult cija par e-pakalpojumu) 

  Inform cija par re istr to darba st žu (l dz 1996. gadam) (konsult cija par 
e-pakalpojumu) 

  Inform cija par pieš irt s pensijas/pabalsta/atl dz bas apm ru (konsult cija 
par e-pakalpojumu) 

  Inform cija par izmaksai nos t to pensiju/pabalstu/atl dz bu (konsult cija 
par e-pakalpojumu) 

  Inform cija par VSAA ietur to ien kuma nodokli (konsult cija par e-
pakalpojumu) 

  Inform cija par prognoz jamo vecuma pensijas apm ru (konsult cija par e-
pakalpojumu) 

  Valsts fond to pensiju sh mas (pensiju 2. l me a) dal bnieka konta izraksts 
(konsult cija par e-pakalpojumu) 

  Inform cija par valsts fond to pensiju sh mas (pensiju 2. l me a) l dzek u 
p rvald t ja un ieguld juma pl na mai u (konsult cija par e-pakalpojumu) 

  
Inform cija par izmaks tajiem pabalstiem/pensij m/atl dz b m un ietur to 
ien kumu nodokli (ien kumu deklar šanai) (konsult cija par e-
pakalpojumu) 

  Inform cija par apdrošin t s personas pensijas kapit lu (konsult cija par e-
pakalpojumu) 

  Inform cija par valsts fond to pensiju sh mas dal bnieka re istr ciju un 
ieguld juma pl na izv li (konsult cija par e-pakalpojumu) 

  Inform cija par ietur jumiem no izmaks jam s pensijas/pabalsta/atl dz bas 
(konsult cija par e-pakalpojumu) 

  
Inform cija par izmaks tajiem pabalstiem/pensij m/atl dz b m un ietur to 
ien kumu nodokli (ien kumu deklar šanai) (konsult cija par e-
pakalpojumu) 

Valsts zemes 
dienests 

Inform šana par š diem pakalpojumiem un atbalsts e-pakalpojumu 
pieteikšan : 

  
Datu re istr cija / aktualiz cija Kadastra inform cijas sist m  uz iesniegt  
dokumenta pamata, kas nav kadastr l s uzm r šanas dokuments 
(konsult cija par e-pakalpojumu) 

  kas datu aktualiz cija Kadastra inform cijas sist m  no VZD arh va 
dokumentiem 

  kas datu aktualiz cija Kadastra inform cijas sist m  - nolietojuma 
noteikšana 

  Inženierb ves datu re istr cija / aktualiz cija Kadastra inform cijas sist m  
uz inženierb ves deklar cijas pamata 

  Nekustam  pašuma re istr cija Kadastra inform cijas sist m  

  Nekustam  pašuma sast va mai a Kadastra inform cijas sist m  
(konsult cija par e-pakalpojumu) 

  
Datu re istr cija / aktualiz cija Kadastra inform cijas sist m  uz iesniegt  
dokumenta pamata, kas nav kadastr l s uzm r šanas dokuments 
(konsult cija par e-pakalpojumu) 

  Datu aktualiz cija par kadastra subjektu Kadastra inform cijas sist m  

  Atsavin šanas aizlieguma atz mes re istr cija vai dz šana Kadastra 
inform cijas sist m  

  Zemes vien bas da as re istr cija Kadastra inform cijas sist m , neveicot 
kadastr lo uzm r šanu (konsult cija par e-pakalpojumu) 

  “Mans konts” Valsts zemes dienesta datu public šanas un e-pakalpojumu 
port l  kadastrs.lv (konsult cija par e-pakalpojumu) 

  Pieteikties juridisk s personas kadastrs.lv konta izveidei (konsult cija par e-
pakalpojumu) 

  Mani dati Kadastr  
  Kadastra inform cija mantojuma lietai 
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  Inform cija par nekustam  pašuma v sturisko v rt bu 

  Tipveida kadastra inform cijas telpiskie dati par kadastra objektu (e-
pakalpojums) lejupl de 

  Kadastra inform cija par nekustamo pašumu (pieder ba un sast vs) 
  Zemes robežu pl na sagatavošana uz arh va dokumentu pamata 

  Inform cija no Valsts zemes dienesta arh va - dokumenta noraksta vai 
izraksta sa emšana 

  Inform cija no Valsts zemes dienesta arh va - dokumenta kopijas 
sa emšana 

  B ves vai telpu grupas kadastr l s uzm r šanas lietas sagatavošana 

  B vju st vpl nu, telpu grupu pl nu sa emšana vektordatu form t  
(konsult cija par e-pakalpojumu) 

  Iesp jam s kadastr l s v rt bas apr in šana un dokumentu sagatavošana 
  Prognoz t s kadastr l s v rt bas apr in šana un dokumentu sagatavošana 
  Kadastra teksta datu p rl košana bez l gumsaist b m 
 Valsts zemes dienesta eotelpisko datu p rl košana 

 Datu atlase un izvade par konkr tiem objektiem vai apgabaliem p c 
defin tiem parametriem 

 Valsts zemes dienesta eotelpisko datu lejupiel de bez l gumsaist b m 

 Valsts zemes dienesta tematisko karšu p rl košana (konsult cija par e-
pakalpojumu) 

 Mobil  lietotne kadastrs.lv (konsult cija par e-pakalpojumu) 

 Valsts zemes dienest  re istr to pas t jumu statusu izsekošana un jaunu 
pas t jumu noform šana (konsult cija par e-pakalpojumu) 

Valsts darba 
inspekcija Iedz vot ju inform šana un atbalsts š du e-pakalpojumu pieteikšan : 

  Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes sa emšana 
  Atzinums par nodarbin t  vesel bas un droš bas apdraud juma faktu darb  
  Pazi ojums par notikušu nelaimes gad jumu darb  

  Darba inspekcijas sast d t  izmekl šanas akta par notikušu nelaimes 
gad jumu darb  sa emšana 

  Inform šana par š diem Iest des e-pakalpojumiem darba dev jiem: 
  Pazi ojums par notikušu nelaimes gad jumu darb  
  Izzi a par darba ties bu b tiskiem p rk pumiem 
  Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas  atbildes sa emšana 

  Darba inspekcijas sast d t  izmekl šanas akta par notikušu nelaimes 
gad jumu darb  sa emšana 

  Darba dev ja sast d t  izmekl šanas akta par notikušu nelaimes gad jumu 
darb  iesniegšana re istr cijai 

  Darba inspekcijas at auja b rnu nodarbin šanai 
  Darba dev ja pazi ojums Darba inspekcijai par nov rstajiem p rk pumiem  

  Darba inspekcijas izdoto administrat vo aktu darba dev jiem par 
konstat tajiem p rk pumiem sa emšana 

  Darba inspekcijas amatpersonas l muma apstr d šana 

  Pazi ojums par darba dev ja zaud jumiem, saist b  ar nelaimes gad jumu 
darb  

  Inform šana par š diem Iest des e-pakalpojumiem cit m iest d m: 

  rstniec bas personas/iest des pazi ojuma par cietušo nelaimes gad jum  
darb  sniegšana 

  Izzi a par vesel bas trauc jumu smaguma pak pi nelaimes gad jum  darb  
  Darbavietas higi niskais raksturojums 
  Zi ojums par arodslim bas gad jumu 

  Pazi ojums par krimin lprocesa uzs kšanu, atteikumu uzs kt 
krimin lprocesu vai t  izbeigšanu 

  Inform cijas sa emšana no cit m valsts instit cij m par iesp jamiem 
p rk pumiem Darba inspekcijas kompetences jom  
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Jēkabpils biznesa inkubatorā atbalstu 50%  apmērā savas
biznesa idejas attīstībai, biznesa plāna izstrādei vai jau esoša
jauna uzņēmuma darbības veicināšanai būs iespējams saņemt

Jēkabpils,Krustpils,Pļaviņu,Kokneses,Aizkraukles,Skrīve
ru,Jaunjelgavas,Neretas,Viesītes,

Aknīstes un Salas  novadu fiziskām personām (biznesa
ideju autoriem), uzņēmējiem un uzņēmējdarbības uzsā-
cējiem.  ar atbalsta intensitāti 50%. 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biz-
nesa inkubatoru atbalsta mērķis ir attīstīt uzņēmējam tā-
das prasmes, lai pēc izstāšanās no inkubatora tas spētu pat-
stāvīgi būt konkurētspējīgs un pelnošs. 

Biznesa inkubators pieņem pieteikumus uz priekšin-
kubācijas un inkubācijas periodiem. Pieejamie atbalsta vei-
di inkubatorā uzņemtajiem būs sekojoši:

l bezmaksas open-office darba vieta
l bezmaksas semināri, apmācības un konsultācijas
l pakalpojumi uzņēmējdarbības nodrošināšanai ar 50%

līdzfinansējumu piem: (grāmatvedības, juridiskie, telpu no-
mas, mājas lapas, dizaina, tehnoloģiskā procesa izstrādes,
programmēšanas, mārketinga pakalpojumiem u.c)

l iespēja saņemt granta finansējumu: 
4 5’000 EUR aprīkojumam, iekārtām, izejvielām (pēc

gada no pieteikuma reģistŗēšanas BI);
4 10’000 EUR specifiskiem pakalpojumiem piem. pro-

totipēšanai, sertificēšanai (pēc gada kā uzņēmums ir re-
ģistrēts UR).

l bezmaksas mentoru atbalsts
Inkubatorā varēs iestāties gan fiziskas personas ar biz-

nesa ideju, gan jau esoši komersanti (IK, KS, PS, SIA, AS),
kas nav reģistrēti ilgāk  par 3 gadiem. Biznesa darbības
nozarei būs jābūt atbalstāmai, kā arī deklarētai/reģistrē-
tai adresei būs jābūt Jēkabpils BI darbības teritorijā eso-
šajos 11 novados: Jēkabpils,Krustpils, Pļaviņu, Kokneses,
Aizkraukles, Skrīveru, Jaunjelgavas, Neretas, Viesītes,
Aknīstes un Salas novados. Inkubatorā atbalstu būs ie-
spējams saņemt maksimāli 4 gadus.

Pieteikumu pieņemšana uzņemšanai Jēkabpils bizne-
sa inkubatorā ir sākta no 2016.gada 1.decembra.Biznesa
inkubatorā nav uzsaukuma, tāpēc pieteikumu pieņemša-
na notiks nepārtraukti līdz 2023.gada 31.decembrim(pro-
jekta beigu datums) .

Kontaktinformācija: 
LIAA Jēkabpils biznesa inkubatora vadītāja Jolanta Šū-

makere

Rīgas iela 111, Jēkabpils 
Tālrunis: +371 62401096
Mob. tālrunis +371 29472828
e-pasts: jolanta.sumakere@liaa.gov.lv

Sīkāka informācija par projektu pieejama www.liaa.gov.lv 
Sadaļa Biznesa ABC, Biznesa inkubatori

Jēkabpils biznesa inkubators ir izveidots ERAF
Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Sekmēt MVK izveidi un
attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritāra-
jās nozarēs” 3.1.1.6.pasākuma „Reģionālie biznesa inku-
batori un radošo industriju inkubators” projekta
Nr.3.1.1.3/16/I/001 „Reģionālie biznesa inkubatori un ra-
došo industriju Inkubators” ietvaros.

Jaunais gads Aknīstes novadā iesācies ar pārmaiņu vēs-
mām. Atgādināšu, ka šī gada janvāra sociālās, izglītības
un kultūras komitejā tika nolemts, ka jāuzsāk Asares pa-
matskolas slēgšanas process. Šis jautājums plaši tika ap-
spriests arī finanšu komitejā. Kā rezultātā tika izveidota
darba grupa piecu personu sastāvā- Domes priekšsēdētā-
ja Vija Dzene, deputātes Valentīna Čāmāne, Skaidrīte
Pudāne, Aija Voitiške un pašvaldības juriste Liene Valaine.

Piektdienas pēcpusdienā Asares pamatskolas klasē pul-
cējās skolotāji, bērnu vecāki un izveidotā darba grupa, lai
uzklausītu visus viedokļus, diskutētu un pēc tam  depu-

tāti pieņemtu pareizo lēmumu.
Tikšanās laikā katram tika dota iespēja izteikt savu per-

sonisko viedokli.
Asares pamatskolas direktore Regīna Pudāne apgalvo-

ja, ka gan viņa, gan visa komanda ir gatavi strādāt tālāk.
Skola ir ne tikai mācību iestāde, bet arī kultūras centrs un
Ancenes ciemā ir daudz augošu uzņēmumu. Direktore uz-
svēra, ka skolai jābūt tuvāk dzīvesvietai. Slēdzot skolu gan
ģimenes, gan bērni aizies uz blakus novadu. Direktore ir
neizpratnē, kāpēc radusies tāda steiga šī jautājuma risi-
nāšanā.

Būt vai nebūt Asares pamatskolai
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Skaidrīte Pudāne atzīmēja, ka tas nav sasteigti, jo par
šo jautājumu esot domāts jau pagājušajā gadā- neformā-
lās un arī formālās sarunās. Iemesls tam ir- samazinās bēr-
nu skaits, kā arī pastāv apvienotās klases. Finansiste esot
izrēķinājusi, cik līdzekļu jāiegulda, lai uzturētu skolu ar
27 skolēniem. Šajā skolā viena bērna uzturēšanas izmak-
sas pārsniedz Aknīstes vidusskolas viena bērna uzturēšanas
izmaksas. S. Pudāne uzaicina skolas vadību izteikt priekš-
likumus par dažādiem modeļiem skolas turpmākai pa-
stāvēšanai.

Deputāte Valentīna Čāmāne pauda viedokli, ka Ancene
ir ekonomiski aktīvākais ciems novadā un pamatskola ir
liela piesaiste šai vietai. Par naudas trūkumu vai lielām
izmaksām novadā nevarētu runāt, jo plānots īstenot  būv-
projektus par ievērojamām summām, kā arī izmaksas par
bērniem, kuri izņemti no nelabvēlīgajām ģimenēm un no-
doti valsts aprūpē , sastāda daudz lielāku summu, nekā
Asares pamatskolā. Bērnu vecāki augstu vērtējot  to, ka
skola atrodas tuvu dzīvesvietai.

Domes priekšsēdētāja Vija Dzene atzīmēja, ka Asares
pamatskola esot ļoti pieticīga naudas resursu izlietojumā.
Dzīvojot un mācoties uz vietas bērniem ir daudz vairāk ēr-
tību, nekā braukājot uz tālākām skolām. V. Dzene ir pār-
liecināta par to, ka pamatskola jāsaglabā.

Deputāte un Aknīstes vidusskolas direktore Aija Voitiške
atzīmēja, ka drīzumā tiek gatavoti Ministru Kabineta no-
teikumi par skolu tīklu.

Ja bērni mācītos Aknīstes vidusskolā, tad pēc stundām
viņiem būtu iespēja darboties dažādos pulciņos sporta, mū-
zikas vai mākslas skolā. Par to, ka bērniem būtu ilgs laiks
jāpavada līdz autobusam nokļūšanai uz mājām, A. Voitišķe
nesaskata nekādu problēmu. Gan ēdināšanas, gan trans-
porta jautājumi esot atrisināmi. Skolēniem, kuriem ne-
pieciešams atbalsts, Aknīstes vidusskolā tiktu sniegti pa-
kalpojumi. Jau vairākus gadus iespējamas psihologa, lo-
gopēda, sociālā pedagoga konsultācijas.

Asares pamatskolas direktores vietniece Dace Dadeika
uzsver, ka bez novada atbalsta skola nevar pastāvēt un nau-
da ir deputātu rokās. Taču viņa vedina uz domu- vai tīros
skaitļos var vērtēt šo situāciju? Vai netiks zaudēts vairāk?

Skolotāja Ilze Setkovska ir neizpratnē par lielo steigu. Bērnu
vecākiem jādod laiks, lai viņi sakārtotu savu dzīvi. Uz doto
brīdi Asares pamatskolā esot draudzīgs kolektīvs, laimīgi
bērni. Pielāgoties jaunajiem apstākļiem būšot grūti.

Skolotāja Kristīne Rubiķe atzīmēja, ka pasākumos tiek
iesaistīti pilnīgi visi skolas bērni un tā ir mazās skolas priekš-
rocība. Viņa nodeva vēstījumu no skolēniem, kuri esot tei-
kuši, ka vēlas mācīties tikai Asares pamatskolā.

Arī skolotāji Iveta Ontužāne, Iveta Deksne, Jānis
Maļinovskis un Juris Galvāns bija par skolas pastāvēša-
nu.

Asares pamatskolas vecāku komitejas priekšsēdētāja
Laura Čāmāne bija sagatavojusi vēstījumu  darba grupai:

“Sākšu ar to, ka mēs vecāki, vēlamies no sirds pateik-
ties novada domei un jums, cienījamie deputāti, par atbalstu
mūsu skolai visus šos gadus. Un no sirds ceru, ka arī šo-
dien, kā līdz šim, izpratīsiet mūs.

Visās diskusijās, likumos par mācību iestādēm tiek uz-
svērts tas, ka bērnam ir jānodrošina mācību iestāde pēc ie-
spējas tuvāk dzīvesvietai. Bet mums, kaut kādu iemeslu
dēļ, tagad gribat to liegt. Vai tāpēc, ka nav izdevīgi? Vai
sanāk dārgi? Sakiet, vai jūs savu bērnu dēļ skatāties, kas
ir izdevīgi?

Bērns ir dzīvs cilvēks, pats jūtīgākais, viņš visu pārdzīvos,
bet iespējams, ka tā ir tikai politiska spēle vai sevis pie-
rādīšana.

Mēs, vecāki, esam kategoriski pret skolas slēgšanu, jo
zinām, ka mūsu skolu var saglabāt. Tajā nav tas mazākais

skolnieku skaits. Godājamie deputāti, aicināšu jūs būt sa-
prātīgiem, līdzcietīgiem, jo jūs varat panākt to, lai mūsu
skola pastāvētu! Esmu pārliecināta, ka jūs saviem bērniem
dodat to labāko, bet kāpēc jūs vēlaties to liegt mums? Mīļie
deputāti, esiet saprātīgi, ne visu šajā dzīvē var izmērīt nau-
das izteiksmē. Es domāju, ka vislabāk mūs izpratīs vien-
mēr smaidošā un pozitīvā Aknīstes vidusskolas direktore.
Visu cieņu jums, Aija! Jūs veiksmīgi vadāt savu skolu, jūs
darbojaties savas skolas interesēs un cīnāties, lai jūsu sko-
lā  visiem ir labi.  Tāpēc mēs esam pārliecināti, ka tieši jūs
mūsu sāpi izpratīsiet vislabāk. Un, tieši tāpat kā jūs, arī
mūsu Regīna cīnās un veiksmīgi vada mūsu skolu, raizē-
jas par saviem skolotājiem, lai viņiem būtu darbs, kas mūs-
dienās nav mazsvarīgi, cīnās par mūsu bērniem, lai viņi
justos labi un nebūtu jāmēro ceļš uz attālām skolām.
Godājamie deputāti, jūs taču nevēlaties sava novada bēr-
nus atdot citam novadam, jo katrs bērns, katra ģimene vei-
do Aknīstes novadu. Mēs taču esam “NOVADS SAPŅIEM
UN IZAUGSMEI”. Ļaujiet, lai sapņi piepildās! Ļaujiet mūsu
bērniem mācīties ,izaugt tepat mūsu skolā, vecāku tuvu-
mā! Ja skolā, katrā skolnieka mājā, katrā Asares pagas-
ta iedzīvotāja mājā ir dzirdama pretestība šai idejai- slēgt
skolu, tātad tā nav laba ideja. Mīļie deputāti, jūs strādā-
jat arī Asares pagasta iedzīvotāju interesēs.

Mums  ir piedāvājums- nevis vienkārši slēdziet skolu,
bet dodiet garantiju, ka Asares skolu nelikvidēs, un es zinu
vismaz desmit bērnus, kuri nāktu pie mums mācīties. Aicināšu
jūs, cienījamie deputāti, neklausīties baumās, bet apmek-
lēt mūsu skolas pasākumus, tad jūs sapratīsiet par ko mēs
cīnāmies. Priekšnesumos tiek iesaistīti pilnīgi visi skolēni,
iedrošināts katrs mūsu mazulis, kas ir ļoti svarīgi. Individuāla
pieeja, mīļie deputāti, tā ir atslēga uz mūsu sirdi, tas ir pa-
mats, ko mēs dzīvē darām un jūs to zināt. Apvienotās kla-
ses- jā, tās mums ir, bet mēs, vecāki un bērni, uzskatām, ka
mācību darbs tiek labi organizēts un bērni cietīs daudz vai-
rāk, ja jūs viņus atdosiet Rubeņu pamatskolai. Mūsu sko-
lā bērni netiek šķiroti pēc materiālā stāvokļa, šeit tiek cel-
ta bērna pašapziņa, kas ir ļoti svarīgi.

Mēs lepojamies ar saviem skolotājiem, saviem bērniem,
savu skolu, savu pagastu. Mūsu bērni ir turpinājuši mā-
cības labās skolās ar augstiem sasniegumiem. Mēs, vecā-
ku komiteja, esam veikuši aptauju Asares pamatskolas ab-
solventu vidū, lai uzzinātu viņu domas par mācību kvali-
tāti. Visas atbildes bija pozitīvas.  

Vē viena nianse- ceļš un laiks, ko bērnam būs jāpava-
da autobusā uz skolu un atpakaļ, par agrajām pusdienām,
vēlo atgriešanos, bērnu izsalkumu un vecāku nokļūšanu
uz skolu.”

Savus argumentus un personīgās dzīves pieredzi par sko-
las saglabāšanu  pauda arī Laima Čāmāne, Jana Logina,
Mārtiņš Makoveckis, Inga Kapustina, Laura Voitišķe un
citi vecāki, kuri bija atnākuši uz tikšanos.

Kopsavilkumā vecāki un skolotāji lūdza darba grupai  vēl-
reiz pārdomāt dzirdēto, izanalizēt situāciju un tikai tad pie-
ņemt galīgo lēmumu.

Noslēgumā deputāte S. Pudāne atkārtoti jautāja Asares
pamatskolas direktorei R. Pudānei par skolas nākotnes re-
dzējumu. Atbilde sekoja, ka viņi iestājas par esošās pa-
matskolas saglabāšanu, tātad no pirmās līdz devītajai kla-
sei.

Viedokļi uzklausīti, laiks secinājumiem un galīgā lēmuma
pieņemšanai.

Aknīstes novada sabiedrisko attiecību speciāliste
Lāsma Prande
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E-VESELĪBA
E-veselība ir elektroniska valsts veselības aprūpes in-

formācijas sistēma drošai, ērtai un ātrai medicīniskās in-
formācijas uzkrāšanai un apmaiņai starp pacientu un viņa
ārstniecībā iesaistītajām personām. E-veselības portāla ad-
rese ir www.eveseliba.gov.lv.

Kādas ir iedzīvotāju iespējas E-veselībā?
Autorizējoties E-veselības sistēmā, šobrīd iedzīvotāji var:
l apskatīt informāciju par savu ģimenes ārstu;
l norādīt savu kontaktinformāciju un kontaktpersonu

saziņai;
l noteikt citiem E-veselības lietotājiem piekļuvi savai

medicīniskajai informācijai;
l apskatīt un izdrukāt sev vai apgādībā esošajām per-

sonām izrakstītās e-receptes, e-darbnespējas lapas u.c.
Kā lietot E-veselību?
1. Interneta pārlūkprogrammā atveriet

adresi www.eveseliba.gov.lv. 
2. Nospiediet pogas “Pieslēgties” un “Iedzīvotājs”.
3. Autorizējieties ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem:
l internetbankas piekļuves datiem;
l elektronisko parakstu;
l personas apliecību (eID).
Pakāpeniski E-veselības sistēmā uzkrāsies iedzī-

votāju medicīniskā informācija:
l e-receptes;
l e-darbnespējas lapas;
l nosūtījumi;
l konsultantu slēdzieni (rezultāti);
l pacienta veselības pamatdati;
l vizuālās diagnostikas izmeklējumu rezultāti;
l slimnīcu izraksti (epikrīzes) u.c. medicīniskā infor-

mācija.
No 2017. gada 1. septembra – tikai elektroniski
Šobrīd E-veselības sistēmas lietošana ārstniecības ie-

stādēm un aptiekām ir brīvprātīga – zāļu receptes un darb-
nespējas lapas var izrakstīt gan elektroniski, gan uz pa-
pīra veidlapām. No 2017. gada 1. septembra darbnespējas
lapas un valsts kompensējamo medikamentu receptes va-
rēs izrakstīt tikai elektroniski.

Kā atpazīt iestādes, kas lieto E-veselību?
Ārstniecības iestādēs un aptiekās, kas ir uzsākušas E-

veselības sistēmas lietošanu, ir izvietotas apaļas atpazīšanas
uzlīmes ar uzrakstu “Šeit lieto E-veselību”. Uzlīme in-
formē, ka iedzīvotāji konkrētajā iestādē var saņemt e-re-
ceptes un atvērt, pagarināt vai noslēgt e-darbnespējas lapu.
Savukārt aptiekā izvietotā uzlīme apliecina, ka tajā var ie-
gādāties e-recepšu zāles.

E-VESELĪBAS LIETOTĀJU
ATBALSTA DIENESTS

Ar jautājumiem par E-veselības sistēmas lietošanu iedzī-
votāji ir aicināti vērsties E-veselības lietotāju atbalsta dienestā:

Tālruņi
l Iedzīvotājiem - tālr. 67 803 300
l Ārstniecības personām un farmaceitiem - tālr. 67 803 301
E-pasts
l atbalsts@eveseliba.gov.lv
Darba laiks
l Katru dienu no plkst. 8.00 līdz 20.00

E-RECEPTE
Infografikā atspoguļota e-receptes lietošana, sākot no

tās izrakstīšanas līdz zāļu iegādei aptiekā. 

1. Ārsts E-veselības sistēmā izraksta pacientam e-recepti.
2. Pacients dodas uz aptieku, lai iegādātos zāles. 
3. Aptiekā pacients uzrāda pasi vai personas apliecību

(eID).
4. Farmaceits izsniedz zāles un reģistrē to izsniegšanu. 

Vai e-receptes zāles aptiekā var iegādāties citam
cilvēkam? 

Lai aptiekā iegādātos e-receptes zāles citam cilvēkam:
l jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
l jānosauc pacienta vārds un uzvārds;
l jānosauc e-receptes identifikācijas numurs (tas ir re-

dzams E-veselības sistēmā ārstam, pacientam un deleģē-
tajām personām).

! E-receptes izrakstīšanas laikā pacientam ir iespēja arī
noteikt konkrētus cilvēkus, kuri drīkst aptiekā iegādāties
viņam paredzētās zāles. Tādā gadījumā e-receptes zāles va-
rēs iegādāties tikai pacients un norādītie cilvēki. Pacients
var arī norādīt, ka vēlas zāles iegādāties tikai pats, tādē-
jādi liedzot to saņemšanu kādam citam. 

Kas jāņem vērā par e-recepti E-veselības lietoša-
nas sākumposmā?

Lai izvairītos no sarežģījumiem, iegādājoties e-receptes
medikamentus aptiekā, pacienti tiek aicināti e-receptes iz-
rakstīšanas laikā lūgt ārstniecības personu izsniegt arī e-
receptes izdruku uz receptes veidlapas. Tādējādi tiks no-
drošināts, ka sistēmas lietošanas sākumposmā, kamēr ap-
tiekas pakāpeniski pievienojas E-veselības sistēmas lietotāju
lokam, pacients nepieciešamos e-receptes medikamentus
varēs saņemt jebkurā aptiekā.

Ieguvumi, izmantojot e-recepti?
l Ērti. Nav jāuztraucas par ārsta rokraksta salasīša-

nu vai receptes pazaudēšanu.
l Kvalitatīvāka ārstniecība. Pacientam un ārstējo-

šajiem ārstiem E-veselības sistēmā ir pieejamas visas iz-
rakstītās e-receptes (tajā skaitā tās, kuras būs izmantotas
un atdotas farmaceitam).

E-DARBNESPĒJAS LAPA
Infografikā atspoguļota elektroniskās e-darbnespējas la-

pas lietošana, sākot no tās izrakstīšanas līdz pabalsta sa-
ņemšanai no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
(VSAA).
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1. Ārsts E-veselības sistēmā atver e-darbnespējas
lapu. Ja darba devējs vēlas pārliecināties par e-darbnes-
pējas lapas atvēršanas faktu, pēc pacienta pieprasījuma
ārsts vai pacients pats var nosūtīt šo informāciju uz dar-
ba devēja vai citu e-pastu. 

2. Ārsts noslēdz e-darbnespējas lapu. Šo informāciju
automātiski saņem Valsts ieņēmumu dienests (VID). 

3. Darba devējs saņem informāciju par darbinie-
ka noslēgto darbnespējas lapu VID EDS. Pacientam
darbnespējas lapa vairs nav jāiesniedz darba devējam pa-
pīra formā. 

4. Pacients pieprasa un saņem slimības pabalstu
no VSAA. Pēc darbnespējas lapas B noslēgšanas iesnie-
gumu VSAA var iesniegt elektroniski, izmantojot www.lat-
vija.lv e-pakalpojumu “E-iesniegums VSAA pakalpojumiem”,
iesniegumā atzīmējot konkrēto darbnespējas lapu. 

Ieguvumi, izmantojot e-darbnespējas lapu?
l Ātri. Bez papīriem. E-veselība nodrošina elektro-

nisku informācijas apmaiņu ar darba devēju un VSAA.
Papīra formā dokumenti vairs nekur nav jānes.

l Viena darbnespējas lapa visam ārstēšanās pe-
riodam. To var atvērt, turpināt vai noslēgt jebkurš pacientu
ārstējošais ārsts.

l Informācijas pieejamība. Pacients var apskatīt, iz-
drukāt vai nosūtīt savas e-darbnespējas lapas.

.
E-VESELĪBAS DATU

AIZSARDZĪBA
Valsts rūpējas, lai iedzīvotāju E-veselības sistēmā uz-

krātie medicīniskie dati būtu drošībā. Tiek veiktas regu-
lāras sistēmas drošības pārbaudes. 

Autorizēšanās tikai ar drošas piekļuves līdzekļiem
Iedzīvotāji E-veselībā var autorizēties tikai ar drošas pie-

kļuves līdzekļiem:
l internetbankas piekļuves datiem;
l elektronisko parakstu;
l personas apliecību (eID). 

Kas var redzēt pacienta medicīniskos datus?
Savu E-veselībā uzkrāto medicīnisko informāciju drīkst

apskatīt tikai katrs pats un ārstējošie ārsti. Tāpat E-ve-
selības portālā iedzīvotājs var redzēt, kurš un kad ir ska-
tījies viņa datus, kā arī noteikt pieeju saviem datiem. 

Izstrādājumi ar Lauku
partnerības „Sēlija“ kvalitātes

zīmi  pieejami veikalos. 

Svētku laiks  aizvadīts, taču – joprojām nav atceltas dzim-
šanas dienas, vārda dienas un citas svinības. Un šādos svēt-
kos vislabākā dāvana būs vietējo amatnieku ražojums! Jāteic,
ka, neraugoties uz to, ka prasmīgu cilvēku mums netrūkst,
ne vienmēr šie izstrādājumi ir brīvi nopērkami, sevišķi jau
ciematu un mazpilsētu veikalos. 

Šobrīd priviliģētā situācijā ir nonākuši  Aknīstes, Viesītes
un Jēkabpils novada Rubenes pagasta iedzīvotāji, jo šeit tird-
zniecības vietās ir izvietoti stendi ar to amatnieku izstrā-
dājumiem, kas ieguvuši  Lauku partnerības „Sēlija”  kvali-
tātes zīmi. Ražojumu atlasi Lauku partnerība veica, 2016.gada
nogalē organizējot konkursu, un tā rezultātā šis zīmols tika
piešķirts 17 autoru darbiem. Tika pasūtīti īpaši stendi,  un
tie jau iedzīvojušies šādās tirdzniecības vietās:

Aknīstē, kafejnīcā „Liepas”;
Viesītē, ziedu veikalā „Viesītes efejas”;
Jēkabpils novada Rubeņos, veikalā „Rubeņi”.
Šeit apbrīnojami un nopērkami visdažādākie izstrādājumi

– vaska sveces un apsveikuma kartiņas, gan rokās velka-

  

 
 

Biedr baLauku partner ba S lija 
 

Skolas iela 16a, Akn ste, Akn stes novads., LV- 5208, sk_medvecka@inbox.l, tel.65236604 
Re .nr.50008087131, SEB banka, konts LV73UNLA0050005555988 
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SIA LLKC Jēkabpils konsultāciju biroja rīkoto apmācību grafiks
augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem un operatoriem 

mi, gan dekoratīvi cimdi un puscimdi, keramika, grabuļi no
Daugavas meldriem, linu sedziņas, stikla rotaslietas, latviski
sapņu ķērāji, pērļotas rokassprādzes ar  sēļu rakstiem, grā-
matzīmes un t – krekli ar oriģinālu apdruku. Arī tad, ja iz-
strādājuma cena šķiet nedaudz augstāka kā rūpnieciski ra-
žotām lietām, tomēr ir vērts izšķirties par labu kvalitātes
zīmes stenda precēm – ar garantiju iegādāsimies oriģinā-
lu, kvalitatīvu lietu. Pie tam – mūsu naudiņa paliks darbī-
gam, talantīgam cilvēkam  tepat mūsu apkārtnē. Ļaujot vi-
ņam un mums visiem dzīvot mazliet skaistāk un pārticīgāk.

Mēs, Lauku partnerība „Sēlija” , kā šīs iniciatīvas orga-
nizatori, sakām īpašu paldies gan visiem amatniekiem, gan
arī jaukajām, atsaucīgajām tirdzniecības vietu saimniecēm
– Elitai Skadiņai, Ritai Timofejevai un Santai Curikovai!  

Biedrības „Lauku partnerība 
Sēlija” izpilddirektore
Ieva Jātniece
ieva.jatniece@gmail.com
t.29548967

Ziemīgajā janvāra piektdienā
Aknīstes novadā tika organizēta
“Pasaules Sniega Diena 2017”, kuras
idejas ierosinātāji jau četrus gadus  ir
Latvijas Slēpošanas federācija (LSF).
Pateicoties īpaši labvēlīgiem laika ap-
stākļiem gan Aknīstes pirmsskolas iz-
glītības iestādē “Bitīte”, gan Aknīstes
vidusskolā bērni  uz nebēdu varēja iz-
vārtīties sniega kupenās, slēpot, pi-
koties, velt sniegavīrus, kā arī sacen-
sties dažādās stafetēs.

PII “Bitīte” bērnus izklaidēja un sta-
fetes vadīja skolotājas  un auklītes, ku-

ras bija iejutušās Sniegavīra, Sunīša,
Zaķa un Rūķa tēlos. Jautrajā pasā-
kumā aktīvi iesaistījās arī “Bitītes” va-
dītāja Rima Bludze. Bērni brida pa
Rūķa iemītajām pēdām, spēlēja hoke-
ju, mērķī meta sniega pikas un sacentās
ragaviņu vilkšanā. Noslēgumā saim-
nieces bija sarūpējušas siltu tēju un uz
ugunskura ceptas desiņas.  

Aknīstes vidusskolā sniega dienu or-
ganizēja sporta skolotāja Olita Treine
un Aknīstes kultūras darba organizē-
tāja Aiga Andruškeviča. Skolēni sa-
centās ragaviņu vilkšanā, slēpošanā,

sniega vaļņu veidošanā un  dažādās ci-
tās stafetēs.

Noslēgumā visi dalībnieki no LSF
saņēma apliecinājumus un piemiņas
veltes par dalību pasākumā. Neizpalika
arī silta tēja un skolas saimnieces cep-
tās gardās bulciņas.

Sportošana sniegā deva  iespēju iz-
baudīt prieku un radīt patīkamas at-
miņas, kā arī iedvesmoja bērnus no-
darboties ar ziemas sporta veidiem, kas
sniedz pozitīvas emocijas un nodroši-
na veselīgu dzīvesveidu.

L. Prande

Notikums Vieta Atbild gais Datums/laiks 
Pamatapm c bas augu 
aizsardz bas l dzek u 
lietošanas operatoriem 

Bebru iela 
108, 

J kabpils 
(SIA LLKC 

J kabpils KB 
telp s) 

Zied te Bimšteine 
T lr.: 65207070 

Mob. t lr.: 28361750 
E-pasts: 

ziedite.bimsteine@llkc.lv 

 
16.febru ris 

10:00 

Zin šanu atjaunošana 
profesion lajiem augu 
aizsardz bas l dzek u 
lietot jiem (darb bai ar 
2.re .klases AAL). 
Apliec bu pagarin šana 
 

Biržu Tautas 
nams, Birži, 

Salas pagasts, 
Salas novads 

Zied te Bimšteine 
T lr.: 65207070 

Mob. t lr.: 28361750 
E-pasts: 

ziedite.bimsteine@llkc.lv 

 
24. febru ris

10:00 

Pamatapm c bas 
profesion lajiem  augu 
aizsardz bas l dzek u 
lietot jiem (darb bai ar 
2.re .klases AAL, tiem, 
kuri m c s 1.reizi) 
 

Bebru iela 
108, 

J kabpils 
(SIA LLKC 

J kabpils KB 
telp s) 

Zied te Bimšteine 
T lr.: 65207070 

Mob. t lr.: 28361750 
E-pasts: 

ziedite.bimsteine@llkc.lv 

16.febru ris, 
17.febru ris,
20.febru ris,
22.febru ris,
10:00 

Pieteikšanās obligāta! 

Iepriekš jāiesniedz 1 fotogrāfija (3x4 cm), jāuzraksta ie-
sniegums un jāsamaksā mācību maksa. 

Kārtot pārbaudījumu bez apmācībām var persona, ja tai
ir augstākā vai vidējā profesionālā izglītība lauksaimniecībā
( jānorāda iesniegumā)

Par apmācībām rēķinu izrakstīs Jēkabpils konsultāci-
ju birojs.

Lauku attīstības konsultante
Irēna Butkus 25649618

SSnniieeggaa  ddiieennaa  

AAkknnīīsstteess  nnoovvaaddāā
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Katrs nodzīvotais gads ir atšķirīgs, ar pateicību
pavadāms. Ar cerībām sagaidām jauno gadu, kas nāk kā
turpinājums.

Biedrībai “Manai mazpilsētai Aknīstei” katra gada
nogale tiek gaidīta, jo tā apvieno 30 biedrus rūpēs par
Ziemassvētku prieka radīšanu lielajai daļai mūsu 80-
gadīgajiem aknīstiešiem un tiem, kam krietni jaunākā
vecumā ir nopietnas veselības problēmas, kas neļauj būt
aktīviem sabiedrības dzīvē.

Tradicionāli decembra sākumā sanāk valde un izlemj
būtiskākos Ziemassvētku labdarības pasākuma jautājumus:

– koriģējam un papildinām iepriekšējā gada labvēļu
sarakstu, sadalām, kurus no tiem katrs no mums
uzrunās; daudzi ziedotāji ir mūsu uzticīgie atbalstītāji
kopš biedrības dibināšanas 2003.gadā, piemēram, Poriešu
ģimene; pēdējos gados arī paši ziedotāji piedāvā savu
materiālo palīdzību, par ko īpašs prieks;

- vienojamies par dāvanu maisiņa saturu, laikus
pasūtāmajiem produktiem, jo tik lielā daudzumā tie
vietējā veikalā nav pieejami;

- nosakām datumu rūķu darbnīcai – valdes cilvēki visu
vakaru skaita, dala, pako, lai visi sagādātie labumi pildītu
80 skaistus dāvanu maisiņus, kuriem klāt nāk mūsu
veidots apsveikums un arī labvēļu saraksts; labvēļiem top
Ziemassvētku apsveikums;

- precizējam mūsu sveicamo cilvēku sarakstu, jo tajā
katru gadu dzīve neizbēgami ievieš savas izmaiņas;
priecājamies, ka visus šos gadus no pirmās reizes mūsu
sarakstā ir vairāki no sveicamajiem, piemēram,
Bronislava Gercāne, kurai īpaši vēlējumi 2017.gadā.
Pateicamies dzimtsarakstu lietu zinātājai Gitai  Ozoliņai
par palīdzību sveicamo saraksta atjaunošanā;

- nosakām dienu, kad visi biedrības biedri sanāks pēc
dāvanām, kuras viņi sev pieņemamā laikā pirms
Ziemassvētkiem pasniegs, apmeklējot 2-3 mūsu
sirmgalvjus, veltot laiku arī sirsnīgām sarunām.

Mūsu labvēlīgās attieksmes rādītājs ir mūsu laiks, ko
mēs kādam veltām.

Jūsu uzmanībai biedrības valdes pārdomas par
izjūtām, piedaloties mūsu ikgadējā pasākumā:

Labdarības akcijā esmu kopš tās pašiem pirmssākumiem
2003.gadā, tāpēc uzskatu, ka tā ir jāturpina.

Cienījamās kundzes, ko apciemoju, ir pateicīgas,
priecīgas un gandarītas par ziedotāju un biedrības „Manai
mazpilsētai Aknīstei“ biedru sagādātajām dāvanām.
Ikreiz jūtos gaidīta viņu mājās un priecājos tikties un
aprunāties ar Irmu, Frīdu un Veldzi.

Evija Ķiķēna 

Man patīk šis dāvināšanas laiks, jo Ziemassvētki ir
īstākais brīdis, kad darīt labu vecākiem un vientuļiem
cilvēkiem. 

Prieks par uzņēmējiem, kas gadu no gada piedalās
mūsu biedrības rīkotajā akcijā. Un, redzot to prieku, ko
sagādā mūsu ierašanās pie šiem cilvēkiem, es domāju - ir
vērts to darīt arī turpmāk.

Elza Poriete

Tikai aizejot ciemos pie sirmgalvjiem ar dāvanām, kas
sagādātas ar mūsu labvēļu palīdzību, un ieraugot
saņēmēju acīs prieka asaras, es saprotu, kādu lielu un
vajadzīgu darbu mēs visi kopā esam paveikuši. Apziņa,
ka tevi atceras, ir zelta vērta jebkurā vecumā.

Skaidrīte Bērzkalne

Man liels prieks par tik daudziem labiem Aknīstes
cilvēkiem, kuri ziedoja gan naudu, gan gardumus
biedrības rīkotajai Ziemassvētku labdarības akcijai. Ir
gandarījuma sajūta par padarīto darbu. Neaizmirstams
ir dāvanu saņēmēju pārsteigums un prieks. Lai visus
pavada viņu teiktie labie vārdi!

Silvija Skabe

Katru gadu izjūtu pateicību, kad no uzrunātajiem
Aknīstes uzņēmējiem saņemu atbildi par viņu gatavību
ar savu artavu piedalīties prieka radīšanā mūsu
sirmgalvjiem. 

Normunds Zariņš

Atšķirībā no pārējiem maniem kolēģiem biedrības
valdē, es esmu jau pelnītā atpūtā un varbūt labāk par
viņiem varu novērtēt to prieku, ko mūsu sveicamajiem
dod katra iespēja tikties ar cilvēkiem ārpus ierastā
tuvinieku loka, parunāt, atcerēties dzīves rosīgā laika
interesantos notikumus. Gadu mijas ierastās tikšanās
tiešām tiek gaidītas.

Jānis Multiņš

Tā kā biedrībā darbojos no tās dibināšanas, tad arī
Ziemassvētku  labdarības pasākumos piedalos visus šos
gadus. Pa šiem gadiem aknīstiešu  labvēļu vidū mūsu biedrība
ieguvusi atpazīstamību un iemantojusi uzticību, par ko liecina
lielais atbalstītāju pulks. Tā sanācis, ka vairākus gadus pēc
kārtas eju pie vieniem un tiem pašiem sirmgalvjiem. Viņi
sagaida mani ar prieku un pateicības vārdiem.

Lāsma Prande

Lai 2017.gada nogalē visi piedzīvojam tik vajadzīgo sev
veltītās uzmanības prieku!

Skaidrīte Medvecka

Pārdomas pēc Ziemassvētkiem
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Kultūrkapitāla fondā tika atbalstīts projekts „Muzikālā
Sēlija”. Šī projekta, pasākumu cikla, pēdējais koncerts no-
tika Aknīstes Bērnu un jauniešu centrā, sagaidot pirmo
Adventi. Tas tika veltīts mūsu novadnieka, talantīga mū-
ziķa, Imanta Mežaraupa daiļradei. 

Projekta „Muzikālā Sēlija” pasākumu organizatore Leone
Pauniņa kopā aicināja gan I.Mežaraupa daiļrades fonda
pārstāves (IMDAF), gan novadpētniecības muzeja vadītāju
Olgu Vabeļu, klātesošajiem pastāstīt par mūsu novadnie-
ku. Jēkabpils A.Žilinska mūzikas skolas un Aknīstes filiāles
pedagogi un audzēkņi izpildīja komponista I.Mežaraupa
sacerētas melodijas un skaņdarbus. Pasākumu apmeklē-
ja rakstniece Luāna Loinerte, kas mūsu novadnieka biog-
rāfiju aprakstīs un izdos grāmatā.

No Jēkabpils A.Žilinska mūzikas skolas uzstājās audzēkne

– soliste Krista Fadejeva, audzēknis – saksofonists Ralfs
Jakovļevs un koncertmeistare, vokālā pedagoģe Anita
Cinkmane. Savukārt, Aknīstes Mūzikas skolas filiāli pār-
stāvēja pedagogi Viola Jasmane, Madara Ozoliņa un Gunta
Pugžle, kas koncertam sagatavoja komponista I.Mežaraupa
dziesmas un skaņdarbus. Izstājās 3.-8.klašu koris, dzies-
mu izpildīja Inguna Žigure, skaņdarbus atskaņoja Loreta
Krasauska un Inguna Žigure.

Paldies Leonei Pauniņai par šī pasākuma organizēša-
nu Aknīstē un mūsu novadnieka I.Mežaraupa daiļrades po-
pularizēšanu Aknīstes novadā!

Pateicos katram klausītājam, kas apmeklēja 
šo pasākumu!

E.Ķiķēna.  

Muzikālā Sēlija!

KONCERTS „Tālas zvaigznes”
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Spraigi un strauji ir aizritējis pagājušais gads... 
Vēlos dod ieskatu Aknīstes BJC decembra koncertiņā

„Tālās zvaigznes”, ko sagatavoja Aknīstes Bērnu un jau-
niešu centra un Jēkabpils A.Žilinska mūzikas skolas
Aknīstes filiāles skolotāji un audzēkņi. 

II Adventes koncertu vadīja četras rūķu meitenes, kas,
pauzītēs starp priekšnesumiem, dalībniekus iesaistīja pi-
košanās aktivitātē. 

Drāmas draugi kopā ar skolotāju Gunu Dzeni rādīja
Anitas Grīnieces Ziemassvētku stāstu „Tālās zvaigznes”,
popgrupas skolas un pirmsskolas vecuma, dalībnieki sko-
lotājas Madaras Ozoliņas vadībā izpildīja Ziemassvētku
dziesmas. Popgrupas soliste Līva Jonāne droši nodziedā-
ja dziesmu „Priecīgi Ziemassvētki”. Skolotājas Intas
Mežaraupes vadībā 6 deju grupas („Mazai virpulītis”,
„Virpulis”, „Lielais virpulis”, „Hop-hip”, „Deju miksis”, „Tripe
A + 3” ) mūzikas ritmos kopā vairāk kā sešdesmit mazi un
lieli dalībnieki izpildīja trijos mēnešos apgūtās dejas. 

Mūzikas skolas Aknīstes filiāles audzēkņu 3.-8.klašu ko-
ris un jaunākie audzēkņu ansamblis ar skaistām dziesmām
radīja Ziemassvētku noskaņojumu. Mūzikas skolas da-

lībnieki (solistes Alise Jaudzema, Alita Hana Geidāne un
duets – Inguna Žigure un Toms Mežaraups) izpildīja sir-
snīgas un ziemīgas dziesmas. Pie klavierēm skaņdarbu
„Dzirksteļu deja” atskaņoja Inguna Žigure. Dalībniekus sa-
gatavoja pedagoģes Viola Jasmane, Gunta Pugžle,
Madara Ozoliņa.

Milzīgs paldies visām pieminētajām skolotājām par au-
dzēkņu sagatavošanu koncertam!

Paldies koncerta vadītājām Vinetai Strumskai, Sintijai
Zaičenkovai, Guntai Terentjevai, Elīnai Bērziņai par pa-
sākuma vadīšanu!

Paldies floristiem un skolotājai Elzai Porietei par čiekuru
dekoru darināšanu! Paldies floristikas skolotājai par glī-
tajiem dekoriem - Ziemassvētku zābakiem un vainagu virs
ieejas durvīm! Paldies Smaidai Zaičenkovai un Aivaram
Čūrišķim par svinību zāles noformēšanu!

Vēlos pateikties vecākiem par aktīvu un praktisku at-
balstu un palīdzību priekšnesumu tapšanā! Paldies par
Jūsu ieinteresētību un klātbūtni! Īpašs paldies mammai
- Santai Bērziņai, kas visjaunākajiem dejotājiem adīja rūķu
zeķītes!

Sagatavoja Evija Ķiķēna.

Visaginas kauss
volejbolā 

No 2016. gada novembra līdz šī gada 21. janvārim no-
risinājās kauss volejbolā jauniešiem. Mūsu komanda, kurā
spēlēja J. Striks, G. Treinis,  J. Luņģis, R. Dombrovskis,
R. Dombrovskis, A. Freimanis, R.
Freimanis, D. Skrodis, K. Tvintiķis,
J. Bitenieks izcīnīja godpilno otro
vietu, iegūstot kausu un medaļas.
Par labāko spēlētāju komandā tika
atzīts G. Treinis, kurš balvā izcī-
nīja kausu un diplomu. Visa sa-
censību perioda laikā viena spēle
notika Lietuvā, otra pie mums
Aknīstē. Līdz pat finālam mūsu ko-
mandai nebija neviena zaudējuma,
taču finālā tikai nedaudz pietrū-
ka līdz uzvarai, jo nevarēja ieras-
ties uz spēlētāji. 

Jaunieši saka lielu paldies
Aknīstes novada domei, jo atbal-
stīja finansiāli un nodrošināja ar
transportu.

Šīs sacensības mūsu Aknīstes
jauniešiem deva stimulu aktīvi ie-
saistīties arī turpmāk šādās re-

publiku  mēroga turnīros. Paldies visiem atbalstītājiem, kuri
juta līdzi mūsu jauniešiem. Lai arī turpmāk tik veiksmī-
gi starti.

Jauniešu vārdā saku lielu paldies kultūras darba or-
ganizatorei A. Andruškevičai par iespēju iegādāties spor-
ta formas.

Ar cieņu skolotāja O. Treine
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Sēlija sporta skola- Aknīstes
vidusskolas  filiāle

Jau devīto gadu Aknīstes vidusskolā Aknīstes vidusskolā
aktīvi darbojas Viesītes sporta skola- tagad pārdēvētā Sēlijas
sporta skola ar volejbola novirzienu. Patlaban audzēkņu
skaits ir 57. Sporta skolā var iestāties jau no pirmās kla-
ses un jāmācās deviņi gadi, lai iegūtu sporta skolas beig-
šanas apliecību. Pirmais apmācības gads audzēkņiem ir par
brīvu, sākot no otrā gada – 2.99 euro mēnesī. Jau sesto se-
zonu mūsu audzēkņi piedalās “Latvijas kausa” izcīņā un
Latvijas čempionātā. Šogad trīs komandas piedalās šajās
sacensībās U-14 zēni, U-19 jaunietes, U-17 jaunietes. Tā
kā lielās meitenes pabeidz sporta skolu un iegūst apliecī-
bas, tad uz nākošo sezonu U-12 zēni piedalīsies. 

Volejbols ir grūta spēle, to nevar iemācīties ne viena, ne
divu gadu laikā, tikai ar lielu darbu un pacietību var sa-
sniegt rezultātus. Paldies tiem vecākiem, kuru bērni ap-
meklē sporta skolu un apzinās to, ka kustības un aktīva
darbošanās ir vajadzīga. Paldies mūsu Aknīstes novada do-
mei, kura nodrošina transportu nokļūšanai uz sacensībām.
Paldies mūsu Sēlijas sporta skolas vadībai par sagādāto
nepieciešamo inventāru, sporta formu iegādi, arī par trans-
portu, sapratni un cilvēcīgo attieksmi. 

Laipni aicināti visi audzēkņi, kas grib iestāties Sēlijas
sporta skolā. Jūs visus gaidīs Olita Treine un Gints Treinis.

Lai visiem audzēkņiem, viņu vecākiem veiksmīgs, pa-
nākumiem bagāts Jaunais 2017. gads. 

Skolotāja Olita Treine.

Sēlijas kauss 2017
28. janvārī Aknīstes vidusskolā notika „Sēlijas kauss 2017“

volejbols dāmām 45+. Sacensībās piedalījās komandas no
Madonas, Talsiem, Saulkrastiem, Burtniekiem, Rēzeknes,
Bauskas un Aknīstes.

Aknīstes komanda ieguva godpilno 2. vietu. Apsveicam!

L. Prande

PII “Bitīte”
32. dzimšanas diena
Visas nedēļas garumā no 23. līdz 27. janvārim PII „Bitīte“

svinēja svētkus - 32. dzimšanas dienu. Nedēļas pasākumu
tēma bija - Bitītes dzimšanas diena. Otrdien skolotājas un
skolotāju palīdzes bērniem izrādīja pašu sagatavotu teāt-
ra izrādi „Zaķis un Lapsa“. Ceturtdien bērniem tika or-
ganizēta multfilmu pēcpusdiena. Kā īstā kinoteātrī bērni
našķojās ar popkornu un skatījās iemīļotas filmas. Piektdiena
bija svētku kulminācijas diena ar īpašām pusdienām, svēt-
ku torti un diskotēku. Pateicība SIA „Dona“ par dāvāto svēt-
ku torti.

L. Prande
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Jaunajā gadā Gārsenes seniori ar Subates senioriem tiekas omulīgā 
noskaņojumā.
Kur, puisīti, tu būt’ ņēmis
Savu gudru padomiņu,
Ja nebūtu māmuliņa
Tevi gudri audzējuse?

/L.t. dziesma/
Un te mēs, Gārsenes seniori, kopā ar ciemiņiem no Subates,  6. janvārī

pulcējāmies Gārsenes kultūras namā zem burvīgās egles- svinēt Jauno gadu. 
Par pasākuma veidošanu liela pateicība vadītājai Dainai. Viņa arī mums

lika minēt mīklas, gan uzdeva āķīgus jautājumus, gan aicināja uz kopī-
gu sadziedāšanos. 

Paldies Kristianai par skaistajiem vēlējumiem 2017. gadam, par atvē-
lēto skaisto zāli, par mūziku, kas aicināja uz dejošanu. Arī Veriņa mūs
uzjautrināja ar mūsu rakstura iezīmēm. 

Tāpat sirsnīgs paldies stāstniecēm no Subates un mūsu Ausmai jau-
kajiem pārstāstiem.

Paldies Subates senioru vadītājai Olgai par sirsnīgo apsveikumu un ba-
gātīgajām dāvanām. Paldies mūsu aktrisēm Dainai ,Veriņai, Intai Valdai
par jauko ludziņu, kas mūs uzjautrināja. 

Pasākumā tika risinātas arī personīga rakstura problēmas, pārrunas. Liels
paldies pasākuma rīkotājiem un Veriņai, palīdzēm par galda klājumu.

Pasākums bija sirsnīgs, bagāts, tāpat kā pavasaris dzīves ziemā. Paldies
Jānim Bondaram par atvizināšanu!

Veiksmīgu 2017. gadu!
Seniore Lidija Drazdovska.

Ko nesīs gadi nākamie,
Tas zināms nav 

nevienam,
Bet prieku dara ziedi tie,
Ko šodien pušķos 

sienam…
/L. Bērziņš/

Jāzep, vislabākie 
novēlējumi jubilejā!
Lai piepildās visas
ieceres, lai veiksme 

darbos un laba veselība. 

Silvija, Linda 
un Zinta ar ģimeni. 

Darbošanās ar dabas un citiem materiāliem Ilonu ir sa-
istījusi jau no bērnības, viņa no auklām veidoja dažādas
skaistas lietas. Tā pamazām radās veidojumi no klūgām,
sūnām un citiem dabas materiāliem. Nekādus pulciņus un
kursus nav apmeklējusi. Idejas rodas, kaut ko redzot kādā
žurnālā vai internetā, kā arī no bērniem Sanijas un Aleksa. 

Sūnu skulptūras Ilona sāka gatavot 2009. gadā. Pirmie bija
lāči, pārējos visus pat grūti uzskaitīt. Tie ir: vāveres, stirni-
ņas, brieži, zaķi, eži, gliemeži, vardes, skudras, spāre, sienā-
zis, žirafes, surikati, degunradzis, bullis, govs, kā arī traktors
un zilonis, kuri sagaida Asarē iebraucējus. Tie visi izgatavo-
ti no dabas materiāliem. Viņa zina, kādas sūnas nepiecieša-
mas, kur tās meklēt, kā apstrādāt. Darbi var priecēt ilgus ga-
dus, ja tos neizposta. Sūnas ar laiku paliek brūnas, bet, ja tās
laista un kopj, tad atjaunojas ātrāk, nekā dabīgi. 

Figūras no celtniecības putām Ilona sāka veidot 2012. gadā.
Tehnoloģija ir 100% viņas izstrādāta un ir „firmas noslē-
pums”. Tā nepārtraukti tiek pilnveidota, lai sasniegtu vēl
labāku izturību un vizuālo pievilcību. Ir izgatavoti: sniegavīri,
gliemeži, bruņurupuči, kurmji, žirafes, ziloņi, pūce, pērti-
ķis, brieži, govs ar teļiem, lāči, pāvi, sēnes, zaķi, dažādi put-
ni, klauni, izgaismotas ūdensrozes un ziedi, citi peldoši ob-

jekti ūdenī, akmeņi, dažādi uzraksti, puķu podu turētāji u.c. 
Ilonas darbi papildina ainavu ne tikai mammas Gitas

Liepas zemnieku saimniecībā „Āmuri”, bet interesantu ak-
centu ienes daudzu Aknīstes un citu novadu iedzīvotāju māju
pagalmos, bērnudārzu, uzņēmumu un iestāžu teritorijās,
kā arī rotā skatuvi, zāli un citas telpas Ziemassvētkos,
Lieldienās un citos svētkos un pasākumos. 

I. Lapiņas darbi vairākus gadus ir bijuši apskatāmi Aknīstes
novada svētkos. 2014. gadā tie bija Sēlijas dabas dāvanu po-
pularizēšanā novadu dienās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā,
auto-foto orientēšanās tūrisma rallijā „Sēlija 2014”, Zemgales
kontaktbiržā, izstādē „Balttour 2014”, 2015. gadā tūrisma ral-
lijā „Manu jaunu dienu zeme”. Par savu aizraušanos un dar-
bu 2014. gada 1. novembrī viņa stāstīja Latvijas Radio 1 Zaigas
Grīnbergas veidotajā raidījumā „Melnbaltais Foto”. 

Ideju un darba vienmēr ir vairāk, nekā rokas spēj izdarīt,
tāpēc Ilona ir atteikusi meistarklašu un kursu vadīšanu.
Pagājušajā vasarā tika izremontēta un labiekārtota dar-
bnīca. Pavasarī plānots izveidot pie majas pagalma tirgus
placīti, kur interesenti varēs iegādāties gatavus darbus. Tos
var arī pasūtīt pēc savām vajadzībām.        

Edīte Pulere

Ideju vienmēr galvā ir vairāk 
nekā rokas spēj izdarīt

Sagaidot 8. martu mēs dāvājam Jums Milleru-
Balandīnu ģimeņu un grupas „CanZone“ koncertu
4. martā, plkst. 18.00 Gārsenes k.n

Ieejas maksa: EUR 4,00
Pensionāriem un bērniem ( līdz 12g.v.) EUR 3,00
Biļešu iepriekšpārdošana no 20. februāra. T: 26318640
(Kristiana) 26699169 ( Aiga)
Milleru-Balandīnu ģimene, sadarbībā ar grupu

“CanZone”, piedāvā –  muzikālo koncertprogrammu ar
latviešu tautai pazīstamām un iemīļotām melodijām!

Dziedošā Milleru-Balandīnu ģimene skatītāju un klau-
sītāju uzmanības lokā nonāca 2013.gada rudenī, kad pie-
dalījās sirsnīgajā televīzijas šovā “Dziedošās Ģimenes 5”.

Tas bija kā sapņa piepildījums – kāpt uz skatuves visiem
kopā, turklāt atšķiroties no pārējiem tieši ar savu savda-
bīgo dziesmu izvēli un pasniegšanas veidu.

Šobrīd Milleru-Balandīnu ģimene izveidojusi īpašu kon-
certprogrammu, kuru muzikālajās skaņās palīdz ietērpt
jaunā un daudzsološā grupa “CanZone”. Nāc un dziedi lī-
dzi tādām dziesmām kā “Pūt, Vējiņi”, “Cielaviņa”, “Meitene
Zeltene”, “Jautra dziesmiņa sev pašam”, “Dziesma par to
gadījumu ar Džordano Bruno”, “Tu un es”, “Prom uz sil-
tajām salām”, “Dzelzgriezējs”, “Lūgums”, “Tuvu, tuvu”, “Nāc
ar mani paklusēt”, “Bēdu manu lielu bēdu” u. c.

Piedzīvosim skanīgās vibrācijas un sirds valodas bur-
vību kopā! 
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Mūža vakars krēslas spārniem 
Tumsu auž un zvaigznes dedz. 
Un pār gadiem aizgājušiem 
Lielais miers nu sagšu sedz.

(Z. Purvs)

Pieminēsim Aknīstes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos 

Mūžībā aizgājušos:

Brakovskis Juris 01.01.1931 13.12.2016
Geituse Ņina 25.04.1927 21.12.2016
Jakovļevs Anatolijs 24.01.1947 16.01.2017
Kāršeniece Diāna 27.10.1987 06.12.2016
Sala Zeltīte 18.05.1931 24.01.2017
Strika Ruta 07.08.1938 17.01.2017
Ūbele Zeltīte 15.04.1930 26.12.2016

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!
Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa

„Man palikuši tavi vārdi,
Man palikusi tava sirds,
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis pretī mirdz.“

(M. Jansone.)

Visdziļākā līdzjūtība
Dzintaram Mežaraupam, 

izvadot vecmāmiņu 
pēdējā gaitā. 

Aknīstes novada pašvaldība.

=

“Ik diena – jauni ziedēšanas vārti,
Bet Tavi – pēkšņi aizcirtušies ciet.
Mums paliek sirdī Tavi saules 

vārdi
Un mīlestība, kura neaiziet.”

(K. Apškrūma.)

Izsakām līdzjūtību Robertam
Gasparovičam, vectētiņu 

guldot zemes klēpī.

A.Žilinska Jēkabpils 
mūzikas skolas Aknīstes filiāles

pedagogi un audzēkņi.

Labdien, cien. 
“Aknīstes Novada Vēstis”!
“…. Protams nav tāds iespējas zināt un pārzināt Latvijas novadu avī-

zītes. Pavisam nedaudz esmu lasījusi Preiļu “Novadnieku”(mana dzimtā
pilsēta), Cēsu novada “Druvu”, Garkalnes novada vēstis un Aknīstes no-
vada vēstis”. Tas arī viss. Citiem vārdiem- nav iespējas salīdzināt. Un to-
mēr! Tomēr “Aknīstes novada vēstis” paceļas augstu, augstu- pārāk lie-
lā attālumā no pārējām avīzītēm. Ar visu: ar domu, ar noformējumu, ar
savu vienreizējo, īpašo skanējumu, burvīgumu. Ar labestību, cilvēcību, gai-
šu mīlestību. Lasot šo mazo “grāmatiņu”, sirdī iemājo dižais vīrs -Prieks.
Jā, tā tas ir! Es Lūcijai tā arī teicu: “Tā nav nekāda avīzīte, tā ir brīniš-
ķīga grāmatiņa- gaismas, saules un labestības caurstarota. Tādu grāmatiņu
izmest būtu grēks. Manās mājās tā dzīvos! Vakara stundās vēl un vēl pa-
lasīšu. Ļoti cienījamie redakcijas darbinieki, pieņemiet, lūdzu, manu vis-
kvēlāko pateicību par darbu. No sirds. Man pat šķiet, ka aknīstieši ir pār-
tapuši par maniem draugiem- senseniem, labiem draugiem. 

Jūsu avīzīti lasot,
Gaišu prieku sasmēlos,
Šajā gaišā, tīrā priekā 
Katru dienu sildīšos.

Kā pie silta ugunskura
Krēslas vakarā
Mani silda doma viena
Rīta agrumā:

Pāri tāliem tumšiem siliem
Redzu, draugi, Jūs,
Ticu- jūsu dzimtā pusē
Dzīve laba būs. 

Jūsu vārdi pilni gaismas,
Mīlestības, saules staru…
Māsiņa te mana dzīvo,
Tāpēc priecāties es varu. 

Visiem, visiem aknīstiešiem-
Mazajiem, un tiem, kas strādā:
Lai jūs svētī Laimas māte,
Dieviņš lai jūs katru sargā!....”

Gaišu pavasari vēlot, cieņā un mīlestībā
Genovefa Čerkovska Rīgā.

Izsaku pateicību 
Marijai Čūrišķei 

par mums veltīto laiku 
ar interesanto stāstījumu par

dažādām tēmām un dziesmām.
Paldies sieviešu ansambļa 

burvīgajām dziedātājām par
skaistajām dziesmām. 

Paldies Dainai Miezānei un
“Čukuriņa” dalībniekiem par

jautro dziedāšanu 
un dancošanu. 

Pateicamies Skaidrītei
Medveckai un labvēļiem 

par sarūpētajām Ziemassvētku
dāvanām!

Paldies Jānim Vanagam
par cienastu Ziemassvētkos!
Visiem Jums vēlam ražīgu

veiksmīgu Jauno gadu!

Iedzīvotāji Dzirnavu ielā 9
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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”. 

Mazs cilvēks šodien iziet dzīvē, māt,
Un redzi – ļaudis skatās, ļaudis 

gaida,
Cik tīru spēsi viņu nosargāt,
Cik spēsi dot no sava mīļā smaida.
Mazs cilvēciņš iet šodien dzīvē, tēt,
Viņš nezin rūpju, nepazīst vēl naida.
Tev vajag viņā spēku iepotēt,
Lai dzīvē viņu nemētā kā skaidu.

/I.Ziedonis/
Sveicam Aknīstes novada 

dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
bērniņus: 

Augustu Pakalnu, Mārci
Upminu un Vladu Venerski. 
Kopā ar vecākiem priecājamies

par viņu nākšanu pasaulē!
Aknīstes novada

dzimtsarakstu nodaļa

„Ja tev ir tikai viena dziesma –
Nodzied to tā, lai kādam ar to
būtu labi.
Ja tev ir tikai viens vārds –
Pasaki to tā, lai kādam ar to
būtu labi.
Ja tev ir tikai viena dzīve –
„Nodzīvo to tā, lai kāds ar to
būtu laimīgs.”

Sveicam nozīmīgajās jubilejās 
Ozoliņa Gita
Vagale Ilona
Raubiška Anita
Zeltiņš Jānis
Geida Guntars
Kokins Jāzeps
Vārna Andrejs
Deine-Putāne Broņa
Kalpoks Petrs
Sļusars Valentīns
Kasevičs Ludvigs
Skrējāne Irma
Zinars Pēteris
Ivanovs Nikolajs
Kapustina Biruta
Gile Emīlija
Mežaraupe Broņislava
PlikšaAina
Pudāne Ārija
Stalidzāne Veldze
Bekmane Alma

Moniku Gili mīļi sveicam
skaistajā dzīves jubilejā un vēlam 

Laimi, lai tā vienmēr soļo blakus, 
Sauli, lai tā vienmēr sirdī spīd, 
Veselību, kas ir visa mīļa, 
Dzīvesprieks lai garām neaizslīd!

Aknīstes senioru centrs

Es meklēju sniegā koku savu,
Es vēlos to, kas kokam ir-
Viss paša- laime un sāpes,
Tās dvēseli piesātina.

H.Hese

Sveicam janvāra jubilāres
Ainu Deksni

Ilzi Ieleju
Biedrība ,,Manai mazpilsētai

Aknīstei“

„Viss pāriet- viss,
Bet nezūd it nekas.
Un labi darbi atmaksājas visi…“ 

/Rainis/
Mēs, interešu kopa „Gārsenieši“,

sakām paldies Ligitai un
Austrim Vārnām par sniegto 

palīdzību Jaungada
pasākuma sarīkošanā.

„Gārsenieši“ vārdā 
Daina Mažeika.

Atvēli laiku sapņiem,
Jo tie Tevi aiznesīs līdz pat 

zvaigznēm.
Atvēli laiku, kad mīlēt un būt 

mīlētam,
Jo tā patiesi ir debesu dāvana.
Atvēli laiku, lai redzētu, kas notiek 

ap tevi,
Jo diena ir par īsu, lai ļautos

savtībai.
Atvēli laiku smiekliem,
Jo smiekli ir dvēseles mūzika!   

Janvārī dzimšanas dienu svinēja
Elga Arnte 
Ilze Ieleja 

Veronika Papaurele 
Kristīne Šamota 

Sveicam!
Februāra jubilāri
Marija Čūrišķe

Zigmunds Ķiķēns 
Daudz laimes!

Aknīstes novada pašvaldības 
darbinieku arodbiedrība

Vislabākie vēlējumi dzimšanas
dienā mūsu cienījamām dāmām:

Olgai Voitišķei,
Lidijai Vidžei,

Mārai Čūriškai,
Inārai Raupei.

Lai vienmēr ir ,ko citiem dot,
Lai vienmēr ir, ko samīļot,
Lai vienmēr ir kāds, kura dēļ,
Nav it nekā no sevis žēl.

Aknīstes senioru centrs 
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