
Aknīstes novada
vēstis

Nr. 2/25 2015. gada FEBRUĀRIS

novada
vēstis

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

pašvaldību budžetiem”,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,

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

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta 2015.gada
janvāra ieņēmumus – EUR 177350,00 un izdevumus – EUR
260219,00; speciālā budžeta ieņēmumus – EUR 9187,00 un izde-
vumus – EUR 2272,00.

Par Revīzijas komisijas norīkošanu SIA „Aknīstes
Pakalpojumi”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 70.panta pirmās da-
ļas 2.punktu, Aknīstes novada pašvaldības Revīzijas komisijas no-
likumu,

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

– nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Uzdot Aknīstes novada pašvaldības Revīzijas komisijai veikt SIA

„Aknīstes Pakalpojumi” autotransporta pakalpojumu ieņēmumu un
izdevumu analīzi par 2012. – 2014.gadu un sniegt ziņojumu par veik-
to pārbaudi 18.03.2015. Finanšu komitejas sēdē.

Par saistošo noteikumu Nr.6/2015 „Aknīstes novada pa-
švaldības pamatbudžeta plāns 2015.gadam”” apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro
daļu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, likumu „Par valsts bu-
džetu 2015.gadam”, likumu „Par budžetu un finansu vadību”,

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

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības saistošos noteikumus
Nr.6/2015 „Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2015.ga-
dam”. 

2015.gada 25.februārī
Aknīstes novada domes sēdē pieņemtie lēmumi
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Par Aknīstes novada izglītības iestāžu izdevumu tāmju ap-
stiprināšanu 2015.gadam savstarpējiem norēķiniem

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da-
ļas 14.punkta g)apakšpunktu, Izglītības likuma 17.panta 3.daļas 4.pun-
ktu, Ministru kabineta 13.07.1999. noteikumu Nr. 250 „Kārtība, kādā
veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai
sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 2., 20.2 pun-
ktu,

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

Apstiprināt izdevumu tāmi vienam izglītojamajam Aknīstes no-
vada izglītības iestādēs 2015.gadā: 

Aknīstes vidusskolā – EUR 63,39;
Asares pamatskolā – EUR 118,66;
Gārsenes pamatskolā – EUR 229,77;
pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte” – EUR 175,39. 

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

ļas 2.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,

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

Apstiprināt līgumu ar biedrību „Lauku partnerība Sēlija” par
semināra „LEADER programmas 2007.-2013.gadā ieviesto projektu
kopējie rezultāti un programmas īstenošanas process „LP Sēlija” te-
ritorijā. Analīze, secinājumi un ieteikumi. Aknīstes novada pašvaldības
darbinieku fokusgrupa” organizēšanas nodrošinājumu 26.01.2015.
Līguma summa EUR 120,00.

Apstiprināt. līgumu ar I.P. par muzikālo pakalpojumu Aknīstes
novada Gārsenes kultūras namā 23.01.2015. Līguma summa EUR
450,00.

Apstiprināt līgumu ar akciju sabiedrību „Latvijas autoceļu uz-
turētājs” un valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi” par
pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbiem 2015.gadā no pa-
švaldību budžeta līdzekļiem un Satiksmes ministrijas līdzfinansē-
juma. Līguma summa no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma -
EUR 7385,40; no pašvaldības budžeta – EUR 14803,77.

Apstiprināt līgumu ar Zemgales plānošanas reģionu par pa-
švaldības dotācijas piešķiršanu EUR 1288,00 apmērā Zemgales plā-
nošanas reģionam. 

Apstiprināt līgumu ar z/s „Mālkalni” par koncerta sniegšanu bēr-
niem Aknīstes novada Asares kultūras namā. Līguma summa EUR
150,00.

Apstiprināt licences līgumu ar biedrību AKKA/LAA par tiesī-
bām izmantot autoru darbus teātra izrādēs publiskā izpildījumā lai-
ka posmā no 25.04.2015.- 31.12.2015. (Aknīstes amatierteātra ie-
studējums - V.Pumpure „Tobiass ir miris, lai dzīvo Tobiass”).
Autoratlīdzības summa EUR 15,00 par katru iestudējuma izrādīšanas
reizi. 

Apstiprināt sadarbības līgumu ar biedrību „Brāļu Jurjānu bied-
rība” par pasākuma „Daiņa Skuteļa koncerts” nodrošināšanu
20.02.2015. Aknīstes bērnu un jauniešu centrā. Līguma summa EUR
500,00.

Apstiprināt līgumu ar D.V. par psihologa atzinuma sagatavoša-
nu. Līguma summa EUR 30,00 par katra atzinuma sagatavošanu un
EUR 15,00 par vienas 45 minūšu garas konsultācijas sniegšanu vie-
nai personai.

Slēgt deleģēšanas līgumu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par
pedagoģiski medicīniskās komisijas darbības nodrošināšanu. 

Par SIA „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs”
tāmes 2015.gadam apstiprināšanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 13.07.1999. noteikumu Nr.250
„Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglī-
tības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”
131.punktu,

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

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

Apstiprināt vienas personas uzturēšanās izdevumus, tāmi, ilgstošas
sociālās aprūpes iestādē SIA „Aknīstes VSAC” ar 2015.gada 1.jan-
vāri – EUR 506,00 mēnesī (1 diena – EUR 16,64), t.sk.:

darba alga, t.sk. VSAOI – EUR 308,00;
pakalpojumi – EUR 21,00;
apkure – EUR 28,00;
elektroenerģija – EUR 24,00
ūdens u.c. enerģ.mat. – EUR 7,00;
pārējie izdevumi – EUR 8,00. 
Kopā izmaksas – EUR 396,00
mainīgās izmaksas:
medikamenti – EUR 15,00;
higiēnas preces – EUR 23,00;
ēdināšana – EUR 72,00.
Kopā izmaksas – EUR 110,00
Apstiprināt norēķinu kārtību ar SIA „Aknīstes VSAC” par snieg-

tajiem pakalpojumiem:
samaksu samazinot par summu, kādu iestāde ietur no ievietotās

personas pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta;
ja iestādē ievietoto personu skaits ir mazāks par 23, pašvaldība

sedz nemainīgās izmaksas par 23 personām, aprēķinā vadoties no
vidējās maksājuma sadales proporcijas: 62,7% sedz pašvaldība, 37,3%
- no personai izmaksātās pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma
pabalsta daļas.

Par valsts mērķdotācijas sadali Aknīstes novada pašvaldī-
bas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts so-

ciālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no
01.01.2015.līdz 31.08.2015.

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

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

Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju EUR 17736,00 pašvaldības
izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodar-
bināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām no 01.01.2015. līdz 31.08.2015. sekojoši:

1.1. PII „Bitīte” EUR 15535,00.
1.2. Asares pamatskolas 5-6 gad.gr. EUR 2201,00.
Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju EUR 203656,00 pašvaldī-

bas vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obli-
gātajām iemaksām no 01.01.2015.līdz 31.08.2015.:

2.1. Aknīstes vidusskolai EUR 163 616,00.
2.2. Asares pamatskolai EUR 21 040,00.
2.3. Gārsenes pamatskolai EUR 19 000,00.
Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju EUR 8105,00 pašvaldības

izglītības iestādēs interešu izglītības programmu un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 01.01.2015. līdz
31.08.2015. sekojoši:

3.1. Aknīstes vidusskolai EUR 3363,00. 
3.2. Asares pamatskolai EUR 622,00.
3.3. Gārsenes pamatskolai EUR 424,00.
3.4. Aknīstes bērnu un jauniešu centram EUR 3696,00.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Aknīstes novada pašvaldības

galvenajai grāmatvedei.
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Par īres maksas noteikšanu pašvaldībai piederošajās
daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās Kraujas 1 un Kraujas 2,

Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da-

ļas 14.punkta b apakšpunktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.pan-
ta otro, trešo daļu, 11.1panta pirmo daļu, 2014.gada 29.decembra
biedrības „Kraujieši” biedru kopsapulces lēmumu Nr.2,

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

Noteikt īres maksu pašvaldībai piederošajās daudzdzīvokļu dzī-
vojamajās mājās Kraujas 1 un Kraujas 2, Gārsenes pagastā, Aknīstes
novadā, – 0,44 euro/m2, no kuriem 0,30 euro/m2 ir apsaimnieko-
šanas maksa. 

Par Komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemi noli-
kuma apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās da-
ļas 2.punktu, likumu „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”,

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

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības Komisijas darījumiem
ar lauksaimniecības zemi nolikumu.

Par degvielas patēriņa limita noteikšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Valts un pa-

švaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
29.panta otro daļu,

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

Noteikt degvielas patēriņa limitu mēnesī:
Asares pagasta pārvaldes vadītājam – līdz 120 l;
Gārsenes pagasta pārvaldes vadītājam – līdz 100 l;
Aknīstes saimniecības daļas vadītājam – līdz 100 l.
Atsevišķos pamatotu iemeslu gadījumos papildus degviela no-

teiktajam limitam tiek piešķirta ar pašvaldības priekšsēdētājas rī-
kojumu vai domes lēmumu.

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

ļas 27.punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,

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

Izbeigt ar B.M. noslēgto zemes nomas līgumu par pašvaldības
zemes nomu 135 m2 platībā, kadastra Nr.56050010592, Aknīstē,
Aknīstes novadā.

Iznomāt H.M. pašvaldības zemes gabalu 135 m2 platībā, kadastra
Nr.56050010592, Aknīstē, Aknīstes novadā, un noslēgt zemes no-
mas līgumu uz 5 gadiem. Zemes lietošanas mērķis – sakņu dārza
vajadzībām.

Izbeigt ar A.M. noslēgto zemes nomas līgumu par pašvaldības
zemes nomu 0,1 ha platībā, kadastra Nr.56050010299, Krasta ielā
21D, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Iznomāt Z.M. pašvaldības zemes gabalu 0,1 ha platībā, kadas-
tra Nr.56050010299, Aknīstē, Aknīstes novadā, un noslēgt zemes
nomas līgumu uz 5 gadiem. Zemes lietošanas mērķis – sakņu dār-
za vajadzībām.

Iznomāt L.P. pašvaldības zemes gabalu 0,4 ha platībā, kadastra
Nr.56440040165, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem.
Zemes lietošanas mērķis 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir lauksaimniecība.

Iznomāt A.A. pašvaldības zemes gabalu 0,711 ha platībā, kadastra
Nr.56440050237, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem.
Zemes lietošanas mērķis 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnie-

ciskā darbība ir lauksaimniecība.
Izbeigt ar N.M. noslēgto zemes nomas līgumu par pašvaldības

zemes nomu 6,2 ha platībā, kadastra Nr.5644040271, Asares pagastā,
Aknīstes novadā.

Iznomāt P.V. pašvaldības zemes gabalu 1,0 ha platībā, kadastra
Nr.56440050277, un zemes gabalu 1,0 ha platībā, kadastra
Nr.56440050075, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem.
Zemes lietošanas mērķis 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir lauksaimniecība.

Par nekustamā īpašuma „Āmuri” sadalīšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da-

ļas 27.punktu, Aknīstes novada domes 26.08.2009. saistošajiem no-
teikumiem Nr.5 „Par teritorijas plānojumiem”, Ministru kabineta
20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu no-
teikšanas un maiņas kārtība”,

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

Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Āmuri”, īpašuma kadas-
tra Nr.5644002 0012, Asares pagastā, Aknīstes novadā, zemes ga-
balu 1,3 ha platībā, kadastra Nr.5644 004 0178.

Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Āmuri”, īpašuma kadas-
tra Nr.5644 002 0012, Asares pagastā, Aknīstes novadā, zemes ga-
balu 4,1 ha platībā, kadastra Nr.5644 004 0265.

Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Āmuri”, īpašuma kadas-
tra Nr.5644 002 0012, Asares pagastā, Aknīstes novadā, zemes ga-
balu 10 ha platībā, kadastra Nr.5644 004 0021.

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

Par nekustamā īpašuma „Ceļmaļi” sadalīšanu
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta

20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu no-
teikšanas un maiņas kārtība”,

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

Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Ceļmaļi”, īpašuma kadastra
Nr.56250040051, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 56250040051 – 2,0 ha platībā, piešķirot tai
jaunu nosaukumu „Stūrīši”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads.

Nekustamā īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams izstrādāt ze-
mes ierīcības projektu.

Atdalītajai zemes vienībai 2,0 ha platībā noteikt zemes lietoša-
nas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56250040052 – 2,5 ha
platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0102 – zeme, uz kuras gal-
venā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta

12.04.2011. noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrā-
des noteikumi”,

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

Apstiprināt VAS „Valsts nekustamie īpašumi” piederošā zemes
īpašuma „Skolas iela 7C”, Aknīstē, Aknīstes novadā, zemes vienī-
bai ar kadastra apzīmējumu Nr.5605 001 0019 izstrādāto zemes ie-
rīcības projektu. Zemes vienību lietošanas mērķi un adreses ir pie-
šķirtas saskaņā ar 2014.gada 24.septembra Aknīstes novada pa-
švaldības domes lēmumu „Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 7C,
Aknīstē, sadalīšanu” (prot. Nr.16, 21.#). 
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Par ceļa servitūta nodibināšanu
Pamatojoties uz Civillikuma 1130.-1161.punktiem, Ministru ka-

bineta 10.04.2012. noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģis-
trācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”,

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

Noteikt Aknīstes novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpa-
šuma „Augšzemes”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads, zemes vie-
nībai ar kadastra apzīmējumu 56250070166 ceļa servitūta teritori-
ju 0,01 ha platībā par labu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
56250070060, kas ir nekustamā īpašuma „Jānīši”, Aknīstes pagas-
tā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56250060020, sastāvā, par labu ne-
kustamajam īpašumam „Aerodroms”, Aknīstes pagastā, Aknīstes no-
vadā, kadastra Nr.56250070048, un par labu zemes vienībai ar ka-
dastra apzīmējumu 56250070096, kas ir nekustamā īpašuma
„Vizbules’, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56250070096, sastāvā.

Par zemes vienības precizēšanu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 10.04.2012. noteikumu Nr.263

„Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas no-
teikumi” 132.1.apakšpunktu,

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

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldībai piekritīgo zemes vie-
nību platību Aknīstes novada Asares pagasta teritorijā atbilstoši
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas telpiskajiem
datiem Aknīstes novada pašvaldībai piekrītošajai zemes vienībai:

Par īres līguma izbeigšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da-

ļas 27.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri 27.pantu,
S.Pavlovas iesniegumu,

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

Ar 2015.gada 1.martu izbeigt dzīvojamo telpu Kraujas 2 – 15,
Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, īres līgumu ar S.P.

Par nekustamā īpašuma Saltupes ielā 2 -3, Aknīstē,
Aknīstes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da-
ļas 19.punktu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 3.pan-
ta pirmās daļas 1.punktu, 34.panta otro daļu, 2015.gada 16.februā-
ra Mantas atsavināšanas komisijas lēmumu Nr.2,

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

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības 2015.gada 9.februāra
Mantas atsavināšanas komisijas izsoles protokolu.

Par Gārsenes pils turpmāko izmantošanu
Pamatojoties uz Aknīstes novada domes 23.12.2015. lēmumu „Par

Gārsenes pamatskolas likvidēšanu” (prot. Nr.20, 26.#), likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,

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

Ar 01.08.2015. izmantot Gārsenes pils telpas Aknīstes novada
pašvaldības autonomo funkciju realizēšanai.

Par pašvaldības materiālo pabalstu piešķiršanu
Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 21.10.2009.

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

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

Piešķirt 3 personām apbedīšanas pabalstu. Kopā EUR 225,00.
Piešķirt 1 personai ārstēšanās pabalstu sakarā ar ilgstošu ārstē-

šanos. Kopā EUR 145,00.
Piešķirt brīvpusdienas 50% apmērā uz laiku no 02.02. – 31.05.2014.

3 skolēniem.
Piešķirt brīvpusdienas 100% apmērā uz laiku no 02.02. –

31.05.2014. 6 skolēniem.

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

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

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

Izīrēt A.T. dzīvokli „Kraujas 2”- 15, Gārsenes pagastā, Aknīstes
novadā, no šī gada 1.marta.

Izslēgt J.M. no pašvaldības reģistra Nr.1 „Pašvaldībai piedero-
šu dzīvojamo telpu izīrēšana”.

Izīrēt I.B. dzīvojamo platību Dzirnavu ielā 9, Aknīstē, Aknīstes
novadā, no šī gada 1.marta.

Par Sociālā dienesta darba plāna 2015.gadam
 apstiprināšanu

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības li-
kuma 11.panta 6.punktu, 8.punktu,

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

Apstiprināt Aknīstes novada Sociālā dienesta darba plānu sociālās
palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanai Aknīstes novadā
2015.gadā.

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

ļas 3.punktu, Administratīvā procesa likuma 63.pantu pirmās da-
ļas 3.punktu, 

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

Anulēt ziņas par J.N. deklarēto dzīves vietu.

Par Aknīstes dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda 
mērķprogrammas „Raiņa un Aspazijas gads”

 projektu konkursā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas

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

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

Atbalstīt Viesītes novada pašvaldības dalību ar projektu „Dzimis
Sēlijā” Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Raiņa un
Aspazijas gads” projektu konkursā. 

Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu atbilstoši projekta ie-
sniegumam līdz EUR 500,00 no kultūras budžeta līdzekļiem.

Nr. 

p.k. 

Zemes vien bas kadastra 
apz m jums 

Grafisk  plat ba 
(ha) 

1. 5644 005 0226 0,5 
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Par Aknīstes novada domes 28.01.2015. lēmuma „Par ne-
kustamā īpašuma sadalīšanu” precizēšanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem
„Adresācijas sistēmas noteikumi”,

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

Precizēt Aknīstes novada domes 28.01.2015. lēmuma Nr.5 „Par
nekustamā īpašuma sadalīšanu” 1.punktu, izsakot to šādā redakci-
jā:

„1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Ūdenssaimniecība”, ka-
dastra Nr.5644 005 0262, Asares pagastā, Aknīstes novadā, zemes
vienību 0,3 ha platībā, piešķirot nosaukumu un adresi: „Danis”,
Ancene, Asares pagasts, Aknīstes novads, LV-5210.”

2015.gada 28.janvārī
Aknīstes novada domes sēdē

pieņemtie lēmumi
Par Aknīstes novada CIF mērķdotācijas izlietojuma per-

spektīvā plāna 2015.-2017.gadam apstiprināšanu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 09.03.2010. noteikumiem Nr.224

„Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas
prasībām un to izpildes kontroli”,

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

Apstiprināt Aknīstes novada CIF mērķdotācijas izlietojuma per-
spektīvo plānu 2015. – 2017.gadam.

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

ļas 2.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, A.Zībergs,

G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – 1
(S.Pudāne), balsojumā nepiedalās – 1 deputāts (V.Čāmāne, pildot
likumā „Par interešu konflikta novēršanu pašvaldību amatpersonu
darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus), Aknīstes
novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt līgumu ar SIA „V-print” par projekta „Augšzemes
un Skolas ielu (tai skaitā tilts pār Dienvidsusēju) rekonstrukcija
Aknīstes pilsētā” 2 informatīvo plākšņu izgatavošanu. Līguma sum-
ma EUR 36,30.

Apstiprināt līgumu ar SIA „Trend Lines” par mūziķu apvienī-
bas „Tālbraucēji” koncertprogrammu un balles deju mūziku Gārsenes
kultūras namā 30.12.2014. Līguma summa EUR 769,23.

Apstiprināt dāvinājuma (ziedojuma) līgumu ar SIA „Indāres”
par naudas dāvinājumu EUR 100,00 apmērā mēbeļu iegādei Aknīstes
bērnu un jauniešu centram. 

Apstiprināt pirkuma līgumu ar L.J. par pašvaldības nekustamā
īpašuma Miera ielā 1 – 12, Aknīstē, iegādi. Līguma summa EUR
5600,00.

Apstiprināt līgumu ar IK „Valters P” par kabineta paplašināšanas
darbu veikšanu Aknīstes novada Domes ēkā, Skolas ielā 7, Aknīstē.
Līguma summa EUR 1011,62.

Apstiprināt pakalpojuma līgumu ar nodibinājumu „Latgales
Reģionālais atbalsta centrs „Rasas pērles”” par sociālās rehabi-
litācijas pakalpojuma sniegšanu 2 personām. 

Apstiprināt līgumu ar SIA „ALIGVA” par ugunsdrošības sig-
nalizācijas tehnisko apkalpošanu 1 reizi ceturksnī Aknīstes biblio-
tēkas telpās un PII „Bitīte”, Skolas ielā 16a, Aknīstē. Līguma sum-
ma EUR 91,68.

Apstiprināt līgumu ar SIA „ALIGVA” par ugunsdrošības sig-
nalizācijas tehnisko apkalpošanu 1 reizi ceturksnī Gārsenes pamatskolā,

„Labiešos”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā. Līguma summa EUR
100,28.

Apstiprināt līgumu ar SIA „ALIGVA” par ugunsdrošības sig-
nalizācijas tehnisko apkalpošanu 1 reizi ceturksnī Aknīstes nova-
da administratīvajā ēkā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.
Līguma summa EUR 100,28.

Apstiprināt līgumu ar SIA „Siliņi” par autoceļu un ielu uzturē-
šanas darbiem ziemas periodā Aknīstes novada Asares pagastā. Līguma
cena EUR 10,50 (bez PVN) par 1 pārgājiena km.

Apstiprināt līgumu ar Z/s „Kristāli” par autoceļu un ielu uztu-
rēšanas darbiem ziemas periodā Aknīstes novada Gārsenes pagas-
tā. Līguma cena EUR 9,39 (bez PVN) par 1 pārgājiena km.

Slēgt līgumu ar SIA „Tieto Latvia” par Bibliotēku informāci-
jas sistēmas ALISE uzturēšanas pakalpojumu nodrošināšanu. Līguma
summa EUR 867,72.

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

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

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

Piešķirt EUR 1800 smilts – sāls kaisītāja iegādei no Aknīstes ceļu
un ielu fonda līdzekļiem.

Apmaksāt dalības maksu EUR 100 PII „Bitīte” metodiķei Sandrai
Plikšai antimobinga programmas apguves kursiem darbā ar pirm-
sskolas un sākumskolas vecuma bērniem „Lielā dzīves skola”.

Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, A.Zībergs,
V.Čāmāne, G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS
– 1 (S.Pudāne), Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Piešķirt EUR 1200 projektēšanas darbu veikšanai apgaismoju-
ma ierīkošanai Ancenes ciemā no Asares pagasta pārvaldes budžeta
līdzekļiem.

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

ļas 27.punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,

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

Izbeigt ar J.K. noslēgto zemes nomas līgumu par pašvaldības ze-
mes nomu 0,9 ha platībā, kadastra Nr.56620030142, Gārsenes pa-
gastā, Aknīstes novadā.

Izbeigt ar A.D. noslēgto zemes nomas līgumu par pašvaldības
zemes nomu, kadastra Nr.56440050075 - 1,0 ha platībā, un kadas-
tra Nr.56440050277 - 1,0 ha platībā, Asares pagastā, Aknīstes no-
vadā.

Izbeigt ar L.K. noslēgto zemes nomas līgumu par pašvaldības ze-
mes nomu 500 m2 platībā, kadastra Nr.56050010714, Aknīstē,
Aknīstes novadā.

Iznomāt B.R. pašvaldības zemes gabalu 0,7 ha platībā, kadastra
Nr.56620030150, zemes gabalu 1,8 ha platībā, kadastra
Nr.56620030343, un zemes gabalu 6,2 ha platībā, kadastra
Nr.56620050049, Gārsenes pagastā. Zemes lietošanas mērķis 0101
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Iznomāt I.J. pašvaldības zemes gabalu 4,4 ha platībā, kadastra
Nr.56620020120, Gārsenes pagastā. Zemes lietošanas mērķis 0101
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Par nekustamā īpašuma sadalīšanu
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta

20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu no-
teikšanas un maiņas kārtība”,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,
A.Zībergs, V.Čāmāne, G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
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Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Ūdenssaimniecība”, ka-
dastra Nr.5644 005 0262, Asares pagastā, Aknīstes novadā, zemes
vienību 0,3 ha platībā, piešķirot nosaukumu un adresi: „Danis”, Asares
pagasts, Aknīstes novads.

Lūgt Valsts zemes dienestam atdalītajai zemes vienībai piešķirt
jaunu kadastra numuru.

Nekustamā īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams izstrādāt ze-
mes ierīcības projektu.

Atdalītajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi 0600
– neapgūta individuālo māju apbūves zeme.

Par zemes reformas pabeigšanu Aknīstes novada 
Aknīstes pilsētā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.pun-
ktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 6.pantu,

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

Apliecināt, ka Aknīstes pilsētas teritorijā ir izpildīti zemes reformas
uzdevumi un pabeigts zemes reformas process. 

Apstiprināt Pārskatu par zemes reformu reglamentējošajos nor-
matīvajos aktos noteikto darbu izpildi Aknīstes pilsētā. 

Lūgt Valsts zemes dienestu sagatavot iesniegšanai Ministru ka-
binetā rīkojuma projektu par zemes reformas pabeigšanu Aknīstes
novada Aknīstes pilsētā. 

Par nekustamā īpašuma Miera ielā 1 -12, Aknīstē, Aknīstes
novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da-
ļas 19.punktu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 3.pan-
ta pirmās daļas 1.punktu, 34.panta otro daļu,

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

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības 2015.gada 12.janvāra
Mantas atsavināšanas komisijas izsoles protokolu (protokols pie-
likumā).

Noteikt L.J. kā Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašu-
ma – Miera ielā 1, dzīvoklis 12, Aknīstē, Aknīstes novadā, kadas-
tra Nr.5605 900 0016, izsoles uzvarētāju, kurš par izsoles objektu
ir nosolījis augstāko maksu, kura sastāda EUR 5600,00 (pieci tūk-
stoši seši simti euro 00 centi)

Slēgt pirkuma līgumu ar L.J. par Aknīstes novada pašvaldības
nekustamā īpašuma – Miera ielā 1, dzīvoklis 12, Aknīstē, Aknīstes
novadā, kadastra Nr. 5605 900 0016, pārdošanu saskaņā ar izsoles
noteikumiem.

Pilnvarot Aknīstes novada pašvaldības juriskonsulti L.Valaini sa-
gatavot dzīvokļa pirkuma līgumu izsoles uzvarētājam.

. 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās da-
ļas 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.pan-
ta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta
pirmo, piekto daļu, 8.panta otro, sesto, septīto daļu, 9.panta otro daļu,
37.panta pirmās daļas 4.punktu, piekto daļu, 45.panta trešo daļu,
2015.gada 15.janvāra Mantas atsavināšanas komisijas lēmumu Nr.1,

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

Atļaut atsavināt Aknīstes novada pašvaldībai piederošo nekus-
tamo īpašumu (dzīvokli):

Saltupes iela 2, dzīvoklis Nr.1, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra
Nr.5605 900 0017, ar platību 58,8 m2, 588/1194 kopīpašuma do-
mājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, palīgēkas un zemes.
Atsavināmā nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR
1350,00. Dzīvokļa atsavināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu.

Uzdot juriskonsultei L.Valainei 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma
spēkā stāšanās dienas sagatavot pirkuma līgumu.

Par grozījumiem Aknīstes novada domes 
2009.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13

„Par sociālās palīdzības pabalstiem Aknīstes novada
 iedzīvotājiem, izvērtējot to materiālo stāvokli”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da-
ļas 19.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu,

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

Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.
1/2015 „Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada 21.ok-
tobra saistošajos noteikumos Nr.13 „Par sociālās palīdzības pa-
balstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, izvērtējot to materiālo
stāvokli””. 

Par grozījumiem Aknīstes novada domes
 2009.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos Nr.14 

„Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada 
iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da-
ļas 1.punktu, 24.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu,

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

Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.
2/2015 „Grozījumi Aknīstes novada domes saistošajos noteikumos
Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem,
neizvērtējot to materiālo stāvokli””. 

Par grozījumiem Aknīstes novada domes 
2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 

„Aknīstes novada pašvaldības nolikums”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da-

ļas 1.punktu, 24.pantu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,

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

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3/2015 „Grozījumi Aknīstes
novada domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1
„Aknīstes novada pašvaldības nolikums””.

Par pašvaldības materiālo pabalstu piešķiršanu
Pamatojoties uz Aknīstes novada domes 21.10.2009. Saistošajiem

noteikumiem Nr.14/2009 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes no-
vada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli”,

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

Piešķirt 2 personām apbedīšanas pabalstu. Kopā EUR 290,00.
Piešķirt 2 personām pabalstu sakarā ar bērnu piedzimšanu. Kopā

EUR 450,00.
Piešķirt 1 personai pabalstu EUR 30,00 apmērā sakarā ar atbrī-

vošanu no ieslodzījuma vietas. 
Piešķirt brīvpusdienas 50% apmērā uz laiku no 05.01. – 31.05.2015.

– 14 skolēniem.
Piešķirt brīvpusdienas 100% apmērā uz laiku no 05.01. –

31.05.2015. – 1 PII „Bitīte” audzēkņiem.
Piešķirt brīvpusdienas 100% apmērā uz laiku no 05.01. –

31.05.2015. – 26 skolēniem.
Atcelt lēmumu par brīvpusdienu piešķiršanu 100% apmērā 3 per-

sonām sakarā ar dzīvesvietas maiņu.

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

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6., 14.pantu un Aknīstes
novada domes 16.09.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr.8/2009 „Par
Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risinā-
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šanā”, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu
un 15.panta pirmās daļas 9.punktu,

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

Reģistrēt I.Č. Reģistrā Nr.1 „Pašvaldībai piederošu dzīvojamo
telpu izīrēšana” ar kārtas Nr.98.

Piešķirt I.Č. dzīvojamo platību Augšzemes ielā 24-3,
Aknīstē, Aknīstes novadā, dzīvojamo telpu īres līgumu slēdzot
uz 1 gadu.

Piešķirt I.A. dzīvokli Augšzemes ielā 41-7, Aknīstē, Aknīstes no-
vadā, dzīvojamo telpu īres līgumu slēdzot uz 1 gadu.

Par Aknīstes novada izglītības iestāžu vadītāju darba 
samaksas apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da-
ļas 13.punktu, Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumu Nr.1616
„Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pa-
švaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglīto-
šanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai
un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestā-
žu pedagogu darba samaksai” 14.punktu,

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

Noteikt atalgojumu Asares pamatskolas direktorei, Gārsenes
pamatskolas direktorei un Aknīstes vidusskolas direktorei ne
vairāk kā 12% apmērā no skolai iedalītās valsts budžeta mērķ-
dotācijas vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās iz-
glītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās ap-
drošināšanas obligātajām iemaksām no 01.01.2015. –
31.08.2015.:

Asares pamatskolas direktorei – EUR 210,02;
Gārsenes pamatskolas direktora p.i. – EUR 240,82;
Aknīstes vidusskolas direktorei – EUR 826,00
Noteikt atalgojumu Aknīstes bērnu un jauniešu centra direkto-

rei no 01.01.2015. – 31.08.2015.– EUR 700,05.

Par ģimenes ārsta prakses vietu slēgšanu Asarē un
Gārsenē

Pamatojoties uz ģimenes ārstes E.E. iesniegumu,
atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,

A.Zībergs, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – 1 (G.Geida); ATTURAS
– 1 (V.Čāmāne), Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Sakarā ar ģimenes ārstes prakses vietu slēgšanu Asarē un Gārsenē,
izbeigt līgumu ar E.E. par telpu nomu „Vecmuiža”, Asares pagas-
tā, Aknīstes novadā, un „Labieši”, Gārsenes pagastā, Aknīstes no-
vadā, ar 31.01.2015.  

Par pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” nolikuma 
apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās da-
ļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta pirmās da-
ļas 2.punktu,

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

Apstiprināt pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” nolikumu.

Par Aknīstes vidusskolas projekta „Mēs dabā, daba ap
mums” pieteikuma iesniegšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
6.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu,

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

Iesniegt Aknīstes vidusskolas projekta „Mēs dabā, daba ap mums”
pieteikumu Latvijas vides aizsardzības fonda, vadlīnijas „Atbildīgs
dzīvesveids” aktivitātē „Vides izglītības nometņu organizēšana sko-
las vecuma bērniem”, izsludinātajā projektu konkursa I kārtā.

Apstiprināt kopējās projekta izmaksas EUR 6753,83 atbilstoši
sagatavotajam projekta iesniegumam.

Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu atbilstoši projekta ie-
sniegumam EUR 545,49 apmērā no Aknīstes vidusskolas budžeta
līdzekļiem.

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2015.gada 28.janvārī (protokols Nr.2, 9.#)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 1/2015
„Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra

saistošajos noteikumos Nr.13 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, izvērtējot

to materiālo stāvokli””

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta ceturto, piekto daļu, Ministru kabineta 

2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1036
„Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu, 

Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.299 
„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 

19.4.apakšpunktu

Izdarīt Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra saistošajos no-
teikumos Nr.13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Aknīstes novada
iedzīvotājiem, izvērtējot to materiālo stāvokli” šādus grozījumus:

1.1. Papildināt 3.2.1.punktu ar 3.2.1.7.apakšpunktu un izteikt to
šādā redakcijā:

„tai nepieder kustamais īpašums”.
1.2. Grozīt 5.2.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„Pabalsta apmērs cietā kurināmā iegādei vai komunālo maksā-

jumu segšanai 130,00 euro”
1.3. Svītrot 8.1.1.punktu.
1.4. Grozīt 10.2.1.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„ikmēneša uzturlīdzekļu pabalsts bērnam līdz 7 gadu vecumam

– 90,00 euro, pēc 7 gadu vecuma – 108,00 euro”.
Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pan-

tā noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētāja V.Dzene

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2015.gada 28.janvārī (protokols Nr.2, 10.#)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2/2015
„Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra
saistošajos noteikumos Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem

Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot
to materiālo stāvokli””

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

Izdarīt Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra saistoša-
jos noteikumos Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes nova-
da iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli” šādus grozī-
jumus:

Grozīt 3.9.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„Vienreizēju materiālu pabalstu līdz 145,00 euro piešķir onkoloģisko

saslimšanu ilgstošas ārstēšanās (ilgāk par 3 mēnešiem pēc kārtas)
gadījumā personām, kuras deklarējušas savu dzīvesvietu Aknīstes
novadā, uzrādot onkologa slēdzienu un ārstēšanai izlietoto naudas
līdzekļu darījumu apliecinošus dokumentu oriģinālus. Vienreizējais
materiālais pabalsts jāpieprasa līdz kalendāra gada beigām”.

Papildināt 3.10.punktu ar vārdu un skaitli „6.klases” un izteikt
to šādā redakcijā:

„Sākot ar 2015.gada 1.septembri piešķir brīvpusdienas 50% ap-
mērā Aknīstes novada izglītības iestāžu 4., 5. un 6.klases skolēniem,
neņemot vērā skolēna deklarēto dzīvesvietu.”

Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pan-
tā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētāja V.Dzene
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Gan jūs sasniegsiet savu mirdzošo sapni- Pamazām vien!
Tāpēc katrai dienai  izvirziet noteiktu mērķi.
Lai tie nav lieli un grūti izpildāmi plāni,
Bet gan uzdevumi, kas jūs soli pa solītim
virzīs tuvāk nodomu izpildei.
Apbruņojoties ar pacietību!
Nekad tā nepieblīvējiet savu dienu,
ka steigā aizmirstat vissvarīgāko-
katru uzdevumu paveikt pēc iespējas labāk,
priecāties par jums atvēlēto laiku
un dienas beigās būt mierā ar padarīto

/Ogs Mandino/

Esam aizvadījuši 2014. gadu.  Kādam tas bijis ražīgs, iecerēm
bagāts, kādam ne tik patīkams. Tā jau dzīvē dažkārt notiek, ka ne
vienmēr piepildās visas vēlmes. Taču pavasaris jau tuvojas steidzīgiem
soļiem, mēs paliekam smaidīgāki, saule spīd arvien biežāk un va-
ram priecāties, ka mēs dzīvojam tādā pasaules stūrītī, kur ir četri
gadalaiki un katrs no tiem ir īpašs, ja vien to spējam ieraudzīt.

Kopumā pašvaldība 2014. gadā sociālās palīdzības pabalstiem
izlietoja 80409 EUR. Tai skaitā 58164 EUR sastāda testētie (t.i. iz-
vērtētie) pabalsti, 10864 EUR netestētie (t.i. neizvērtētie) pabalsti
un 11381 EUR citi atbalsta pasākumi un kompensācijas iedzīvotā-
jiem.

Pašvaldība ir iesaistījusies Nodarbinātības valsts aģentūras rīkotajā
aktīvā nodarbinātības pasākumā „Algotie pagaidu sabiedriskie dar-
bi”, kuru finansējums sastāda 17598 EUR. Tā bija iespēja perso-
nām, kurām ir piešķirts bezdarbnieka statuss iesaistīties nodarbinātības
veicināšanas pasākumos. 

No testētajiem pabalstiem 15201 EUR sastāda pabalsts garan-
tētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai, ko saņēmušas 51
ģimene un 104 personas šajās ģimenēs. Savukārt 9100 EUR sastā-
da dzīvokļa pabalsts, ko saņēmusi 91 ģimene un 212 personas ša-
jās ģimenēs, un 33863 EUR sastāda citi sociālās palīdzības pabal-
sti ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai, ko saņēmušas
252 ģimenes un 354 personas šajās ģimenēs. Pašvaldības saistoša-
jos noteikumos noteiktie citi sociālās palīdzības pabalsti izmaksā-
ti ēdināšanai skolās un bērnudārzā, kā arī veselības aprūpei.

No netestētajiem pašvaldības pabalstiem 8432 EUR sastāda vien-
reizējie pabalsti ārkārtas situācijā (stihiska nelaime un apbedīšanas
pabalsti), kurus saņēmušas 58 ģimenes, savukārt 2432 EUR pabalsts
audžuģimenei, kuru saņēmusi 1 ģimene.

Pašvaldība sava budžeta ietvaros izmaksā iedzīvotājiem arī ci-
tus atbalsta pasākumus un kompensācijas, kas pēc sociālo pakal-
pojumu un sociālās palīdzības likuma nav pieskaitāmi pie sociālās
palīdzības pabalstiem. 2014.gadā tie ir:

pabalsti jubilejās -1145 EUR;
pabalsti bērna dzimšanas gadījumā-3821 EUR;
pabalsti pēc apcietinājuma-60 EUR;
sabiedriskā transporta biļešu atmaksa skolēniem braucienam uz

skolu un dzīvesvietu-389 EUR;
pabalsti politiski represētajiem-546 EUR;
citi pabalsti atsevišķu situāciju risināšanai-5420 EUR.
Pabalstos veselības aprūpei kopā ir piešķirti (gan testētie, gan ne-

testētie pabalsti) 15242 EUR, savukārt ēdināšanai skolā izlietoti 12890
EUR un ēdināšanai bērnudārzā 5730 EUR.

Pašvaldība nodrošina iedzīvotājiem arī sociālos pakalpojumus.
2014.gadā savas pašvaldības institūciju nodrošinātie pakalpojumi
sastāda 109356 EUR, ko saņēmušas 42 personas un pašvaldība ir
pirkusi pakalpojumus no citām pašvaldībām par 9729 EUR 7 per-
sonām.

Savas pašvaldības nodrošinātie sociālie pakalpojumi ir aprūpes
mājās pakalpojums, kas sastāda 12212 EUR, ko saņēmušas 13 per-
sonas, un ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas sniegtie pakalpo-
jumi, kas sastāda 97144 EUR un saņēmušas 29 personas.

No citas pašvaldības 2014.gadā esam pirkuši ilgstošas sociālās

aprūpes pakalpojumu 8657 EUR vērtībā 4 personām un krīzes cen-
tru sniegtos sociālos pakalpojumus esam pirkuši par 1072 EUR 3
personām.

Viena no novada sociālā dienesta prioritātēm 2014.gadā bija so-
ciālais darbs ar ģimenēm un bērniem. 2014.gadā ir sagatavoti un
nosūtīti 12 atzinumi un sniegta informācija par 25 ģimenēm Aknīstes
novada bāriņtiesai, sniegta informācija uz citām institūcijām par 6
personām, sniegta informācija Administratīvajai komisijai par 3 per-
sonām.

Runājot par darbu ar ģimenēm un bērniem, varu minēt, ka arī mūsu
novadā ir pietiekoši sociāli problemātisku ģimeņu, kuru vecākiem
nav darba, vai arī nevēlēšanās strādāt, ir alkohola problēmas, ku-
rās ir cilvēki ar dažādām sociālām, veselības un psiholoģiskām prob-
lēmām. 

Krīzes centrā ievietotas 3 personas (2 bērni un 1 pieaugušais-pa-
vadonis).

Ejot pie jebkura speciālista, cilvēkam ir gaidas. Ejot pie sociā-
lā darbinieka, diemžēl lielākajā gadījumā šīs gaidas ir saistītas ar
materiālo palīdzību. Patiesība ir tā, ka arī ilgstošas naudas problē-
mu cēloņi meklējami nevis vienkārši naudas trūkumā, bet gan pras-
mēs un izglītībā, arī iemācītā bezpalīdzībā, neprasmē nopelnīt nau-
du, arī nevēlēšanās kaut ko mainīt savā dzīvē.

Sociālajā darbā, līdzīgi kā medicīnā, pastāv specializācija. Cits
jautājums, kādas ir iespējas tām attīstīties. Mazākā novadā sociā-
lajam darbiniekam bieži ir jāpilda vairākas funkcijas, kurās ietilpst
organizēt sociālo palīdzību, strādāt ar sociālajiem gadījumiem, zi-
nāt, kas notiek novada attālākajā nostūrī, motivēt klientus pārmai-
ņām, ievadīt informāciju datu bāzē, vienlaicīgi vadīt sociālā dienesta
darbu, administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, veikt sociālās vi-
des izpēti, noteikt problēmas, izstrādāt sociālo pakalpojumu attīs-
tības koncepcijas un iesniegt priekšlikumus jaunu sociālo pakalpojumu
ieviešanā, piedalīties pašvaldības attīstības plāna izstrādē, veikt so-
ciālā dienesta pakalpojumu attīstības un kvalitātes novērtēšanu utt.
Paldies pašvaldībai par sapratni un atbalstu, taču joprojām ir dau-
dzas neatrisinātas problēmas, kas kopējiem spēkiem ir jārisina.
Joprojām aktuāls ir jautājums par SIA „Aknīstes psihoneiroloģis-
kās slimnīcas” bijušajiem pacientiem, kuri lielākā daļa ir Aknīstes
novada pašvaldības teritorijā deklarēti iedzīvotāji un pēc izrakstī-
šanas no slimnīcas dodas uz savu dzimto pusi, vai arī mitinās ne-
apdzīvotās mājās, klaiņo, bet diemžēl nevienam piederīgajam, ne
vienai pašvaldībai no kurienes viņi nākuši, šie cilvēki nav vajadzī-
gi. Un tā mēs katru dienu saskaramies ar šo problēmu, jo nav kur
izmitināt šos klientus. Jādomā par sociālās mājas izveidi personām
ar garīgās attīstības traucējumiem. Šajā sakarībā vēl gribu piemi-
nēt to, ka Labklājības ministrija ir ierosinājusi un Saeimā jau pie-
ņemts lēmums, ka daļai šo personu ar garīgās attīstības traucējumiem
nav jādzīvo ilgstošas aprūpes institūcijās, bet var dzīvot patstāvī-
gi, un tāpēc mūsu novadā deklarētajiem iedzīvotājiem būsim spies-
ti meklēt dzīvesvietas. Tas nozīmē, ka nākotnē būs nepieciešami pa-
pildus darbinieki, kas strādās ar šo klientu grupu, kas asistēs, lai klien-
ti ar īpašām vajadzībām lietotu medikamentus, kas mācīs rīkoties
ar naudas līdzekļiem, kas mācīs dzīvot patstāvīgi, kā arī būs ne-
pieciešams veidot atbalsta grupas.

Lai gūtu patiesu priekšstatu par darba pienākumiem, ko veic so-
ciālā darba speciālisti, tika apkopots viena sociālā darbinieka dar-
ba apjoms 2014.gadā:

apkalpoti 1306 klienti;
pieņemtas un izvērtētas 142 iztikas līdzekļu deklarācijas;
sagatavoti 325 lēmumi par trūcīgas ģimenes (personas) statusa

piešķiršanu un pabalstu piešķiršanu;
izstrādāti 25 sociālās rehabilitācijas plāni;
sagatavota informācija par 27 personām citām institūcijām;
sagatavoti 146 izvērtējumi (problēmas definēšana, ekokarte, ge-

nogramma, sociālo vajadzību izvērtēšana, starpprofesionālā un star-
pinstitucionālā sadarbība, sociālās funkcionēšanas spēju novērtē-
šana, apsekošana dzīvesvietā);

Sociālais dienests informē...
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sagatavots Sociālā dienesta darba plāns sociālās palīdzības un so-
ciālo pakalpojumu sniegšanai Aknīstes novadā 2015.gadā;

piedalīšanās komiteju sēdēs un iesniegti priekšlikumi sociālās pa-
līdzības un sociālo pakalpojumu uzlabošanai un attīstībai novadā.

Lai klientam sniegtu profesionālu sociālo palīdzību, ļoti bieži ir
nepieciešama starpprofesionāļu sadarbība. Sociālajam dienestam ir
izveidojusies laba sadarbība ar ģimenes ārstiem, ar sociālo peda-

gogu, ar pašvaldības policistu, kā arī Valsts policijas pārstāvjiem,
ar psihologu u.c. speciālistiem. Sociālā dienesta vārdā gribu pateikties
par sadarbību un novēlēt gan mūsu sadarbības partneriem, gan so-
ciālā dienesta klientiem veiksmīgu gadu, jauku pavasari, saticību
ģimenēs.

Sociālā dienesta vadītāja Lidija Deksne

Labklājības ministrija (LM) nodrošinās so-
ciālās rehabilitācijas pakalpojumu pilnga-
dīgiem vardarbības veicējiem un upuriem,
lai cietušie sekmīgi spētu atgūt sociālās fun-
kcionēšanas spējas (strādāt, iekļauties sa-
biedrībā, aprūpēt sevi). 

Cietušo sociālās rehabilitācijas pakalpo-
jumu varēs saņemt cilvēki, kuri pārcietuši pret
sevi vai tuvinieku vērstu fizisku, seksuālu,
ekonomisku vai emocionālu vardarbību, fi-
ziskas vai seksuālas vardarbības draudus vai
vardarbīgu kontroli, kuriem ir psiholoģiskas
traumas pazīmes, vai kurus par cietušiem at-
zinušas tiesībaizsardzības iestādes vai tiesas
vai tiesneša lēmums par pagaidu aizsardzī-
bu vai policijas lēmums par nošķiršanu.
Cilvēki var vērsties pēc palīdzības krīzes cen-
trā, ģimenes atbalsta centrā vai citā sociālās
rehabilitācijas institūcijā, kur sniedz atbal-
stu cietušajiem, kā arī dzīvesvietas pašval-
dības sociālajā dienestā.

Cietušo sociālās rehabilitācijas pakalpo-
jumu sniedz vienā no šādiem veidiem:

- sociālās rehabilitācijas kursa veidā līdz
30 dienām sociālās rehabilitācijas institūci-
jā (ar izmitināšanu);

- līdz desmit 45 minūšu psihologa un ju-
rista konsultācijām dzīvesvietā (bez izmiti-
nāšanas).

Pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
sniedzēja pamatota iesnieguma cietušo re-
habilitācijas pakalpojumu institūcijā var pa-
garināt līdz 60 dienām, bet cietušo rehabi-
litācijas pakalpojuma dzīvesvietā apjomu var

palielināt ar līdz 20 psihologa un jurista kon-
sultācijām. 

Vardarbību veikušas personas pakalpojumu
vardarbīgas uzvedības mazināšanai varēs sa-
ņemt, ja atbildīgo institūciju rīcībā būs in-
formācija, ka persona izturējusies vardarbī-
gi vai izteikusi draudus pielietot vardarbību
vai ja pret to uzsākta administratīvā pārkā-
puma lietvedība par administratīvā pārkāpuma
izdarīšanu, kas saistīts ar vardarbību, vai kri-
minālprocess par noziedzīga nodarījuma iz-
darīšanu, kas saistīts ar vardarbību vai var-
darbības piedraudējumu.

Pakalpojumu vardarbības veicējam
sniedz vienā no šādiem veidiem:

- individuāli līdz desmit 45 minūšu kon-
sultācijām);

- grupā 16 divu stundu garas nodarbības
(no astoņām līdz 12 personām grupā). 

Vardarbības veicēju sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu varēs saņemt, vēršoties pa-
švaldības sociālajā dienestā.

Papildus pēc abu pakalpojumu saņemša-
nas gadā laikā cilvēki var saņemt trīs psi-
hologa (cietušie arī jurista) konsultācijas savu
problēmu risināšanai. 

Tāpat apmācīs tos speciālistu pārus (pa-
rasti tas ir psihologs un sociālais darbinieks),
kas sniedz pakalpojumu vardarbības veicē-
jiem, lai nodrošinātu pakalpojuma pieejamību
valstī.

Paredzēts, ka pakalpojumu vardarbīgas uz-
vedības mazināšanai izvēlēsies LM publis-
ko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā, sa-

vukārt pakalpojumu cietušajiem administrēs
pašvaldību sociālie dienesti.  

Pakalpojuma ieviešanai paredzēts izlietot
554 541 eiro gadā. Saskaņā ar aprēķiniem cie-
tušo sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pa-
redzēts sniegt aptuveni 600 cilvēkiem gadā,
bet sociālās rehabilitācijas pakalpojumu var-
darbības veicējiem paredzēts sniegt aptuveni
300 cilvēkiem gadā. 

Iepriekšminēto paredz otrdien, 23.de-
cembrī, valdībā apstiprinātie Ministru kabi-
neta noteikumi Kārtība, kādā sniedz sociā-
las rehabilitācijas pakalpojumus no var-
darbības cietušām pilngadīgām personām un
sociālas rehabilitācijas pakalpojumus var-
darbību veikušām personām. 

Līdz šim situācija Latvijā, salīdzinot ar ci-
tām Eiropas Savienības valstīm, bija ļoti
nelabvēlīga pilngadīgiem vardarbības
upuriem, tai skaitā, cilvēkiem, kuri cieš no
vardarbības ģimenē. LM atgādina, fizis-
ku un/vai seksuālu vardarbību no esošā vai
bijušā partnera savas dzīves laikā vidēji
Eiropas Savienības dalībvalstīs piedzīvo-
ja 22% sieviešu, turpretī Latvijā 32% sie-
viešu, kas atbilst 270 tūkstošiem sieviešu
vecumā no 15 līdz 75 gadiem. Tātad kat-
ru dienu Latvijā no partnera vardarbības
cieš vidēji 115 sievietes

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas 
vadītāja, 67021581, 29538825, 
marika.kupce@lm.gov.lv

Uzlabos sociālās palīdzības pieejamību 
no vardarbības cietušajiem cilvēkiem 

Īstenojot valsts sociālo politiku darba, sociālās aizsardzības, bēr-
nu tiesību aizsardzības, bērnu un ģimenes lietu, kā arī cilvēku ar in-
validitāti vienlīdzīgu iespēju jomā, Labklājības ministrija (LM) in-
formē par vairākām būtiskām izmaiņām, kas stāsies spēkā 2015.gadā.

No 2015.gada 1.janvāra:
3 Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta mak-

simālais apmērs būs 48 600 eiro.
3 Slimības, maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstus, kā

arī bezdarbnieku pabalstu izmaksās bez līdz šim noteiktajiem ie-
robežojumiem. Tas nozīmē, ka daļai cilvēku pieaugs pabalstu ap-
mērs, jo tos pilnībā izmaksās atbilstoši cilvēku veiktajām sociāla-
jām iemaksām.

3 Ģimenes valsts pabalsta apmērs būs noteikts atkarībā no
bērnu skaita ģimenē. Par pirmo bērnu - 11,38 eiro mēnesī, par otro
bērnu ģimenē pabalsts būs 22,76 eiro (2 reizes lielāks), par trešo bēr-
nu un nākamajiem bērniem – 34,14 eiro jeb 3 reizes lielāks nekā
par pirmo bērnu ģimenē.

3 valsts atbalstu celiakijas slimniekiem izmaksās arī bērniem,
kuriem ir noteikta invaliditāte. Tāpat atbalstu izmaksās celiakijas
slimniekiem, kas pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas mācās vispā-
rējās vai profesionālās izglītības iestādēs un nav vecāki par 20 ga-
diem vai studē augstskolā dienas nodaļā (pilna laika klātienē) un
nav vecāki par 24 gadiem.

3 pabalstu par asistenta izmantošanu cilvēkiem ar I grupas
redzes invaliditāti turpmāk maksās Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūra (VSAA). Pabalsta apmērs būs līdzšinējā apmērā, proti, 17,07
eiro nedēļā. Līdz šim minēto pabalstu maksāja Nodarbinātības valsts
aģentūra.

3 valsts sociālais pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avā-
rijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas at-
omelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm
pieaugs no 85,37 līdz 100 eiro. Līdz 2015.gada 31.martam piešķirtos
valsts sociālos pabalstus VSAA pārrēķinās un izmaksās līdz
2015.gada 30.aprīlim.

Izmaiņas sociālajā jomā 2015.gadā 
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3 ieviesīs pilnveidotu, starptautiskajiem kritērijiem atbilstošu
invaliditātes noteikšanas sistēmu. Tas nozīmē, ka cilvēkiem no
18 gadiem līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai, nosakot inva-
liditāti, ņems vērā ne tikai veselības traucējumus, bet arī to radītos
aktivitāšu un funkcionēšanas ierobežojumus. Tādējādi noteiks gan
invaliditātes grupu, gan arī darbspēju zaudējumu procentos.

3 minimālā mēneša darba alga būs 360 eiro. Minimālā stun-
das tarifa likme būs 2,166 eiro, pusaudžiem un cilvēkiem, kuri ir
pakļauti īpašam riskam, minimālā stundas tarifa likme būs 2,477 eiro.

3 ieviesīs sociālās rehabilitācijas pakalpojumu (psihosociā-
lais atbalsts) vardarbībā cietušiem pieaugušiem cilvēkiem un arī
pašiem vardarbības veicējiem. Tas nepieciešams, lai sniegtu atbalstu
gadījumos, kad ģimenē notiek vardarbība, kā arī situācijās, kad cil-
vēks atzīts par cietušo administratīvā pārkāpuma lietvedības vai kri-

minālprocesa ietvaros, ir pieņemts tiesas, vai tiesneša lēmums par
pagaidu aizsardzību pret vardarbību, vai policijas lēmums par no-
šķiršanu.

2015.gadā trūcīgie cilvēki bez maksas varēs saņemt trīs veidu
pakas jeb komplektus - pārtikas preču komplekts, individuālo mā-
cību piederumu komplekts un higiēnas un saimniecības preču kom-
plekts. Palīdzības izdalīšanu vistrūcīgākajām personām nodrošinās
biedrības, nodibinājumi, reliģiskas organizācijas un pašvaldības vai
to iestādes, iepriekš piedaloties Sabiedrības integrācijas fonda or-
ganizētajā atlasē.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581,

29538825, e-pasts marika.kupce@lm.gov.lv.  

Pabeigts tranzītielu
rekonstrukcijas projekts

Aknīstē 
2014.gada 29.decembrī ar Krustpils novada pašvaldības būv-

valdes aktu ekspluatācijā pieņemta rekonstruētā Augšzemes iela
Aknīstē, kas ir projekta „Augšzemes un Skolas ielu (tai skaitā
tilts pār Dienvidsusēju) rekonstrukcija Aknīstes pilsētā”, (pro-
jekta identifikācijas nr.3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/020)  2.kār-
ta, līdz ar to ir pabeigta visa minētā projekta īstenošana. 2015.gada
pavasarī tiks veikti atliktie 2.kārtas labiekārtošanas darbi, kurus
nevarēja pabeigt laika apstākļu dēļ - apzaļumošana un brauktu-
ves horizontālo apzīmējumu uzklāšana.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 3 494 040,19, projekta attie-
cināmās izmak-sas ir EUR 2 883 673,86, 85% no projekta attieci-
nāmajām izmaksām līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās
attīstības fonds,3% no attiecināmajām izmaksām ir Latvijas valsts
budžeta dotācija pašvaldībām, 12% - Aknīstes novada pašvaldības
finansējums.

        IEGULD JUMS TAV  N KOTN                       

Trešdien, 25.februārī Aknīstes pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte”
tika organizēts profesionālās kompetences pilnveides seminārs no-
vadu un Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem
un metodiķiem „Audz vesels un drošs”. Seminārā piedalījās pār-
stāvji no Viesītes, Jēkabpils novada, Jēkabpils pilsētas pirmssko-
las izglītības iestādēm un Atašienes vidusskolas, Sūnu, Vīpes, Rites
pamatskolām,
Variešu sākum-
skolas. Iestādes va-
dītāja Rima Bludze
laipni uzņēma vie-
sus. Metodiķe
Sandra Plikša ie-
vadā demonstrēja
video par cilvēku
attiecībām, bet tur-
pinājumā mūzikas
skolotāja Inga
,dziedot ģitāras pa-
vadībā, radīja īpa-
šu noskaņu. 

PII ”Bitīte” var
lepoties ar realizē-
to projektu, kura
rezultātā iegādāti
trenažieri un vin-
grošanas rīki.
Veselības istaba iz-
raisīja īpašu inte-

resi. 
Pēc tam tika stāstīts par drošības instrukcijām bērniem, pastai-

gu reģistrācijas lapām, Džimbas drošības programmu. Semināra no-
slēgumā notika ekskursija pa pirmsskolas iestādi. 

L. Prande

Seminārs PII „Bitīte”
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Valsts tehnis-
kās uzraudzības
aģentūra atgādi-
na, lai piedalītos
ceļu satiksmē,
t.sk., arī pirms pa-
vasara darbu uz-
sākšanas, traktor-
tehnika un tās pie-
kabes jāsagatavo
un jāuzrāda ikga-
dējai tehniskajai
apskatei.

Apskates laikā
vadītājam līdzi jā-
būt traktortehni-
kas vadītāja aplie-
cībai, tehnikas re-
ģistrācijas apliecī-
bai un jābūt derīgai
OCTAS polisei.
Samaksa par ap-
skati tiek veikta pie
inspektora.

Uzziņām tālru-
nis 65231698 vai
25639642, vai
www.vtua.gov.lv.

Novads Pagasts Datums Laiks Datums Laiks Vieta 

Krustpils 08.04. 11:00 06.05. 11:00 Spun ni, „Robežnieki” 

08.04. 12:00 06.05. 12:00 Varieši, „Variešu 
darbn ca” 

08.04. 13:00 06.05. 13:00 Med i, „Tauto i” Variešu 

08.04. 14:00 06.05. 14:00 Ant ži, "Kaln res" 
Atašienes 09.04. 11:00 07.05. 11:00 Atašiene, Liepu14 
Mež res 09.04. 13:00 07.05. 13:00 Mež re, „Autogar ža” 
K ku 15.04. 11:00 13.05. 11:00 Z l ni, Laukezera 4 

Krustpils 
novads 

V pes 15.04. 12:00 13.05. 12:00 V pe, Neretas 6 
be u 13.04. 10:30 11.05. 10:30 „Augškalni” 

Dign jas 13.04. 11:30 11.05. 11:30 Vand ni, „Spr d tis” 
13.04. 13:00 11.05. 13:00 Sudrabkalns, „Kl ts” 

Dunavas 
13.04. 14:00 11.05. 14:00 „Kafejn ca R tausmas” 
24.04. 10:00 22.05. 10:00 Kaldabru a, „Darbn cas” 
24.04. 12:00 22.05. 12:00 Rube i, „Pasta noda a” Rubenes 
24.04. 13:00 22.05. 13:00 Slate, „Vairogi” 

Zasas 10.04. 14:00 08.05. 14:00 „Viesu i” 
10.04. 13:00 08.05. 13:00 Mežgale, Liepas 2 

Leima u 
10.04. 11:00 08.05. 11:00 Leima i, „Leima u tautas 

nams” 
10.04. 9:30 08.05. 9:30 Vidsala, „Sil res” 

J kabpils 
novads 

Kalna 
10.04. 9:00 08.05. 9:00 Dubulti „Straum tes” 
16.04. 11:00 14.05. 11:00 Birži, „Laivinieki” 
16.04. 12:00 14.05. 12:00 Oš ni, Oš nu 8 Salas  
16.04. 13:00 14.05. 13:00 Sala, Alejas 2 

Salas novads 

S lpils 16.04. 14:00 14.05. 14:00 Taborkalns, „D buri” 
Vies tes 17.04. 10:00 15.05. 10:00 Vies te, Smilšu 2 
Saukas 17.04. 13:00 15.05. 13:00 Lone, „Ritenis” 

20.04. 11:00 18.05. 11:00 Klauce, „Klauces krejotava” 
Elkš u 

20.04. 12:00 18.05. 12:00 Elkš i, „Pagastm ja” 

Vies tes 
novads 

Rites 20.04. 13:00 18.05. 13:00 „Spodri” 

G rsenes 22.04. 11:00 20.05. 11:00 G rsene, „Meh nisk s 
darbn cas” 

22.04. 12:00 20.05. 12:00 Asare, „Drust ni” 
Asares 

22.04. 13:00 20.05. 13:00 Ancene, "Sili i" 

Akn stes 
novads 

Akn stes 23.04. 11:00 21.05. 11:00 Akn ste, Augšzemes 76 

Traktortehnikas apskates 2015.gadā

Tradicionāli, kā jau katru gadu, februāra mēnesī Aknīstes vidusskolā
noris projektu nedēļa. 2. - 9. klašu izglītojamie šo nedēļu veltī sev
interesējoša projekta izstrādei kādā no mācību priekšmetiem. 10. -
12. klašu izglītojamie izstrādā zinātniski pētniecisko darbu vai rak-
sta referātu. Darbu izstrāde palīdz izglītojamajiem apgūt mūsdie-
nu izglītības prasības, maina mācību darba metodes un formas, kā
arī sniedz iespēju mainīt mācību priekšmetu stundu tradicionālo rit-
mu un novērš izglītojamo pārslodzi. 

Arī šajā mācību gadā projektu nedēļas tēmas bija ļoti dažādas.
Vērojumi liecina, ka darbu tēmas bija interesantas pašiem izglīto-
jamajiem un aktuālas mūsdienām. Projektu norises gaita, projektu
prezentācijas, vērtējumi un daudzveidīgie materiāli liecina, ka pro-
jektu nedēļai izvirzītie mērķi un uzdevumi ir sasniegti: tika attīstī-
tas skolēnu prasmes un iemaņas projektu plānošanā un īstenošanā,

Projektu nedēļa Aknīstes vidusskolā
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Klāt februāris, kad mazie pirmklasnieki
atzīmē savas skolā pavadītās pirmās 100 die-
nas. Šajā laikā ir apgūta visu burtu rakstība,
pilnveidota lasītprasme un apgūti skaitļoša-
nas pamati. Pirmklasnieki simts dienās kļu-
vuši par kolektīvu, iemācījušies, ko nozīmē
būt skolēnam Aknīstes vidusskolā.

Skolēni pasākumam bija gatavojušies no-
pietni. Tika iekārtota izstāde, kurā varēja ap-
skatīt skolēnu un viņu vecāku darinātos iz-
strādājumus no 100 priekšmetiem, apgūti dze-
joļi un dziesmas.

Uz pasākumu skolēni ieradās satraukuma
pilni. Visus klātesošos uzrunāja skolas bib-
liotekāre Aina Deksne, uzmundrinot un ie-
drošinot pasākuma gaviļniekus.

Šogad pirmklasniekus viņu svētkos ap-
sveikt un pārbaudīt zināšanas bija ieradies
Ciparu karalis un cipari. Pirmās klases sko-
lēni skaitīja dzejoļus, dziedāja dziesmas un
piedalījās dažādos konkursos. Skolēni rādī-
ja savas prasmes rakstīšanā, simt sekundēs
uzrakstot pēc iespējas vairāk vārdu par sko-
lu. Parādot savu pirkstu veiklību, šķiroja 100

dažādu krāsu pupiņas. Zīmēja, kāds izska-
tīsies skolēns pēc 100 gadiem.

Pirmklasniekus apsveikt bija ieradušies
skolas biedri no 2.,3.,4.klases. Viņi bija sa-
gatavojuši skaistas dāvanas un interesantus
priekšnesumus. Arī pilsētas bērnu bibliote-

kāre Velga Buiķe bija sagādājusi saldas dā-
vanas čaklajiem lasītājiem. Mūsu vidū ir sko-
lēni, kas jau paspējuši izlasīt pat 200 grāmatas.

Lai gan mazo pirmklasnieku sirsniņās sā-
kumā bija jūtams uztraukums un jaušami bai-
līgi acu skatieni, klātesošajiem viņi pierādīja,
ka pa 100 dienām ir kļuvuši pilntiesīgi sā-
kumskolas skolēni, ir sadraudzējušies un ļoti
daudz ko iemācījušies.

Liels paldies 7.klases meitenēm un au-
dzinātājai Ainai Deksnei, kuras šo pasāku-
mu palīdzēja novadīt. Paldies mūzikas sko-
lotājai Ingai Kraševskai par skanīgajām dzies-
mām, skolotājām Elitai Zariņai, Ivetai Strikai,
Zojai Ļaščukai par interesanti izdomātām dā-
vanām un priekšnesumiem.

Kā jau visos svētkos, arī šajos gaviļnie-
kus gaidīja gards svētku kliņģeris.

Lai mazajiem pirmklasniekiem visas tur-
pmākās dienas skolā būtu zināšanu, prasmju,
draudzīguma pilnas!

Pirmklasnieki svin 100 dienas skolā

tika apgūta radošā un praktiskā darba pieredze, attīstītas skolēnu sa-
darbības prasmes ar citiem skolēniem un pieaugušajiem, veidojot
atbildības izjūtu un prasmi strādāt komandā.

Prieks, ka izglītojamo, skolotāju un vecāku anketās dominē po-
zitīvi viedokļi un atsauksmes par projektu nedēļu. Ieguvumi pro-
jektu nedēļā no aptaujas anketām: interesants, aizraujošs darbs ne-
dēļas garumā, iespēja patstāvīgi strādāt, treniņš runāt publikas priek-
šā, pozitīva darba atmosfēra, iemācījos pareizi noformēt darbu un
izveidot prezentāciju, paplašina redzesloku, prezentācijas laikā iz-
glītojamie varēja dzirdēt uzstājoties citus skolas biedrus, utt.

Liels paldies izglītojamajiem, kas aktīvi iesaistījās visās projektu
nedēļas aktivitātēs, paldies mācību priekšmetu skolotājiem par labi

organizētu projektu darbu un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu
vadību! 

Paldies Skolas padomes pārstāvei E.Ķiķēnai un Skolas vecāku
klubiņa pārstāvēm: I.Brūverei, E.Svikšai, M. Moldānei, V.Buiķei,
S.Skrodei, G.Zavadskai, ka piedalījāties projektu darbu izvērtēša-
nas komisijā un sniedzāt savu vērtējumu par projektu darbu izstrādi
mūsu skolā!

Gunta Ozoliņa, 
direktores vietniece izglītības jomā
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Asares pamatskolā
Šajā baltajā klusumā...
Šajā baltajā klusumā-brīdi stāt!
Pavērties zvaigznēs un padomāt.
Šai baltajā klusumā iespējams viss,
Kas vēl nav bijis un noticis.
18.decembrī Asares pamatskolā notika Ziemassvētku ieskaņas

pasākums. Skolas durvis bija atvērtas visiem-bērniem, vecākiem,
vecvecākiem, draugiem vai vienkārši kādam garāmgājējam.

Lai arī šogad baltā sniega sega izpalika, pie mūsu skoliņas mūs
sagaidīja īsta Sniegamāte. Ieejot skolā, pārņēma siltums, miers un
gaišums. Bija īsta svētku sajūta!

Skola rūpīgi izrotāta ar baltām sniegpārsliņām, kuras it kā aici-
na :”Nāc iekšā, sagaidi Ziemassvētku brīnumu!”Ziemassvētki ir brī-
numu laiks! Mēs visi šo brīnumu sagaidījām!

Pasākums noritēja skaistā, siltā ģimeniskā noskaņā, nepameta sa-
jūta, ka esam liela draudzīga ģimene. Bērni priecēja mūs ar dzejo-
ļiem, dziesmām, lugām. Paši mazākie mūsu skolas ķipari tik atbil-
dīgi dziedāja un rādīja savus priekšnesumus, ka prieks un ganda-
rījums par skolotājiem, kuri var
to iemācīt mūsu bērniem.

Vēl nebijis pārsteigums bija
ģitāras spēle, kas patīkami aiz-
skāra mūsu dvēseles stīgas.
Milzīgs paldies mūsu novadam,
kas dod iespēju lauku bērniem,
un ne tikai bērniem, mācīties šo
brīnišķo mūzikas instrumentu-
ģitāru. Un tas vēlreiz pierāda to,
cik stipri un varoši esam mēs lau-
kos. Cik stipra un varoša ir mūsu
mazā Asares pamatskola! Cik ta-
lantīgi ir mūsu bērni, ja vien do-
dam viņiem tādu iespēju, ja vien
notic pašu spēkiem un brīnu-
mam!

Paldies mūsu pļāpīgajam Salavecītim, kurš, neskatoties uz to,
ka pašam vajadzēja ragavas stumt, ieradās mūsu skolā ar kon-
fekšu maisu un atzinības rakstiem. Protams, arī bez žagariem ne-
iztika.

Vecāku komiteja bija sagatavojusi mīklas par skolas darbiniekiem,
kuras vajadzēja atminēt bērniem. Teicām paldies skolotājiem un sko-
las darbiniekiem par ieguldīto darbu, lai mūsu bērni labi justos sko-
lā. Kā arī teicām paldies Valentīnai Čāmānei par rūpēm un izrādī-
to interesi par mūsu skolas dzīvi.

Katrā klasē smaržoja piparkūku, mandarīnu un sviestmaižu gal-
diņi. Dzirdējās  bērnu priecīgās čalas par nupat saņemtajām loteri-
jas dāvanām. 

Paldies, skolotājiem par jaukajām un sirsnīgajām sarunām, ku-
ras raiti ritēja pie skolotāju un vecāku svētku galda. Paldies, pavā-
rītei par aromātisko, garšīgo kafīju.

Kad jau visi bija mazliet iestiprinājušies, izrunājušies, sekoja mas-
ku balle. Visdrosmīgākie izrādījās paši mazākie bērneļi, kuri no lau-
vām pārvērtās par jaukām Jaunā gada pelēm un vēl citām jaukām
maskām. Katra maska saņēma dāvaniņu par ieguldīto darbu un sti-
mulam nākošgad darboties vēl. 

Sakām vēlreiz vislielāko, sirsnīgāko paldies mūsu Asares pa-
matskolas nenogurstošajiem skolotājiem par ieguldīto darbu! Tā ir
mīlestība un ģimenes siltums, ko jūs dodat mūsu bērniem katru die-
nu. Paldies jums par to!

Lai visiem darbīgs Jaunais 2015. gads!

Vēlam, lai visiem, jums un mums, šis Ziemassvētku brīnuma
siltums sirsniņā mīt ik katru  gada dienu!

Asares pamatskolas vecāku padome.
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Kādam 14.februārīs ir tikai parasta diena,
bet citam tie ir visgaidītākie svētki gadā. Ir pa-
tiess prieks, ja straujajā laika ritējumā varam
atrast laiku saviem mīļajiem - diena, ko vel-
tām tikai viens otram, mīļa īsziņa darba die-
nas vidū, lai pateiktu, ko jūtam... Ne jau kat-
ru dienu to izdarām, jo ikdienas pienākumi ģi-
menes dzīvi diezgan bieži atstāj otrajā plānā.

Mīlestības svētki Aknīstes novada Gārsenes
kultūras namā tika atzīmēti ar flamenko dejo-
tāju priekšnesumu, pāru godināšanu un balli.

Katram pasākuma apmeklētājam tika dā-
vināta sirds formas uzlīmīte . Vakara gaitā
īpaši tika atzīmēti tie pāri , kuri kopā no-
dzīvojuši 5,10,15,20... gadus.  

Piecus gadus laulībā nodzīvojuši Iveta un
Kārlis Brinkmaņi.  Iveta nāk no Gārsenes pa-
gasta, kur viņas ģimene vienmēr ir gaidīta ve-
cāku – Ilonas un Andra Brakovsku mājās. Kārlis
ir rīdzinieks. Nu Brinkmaņu ģimenē aug di-
vas atvasītes- dēliņš Rūdolfs un meitiņa Māra. 

Jautājot pārim par pirmo iepazīšanos,
Kārlis stāsta, ka iepazinušies Rīgā studentu
klubā. Iveta piebilst, ka tas bijis pirmais sep-
tembris, un viņa kopā ar draudzenēm, stopojot,

no Valmieras atbraukušas uz Rīgu atpūsties.
Studentu klubā, draugu aicināts, ieradies Kārlis
un pamanījis meiteņu kompāniju. Kāds jau-
nietis Ivetu aicinājis dejot, bet viņa atteiku-
si. Tas Kārlim bijis pamats iedvesmai, ka veik-
sme jāmēģina viņam. Un patiešām paveicās!

Tā tika nodejots viss vakars un katrs devās uz
savu pusi, vienīgi zinot viens otra vārdu. Taču
pēc laika portālā www.draugiem.lv viņi sa-
meklējuši viens otru, lai būtu kopā. 

Divdesmit gadus kopā ir Mārīte un
Vilnis Nastaji. Mārīte ir aknīstiete, bet Vilnis
visu dzīvi ir piederīgs Gārsenei. Ģimenē iz-

Aknīstes novadā aizritējuši gada
romantiskākie svētki

18.februārī Aknīstes pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte” jau
no paša rīta bija svētku un viesu gaidās, jo tika atzīmēta 30 gadu
jubileja. 

Pasākumā koncertu sniedza mazie bērnudārza iemītnieki. Bērni
bija tērpti atbilstoši grupiņas nosaukumam-„ Cālēniem” dzelteni tau-
renīši un lakatiņi, „Mārītēm”- galvas rotas, „Zīļukiem”- ozolzīļu ce-
purītes, „Rūķīšiem” -rūķu cepures. Par godu svētkiem, „bitēni” dzie-
dāja, dejoja un deklamēja. Pasākuma vadīšanā iesaistījās arī atrak-
tīvās lelles- Lācis un Lapsa, kuras gatavotas  audzinātāju rokām.
Skatītāju un sveicēju vidū bija Aknīstes novada pašvaldības vadī-
ba, deputāti, SIA „Aknīstes pakalpojumi” pārstāvji, sponsori - SIA
„Indāres”, SIA „Woodmaster” un SIA „JK Plus”, pārstāvji no kai-
miņu iestādēm- V.Ancīša Aknīstes bibliotēkas, biedrības „Manai maz-
pilsētai Aknīstei”, Aknīstes vidusskolas, Aknīstes bērnu un jaunie-
šu centra. Vairāku gadu garumā PII „Bitītei” izveidojušās draudzī-
gas attiecības ar Viesītes novada PII ”Zīlīti”, kuri arī bija ieradu-
šies sveikt kolēģus apaļajā jubilejā. Izglītības un kultūras pārval-
des vadītāja Elga Ūbele pateicās par darbinieku nesavtīgo ieguldījumu
jaunās paaudzes izglītošanā. Īpašie viesi bija audzinātājas, kuras šobrīd

atrodas pelnītā atpūtā, bet visa darba dzīve aizvadīta rūpējoties par
mazajiem. 

Bērnudārza vadītāja Rima Bludze un audzinātājas pateicās visiem
atbalstītājiem un sadarbības partneriem, pasniedzot atzinības balvas.
Svētku pasākuma kulminācija bija svētku torte ar strūklaku.

L. Prande

„Bitītei” -30 gadu jubileju
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audzināti trīs bērni- meita Elvita un dēli Andris
un Ilgvars. 

Mārīte vienmēr ir paspējusi gan rūpēties
par bērniem, vīru, gan veikt darba pienāku-
mus, gan aktīvi piedalīties sabiedriskajā dzī-
vē. Daudzus gadus tika dziedāts Gārsenes vo-
kālajā ansamblī, bet tagad abi ar Vilni dejo
Aknīstes senioru deju kolektīvā „Dejotprieks”.

Trīsdesmit gadus kopā ir Ingrīda un Juris
Belanoškas. Ingrīda nākusi no Aknīstes, bet

Juris ir gārsenietis. Viņu ģimenē izaudzināti
divi bērni- meita Evita un dēls  Aigars. Arī
bērniem jau izveidotas savas ģimenes. 

Atceroties pirmo iepazīšanos, viņi atbild,
ka tas noticis daudzus gadus atpakaļ kādā bal-
lē Gārsenes kultūras namā. Arī tagad, kad trīs-
desmit gadi aiz muguras, šajā zālē atkal tika
dejots valsis. Jautājot par īpašo saikni, kas
vienojusi pāri visus šos gadus, Ingrīda smai-
dot atbild, ka nekad nevajag meklēt vainu otrā,
bet vērtējoši paskatīties uz sevi. 

Četrdesmit piecus gadus laulībā nodzī-
vojuši Valda un Georgijs Mikitovi. Valda
nāk no Aknīstes , bet Georgijs ir gārsenie-
tis. Viņi izaudzinājuši divas meitas, trīs maz-
meitas un tagad lepojas ar četriem maz-
mazbērniem. Pāris iepazinies agrā jaunībā,
kad Valdai bijuši 16, bet Georgijam 19 gadi.
Dzīvē esot visādi gājis, jo pēc horoskopa viens
esot skorpions, otrs ūdensvīrs, bet ir kāda īpa-
ša saikne, kas vieno.

Šiem pāriem kultūras darba vadītājas
Kristiana un Aiga pasniedza ziedus un ne-
lielas dāvanas no Aknīstes novada pašval-
dības. 

Svētki izskanējuši un atkal sākas ikdienas
rutīna un steiga. Bet padarīsim krāsaināku,
labestīgāku kaut mirkli, padomāsim par tu-

vajiem un mīļajiem. Mīlestība balstās uz vien-
kāršām lietām- labām domām, cieņas, sa-
pratnes un uzticības.

Mīlestība nav likteņa vai veiksmes re-
zultāts, tā nenāk un neaiziet, to radām mēs
paši.

Mīliet viens otru 
un Jūs tapsiet mīlēti!

L. Prande

Kopš 2012.gada Starptautiskā Slēpošanas federācija janvārī visā pa-
saulē aicina organizēt Sniega dienu, lai rosinātu bērnu un jauniešu, kā
arī viņu vecāku interesi par aktīvām sportiskām nodarbībām laukā svai-
gā gaisā arī ziemas periodā. Pasaules Sniega dienas organizētāji Latvijā
ir Latvijas Slēpošanas savienība un Latvijas Olimpiskā komiteja.

Sniega diena Latvijā tika organizēta janvāra otrajā pusē, bet
Aknīstes vidusskolā tā notika 11.februārī.

Pasākumu atklāja Aknīstes vidusskolas direktore Aija Voitiške un
sporta skolotāja Olita Treine. Bērniem bija iespēja braukt ar ragavi-
ņām, slidināt slēpes, pikoties, celt cietoksni un veidot sniega sveces.
Skrējienā ap skolu, uzvarētājiem tika pasniegtas balvas. Papildus bal-
vas varēja iegūt tie, kuri pareizi atbildēja uz jautājumiem par olim-
piskajām spēlēm. Noslēgumā uzvarēja draudzība un katrs saņēma ka-
rodziņu un nozīmīti ar sniega dienas logo. Pēc sporta nodarbībām vi-
siem ļoti garšoja saimnieces Valērijas ceptās bulciņas un zāļu tēja.

L. Prande

Sniega diena Aknīstes vidusskolā

Salas kultūras namā, šī gada, 24.februārī, norisinājās gadskārtējais
pirmsskolas vecuma bērnu sadancis, kur pulcējās vismazākie dejotā-
ji no apkārtnes novadiem. Šāda veida pasākumā bērni kopā ar deju
skolotājiem un vecākiem bija tikušies pirms gada Viesītes kultūras pilī,
bet šogad - Salas kultūras namā - „Ciemos pie Alises Brīnumzemē”. 

Novadu izglītības iestādes bija atvedušas parādīt ne tikai pirmsskolas,
bet arī 1.un 2.klašu deju kolektīvus. Alise Brīnumzemē bija uzdevusi vi-
siem kolektīviem mājas darbu – izveidot kāršu namiņu un par to pastās-
tīt. Kolektīvu skolotājas bija radoši un oriģināli šo uzdevumu veikušas.

Aknīstes Bērnu un jauniešu centra deju grupa „Virpulītis”, kur dalīb-
nieki ir vecumā no 4 līdz 6 gadiem, uzstājās koncerta sākumā, parādot
divas dejas „Sešas peles miegu vilka” un „Sijā auzas tautu meita”. Pēc
sadanča Alise Brīnumzemē aicināja uz groziņballi, kur bērni cienājās ar
līdzpaņemtajiem gardumiem un dejoja dažādas atraktīvas dejas.

Milzīgs paldies vadītājai Intai Mežaraupei, ka trešo gadu bērnus
gatavo sadancim! Paldies vecākiem, ka aktīvi iesaistās bērnu pie-
skatīšanā! Paldies Aijai Vidžai, ka apņēmās sašūt trūkstošos svār-
ciņus meitenēm, vestītes un lakatiņus zēniem! Paldies pirmsskolas

izglītības iestādei „Bitīte” un personīgi vadītājai Rimai Bludzei par
sarūpēto un sagatavoto cienastu līdzi ņemšanai!

Sagatavoja E.Ķiķēna.

Bērnu deju grupa „Virpulītis” 
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Meteņus sagaidot...
Nāciet ,meitenes, pie manis
Vakaru vakarēt,
Vakaru vakarēt
Jaukas dziesmas padziedāt.

L.T.dz.

Aknīstes novadpētniecības muzejā 19.februārī notika sēļu va-
karēšana Meteņu nedēļā. Pasākumā piedalījās dažādu vecumu cil-
vēki. Latviešu tautasdziesmas skandēja novadpētniecības pulciņa
dalībnieki. Tad muzeja vadītāja Olga Vabeļa atklāja atjaunoto mu-
zeja ekspozīciju, pateicās par atbalstītājiem un Aknīstes cilvēkiem,
kuri grūtajā brīdī sniedza atbalstu.

Daudzus gadus muzejā bija populāras rokdarbu izstādes „Mans
vaļasprieks“, bet šajā gadā tika izveidota dvieļu izstāde. Tā ir pla-
ša un daudzveidīga. Linu dvielis cilvēku pavadījis no dzimšanas brī-
ža līdz aiziešanai mūžībā. Dvielī ieausta mūsu vecvecmāmiņu, vec-
mammu dzīves gudrība, izpratne par gaismu, mīļumu un skaistu-
ma izjūtu. Šie mākslas darbi izstaro rūpību, mīlestību un dzimte-
nes saules gaismu. Katrs dvielis ir neatkārtojams ar savu rakstu, or-
namentu, uzšūto attēlu, monogrammu. Linu dvielis ir skaista un sim-
boliska saikne starp paaudzēm.

Pasākuma turpinājumā tā dalībnieki dalījās atmiņās par svētkiem,
tradīcijām un brīvā laika pavadīšanu bērnībā, noskaņojumu uzla-
boja gardais un veselīgais cienasts, mīklu minēšana.

Meteņdienas dziesmas dziedāja un jautrās rotaļās doties vedināja
folkloras kopa „Cukuriņš“. Viņi bija skaisti un interesanti tērpušies.
Paldies par jautro noskaņu, iespēju atpūsties un iepazīties tuvāk.

Muzeja vadītāja Olga Vabeļa pateicās visiem par muzeja kolek-
cijas papildināšanu šajos divos mēnešos. Tikai kopīgiem spēkiem
strādājot varēsim saglabāt nākotnē mūsu kultūrvēstures liecības.

Gita Pērkone, 
Aknīstes vidusskolas 10.klases skolniece

Labdien, avīzes lasītāji! Sveiki, aknīs-
tieši un novada cilvēki! Sveiciens visiem no
Aknīstes  pensionāriem. Es gribu jums pa-
stāstīt, kā iet mums, cilvēkiem ar lepnu no-
saukumu - seniori. Protams, ne par visiem,
bet par tiem, ar kuriem esmu saistīta. Vai jūs
zināt, cik mēs esam novadā? Un mūsu pil-
sētiņā? Par to es pavaicāju zinošiem cilvē-
kiem pašvaldībā – Gitai un Andai, kuras man
laipni pastāstīja: mūsu novadā ir 3039 ie-
dzīvotāji, bet Aknīstē, ieskaitot Radžupi un
Susēju, ir 1658 iedzīvotāji. Novadā dzīvo 654
(21%) pensionāri, bet Aknīstē – 360 (22%).
Tas nav mazs skaitlis. Bet – kā tad dzīvo mūsu
cienījama vecuma cilvēki? Vieni turpina strā-
dāt, aktīvi darboties, 38 dzīvo sociālās ap-
rūpes iestādē. Kāds regulāri iet uz baznīcu,
tā gūstot dvēseles mieru un apmierinājumu.
Daudzi no mums labprāt pavada laiku mā-
jās, skatoties televizoru vai lasot grāmatas.
Mūsu vidū ir arī tādi, kas netīko mieru. Viņu
devīze: kustība – tā ir dzīve. Lūk, es arī vē-
los pastāstīt par šiem cilvēkiem, kurus rak-
sturo aktīva dzīves pozīcija. Par tādu var kļūt
jebkurš no mums, jo tam ir radīti visi apstākļi
Aknīstes senioru centrā, kas atrodas DZIR-
NAVU ielā. Vai gribat ielūkoties šajā gana
glītajā namā? Lūdzu! 

Pirmajā stāvā atrodas Trenažieru telpa. Šeit
tablešu vietā var gūt veselīgas vingrošanas
devu vai mierīgi pasoļot pa skrejceļu.
Pārtraukumā var izmēģināt veiksmi galda spē-
lēs. Ja ir nepieciešams, ir iespēja apmeklēt
masāžas telpu, kur profesionālu maksas pa-
kalpojumu sniedz masiere Ņina Prihodčenko,
iepriekš ar viņu sazvanoties un piesakoties
(T. 26486265).

Ja nevēlies nodarboties telpās, ņem nūjas
un uz priekšu – dabā, ko mūsu jaukās dāmas
arī dara. Un tā arī taisnība, ka nūjo arī dāma,

kam 86. Tādi entuziasti mums ir.
Pievienojieties, jo vingrošanas nodarbības
trešdienās vada Marija Ribicka – visaktīvā-
kā un vissportiskākā seniore Aknīstē. Tas, kurš
ir kopā ar viņu, ir vesels, enerģijas pilns un
pa dzīvi iet ar smaidu sejā. Par inventāru un
nodarbībām nav jāmaksā. Ja vien ir vēlēša-
nās un varēšana. Diemžēl, tāpēc jau mēs esam
seniori – mūsu gados organisms ir nolieto-
jies un ar grūtībām cīnās pret slimībām.
Veselības problēmas ir tieši saistītas ar fi-
nansēm, kas nav pārāk spožas. Pēc 40-50 dar-
ba gadiem labi, ja sarēķina 5-6 eiro par kat-
ru gadu. Tāds ir pensionāra maka biezums.
Ko lai dara? Var sēdēt, skaitīt centus un prā-
tot, kā izdzīvot. Bet var arī aiziet uz centru,
kur otrajā stāvā ir telpa, kurā katru trešdie-
nu skaistumu rada rokdarbu kopas „Aknīstes
adatiņas” rokdarbnieces un viņu vadītāja Anna
Žindiga. Par viņām ir daudz dzirdēts. Viņu
rokdarbi ir ceļojuši uz dažādām vietām

Latvijā, kā arī uz Baltkrieviju, Lietuvu un
Dāniju. Centra mantzine ir Olga Voitišķe –
mīļa, sirsnīga un atsaucīga. Viņa ir centra at-
slēdziņa. Olgai līdzās ir viesmīlīgā virtuves
saimniece Nellija. Centra apmeklētāji savu
dzīvi neaprobežo tikai ar mājas rūpēm.
Viņiem pietiek laika, lai centrā tiktos ar sa-
viem vienaudžiem. Janvārī darbu atsāka
„Apaļā galda” klubiņš. Klubiņa dalībnieki
Saimes istabā tiekas katra mēneša pirmajā
otrdienā, paturot prātā klubiņa moto - „Bez
mīlestības nedzīvojiet!” Mīlēt var savus tu-
vos, arī gatavot ēst, strādāt dārzā, kopt dzīv-

niekus, sēņot, zvejot, ceļot... un vēl daudz ko.
Apaļais galds turpina „Omulības klubiņa” tra-
dīcijas, ko biedrībā „Manai mazpilsētai
Aknīstei” vadīja aizsaulē aizgājušais Laimons
Medveckis. Senioru centra izveide bija viņa
ideja, arī rūpes par LEADER programmas
finansējuma piesaisti logu nomaiņai un ne-

Vai viegli būt ... pensionāram?



17

pieciešamā aprīkojuma iegādei. Paldies pa-
švaldībai par atbalstu. Pagājušā gada 1.mar-
tā Laimons paguva būt klāt sava sapņa pie-
pildījumā – svinīgā centra atklāšanā. 

Lūk, ar ko mēs nodarbojamies. Ko jūs par
to domājat? Atnāciet, pārliecinieties paši!
„Apaļā galda” februāra tikšanās dalībnieki
demonstrēja savas kulinārās prasmes un iz-

domu, no vienkāršā radot īpašo: „Sīpolu kro-
ni”, ananāsu pīrāgu, biezpiena bumbiņas,
daudzveidīgus salātus. Un vēl atnesto gar-
dumu reklāma! Par senioriem vēlamajiem
produktiem un to proporciju mūsu uztura šķī-
vī uzskatāmi pastāstīja feldšere Ligita
Vecvagare. Mūsu paldies, Ligita!

Pārsteigumu sagādāja Dainas Miezāness
vadītās tautiņdziesmu pulciņa „Čukuriņš” da-
lībnieki. Budēļi dziedāja Meteņdienas
dziesmas un mācīja rotaļas. Un tad nāca
Meteņdienas īstais ēdiens – grūbu putra jeb
zīdenis ar cūkas ausi bļodas vidū. Klāt – mai-
zes dzēriens jeb miestiņtrallis. Sirsnīgs pal-
dies visiem par neizmērojamo pozitīvo emo-
ciju devu! Kas var būt vērtīgāks par prieku
un labsajūtu? Gādāsim, lai marta        „Apaļajā
galdā” (3.marts) labo emociju avots ir mūsu
iemīļotā dzeja. 

Savu pārdomu noslēgumā es nevaru vien-
nozīmīgi apgalvot, ka senioram būt – slik-
ti. Tomēr maz ticams, ka ir kāds, kas vēlas
novecot. Bet tas ir dabas likums. Tomēr – iz-
rādās, ka novecot var dažādi. Nevaram pre-
toties fiziskai novecošanai, bet varam cen-
sties būt garīgi stipri, gādājot par pozitīvām
emocijām. Šīs vērtīgās mantas kārtīgu devu
mēs gūstam Aknīstes senioru centrā. Tā dur-
vis ir vaļā visiem.

Senioru centra apmeklētāju vārdā - 

„Apaļā galda” vadītāja Lilija Pupiņa 

Pat prātā nebija nācis, ka Valentīndiena izvērtīsies tik latviskās
noskaņās –  rakstainu dūraiņu pārcilāšana vecmāmiņu pūra lādēs,
kladēs un grāmatās savākti cimdu raksti, ar projektoru palielināti
attēli uz ekrāna,  stāstījumi par nopietniem sēļu rakstu pētījumiem,
ciemiņi no kaimiņu pagastiem un citiem novadiem, apmainīšanās
ar  pašgatavotām dāvaniņām,  garšīgs cienasts no pašu audzētā un
saražotā, sarunas, iepazīšanās, daudz smieklu. 

Elkšņu pagasta Atmiņu istabā  viesojās Krustpils rokdarbniece
un novadpētniece Vizma Lejiņa, iepazīstinot ar dūraiņu rakstu tra-
dīcijām un daudzveidību. Cimdu ornamenti vien vairāk kā 30, no
kuriem saprotamākie punktiņi un strīpiņas, bet vārnu kājas, vēzī-
ši, cūkactiņas, zāģa zobiņi, aļņragi  prasījās pēc paskaidrojumiem.
Sarežģītākos rakstos veidojas etnogrāfiskās zīmes, piem.,  Māras
krusts, Auseklītis, Zalktis, u.c.,  kas slēpj dziļu simbolisku jēgu un
uzdevumu.

Viss, kas glabājas vecmāmiņu pūra lādēs ir apbrīnas vērts. Tas
jāpēta, jāmācās darināt mūsdienīgam pielietojumam un vairāk jā-
popularizē. 

Elksnietes izrāda savus darinājumus. Natālijas Bārdules mūžā no-

adīti un izdāvināti  daudzi cimdu pāri. Tie valkātājam  silda rokas
un priecē sirdi. Labāka dāvana nekā veikala plastmasas nieki.

Daiga Černauska šoziem uzadījusi uzmaučus pērlīšu tehnikā mei-
tām, ar ko rotāties Rīgā. Šie senie sēļu tautas tērpa elementi šobrīd
piedzīvo īstu atdzimšanu.

Brigita Stepa pārsteidz ar pašas veidotām vaska svecēm,  aizdedz
simbolisku Valentīndienas  sveci, kas darināta  kā mīlestības apgarota
sievietes un vīrieša figūra, sadegot tā sasilda apkārtējos.  Aknīstes
rokdarbnieces dāvina pašdarinātus konfekšu pušķus un brošas.

Vilmas Kovnackas pagatavotā „Alīdas kafeja” lieliski garšo un
kļuvusi ne vien par Elkšņu pagasta, bet visas Sēlijas zīmolu. 

Uz nodarbību par dūraiņu rakstiem,  kas reizē arī apgāda „Zinātne”
izdotās Aijas Jansones  grāmatas „Austrumvidzemes rakstainie dū-
raiņi” prezentācija, ieradušās arī Aknīstes rokdarbnieču grupa
„Adatiņas” pārstāves.  Arī viņām ir daudz ko rādīt un stāstīt par sa-
viem rokdarbiem. „Cik labi, ka mēs dzīvojam 10 minūšu braucie-
nā no jums! Brauksim biežāk!” – apmierinātas par satikšanos ar kai-
miņiem saka aknīstietes.

Līvija Levinska, 
pulciņa „Rokdarbi un māksla 

pieaugušajiem un bērniem” vadītāja. 

Valentīndienā pēta sēļu rakstus un
iepriecina ar pašu gatavotām dāvanām 
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Saskaņā ar programmu
„Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana 
grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās

identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanā”
saņemtās grāmatas

Daukste-Silasproģe, Inguna, 1968-. Tāla zeme, tuvi ļaudis :
latvieši Austrālijā: dzīve, literārais process, personības

Ikstena, Nora, 1969-. Runā manis vainadziņš : Noras
Ikstenas esejas

Volkova, Vivanta. Latvijas Dievnami
Latvijas novadu dārgumi
Pīgoznis, Jāzeps, 1934-2014. Pēckarš. Krāsas. Jaunība : [at-

miņas]
Bankovskis, Pauls, 1973-. 18
Latvijas leģendas : par cilvēkiem, kas dara Latviju lielāku
Bērsons, Ilgonis, 1931-. Segvārdi un segburti : noslēpumi un

meklējumi
Ostrovska, Ilze. Eiropas ideja un idejas Eiropā : mācību lī-

dzeklis
Lamberga, Dace, 1948-. Konrāds Ubāns

Ābele, Kristiāna, 1972-. Johans Valters = Johann Walter
Jevsejeva, Nataļja. Aleksandra Beļcova
Zaļuma, Kristīne, 1972-. Liepupes muiža
Ceipe, Gundars. Dieva tautas dzimšana. Latvieši
Čakste, Jānis, 1859-1927. Latvieši un viņu Latvija : kāda lat-

vieša balss
Torntone, Sāra. Septiņas dienas mākslas pasaulē
Проза = Proza
Sordet, Bernard. Iespējamā Eiropa
Klausāmpasakas [skaņu ieraksts]
Mūsdienu kultūras stāvokļi : Conditions for contemporary cul-

ture. Riga
Brūvelis, Edvīns, 1923-. Latviešu lidotāji zem svešiem karo-

giem
Koena-Solala, Annija. Marks Rotko
Briedis, Raimonds, 1965-. Latviešu romānu rādītājs, 1873-

2013
Jozaitis, Arvīds. Rīga - cita civilizācija : literārā publicistika
Portrets Latvijā : 19. gadsimts : katalogs
Pasakas par mīlestību
Čaklais, Māris, 1940-2003. Stikla saksofonists [skaņu ie-

raksts]

V. Ancīša Aknīstes bibliotēka informē

Kultūras plāns 
marta mēnesī

7.marts plkst. 10.00   Aknīstes vidusskolas sporta zālē. 
Iestāžu, organizāciju sporta sacensības. T:26699169

7. marts plkst.17.00   Gārsenes k/n  Baltinavas teātra izrāde
Danskovīte „Sievasmātes senču laiki” 
3. daļa „Sievasmātes labā sirds”. Ieeja: EUR 4.00
Biļešu iepriekšpārdošana T: 26318640 (Kristiana)

13.marts plkst.20.00   Gārsenes k/n  Zemnieku un uzņēmēju balle.
Dalības maksa EUR 7.00.  Muzicē grupa „Lifts”. Pieteikties
pa 
T: 26102493 (Irēna), 26699169 (Aiga), 26318640 (Kristiana)

25. marts plkst. 11.00 pie novada domes.  Represēto piemiņas diena.
plkst. 13.00 novada domes zālē filma „Kur palika tēvi”

28.marts Teātru diena. Gārsenes k/n.   Ieeja uz izrādēm bez maksas.
Sīkāka informācija afišās un www.akniste.lv
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Aknīstes katoļu draudze paziņo ,ka š.g.
26.jūlijā notiks bīskapa E.PavIovska vi-
zitācija Aknīstes katoļu baznīcā.

Lūdzam katoļu ģimenes laicīgi pieteikt
savus bērnus uz iesvētīšanas mācībām.
Nodarbības sāksies ar l.jūniju. Sakarā ar
bīskapa vizitāciju, mīļi lūdzam ,kam ir ie-
spēja, materiāli atbalstīt mūsu baznīcu
.Baznīca prasa lielu sakoptību. Ļoti gai-
dām Jūsu palīdzību.

Katoļu draudze saka vēlreiz paldies vi-
siem kas palīdzēja mums saremontēt kapellu.
Lai Dieva svētība nāk par Aknīsti un Jūsu
ģimenēm! Bīskapa vizitācijas laiks tiks pa-
ziņots atsevišķi

Par bērnu iesvētīšanas mācībām intere-

sēties pa tel.26689963.
Aknīstes katoļu draudzes vecākais

tel.29120682.
Baznīcas ziedojumu konts;LV55 UNLA

0050 0215 8895 7
Reģ.Nr./Pers.kods     99500001511

Dod Dieviņ kalnā kāpti, ne no kalna lejiņā
Dod Dieviņ otram doti, ne no otra mīļi lūgt.

Aknīstes Romas katoļu draudze mīļi sveic
savu ilggadējo labdari Zentu-Ausmu
Viļumu,25. martā svinot dzimšanas dienu.

Draudze novēl Ausmiņai:
Lai Dieva svētība un Dievmātes palīdzība

Tevi pavada ik dienu, un gars nepagurst, zie-
dojot sevi darbam citu labā!

Draudze Tev saka paldies par rūpēm ,uz-
kopjot baznīcu, siltu kapelu, par sirsnību un
atsaucību visos darbiņos!

Lai Dievs svētī Tevi un Tavus mīļos!

Iedz vot ju skaits novad    kop : 3035 

T.sk. Akn stes pils t 1164 
Akn stes pagast 464 

Asares pagast 520 
G rsenes pagast 887 

 Iedz vot ji pa vecuma grup m: 
0-6 (iesk.) pirmsskolas vecuma 

148 

7-15 skol ni 180 

16-18 jaunieši 80 

19-62 darbasp j gie 1982 

62- pension ri 645 

Dzimtsarakstu nodaļas informācija par 2015.gaduAknīstes novadā uz .:

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

Patiesa līdzjūtība piederīgajiem, 
Renāti mūžības ceļā pavadot.

Aknīstes novada pašvaldības 
PII ,,Bitīte” kolektīvs

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

Izsakām līdzjūtību Ilonai Vagalei 
ar dēlu, 

dzīves draugu un tēti zaudējot. 
Aknīstes novada vēlēšanu komisija. 

Viss satumst, viss izgaist, 
Un gājiens ir galā,
Lai cik cilvēka dzīves ir žēl,
Jo likteņa grāmatai vāki ir vaļā,
Neviens nevar zināt, 
cik lappušu tai.

Izsakām līdzjūtību Ilonai un
Ingaram, dzīves draugu un 
tēti pavadot smilšu kalniņā.

Ģertrūde un Roberts

No atmiņām paliek tik starojums maigs,
Tā kā liedagā saulrieta pēdas,...

Izsaku pateicību IK „AGAO”,  izvadītājai
Ainai Deksnei, kafejnīcas „Kalniņā” 

kolektīvam, radiem, draugiem, kaimiņiem, 
kuri bija kopā ar mani, izvadot brāli 

Laimoni Lejnieku pēdējā gaitā.

Nav nozīmes vārdiem,
Kuri ir tikai vārdi.
Nozīme ir sirds vārdiem
Tiem spēj ticēt,
Tie spēj palīdzēt.
Tajos var klausīties
Un tie ir no sirds.
Tā ir sajūta, kad saproti, ka neesi viens...

Īpaša pateicība Vijai Krankalei, 
kura bija kopā ar Laimoni un atbalstīja 

viņu grūtā brīdī. 
Brālis.

Bet stunda nolikta
bij’ dvēselei,
Kad mieru rast.

(Rainis)
Izsakām līdzjūtību

Ilonai Vagalei,
dzīvesbiedru mūžībā pavadot.

Bijušie klasesbiedri un audzinātāja.

Priedes sērās šalko klusi,
Bērzi zaļās galvas liec.
Kādēļ, sirds, tu aprimusi?
Vēl tik maz zem saules iets.

Esam kopā ar Jums ,Regīna un Zigurd, 
lielajās bēdās, meitiņu izvadot.

DUS kolektīvs Aknīstē

Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom.
Paliek vien dvēseles gaisma …

Izsakām līdzjūtību Valteram un
viņa mammai, pavadot viņa brāli

un dēlu smiltājā. 
Edgars un Lauris

 
2014.gad   

 

Nosl gt s laul bas  6 

  
Dzimuši 

 

23 

Miruši 47 



20

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”. 

Pārdodu 

svaigi zāģētu
alkšņa malku klucīšos. 

Ar piegādi.

Mob. 20239636

„Latvijas Mednieku apmācību
centrs“

organizē kursus
mednieka 

un medību vadītāja
apliecības iegūšanai

Aknīstē. 
Kvalitatīvi, profesionāli.

Pieteikties pa tālr. 29282027 
vai www.lmac.lv

Vēl reizi tevi ņemt pie rokas,
Vēl reizi tevi sapnī vest,
Uz kurieni? Tas nevar notikt.
Uz kurieni?

/V.Krile/
Pieminēsim Mūžībā aizgājušos:

Mārīte Blūma, 19.08.1943. – 29.01.2015.
Andrejs Zelčs, 10.07.1973. – 05.02.2015.
Asja Boguļko, 23.01.1925. – 11.02.2015.
Leonards Anspoks, 23.03.1941. – 14.02.2015.
Vasilijs Sivickis, 24.05.1934. – 21.02.2015.
Ivars Geidāns, 20.02.1946. – 25.02.2015.
Renāte Krasauska, 01.06.2009. – 26.02.2015.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
tuviniekiem!

Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa

Šai dienai jābūt neaizmirstamai 
bezgala daudzo dienu virknē. 

Lai tajā ir smiekli un dziesmas, 
un mīļi, 

tuvi cilvēki, un jaunas cerības, 
jauni piedzīvojumi un jaunas

iespējas. 
Apsveikumu, tostu un līksmības vidū

atrodiet brīdi, kad pamest skatu 
uz skaistākajiem mirkļiem pagātnē 

un apjaust to, cik daudz laba 
un gaiša var piedāvāt nākotne.
Sirsnīgi sveicam jubilārus!Sirsnīgi sveicam jubilārus!

Februāra mēnesī dzimšanas
dienu svinēja

Marija Čūrišķe
Zigmunds Ķiķēns

Marta jubilāri
Jānis Bondars

Ruta Brakovska
Velga Buiķe

Lidija Deksne
Valija Kovaļevska

Maija Ķiķēna
Helmuts Zaldāks
Aknīstes novada pašvaldības 

darbinieku arodbiedrība

a
Griez seju savu pret sauli,
Un pagriez to vienmēr pret gaismu,
Tad ēnas aiz muguras ies.
Ej tā savu dzīves ceļu
Un domā par ejamo posmu,
Lai ēnas tev netraucētu.

/L. Petraite/
Sveicam jubilārus februārī 

Aknīstē
Uzkure Inita-50
Sala Tālis-60
Iesalniece Zita-65
Silaraups Voldis-65
Logina Ināra- 70
Krasovskis-Pēteris-75
Vidže Lidija-75
Ribāka Ermīne-95
Asarē
Bautrs Imants -55
Čūriškis Dzintars-55
Valaine Līga-55
Zavele Dzidra-60
Gārsenē
Levinskis Ziedonis-55
Janule Irena-75

Nedzeniet projām brīnumus. 
Brīnumi nekož.
Brīnumi – bezpajumtnieki. Brīnumi 
dzīvo bez noteikumiem. 
Brīnumi sākas, kad stāvošs ūdens 
kļūst tekošs. 
Un, kas ar to notiks, to nevar noteikt. 
Kad brīnums pie Tevis atnācis, 
Esi patiess!

/O. Vācietis/
Sveicam februāra jubilāres 
Rimu Bludzi, 
Aiju lejnieci,
Ināru Raupi.

Biedrība „Manai mazpilsētai Aknīstei”

Bez maksas izkopj no krūmiem 
un kokiem aizaugušas

lauksaimniecības platības,
tīrumus, novadgrāvjus, 

mežmalas, kā arī sniedzam meža
kopšanas pakalpojumus. 

Mob. 20239636

Jums mūžs kā zelta vijole skanējis.
Ielu laternās spožās ritējis.
Gan sapņu vālodzēs laimi meklējis –
Zvaigžņu vakaros mūžu zīlējis.
Nu mūžs ir ievijies zelta tīmekļos,
Cieši turējies mīlas pinekļos.
Šie kopdzīves gadi kā zvaigznes lai mirdz! 
Mēs visi vēlam Jums prieku no sirds.
Lai laime Jums turas un veselība!
Vējš ceļa burās un mīlestība!
Sveicam Zelta kāzās  mūsu vecākus

Skaidrīti un Vili Čūriškus!
Meitas Vineta, Dzintra un Sandra 

ar ģimenēm.

Tik valdzinoši var būt mazi sīkumi!
Tāds nieks un diena smaida.
Liegs pieskāriens, vai mīļš kā runcis
vietā pateikts vārds,
Ir labi, ja ir apkārt siltums tāds un 
apziņa - par Tevi domā kāds...

Izsaku pateicību visām veikala
„Simona” pārdevējām Ritai Maslovai,

Inārai Brūverei, Rutai Sviklei 
un Ingai Ģeidai par  atsaucību 

un iejūtību.
Vēlu jums veiksmi gan darbā, 

gan personīgajā dzīvē!

Mirdza Prande

Izsakām pateicību Asares pamatskolas
direktorei Regīnai Pudānei, skolotājai Dacei
Dadeikai,  Mačulānei un skolēniem par sa-
gatavoto īpašo pārsteigumu  Ziemassvētkos!
Vēlam visiem laimi un veselību!

Asares pagasta vientuļie pensionāri.

Patiesībā viss ir tik vienkārši: viens silts vārds 
ir pietiekami,
Lai pretim vēl siltāku dabūtu.
Atvērt durvis uz prieku, pavisam niecīgu dzirkstelīti
Zem savām debesīm iekurt...

Paldies Betijai un Marijai par atbalstu, palīdzī-
bu un uzmundrinošu vārdu. Lai Jums stipra vese-
lība un veiksme!                             Mirdza Prande

Aknīstes psihoneiroloģiskās
slimnīcas pacientu vārdā izsaku
pateicību uzņēmējiem Albertam
Kurklietim un Jānim Vanagam par
ziedotajiem kokmateriāliem.Tagad
slimnīcas teritorijā pacientus priecē
jauna kaķu māja un putnu būrīši. 

Pacientu vārdā Boriss Jaņickis.
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