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Cienījamie novadnieki!
Ziemassvētku laiks ir tik īpašs. Un ne jau tāpēc, ka pieļaujam varbūtību, ka Ziemassvētku vecītis patiešām eksistē un apciemo tik daudzus mājokļus, kur dzīvo bērni. Šim laikam piemīt daudz
kas maģiskāks. Pat domas dažubrīd piepildās. Vai
mums nav nācies piedzīvot, ka izteiktais vārds piepildās? Un, ja šis vārds nav bijis labs? Viedi cilvēki saka: izlieto ūdeni nesasmelsi.
Mīļie novada ļaudis! Domāsim labas, siltas un
gaišas domas. Par sevi, savu mīļo ģimeni, labo
radu saimi un dzīves gados iegūtajiem draugiem.
Par it visu, kas ir mums apkārt. Pat plašajai pasaulei šodien izmisīgi vajadzīgas vislabestīgākās
domas.
Un tāpēc, lai Adventa laikā ik nams piepildās ar prieku, ģimeniskām sarunām un silta pavarda noskaņu.
Nemanot, klusiem soļiem tuvojas Jaunais 2018.
gads. Vienmēr šīs dienas gaidām ar jaunām cerībām. Jo cilvēks pa īstam dzīvo tikai tad, ja var
piedzīvot īstu cerību, ticību un mīlestību.
Lai laime un veiksme ieslīgst mūsu rokās, sirdīs, domās un darbos. Bet jaunais gads lai vairo iespējas un paver tūkstošiem jaunu ceļu.
Ģimenēs lai valda mīlestība un saticība.
Balstīsim cits citu un degsim cits par citu!
Aknīstes novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja Vija Dzene

novada
vēstis

2017. gada NOVEMBRIS/DECEMBRIS
VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca“ 3.rehabilitācijas
nodaļas vecākā medicīnas māsa,
garīgās veselības aprūpes māsa
Skaidrīte Pudāne apbalvota ar
Atzinības krusta V šķiru un iecelta par ordeņa kavalieri
Valsts prezidents Raimonds
Vējonis sestdien, 18.novembrī,
svinīgā ceremonijā Rīgas pilī pasniedza valsts augstākos apbalvojumus.
Valsts prezidents uzsvēra, ka
apbalvotie šo godu nopelnījuši ar
izcilu sniegumu savā profesijā un
atbildīgu ikdienas darbu.
Līdzcilvēki ir novērtējuši ne tikai apbalvoto personu augsto
profesionalitāti un pilsonisko stāju, bet arī to, cik atsaucīgi, uzticami un zinoši viņi ir bijuši dažādās dzīves situācijās.
Ar Atzinības krusta V šķiru
apbalvota un iecelta par ordeņa
kavalieri:
SKAIDRĪTE PUDĀNE, VSIA
„Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca“ 3.rehabilitācijas nodaļas vecākā medicīnas māsa, garīgās veselības aprūpes māsa, par pašaizliedzīgo mūža ieguldījumu ga-

rīgi slimu pacientu veselības aprūpē.
Ar Atzinības krustu apbalvo
par izcilu Tēvijas mīlestību un
par sevišķiem nopelniem valsts,
sabiedriskajā, kultūras, zinātnes,
sporta un izglītības darbā. Par
nopelniem uzskatāma uzticīga
un uzcītīga kalpošana valsts vai
pašvaldības dienestā, priekšzīmīga un godīga darba izpilde, ikviena sabiedriska kalpošana, tautas gara, pašdarbības un saimniecisko spēku attīstīšana.
Informācija: http://www.president.lv

1.decembrī Rundāles pilī notika pasākums „Gada uzņēmējs
Zemgalē 2017“. No Aknīstes novada balvu saņēma Inese un
Jurijs Sorokini. Turpinājums 7. lpp.

Aknīstes novada domes sēdes 29.11.2017. lēmumi
Ieteikt pašvaldības domes priekšsēdētājai kā SIA
„Aknīstes Pakalpojumi” kapitāla daļu turētāja pārstāvim
iecelt Laimoni Pakalnu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Aknīstes Pakalpojumi” valdes locekli ar 27.12.2017.
Atcelt SIA „Aknīstes Pakalpojumi” valdes locekli
Aleksandru Vītolu no valdes locekļa amata ar 28.12.2017.
Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.24/2017 „Grozījumi Aknīstes novada domes
08.02.2017. saistošajos noteikumos Nr.7/2017 „Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2017.gadam””.
Piešķirt līdz 5000 EUR piekabes iegādei no tautsaimniecības budžeta līdzekļiem.
Likvidēt amata vienību “domes priekšsēdētāja vietnieks”
no 01.01.2018.
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.25/2017 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Aknīstes novada pašvaldības nolikums””.
Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr. 26/2017 „Grozījumi Aknīstes novada domes
2009.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, izvērtējot to materiālo stāvokli””.
Piešķirt 2 personām apbedīšanas pabalstu.
Piešķirt 4 personām bērna piedzimšanas pabalstu.
Piešķirt I.Z. dzīvokli “Spodras” – 11, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā, un slēgt dzīvojamo telpu īres līgumu uz 3 mēnešiem.
Piešķirt L.G. dzīvojamo platību “Gāršas” – 7, Gārsenes
pagastā, Aknīstes novadā, un slēgt dzīvojamo telpu īres lī-

gumu uz 1 gadu.
Uzsākt Aknīstes novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma Saltupes ielā 22, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanas procesu.
Uzsākt nekustamā īpašuma (dzīvokļa) “Arāji” - 2, Gārsenē,
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanas procesu.
Atzīt 21.11.2017. izsoli par Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma (zemes gabala) Skolas ielā 33A,
Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra Nr. 5605 001 0444, kopējā platībā 1.0713 ha, atsavināšanu, par nenotikušu.
Organizēt minētā nekustamā īpašuma otrās kārtas izsoli, pazeminot nosacīto cenu par 20%.
Atļaut veikt plantāciju meža ieaudzēšanu nekustamā īpašuma “Rāviņi”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, lauksaimniecībā izmantojamās zemes neapstrādātajā daļā plānotajā platībā 2,9 ha.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Jaunaudzes”, īpašuma kadastra Nr.56440050109, zemes gabalu 14,6 ha platībā ar
kadastra Nr.56440050110, un piešķirt nosaukumu “Lāsmas”.
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Augšzemes iela 66, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr.56050010611.
Aktualizēt Aknīstes novada attīstības programmas 2014.2020.gadam Investīciju plānu 2017.-2019.gadam.

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē
2017.gada 27.septembrī (prot.Nr.16, 12.#)
PRECIZĒTI
Aknīstes novada domes sēdē
2017.gada 25.oktobrī (prot.Nr.17, 37.#)

5. Specializētā autotransporta pakalpojums tiek piešķirts
bez maksas.
6. Specializētā autotransporta pakalpojumu vienai personai piešķir ne vairāk kā 3 reizes gadā.
7. Specializētā autotransporta pakalpojumu nepiešķir
personām:
7.1. kuras ir transportējamas guļus stāvoklī;
7.2. kuru pārvadāšanai ir nepieciešams specializēts medicīniski aprīkots transportlīdzeklis.
8. Personai, kura izmanto specializētā autotransporta
pakalpojumu, personīgi jānodrošina pavadonis, kas
sniedz palīdzību iekļūt un izkļūt no dzīvesvietas un ārstniecības vai sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādes.
9. Pieprasot specializētā autotransporta pakalpojumu,
persona Aknīstes novada pašvaldības Sociālajā dienestā
iesniedz:
9.1. iesniegumu, kurā norāda brauciena mērķi, datumu,
laiku, iespējamo izmantošanas ilgumu;
9.2. ģimenes ārsta vai ārsta speciālista izsniegtu izziņu
(veidlapa 027/u), kurā tiek norādīta nepieciešamība personai izmantot specializēto autotransportu.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.21/2017
“Par specializētā autotransporta pakalpojumu
Aknīstes novadā”
Izdoti saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi nosaka personu loku, kuriem
ir tiesības saņemt specializētā autotransporta pakalpojumu, pakalpojuma saņemšanas kārtību un nodrošinātā
pakalpojuma apjomu.
2. Saistošajos noteikumos lietotie termini: funkcionālais traucējums – slimības, traumas vai iedzimta defekta izraisīts fiziska vai garīga rakstura traucējums, kas ierobežo personas spējas strādāt, aprūpēt sevi un apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā.
3. Specializētā autotransporta pakalpojuma mērķis nodrošināt personas ar funkcionāliem traucējumiem, kurām
ir apgrūtināta pārvietošanās un kuri patstāvīgi nespēj izmantot sabiedrisko transportu nokļūšanai uz medicīnisko vai sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādi Aknīstes
novadā vai citā Latvijas pilsētā.
II. Specializētā autotransporta pakalpojuma
pieprasīšanas, saņemšanas kārtība
4. Specializētā autotransporta pakalpojumu ir tiesīgi saņemt Aknīstes novadā deklarētie iedzīvotāji:
4.1. 1., 2., 3. grupas personas ar invaliditāti.
4.2. bērni līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti.
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Visi Domes sēžu lēmumi un audioieraksti
publicēti mājaslapā www.akniste.lv
sadaļā Dome – Domes sēžu lēmumi
Kancelejas vad. I.Buiķe

III. Lēmuma izpildes kārtība
10. Lēmumu par specializētā autotransporta pakalpojuma piešķiršanu pieņem Aknīstes novada pašvaldības
Sociālais dienests 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pieprasīto dokumentu saņemšanas, izvērtējot personas atbilstību pakalpojuma saņemšanai un informējot personu
par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.
11. Klients ar Sociālā dienesta lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vēršas pie pašvaldības pakalpojuma nodrošinātāja - izpilddirektora.
Domes priekšsēdētāja V.Dzene

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē
2017.gada 27.septembrī (prot. Nr.16, 11.#)
GROZĪJUMI
Aknīstes novada domes sēdē
2017.gada 29.novembrī (prot. Nr.19, 16.#)
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 7/2017
„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā
esošā zemes gabala Skolas ielā 33A,
Aknīstē, Aknīstes novadā,
atsavināšanu“
1. Izsoles organizētājs: Aknīstes novada pašvaldība,
reģ. Nr. 90000026441, adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes
novads.
1.1. Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība.
1.2. Pārdošanas metode: otrās kārtas mutiska izsole ar
augšupejošu soli.
2. Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela
7, Aknīste, Aknīstes novads.
3. Izsoles laiks: 2018.gada 9.janvārī plkst. 9:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas
atsavināšanas komisija:
Ilze Ieleja,
Kristaps Tēts,
Kristaps Žubeckis,
Antra Aldiņa
Sekretāre: Ināra Buiķe
5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošs nekustamais īpašums (zemes gabals):
Skolas iela 33A, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr.
5605 001 0444, kopējā platībā 1.0713 ha. Nekustamā īpašuma (Zemes gabala) nosacītā cena ir EUR 3107,33 (trīs
tūkstoši viens simts septiņi euro 33 centi).
6. Nekustamā īpašuma objekta izsoli sāk ar izsoles objekta noteikto nosacīto cenu.
7. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt izsoles objektu dabā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00,
piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu pa tālruni 29205425.
8. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 30.00
(trīsdesmit euro 00 centi).
9. Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā.
10. Izsoles dalībniekiem jāreģistrējas Aknīstes novada
pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada pašvaldības interneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā termiņā, iepriekš samaksājot drošības naudu 10 % apmērā
no izsolāmā nekustamā īpašuma objekta nosacītās cenas
un reģistrācijas nodevu EUR 14,23 (četrpadsmit euro 23
centi). Drošības nauda un reģistrācijas nodeva uzskatāma
par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā.
11. Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies viens
pretendents, nekustamais īpašums tiks pārdots vienīgajam pretendentam, ja viņš pārsolīs izsoles objekta nosacīto cenu.
12. Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000026441, A/S „SEB banka” kontā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas kods UN-

LALV2X vai arī skaidras naudas norēķinu veidā, veicot maksājumu Aknīstes novada pašvaldības kasē.
13. Visa izsolē nosolītā cena (tai skaitā drošības nauda)
tiek uzskatīta par nekustamā īpašuma pirkuma maksu.
14. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta nekustamā īpašuma pirkuma maksā.
15. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada pašvaldībā līdz
2018.gada 5.janvārim darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un
no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30.
16. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai piedalītos izsolē, nekustamā īpašuma pirkšanai jāiesniedz
Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi dokumenti:
16.1. Fiziskām personām:
Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā
ar šiem izsoles noteikumiem;
jāuzrāda pase;
dokuments par drošības naudas iemaksu;
dokuments par reģistrācijas maksas samaksu.
16.2. Juridiskām personām:
Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā
ar šiem izsoles noteikumiem;
dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks) vai
attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi;
kvīts par drošības naudas samaksu;
kvīts par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;
noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juridisko
personu izsolē (uzrādot pasi).
17. Ja nepieciešams, no attiecīgā valsts reģistra Mantas
atsavināšanas komisija var pieprasīt zvērināta revidenta
vai licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās personas gada pārskatu.
18. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.
19. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku
sarakstā. Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekšnoteikumi.
20. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas termiņš;
nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie dokumenti;
rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles noteikumiem.
21. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu
eksemplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms izsoles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem.
22. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas numuru.
23. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo
īpašumu. Uzziņas pa tālr.29205425.
24. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam izpaust jebkādas ziņas par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.
25. Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram (protokolistam) reģistrācijas apliecību, uz kuras
pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram.
26. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ierodas ne mazāk kā divi dalībnieki, kuri reģistrēti noteiktajā kārtībā.
27. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vai-
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rākiem reģistrētajiem dalībniekiem, izsoles vadītājs izsoli atliek uz 15 minūtēm, bet pēc tam objektu piedāvā pirkt
vienīgajam izsoles dalībniekam, ja tas pārsola izsoles nosacīto cenu.
28. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus
apstiprināt gatavību piedalīties izsolē.
29. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Katrs šāds solījums ir dalībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā objekta cenu par noteikto cenas pieauguma apmēru EUR 30.00.
Ja neviens no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepārsola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu.
30. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena
objekts ir pārdots personai, kas nosolījusi pēdējo augstāko cenu. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši vienu
un to pašu cenu, priekšroka pirkt objektu ir dalībniekam,
kurš pirmais no viņiem saņēmis izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību.
31. Dalībnieks, kas, nosolījis visaugstāko cenu izsolē, tiek
ierakstīts izsoles protokolā, kurā norāda dalībnieka juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs un nosolītā cena;
fiziskas personas: vārds, uzvārds, personas kods un nosolītā cena.
32. Pircējs, kas, konkrētam objektam nosolījis pēdējo augstāko cenu, izsoles vietā nekavējoties ar savu parakstu apliecina, ka protokolā norādītā cena atbilst tai, ko viņš ir nosolījis.
33. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet neparakstās protokolā, uzskatāms par atteikušos no nosolītā objekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija ir tiesīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un
viņam netiek atmaksāta dalības maksa un drošības nauda. Tad Mantas atsavināšanas komisija pēdējam pārsolītājam pircējam piedāvā atsavināmo nekustamo īpašumu
par viņa nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo
nekustamo īpašumu pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vairāki dalībnieki, izsoli nekavējoties atkārto no pirmspēdējās augstākās cenas.
34. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.
35. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kurš nosolījis nekustamā īpašuma objektu, saņem rēķinu samaksas
veikšanai.
36. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz
pirkuma līguma slēgšanai.
37. Ja neviens izsoles dalībnieks nav
pārsolījis izsoles nosacīto cenu vai arī
izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, 7 dienu laikā pēc izsoles nav
iesniedzis Mantas atsavināšanas komisijai bankas dokumentus par to, ka
attiecīgie norēķini ir nokārtoti, viņš zaudē tiesības uz atsavināmo nekustamā
īpašuma objektu. Reģistrācijas nodeva un drošības nauda attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja
savu piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo
augstāko cenu.
38. Izsoles dalībniekiem, kas pārtraukuši solīšanu izsoles gaitā, drošības nauda tiek atmaksāta nedēļas lai-
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kā pēc izsoles, bet reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.
39. Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies
uz izsoli, drošības nauda un reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.
40. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu par
konkrētu objektu, 7 dienu laikā kopš izsoles jāpārskaita
starpība starp nosolīto cenu un iemaksāto drošības naudu Aknīstes novada pašvaldības norēķinu kontā.
41. Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles
apstiprina Mantas atsavināšanas komisija.
42. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome
nākamajā domes sēdē pēc tam, kad saņemts bankas dokuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto nekustamo īpašumu.
43. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, pēc
iemaksas veikšanas atsakās parakstīt pirkuma līgumu, kurš
sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta izsoles noteikumiem,
viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. Reģistrācijas nodeva un drošības nauda šādam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu
piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko
cenu.
44. Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods,
atkāpšanās no līguma u.tml.) par tā nepildīšanu.
Pirkuma līgums nekustamā objekta nosolītājam jāparaksta 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas domes sēdes.
45. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem
Aknīstes novada pašvaldības Mantas atsavināšanas komisija. Sūdzības par Mantas atsavināšanas komisijas darbību iesniedzamas Aknīstes novada domē 3 darba dienu
laikā no izsoles dienas Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208.
46. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles noteikumiem un saņemt sīkāku informāciju par atsavināmo
nekustamo īpašumu Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas
ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2017.gada 1.decembra līdz 2018.gada 5.janvārim darbdienās no 8.00 līdz 12.00
un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 12.00 un
no 12.30 līdz 14.30. Tālrunis uzziņām: 29205425.
47. Izsole notiks 2018.gada 9.janvārī plkst. 9:00,
Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste,
Aknīstes novadā, LV-5208.

Latvijas valsts 99. gadadienā godina
novada iedzīvotājus

Aknīstes novada domes priekšsēdētāja Vija Dzene apbalvošanai ar Aknīstes novada pašvaldības Atzinības rakstu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā nominācijā novada tradīciju radīšanā un kopšanā izvirza:
Darju Strazdiņu. Ja Aknīstes novadā tiek pieminēts
Darjas Strazdiņas vārds, tad ikviens zina, ka runa ir par krietnu, godīgu, izpalīdzīgu cilvēku. Neskatoties uz nozīmīgo gadu
skaitli, Darja aktīvi atbalsta senioriem organizētos pasākumus ne tikai sportojot, bet arī gatavojot cienastu kopīgiem atpūtas brīžiem. Viņa ir veselīga dzīvesveida atbalsta grupas
dalībniece. Īpaši atzīmējamas Darjas saimnieces prasmes.
Lielākā dzīves daļa pavadīta klājot viesību galdus un cepot
tradicionālās māju tortes. Darjas rokrakstā ceptās un garnētās
tortes atpazīst un novērtē ne tikai Aknīstes novadā, bet tās
rotājušas daudzus svētku galdus visā Latvijā. Darja izaudzinājusi četrus bērnus un tagad viņu priecē mazbērni un mazmazbērni. Konditores prasmes nu jau turpina meitas un mazbērni. Par Darju var teikt – īsta latvju saimniece.
Kultūras darba organizatores un iedzīvotāju grupa apbalvošanai nominācijā par ieguldījumu Aknīstes novada
popularizēšanā Latvijā un ārvalstīs izvirza:
Elīnu Mažeiku. „Cilvēka nozīme ir vērtējama ne tik
daudz pēc tā, ko viņš pēc sevis ir atstājis, bet arī pēc tā,
kā viņš darbojies un ko pratis iegūt no citiem, un vēl pēc
tā, kā viņš citus pratis ierosināt uz darbošanos un vērtību apgūšanu.” Elīna Mažeika ir aktīva, čakla, gudra, pamanāma jauniete Aknīstes novadā. Elīna nekad neatsaka, ja jābrauc ir sportot, ja ir jāiesaistās projektos, piemēram,
2016.gadā bija viena no jaunietēm, kura pārstāvēja Latviju
un Aknīstes novadu Erasmus + Jauniešu apmaiņas programmā Spānijā. 2016. gadā Elīna mācoties Aknīstes vidusskolas 12.klasē piedalījās Olimpiskās dienas radošajā
konkursā un ar eseju „Mana vēstule volejbolistei Olitai
Treinei” ieguva 3.vietu Latvijā. Elīna aktīvi darbojas Sēlijas
apvienības jauniešu padomē „SēJa”. Elīna ir jauniete uz
kuru vienmēr var paļauties!
Kultūras darba organizatores un iedzīvotāju grupa apbalvošanai nominācijā par novada kultūrvides kopšanu izvirza:

Veroniku Papaureli. Manuprāt laime ir būt cilvēkam
Un tajā posmā, kad mēs dzīvojam, redzēt kā Dzied putni
un pats galvenais, lai cilvēki būtu laimīgi Ir kaut ko paveikt Kaut mazu daļiņu ieguldīt kopējā lietā Veronika
Papaurele kā Aknīstes amatierteātra režisore, kā cilvēks,
kuram rūp sava novada tēls, ir režisējusi vairākus nozīmīgus pasākumus Aknīstē, piemēram Sēlijas Tautas mākslas svētkus „Sēlija Rotā”, Vislatvijas projekta „Apskauj
Latviju” saulgriežu pasākumu Aknīstes estrādē, kā arī vairākus novada svētku lielkoncertus. Pēc Veronikas idejas
novadā jau vāirākus gadus tiek svinēta Teātra diena, ar
viesiem un pasniedzējiem no dažādām Latvijas vietām. Pie
Veronikas var griesties pēc padoma, pēc idejas, pēc materiāliem ik viens no bibliotēkas apmeklētājiem.
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja nominācijā ieguldījums novada izpētē un apzināšanā
izvirza:
Līgu Jaujenieci. Līga ir Aknīstes novadpētniecības muzeja vadītāja. Priecē viņas jaunības azarts, aizrautība, profesionalitāte, ar kādu Līga ķērusies klāt nopietnajam un sarežģītajām darbam muzejā. Līgas nākotnes redzējums un
idejas par muzeja attīstību nākotnē ir strukturētas, pamatotas, balstītas realitātē. Viņa ir viena no Aknīstes patriotiem, kuriem rūp dzimtās pilsētas attīstība un nākotne, kas
sakņojas pagātnes apzināšanā un izpētē. Līgai piemīt īpaša personības harizma. Viņas sēliskais gars lauztin laužas
uz āru gan temperamentā, gan valodā. Nesen Līga ar savu
interesanto un aizrautīgo stāstījumu par sēļu cimdu rakstiem
papildināja aknīstiešu dižošanos Viesītē pasākumā „Sēlija
rotā”. Satiekot Līgu, ir viegli atrast kopīgas sarunas tematus gan par sadzīviskām lietām, gan globālām problēmām,
jo viņas redzesloks ir ļoti plašs un prāts erudīts. Kaut vairāk mums būtu tādu jauniešu kā Līga!
Pirmskolas izglītības iestāde „Bitīte” apbalvošanai izvirza:
Zitu Iesalnieci. Ar ko pieaugušajiem aknīstiešiem asociējas bērnu dārzs? Tā ir gulēšana pusdienlaikā, rotaļas un
garšīgi ēdieni. Pēc garšīgu ēdienu receptēm jādodas pie Zitas,
kuru bērnudārza telpās var sameklēt vadoties pēc ožas. Ja
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jūti garšīgu pīrādziņu smaržu, ja iztēlojies pašu mīkstāko
kartupeļu biezeni, tad meklē Zitu, viņa neatteiks ar padomu un dalīsies pieredzē ar gadu gaitā uzktrāto. 32 gadus Zita
ir veltījusi darbam bērnudārzā „Bitīte”. Savus pienākumus,
strādājot par pavāru, Zita veica ar lielu atbildības sajūtu un
prieku. Darba stundas nekad nav skaitītas. Ja nāk ciemiņi, galdā tiek likta visgaršīgākā ābolkūka pasaulē. Paldies
Tev, Zita! To tev saka viss bērnudārza kolektīvs!
Pirmskolas izglītības iestāde „Bitīte” apbalvošanai izvirza:
Leongīnu Svikšu. Varētu teikt, ka viņš ir neredzamais
rūķītis. Ja notikusi kāda ķibele, tā pa nakti vai pa brīvdienām ir atrisinājusies. Leongīns ātri un prasmīgi prot
reaģēt uz neparedzētiem, ārkārtas gadījumiem. Cilvēks,
kuram rokas ir īstajā vietā. Katrai problēmai prot atrast
ātru risinājumu un izskaidrojumu un pieiet pie tām ar atbildību. Prasmīgi realizē visu darbinieku idejas, lai bērnu
dzīve ar katru gadu „Bitītē” kļūtu ar vien daudzveidīgāka un sakārtotāka. Pieaugušās viņu gaida, lai viņa prasmīgās rokas paveiktu kādu darbu, vai sniegtu padomu, bet
bērni Leongīnu redz kā supervaroni, jo viņam līdzi ir tādi
rīki – visīstākie veču rīki un, ja vēl var redzēt kā ar tiem
skrūvē, zāģē, urbj, ko vēl tādam mazajam puisēnam vajag.
Dienas laime ir pilnībā nodrošināta. Leongīns ir cilvēks,
kurš pretī nāk ar platu smaidu un stāstu. Ar saviem jokiem
uzlabo garastāvokli visai dienai. Optimistisks, pozitīvs cilvēks. Savam darbam pieiet ar radošumu –spēj rast neordināru risinājumu problēmām.
Gārsenes pagasta pārvalde apbalvošanai izvirza:
Uldi Linartu – Latvijas valsts mežu darbinieku – par
pilsonisko aktivitāti, par ieguldījumu novada izpētē un apzināšanā. Latvija ir brīnumskaista zeme, bet skaistajam
jāpalīdz parādīties... un šo skaistumu atrast un parādīt citiem izdodas Uldim Linartam. Gan šogad veidojot maršrutu
fonda „1836” pārgājienam „Aplido, apceļo, apmīļo Latviju!”
Aknīstes novadā, gan palīdzot organizēt un piedaloties izzinošajā pārgājienā, kura mērķis bija atrast Dienvidsusējas
upes sākumu, gan piedaloties vides sakopšanas talkās, gan
uzturot skaistu un sakoptu savu dzimto māju apkārtni. Viņš
nevienam neliedz ne savu palīdzību, ne padomu, ne atbalstu.
Uldi Gārsenē pazīst arī kā aktīvu un atraktīvu pašdarbnieku, kurš publiku priecē gan ar dziesmām, gan lomām
amatierteātra izrādēs. Lai Uldim arī turpmāk netrūkst jaunu ideju mūsu pagasta skaisto un interesanto vietu apzināšanai un parādīšanai citiem!
Gārsenes pagasta pārvalde apbalvošanai izvirza:
Ģirtu Elksni - Valsts ugunsdzēsēju glābšanas dienesta
Aknīstes posteņa darbinieku – par pilsonisko aktivitāti, par
palīdzību ekstremālā situācijā. Nevaicā, ko tava dzimtene var izdarīt tevis labā, pavaicā, ko tu vari izdarīt savas
dzimtenes labā. Ģirta Elkšņa dzimtā vieta ir Gārsene. Un
viņš ir īstens savas dzimtās puses patriots – gatavs jebkurā
laikā sniegt palīdzīgu roku, savas zināšanas un organizatora spējas. Īpaša pateicība par piedalīšanos ugunsgrēka
dzēšanā Gārsenes pagastā. Ģirts aktīvi piedalās pagasta
sporta pasākumos un pašdarbībā. Priecē tas, ka nav devies laimi meklēt pasaulē, bet savu un savas ģimenes nākotni saskata šeit – Gārsenē.
Aknīstes Valsts sociālās aprūpes centrs apbalvošanai izvirza:
Vinetu Putniņu. Vineta Putniņa pansionātā strādā no
1999. gada par aprūpētāju. Pansionāta iemītnieki Vinetu
raksturo, kā nesavtīgu cilvēku – kurš spēj sevi atdot citiem,
neko neprasot pretī – ne mīlestību, ne pateicību, nedz taustāmus materiālos labumus. Savukārt darba kolēģi Vinetu
raksturo, kā atsaucīgu, saprotošu, laipnu un atbildīgu cilvēku, profesionāli savā darba jomā. Ar savu darbu Vineta
ir devusi lielu ieguldījumu pansionāta iemītnieku dzīves
apstākļu uzlabošanā.
Aknīstes vidusskola apbalvošanai nominācijā par profesionālo meistarību izvirza:
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Līgu Mažeiku. Labs cilvēks, izcils direktores vietnieks
savā jomā, aktīvi iesaistās un citus iesaista starptautiskos
E-Twinnig projektos, veiksmīgi vada mācību priekšmeta
„Datorika” aprobāciju un Lego robotikas nodarbības Aknīstes
vidusskolā. Vairākkārt pārstāvējusi Latviju savā nozarē
ārvalstīs. Augsta atbildības sajūta, tolerance, godīgums.
Raksturīga novada popularizēšana Sēlijas pasākumos.
Aknīstes vidusskola apbalvošanai par ilggadīgu un panākumiem vainagotu darbu Aknīstes novadā izvirza
Aknīstes vidusskolas tehnisko darbinieku
Dzintru Sakapilvi. Aknīstes vidusskolā strādā kopš
1988. gada. Apzinīgi un atbildīgi pilda uzticētos pienākumus. Atklāti pauž savu viedokli. Iesaka uzlabojumus tehnisko darbinieku sadzīves apstākļu un darbavietas uzlabošanai. Sabiedriska, iesaistās skolas un pašvaldības organizētajos pasākumos.
Aknīstes vidusskola apbalvošanai par mūža ieguldījumu un īpašiem nopelniem novadā izvirza bijušo Aknīstes
vidusskolas pedagoģi
Ainu Deksni. Aina Deksne Aknīstes vidusskolā strādāja kopš 1969.gada. Bija Aknīstes vidusskolas patriote.
Ar sasniegumiem vadījusi gan skolēnu mācību , gan ārpusstundu darbu. Aktīva skolas, Aknīstes novada un valsts
dzīves dalībniece un organizatore. Aktīvi iesaistijās Latvijas
Atmodas laika pasākumos, ir Latvijas un sava novada patriote. Visus darba gadus ir bijusi sekmīga klases audzinātāja. Talantīga, radoša personība, kuras vadībā veidojušies un izkopti skolēnu talanti gan dejā, gan zīmēšanā,
gan ģeogrāfijā un citās jomās.
Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca par ilggadīgu, pašaizliedzīgu darbu un nozīmīgu devumu garīgi slimu pacientu
sociālo vajadzību risināšanā, ar pacientu integrāciju sabiedrībā apbalvošanai izvirza: Sarmu Ozoliņu. Sarma slimnīcā strādā kopš 1996. gada kā sociālā aprūpētāja. Kaut arī
Sarmas pirmā profesija ir daiļdārzniece, viņa apguva jauno profesiju un 1998.gadā iestājās Rīgas Paula Stradiņa medicīnas skolā sociālo aprūpētāju nodaļā un pēc divu gadu
apmācības kursa ieguva diplomu ar specialitāti „Sociālais
aprūpētājs”. Pie sasniegtā Sarma neapstājās un 2011. Gadā
pabeidza Starptautisko Baltijas akadēmiju, iegūstot bakalaura grādu sociālā darba specialitātē. Sarmas „aizbildniecībā” šobrīd ir 80 rehabilitācijas nodaļas pacienti un viņai vienmēr ir atbilde uz katru viņu jautājumu. Sarmas
Ozoliņas kompetencē ir apzināt un risināt pacientu sociālās vajadzības, analizēt to cēloņus un sekas, identificēt un
nodrošināt pacientu pamatvajadzības un noteikt pacientu
pašaprūpes spējas, kā arī sadarboties ar pacientu ģimenes
locekļiem, likumīgajiem pārstāvjiem, ārstējošajiem ārstiem
un citu ārstniecības procesā iesaistīto personālu. Viņa ir profesionāle savā darbā, prot strādāt komandā. Sarma Ozoliņa
ir aktīvi piedalījusies vairākos Sorosa fonda atbalstītajos
projektos, kuri saistīti ar pacientu integrāciju un sabiedrības informēšanu par garīgi slimu invalīdu problēmām un
vajadzībām. Sarma ir sabiedriski aktīvs cilvēks. Viņa atkārtoti ir piedalījušies novada vēlēšanu komisijas darbā.
Sarma ir piedalījusies Gārsenes amatierteātra sastāvā.
Aknīstes novada pašvaldība nominācijā par mūža ieguldījumu izvirza:
Ādolfu Kravali. Ādolfs lielāko daļu dzīves ir pavadījis
ceļā. Ceļā uz labestību pret saviem kolēģiem, ceļā uz gandrīz visām Latvijas pašvaldībām, ceļā uz raito dejas soli,
ceļā uz mazbērnu panākumiem ...Strādājot Aknīstes novada pašvaldībā, Ādolfs iemantojis atsaucīgākā un izpalīdzīgākā šofera titulu. Katra diena uzsākta ar smaidu un
pozitīvā gaisotnē. Būt laimīgam tā ir kā degviela veiksmei,
tāpēc Ādolfa darba gadi aizvadīti ar lielu atbildības sajūtu un godprātīgi veicot ne tikai šofera, bet arī sagādnieka
pienākumus. Brīvais laiks vadīts izdejot tautu deju soļus
un skanīgi uzdziedot.

Valsts prezidents
18. novembra
svētkos pagodina
uzņēmējus un
pašvaldības
vadītājus
Turpinājums no 1.lpp.
IK ’’Alens S” veiksmīgi pilnveidojot uzņēmējdarbību, devis neizmērojamu ieguldījumu pašvaldības un novada attīstībā.
Uzņēmums nodrošina piecpadsmit darba vietas, sniedzot ēdināšanas un celtniecības pakalpojumus. Pēc daudzu gadu nomas, nu privātīpašumā iegūtas kafejnīcas, viesību zāles un
viesnīcas telpas. Tās ir izremontētas un gaumīgi noformētas. Kafejnīcā iespējams kārtīgi paēst, atzīmēt dažādus dzīves notikumus. Šogad tika atklāta viesnīca, kurā iespējams
nodrošināt nakšņošanu 30 personām.
Aknīstes novada pašvaldība lepojas ar IK ’’Alens S” , jo
uzņēmuma īpašnieki ir cilvēki, uz kuriem vienmēr var paļauties. Daudzu gadu garumā pašvaldībai ar uzņēmumu izveidojusies veiksmīga sadarbība. Novada svētku dalībnieki,
sadraudzības pilsētu delegācijas, vai projektu darba grupas
- visi tiek garšīgi un sātīgi paēdināti. Jau daudzus gadus vasarā tiek ēdināti bērnu vasaras nometņu dalībnieki. Ikviens
pasūtījums tiek izpildīts pēc labākās sirdsapziņas.
IK „Alens S” izveidots 2007. gada 9.augustā, bet par oficiālo datumu tiek minēts 18. novembris- par godu Latvijas
dzimšanas dienai. Šogad uzņēmums svin 10 gadu jubileju.
Jurijs pirmo kapitālu uzņēmuma atvēršanai nopelnīja
Zviedrijā un Dānijā, strādājot un praktizējoties veterinārijā . Inese jau tajā laikā zināja, ka savu dzīvi saistīs ar garšīgiem un skaisti noformētiem ēdieniem, tāpēc apguva konditora un kulināra profesiju. Tajā laikā Aknīstē atbrīvojās
niša uzņēmējdarbībai, un jaunie uzņēmēji nedomājot pieņēma
izaicinājumu. Uzņēmumam ir divas darbības nozares - ēdināšanas pakalpojumu sniegšana un celtniecība. Tā kā tas
ir ģimenes uzņēmums, tad katrs atbild par savu jomu- Inese
par ēdināšanu, Jurijs par celtniecības un remonta darbiem.
Kafejnīcas ,.Kalniņā” vārds ir izskanējis tālu aiz Aknīstes
robežām. Galdi klāti gan Aizkrauklē, Neretā, Daugavpilī,
Jēkabpilī, Alūksnē, un protams, Aknīstes novadā. Tajā laikā, kad Imants Ziedonis ar Dzīvesbiedri Ausmu Kantāni ceļoja pa Aknīstes pusi, lai vāktu materiālus grāmatai
„Leišmalīte”, pusdienoja „Kalniņā” un augsti | ne vērtēja gatavoto. Lūk, grāmatā minēts: „... Aknīstē iebraucām aukstā
marta dienā. Senlatviešu pils stilizācija kalnā, tilts pār
Dienvidsusēju, dekoratīva lokomotīve no apaļkokiem uz bijušā bānīša vaļņa, kafejnīca „Kalnā”, kur var labi paēst...”Arī
uzņēmums sniedz pakalpojumu lielākajos novada pasākumos. Sēlijas dziesmu un deju svētku dalībnieku baudīja
„Kalniņā” gatavotās pusdienas. IK „Alens S” finansiāli atbalsta novada svētkus, labdarības pasākumus. Uzņēmumā
veiksmīgi darbojas arī trīs viņu bērni, kuriem darba tinums
ieaudzināts jau no agras bērnības. Karīna šogad iegūs viesnīcu menedžmenta diplomu, Alens apgūst uzņēmējdarbības
vadību. Agnija vēl mācās Aknīstes vidusskolā, bet no skolas brīvajā laikā palīdz vecākiem. Jurijs un Inese ir pārliecināti, ka viņu bērni, ieguvuši izglītību, atgriezīsies Aknīstē
un kopīgi darbosies uzņēmumā.
L. Prande

“Latvijas valsts pirms 99 gadiem tapa, pateicoties
drosmīgiem lēmumiem. Novēlu jums vienmēr būt tikpat stipriem un drosmīgiem, kā mūsu valsts dibinātāji, pieņemot lēmumus, kas ir svarīgi Latvijas attīstībai,” piektdien, 17. novembrī, sacīja Valsts prezidents Raimonds Vējonis Latvijas proklamēšanas 99.
gadadienai veltītā pieņemšanā uzņēmējiem un pašvaldību vadītājiem Rīgas pilī.

Valsts prezidents uzsvēra, ka uzņēmēji ir aktīvā sabiedrības daļa, kas bagātina valsti, radot inovatīvus produktus un pakalpojumus un veidojot jaunas darba vietas galvaspilsētā Rīgā un Latvijas reģionos. “Paldies, ka
jūs uzņematies risku, ieguldot investīcijas un attīstot
jaunus produktus, tādējādi sekmējot visas valsts attīstību,” uzrunājot klātesošos uzņēmējus, teica Raimonds
Vējonis. Viņš uzsvēra, ka ir nepieciešams radīt veiksmīgu
sadarbību starp uzņēmējiem un pašvaldību, jo tikai tad
var veidoties uzņēmējdarbību stimulējoša vide, kas veicina labklājības līmeņa celšanos valstī.
Valsts prezidents arī izteica pateicību pašvaldībām,
kas rūpējas par savu iedzīvotāju ikdienas vajadzībām.
“Jūs ar savu darbu katru dienu veidojat valsti. Lai notiktu attīstība, ir jāņem vērā valsts intereses un iedzīvotāju vajadzības pašvaldībās, kas nebūt nav vienkāršs
uzdevums,” teica Raimonds Vējonis. Valsts prezidents
turpina tradīciju Valsts svētku laikā novembrī rīkot pieņemšanu pašvaldību vadītājiem un lielākajiem nacionālajiem uzņēmējiem, lai pateiktos par nozīmīgo darbu Latvijas labā.
Informācija un foto http://www.president.lv
No Aknīstes novada uz tikšanos pie Valsts prezidenta tika izvirzīts z/s „Dālderi“ īpašnieks Austris
Vārna.
Apsveicam!
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2017.gada 17. novembrī veselības ministre Anda Čakša veselības nozares darbiniekiem pasniedza Veselības ministrijas Atzinības un Pateicības rakstus, kā arī Ministru kabineta Atzinības rakstu.
Veselības ministrijas Pateicības raksti piešķirti:
Aknīstes psihoneiroloģiskās slimnīcas 5.nodaļas vecākajai māsai Marijai Silaraupei par ilggadēju un apzinīgu
darbu pacientu aprūpē;
Aknīstes psihoneiroloģiskās slimnīcas 6.nodaļas vecākajai māsai Antoņinai Mikitovai par ilggadēju un apzinīgu darbu, sniedzot nozīmīgu ieguldījumu garīgi slimo pacientu aprūpē un rehabilitācijā.

Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā LBAS
apbalvo labākās arodbiedrības
Ik gadu pirms Latvijas dzimšanas
dienas Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) apbalvo tās uzņēmumu
un iestāžu arodbiedrības, kas aizvadītā gada laikā visaktīvāk iestājušās par
darbinieku tiesībām, darba apstākļu un
koplīgumu uzlabošanu.
Šogad pasākums „Labākā arodorganizācija 2017“ notika 15.novembrī
Arodbiedrību namā, Rīgā.
LBAS balvu un Atzinības rakstu par
nozīmīgu ieguldījumu arodbiedrību un
sociālā dialoga attīstībā saņēma
arī Aknīstes psihoneiroloģiskās
slimnīcas arodorganizācija. Tās
priekšsēdētāja Mudīte Moldāne
Apveicam!

Iedzīvotāju projektu
konkurss 2017
noslēdzies
2017.gada maija sākumā Aknīstes novada pašvaldība izsludināja iedzīvotāju projektu konkursu, kura ietvaros varēja saņemt pašvaldības atbalstu dažādu aktivitāšu veikšanai. Projektu idejas varēja iesniegt biedrības, nodibinājumi,
reliģiskās organizācijas, fizisku personu neformālas grupas (3-10 vietējie iedzīvotāji), kuras savu darbību veic
Aknīstes novada teritorijā. Kopumā projektu konkursam
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Reliģiskās organizācijas „Asares evaņģēliski luteriskā draudze” īstenotais projekts „ZAĻAIS DĀRZSplakāti par Asares luterāņu baznīcu un Augškurzemes partizānu pieminekli Informācijas Stendam” ļāva pilnveidot
izveidoto informācijas stendu, kurā tika ievietoti plakāti
- informācija par Asares luterāņu baznīcu ar sadaļu maināmai aktuālai informācijai un vēsturisku saturu par
Augškurzemes partizāniem un pieminekli.

pašvaldība piešķīra EUR 2500, vienam projektam sniedzot
atbalstu EUR 500.
Šogad tika iesniegti 11 iedzīvotāju projekti. Izveidotā komisija tos izvērtēja un izvirzīja 5 projektu idejas. Tā kā vienam no atbalstītajiem projektiem tika prasīta mazāka summa nekā EUR 500.00, tad daļējs finansējums tika piešķirts
vēl vienam projektam. Kopumā apstiprinot 6 projektu iesniegumus.
Projektu idejas lielākoties mērķētas uz vides sakārtošanu un labiekārtošanu. Visiem projektiem kopīgs ir tas,
ka tie ir mērķēti uz to, lai vietējiem iedzīvotājiem būtu ērtāka un kvalitatīvāka dzīvošana.
Biedrības „Kraujieši” īstenotais projekts „SAKĀRTOSIM VIDI, KUR DZĪVOJAM”, uzlaboja daudzdzīvokļu dzīvojamo māju „Kraujas 1”, „Kraujas 2”, „Kraujas
3” un „Kraujas 4” piemāju teritoriju, uzstādot soliņus un
atjaunojot volejbola laukuma vides elementu krāsojumu.
Neformālā grupa „Iedzīvotāju grupa „Aronijas””
īstenotais projekts „Vides sakārtošana Gārsenes pagasta „Aronijās”, ļāva izveidot automašīnu stāvvietu un
nojumi atkritumu konteineriem.

Neformālās grupas „Daudzdzīvokļu mājas
„Dimanti” iedzīvotāji” īstenotais projekts „JAUNAJĀM MĀMIŅĀM DRAUDZĪGAS MĀJAS IEEJAS’, ļāva
sakārtot pie mājas esošās piebrauktuves, tādējādi uzlabojot
piekļūšanas iespējas māmiņām ar bērnu ratiņiem, kā arī
visiem pārējiem mājas iedzīvotājiem.
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Reliģiska organizācija „Aknīstes evanģēliski luteriskā draudze” īstenotais projekts „Ūdensvada
un kanalizācijas pievada izbūve Aknīstes evanģēliski luteriskajai baznīcai” ļāva izbūvēt ūdensvada un kanalizācijas pievadu baznīcas ēkai. Tā kā projektam tika piešķirts daļējs finansējums, tad šī projekta ietvaros tika paveikta tikai daļa no sākotnēji plānotā.
Neformālā grupa „Savējie” īstenotais projekts
„Mēs ceļā uz Latvijas simtgades svētkiem”, īstenotais
projekts ļāva izveidot atpūtas vietu, dažādu pasākumu
svinēšanai. Projekta rezultātā izveidota atpūtas vieta
ar galdu un dārza kamīnu pie trešās nodaļas ēkas, tādējādi uzlabota Aknīstes psihoneiroloģiskās slimnīcas darbinieku un
pacientu dzīves kvalitāte un sakārtota apkārtējā vide.
Projekta īstenošanas laikā tika iegādāti
apaļkoka dārza soli un galds, uzmūrēts
dārza kamīns un ugunskura vieta. Dārza
kamīna izveidošanā pamatā izmantoti dabas materiāli- akmens. Akmeņi savākti
dabā, ieguldot brīvprātīgo darbu.

Līga Līduma
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EDINBURGAS HERCOGA STARPTAUTISKĀ
JAUNIEŠU PAŠIZAUGSMES PROGRAMMA
AWARD
APBALVOŠANAS CEREMONIJA
Š.g., 1.decembrī, VEF kultūras pilī, Rīgā notika
Edinburgas hercoga starptautiskā jauniešu pašizaugsmes
programmas AWARD apbalvošanas ceremonija, kurā ie-

saistījās septiņas jaunietes no Aknīstes, sasniedzot bronzas līmeni – Elīna Bērziņa, Ivonna Iesalniece, Arta Sala,
Gunta Terentjeva, Sintija Zaičenkova, Vineta Strumska un
Elvita Svikša.
Jaunietēm sertifikātu pasniedza programmas AWARD
nacionālā direktore Agra Bērziņa, bet Bronzas līmeņa nozīmīti – “Kokneses fonds” valdes priekšsēdētāja Valda
Auziņa. Pasākumu pagodināja Lielbritānijas vēstnieks
Latvijā Kīts Šenons.
Apbalvošanas ceremonija bija svinīgi, iedvesmojoši un
lieliski noorganizēta! Tajā tika apbalvoti 52 AWARD programmas dalībnieki no dažādām Latvijas AWARD vienībām.
Aknīstes BJC direktore, programmas AWARD
vadītāja Aknīstē, Evija Ķiķēna.
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vx v v
25. novembrī Aknīstes BJC notika-komponista, pedagoga, diriģenta Imanta Mežaraupa atceres pasākums
un rakstnieces Luānas Loinertes grāmatas “Filadelfija:
Imants Mežaraups – dzīvē un mūzikā” prezentācija, ko
laidis klajā apgāds „Jumava”. Pirms grāmatas prezentācijas nelielā koncertā tika izpildītas Imanta Mežaraupa
kompozīcijas, kā arī viņam veltītie mūziķu priekšnesumi.
Pasākumu organizēja Imanta Mežaraupa daiļrades
atbalsta fonds sadarbībā ar apgādu „Jumava”
un Aknīstes novada pašvaldību.

vx v v
Par Aknīstes
māju vēsturi
Pateicība visiem, kuri atsaucās Aknīstes Novadpētniecības
muzeja aicinājumam par arhitektūras mantojuma saglabāšanu novadā. Pateicība par iesūtītajām fotogrāfijām un
aicinājumiem uz saviem īpašumiem, lai tur safotografētu
aizejošo vēsturi.
Uzsveru, ka šis aicinājums vēl joprojām ir spēkā! Joprojām
no visa Aknīstes novada teritorijas tiek gaidītas fotogrāfijas ar māju durvīm, rokturiem, krāsnīm, logiem, rūtotām
verandām …. un visas mājas kopējais foto (arī pirtiņas, kūtiņas, klētis utt.) – ja vien tur redzams kaut kas no aizejošā
laika būvniecības liecībām.
Papildus augšminētajam, V.Ancīša Aknīstes bibliotēka un Aknīstes Novadpētniecības muzejs veic jaunu, kopīgu izpētes darbu – Aknīstes māju vēstures apkopošanu. Ir daļēji apkopota (bet noteikti vēl papildināma!)
Dzirnavu un Augšzemes ielas māju vēsture. Paldies Olgai
Voitiškei , Ausmai Bērziņai , Pēterim Siatkovskim par dalīšanos zināšanās!
Mazs ieskats tajā, ko esam uzzinājuši par Aknīstes mājām.
Dzirnavu iela 12 (iepretim Veco ļaužu namam) – pārvesta māja: Gārsenes pagastā bija māja „Zemgaļi”, ko pārveda uz Aknīsti, pirms tam uz Sibīriju izvedot tās saimniekus Dumbrus. Māja Aknīstē uzcelta pēc 1951.gada.
Sākotnēji šeit atradies kurināmā kantoris (iespējams, ka
te veica uzskaiti par malkas patēriņu utt.), tad Aknīstes
slimnīcas Terapijas nodaļa. Pēc 1956.gada māju sadalīja
dzīvokļos, no kuriem vienu dzīvokli piešķīra arī izsūtīto saimnieku Dumbru meitai Ritai Dumbrei.
Dzirnavu iela 5 – ebreja Jozefa Rozentāla celts īpašums.
Šeit dzīvojuši 4 Rozentāla ģimenes cilvēki – 1.stāvā bijis
drogu veikals (aptieka), 2.stāvā – Rozentālu dzīvoklis. Drogu
25. novembrī Aknīstes vidusskolā notika NOVEMBRA
KAUSS VOLEJBOLĀ. Šogad sacensībās piedalījās ne tikai
ilggadēji sportisti, bet arī jauniešu komandas. Spēlētāju vidū
bija divas jauniešu komandas no Aknīstes un meiteņu komanda no Neretas. Tas nozīmē, ka volejbola spēles tradīcijas turpinās.
Kausi tika sadalīti sekojoši:
Vīriešiem:
1. vieta komandai „Aknīste1“
2. vieta komandai „Aknīste 2“
3. vieta komandai „Pret“ no Jēkabpils.
Sievietēm:
1. vieta komandai „Jēkabpils“
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veikalā varēja „nūpirkt ļūti lobu kremu prīkš ģeimja” – tā
A.Kalnaģeidāne no „Virzām”. Pēc 1945.gada līdz Aknīstes
rajona izveidošanai te atradās Aknīstes slimnīca; 1970tajos gados – Aknīstes vidusskolas internāts, 1990to gadu
1.pusē – Zemessardzes štābs un dzīvokļi; vēlāk izveidots
sociālo pakalpojumu centrs „Saulesstars” un ēdnīca; tagad
– frizētava, veļas mazgāšanas vieta, Senioru centrs, interešu kopas „Aknīstes adatiņas” centrs.
Augšzemes 34 (pie apaļā reklāmas staba) – ebreju celtā māja. No 1950. līdz 1957.gadam ēka bija Aknīstes tipogrāfija; 1.stāvā iespieda vietējo laikrakstu „Aknistes
Komunars”, 2.stāvā bija laikraksta redakcija un Aknīstes
MTS (mašīnu – traktoru stacijas) direktora dzīvoklis. Vēlāk
sadalīta dzīvokļos.
Augšzemes 25 – pārvesta māja. Gārsenes pagastā
1930tajos gados celtā mežsarga Kalnieša māja „Gailīši” pārvesta un Aknīstē uzcelta aptuveni 1950.gadā. Gārsenē
„Gailīšu” mājai bijis blakus uzbūvēts liels un jauns šķūnis – tas, lai pilnībā iznīcinātu bijušo saimniecību, atvests
uz Aknīstes vidusskolu apkurei. Vēlāk, jau Aknīstē, šajā
mājā dzīvojis vācu valodas skolotājs Alberts Mežaraups.
Apzināmies, ka mūsu savāktā vēsture ne tuvu nav pilnīga, tamdēļ aicinām Jūs - ikvienu aknīstieti, informēt muzeju vai bibliotēku par savu mājas vēsturi.
Gaidām ziņas par katru māju, kas atrodas Aknīstē:
celšanas gads (der arī aptuveni dati),
kas mājā atradies/dzīvojis pirms jums,
kas mājā atrodas/dzīvo mūsdienās.
Protams, ja ir vēsturiskais mājas foto un mūsdienu
foto – gaidām arī tos!
Nāciet, rakstiet vai zvaniet uz V.Ancīša Aknīstes
bibliotēku Marija Čūrišķei – marija@inbox.lv ; tālrunis:
26629773 vai uz Aknīstes Novadpētniecības muzeju Līgai
Jaujeniecei – muzejs@akniste.lv; tālrunis: 26436978.
Līga Jaujeniece,
Aknīstes Novadpētniecības muzeja vadītāja
2. vieta komandai „Aknīste“
3. vieta Komandai „ Nereta“.

Mēs paši esam savas
laimes kalēji

Susējas pamatskola un skolēni bišu dravā
foto no Aknīstes Novadpētniecības muzeja krājuma,
inv.nr. AKM 474-1/9
Pieminot un atceroties Susējas pagasta pamatskolas skolotājus, vispirms ir jāmin Skolas pārzinis Jānis Šīmanis.
Dzimis 1885. gada Gārsenes pagastā zemnieku ģimenē.
Pabeidzis Gārsenes pamatskolu, mācījies Subates pilsētas
skolā, un to beidzis, skolojies Baltijas skolotāju seminārā,
iegūstot skolotāja diplomu. Pēc pirmā pasaules kara beigām,
strādāja par skolas pārzini, bet visilgāk Susējas pagasta sešgadīgajā pamatskolā. Veicot pedagoģisko darbu, vienlaicīgi aktīvi darbojies pagasta sabiedriskajā dzīvē- vadīja kori,
veica režisora pienākumus tautas nama teātra pulciņā.
1944. gada ziemā arestēts, tiesāts un izsūtīts kā neuzticams pedagogs un citādi domājošs pasniedzējs.
Pamatskolā viņš pasniedza darbmācības priekšmetu, zīmēšanas un ticības mācību. No izsūtījuma nav atgriezies.
1941. gada 14. jūnijā tika izsūtīta glītrakstīšanas, dziedāšanas un vācu valodas pasniedzēju Jorcika. Viņas vīrs
bija turīgs zemnieks pagastā. No izsūtījuma nav atgriezies.

Tagad atrodoties uz Jaunā gada sliekšņa, iesoļojot valsts
simtgadē, atceros savas skolas gaitas, skolas biedrus un
skolotājus laiku lokos. Sākot ar Latvijas brīvvalsts gadiem,
skolas notikumiem- mācību gada katra skolas nedēļa sākās skolas lielajā zālē ar reliģisku dziesmu “Dievs, Kungs
ir mūsu stiprā pils”. Tas radīja skolēnos svinīgu noskaņojumu. Svētku dienās skolas pasākumos skanēja valsts himna ‘’Dievs svētī Latviju”. Skolas pagalmā zaļoja K. Ulmaņa
un J. Baloža stādītie ozoliņi, kurus pirmajā okupācijas gadā
izrāva. Jau ar pirmajām skolas dienām brīvvalsts laikā es
lepojos ar savu skolas formas tērpu, cepuri- zils audums,
spožs cepures nags un cepurei apjozta sudrabota josta. Jau
pirmskara skolas dotās zināšanas mandeva izpratni par
patriotismu, dzimtenes mīlestību, darba nozīmīgumu un
izglītības svarīgumu.
Šī izpratne lieti noderēja raibajos dzīves ceļos.
Grāmatas un mācību līdzekļus gādāja vecāki. Skolā atrādās kopmītne, kopgalds, kā arī neliels dārzs, kur skolēni
audzēja dārzeņus kopgalda vajadzībām. Kopgaldam produktus sagādāja vecāki.
Pirmajā okupācijas gadā vajadzēja dziedāt
“Internacionāli”, mācīties krievu valodu, vingrošanas stundas svarīgas kā pionieru pulciņi.
Vācu okupācijas laikā skolas pasākumos dziedājām
“Deutschland, Deutschland”, cītīgi mācījāmies vācu valodu.
Ienākot padomju armijai, Latvijā tiek ieviesta lielā nodokļu sistēma, kas dzina zemniekus nabadzībā, sekoja kolhozu dibināšana ar zemu darba atlīdzību.
1949. gads raksturīgs ar izsūtīšanu uz Sibīriju daudziem
pagasta zemniekiem. Daudzi okupācijas gadi tagad pieder
pagātnei. Jaunā paaudze par to maz ko zina.
Šobrīd mums visiem- maziem un lieliem, jauniem un veciem, pārvarot šīs dienas grūtības, der zināt: grūti- tas nozīmē dzīvot, mācīties, strādāt, rūdīt savu raksturu. Patriotisma,
dzimtenes mīlestības, laimes atslēdziņa ir mūsu pašu rokās.
Mēs paši esam savas laimes kalēji, valsts neatkarības
sargi. Ikvienam ir jāuzdod sev jautājums, ko mēs dodam
savai dzimtenei, valstij.
Pēteris Siatkovskis, Valmierā
(bijušais Aknīstes tipogrāfijas burtlicis)

V. Ancīša Aknīstes bibliotēkās jaunieguvumi novembrī
Īvāns, Dainis, 1955-. Garaspēka zemes atgūšana: trešā atmoda
Kalniete, Sandra, 1952-. Cinītis : [atmiņas]: autobiogrāfiska
proza
Vītols, Vilis, 1934-. Pārdomas par Krieviju
Meža enciklopēdija
Štrāls, Kārlis. Karš : romāns
Auleja, Helēna. Jūtu neprāts: romāns
Zembergs, Imants, 1939-. Likteņa nolemtie: romāns
Priede, Dace, 1954-. Saule špagas asmenī : divās grāmatās
Klinkerte, Lilita Maija, 1944-. Margarita Stāraste. Post
Scriptum: biogrāfija
Korija, Džeina. Asinsmāsas : romāns
Teilora Bredforda, Barbara. Kavendonas sievietes : 19261929 : triloģijas otrā grāmata
Freimanis, Aivars, 1936-. Katls: autobiogrāfiska proza
Keplers, Lārss. Paganīni līgums : zviedru kriminālromāns
Cepīte, Inguna, 1960-. Ulsiks: autobiogrāfiska proza
Puče, Armands, 1968-. Kurtizānes apakšveļa: detektīvromāns
Eljota, Ketrina. Par pagājušo nakti... : romāns
Vaita, Kārena. Vēja čuksti stikla lauskās : romāns
Lekberga, Kamilla. Guldītie eņģeļi : [detektīvromāns]
Sendija, Klēra. Ne gluži ideāla ģimene: romāns

Lāgerkrancs, Dāvids. Meitene, kas meklēja savu ēnu : Stīga
Lārsona Millenium sērijas turpinājums
Remess, Andžils, 1938-. Kara ēna sekoja man : kokrūpnieka
dēla vaļsirdības
Tomaševskis, Jānis, 1985-. Neatkarības čuksti: Latviešu
Pagaidu Nacionālās padomes vēsture
Šneps-Šneppe, Manfrēds. Latviešu strēlnieki : Rīgas revolūcija 1917
Latvijas leģendas : par cilvēkiem, kas dara Latviju lielāku
Bērnu un jauniešu literatūra
Garā pupa : dzejas gadagrāmata bērniem
Skotons, Robs. Runcis Puncis un bibliotēkā nenodotā grāmata : pēc Roba Skotona bestsellera
Skotons, Robs. Runča Punča skolas superbrauciens
Mieze, Elizabete. Lapsiks dodas meklēt laimi
Dr. Seuss. Glaunais runcis: dzeja
Kinnijs, Džefs. Grega dienasgrāmata. : romāns ar karikatūrām
Vesta, Keisija. P.S. Tu man patīc : romāns
Jakovenko, Ļubova. Reiz dzīvoja Mobīlītis
Curto, Rosa M. Šūšanas darbiņi bērniem
Patersons, Džeimss. Pamatskola: kā es izdzīvoju cīņā ar
huligāniem, brokoļiem un čūsku kalnu
Skerijs, Ričards. Auto un citi braucamie
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Lai Jaunais gads paver durvis jaunām virsotnēm,
lieliem izaicinājumiem, drosmīgām idejām
un labiem darbiem.
Sveicam skolēnus, visus bijušos un
esošos darbiniekus, vecākus svētkos.
Aknīstes vidusskolas kolektīvs.

f f f
Aizrit pēdējās aizejošā gada dienas un noslēdzas šī mācību gada pirmais pusgads. Tas ir paskrējis vienā acumirklī,
jo pie mums katra diena ir svētki ar jaunām uzvarām, panākumiem. Kādam tas ir iemācīts burtiņš, cipariņš, ir sasiets pirmais mezgls, uzvilkta svītriņa, iemācīta dziesmiņa, aizpogāta pirmā poga, kūlenis, pasacīts vārdiņš un kādi
vēl darbiņi tik nav paveikti, tos pat varētu nosaukt par varoņdarbiem. Skolotājām tas gan ir milzīgs darbs, jo ir jābūt gan psiholoģēm, aktierisēm, dziedātājām, māksliniecēm, vienlaikus arī mammām, kas pamīļo, pažēlo.
Esam atklājuši jaunu, skaistu rotaļu laukumiņu, kur
tagad pastaigu laikā varam aktīvi darboties. Ar dziesmām
dejām un rotaļām esam svinējuši Miķeļus, Mārtiņus.
Aicinājām ciemos deputātus, kur rādījām, kā mēs apgūstam
jaunas prasmes un iemaņas, nostiprinām jau apgūto. Tēvu
dienā sportojām kopā ar tētiem, no papīra gatavojām cepures, uzrīkojām salūtu, saposām viņus ar skaistām kaklasaitēm un samīļojām. Folkloras dienā iepazināmies ar
latviešu tautas folkloras bagātībām: pasakām, tautasdziesmām, tautas rotaļām un citiem folkloras veidiem.
Sirsnīgā atmosfērā kopā ar Sprīdīti svinējām Latvijas dzimšanas dienu, kur ,,ceļojām” pa Latvijas kalniem, pļavām,
mežiem, upēm un ezeriem, pat pabijām Rīgā. Kopā ar
Karlsonu, Pepiju Garzeķi, brālīti, Bokas jaunkundzi atzīmējām Astrīdas Lindgrēnas 110. dzimšanas dienu un iemācījāmies daudzas gudrības, piemēram, to, ka vislabākās zāles pret slimībām ir konfektes, cepumi un šokolāde. Pēc Karlsona ieteikuma slimību profilaksei mielojāmies ar pašu gatavotām tortēm, kuras bija pagatavojušas
katra grupiņa, kopumā četras. Ceru, ka būsim imūni pret
visiem vīrusiem un kaitēm vismaz līdz Ziemassvētkiem,
kad atkal varēs uzņemt jaunu profilakses devu.
Arī paši svinam savas dzimšanas un vārda dienas, jo mūsu
vecumā katrs gadiņš ir nozīmīgs un svarīgs, it īpaši jau vecumā, kad gadu skaitli varam parādīt uz vienas rokas pirkstiem un arī katram savs vārdiņš ir skaists, īpašs un svarīgs. Ja ņem vērā to, ka iestādi apmeklē 87 bērni, tad sareizinot to ar divi, iznāk tā, ka 174 dienas gadā mums ir jāsvin savi svētki. Vai kāds vēl teiks, ka bērnudārzā ir slikti?!
Tāpat pie mums ir viesojies cirks un Riko lelles ar koncertprogammu. Arī paši esam ciemojušies veco ļaužu namā,
kur bērni iepriecināja sirmās māmuliņas ar koncertu, pašdarinātām atklātnītēm un gardumiem. Katru dienu sagaidām kā brīnumu, jo mūsu mazie paši ir īsti brīnumiņi, katrs ar savu prieka dzirksti, ar savu varēšanu un nevarēšanu, ar saviem niķiem un stiķiem, ar savu zinātkāri, un mums pieaugušajiem ir jāatrod pieeja, jāprot runāt viņu valodā. Liels paldies vecākiem, kuri mums uztic savus mīļumus, daļiņu no savas sirds, paļaujas uz mums.
Ticiet, mēs cenšamies no visas sirds, lai jūsu bērni kļūtu
par gudriem, krietniem, pieklājīgiem, iejūtīgiem, godīgiem
cilvēkiem.
Vislielākos pateicības vārdus gribu teikt skolotājām, par
izdomu, pacietību, neatlaidību un milzīgo mīlestību pret
bērniem un savu darbu. Ja teātra režisors gadā iestudē tikai dažas teātra izrādes, tad skolotājām tas ir jādara katru dienu un pie tam ir jāprot improvizēt, jo nevienā mirklī nevar zināt, kā viss saplānotais var ,,noiet greizi” un
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pēkšņi ir jāmeklē izeja neparedzētai situācijai. Tas ir milzīgs un grūts darbs, jo citādi bērniem nebūs interesanti,
viņi neieklausīsies teiktajā un līdz ar to izglītojošais process
nenotiks. Raugoties no malas, iespējams, tas šķiet pavisam
vienkārši un interesanti. Interesanti - jā, bet ne vienkārši.
Tāpat milzīgs ir arī tehniskā personāla ieguldījums, jo šie
cilvēki rūpējas par bērnu labsajūtu, tīrību un kārtību iestādē, bet ne tikai, ja nepieciešams, tad iet palīgā mazulīšus
saģērbt pastaigai, teātri uzspēlēt, kādu masku sašūt vai izadīt, vai kādu citu darbiņu padarīt. Pie mums neviens pienākumu aprakstos īpaši nelūkojas, ja vajag, tad dara, priecājoties par to, ka bērniem patīk, ka viņi ir laimīgi.
Jaunajā gadā gan mazajiem, gan lielajiem mūsu ,,bišu
stropa” iemītniekiem novēlu pacietību, izturību, daudz jaunu atklājumu un baltus, baltus svētkus, ar daudziem skaistiem sniegavīriem pagalmos! Laimīgu, labiem notikumiem,
skaistiem mirkļiem bagātu Jauno gadu!
Aknīstes novada pašvaldības
PII ,,Bitīte” vadītājas v.i. Sandra Plikša

f f f
Cīenījamie aknīstieši un novada iedzīvotāji,
lai nākamajā gadā visas vēlmes piepildītos,
ņemiet visskaistāko aukliņu un iesieniet tajā mezgliņus:
mezgliņu par katru mīļu cilvēciņu,
mezgliņu par labām domām un apņemšanos,
mezgliņu par to, kas jums visvairāk pietrūkst,
mezgliņu par... nu, to jau jūs zināt labāk.
Lai balti, jauki un priecīgi Ziemassvētki tuvu un mīļu
cilvēku pulkā!
Jaunajā gadā, lai eņģeļi piepilda sapņus, palīdz sasniegt
mērķus un sargā katru no mums, mūsu ģimeni un mūsu
Latviju!
Aknīstes novada pašvaldības
PII ,,Bitīte” kolektīvs

f f f

Ziemassvētku noskaņas
Asares pamatskolā
Kas ir Ziemassvētki? Uz šo jautājumu atbildēja Asares
pamatskolas skolēni.
Man Ziemassvētki ir sniegs un Salavecis, kurš nāk pie
mums ciemos. Visi svin Ziemassvētkus!
Ziemassvētki ir skaisti svētki. Daudz sniega un Salavecis
, kurš nāk uz skolu. Visi dāvina viens otram dāvanas. Mājās
ciemos nāk rūķi, kuri atnes dāvanas. Ziemassvētkos man
patīk skolā uzstāties - piedalīties lugā, dziedāt un dejot.
Man ziemassvētki ir viskrāšņākie, skaistākie, baltākie
un mīļākie svētki.
Man Ziemassvētki atnāk ar baltu sniegu. Ģimenēm ir
prieks, jo var nest eglīti, kuru bērni var rotāt. Zem eglītes
tiek liktas dāvanas. Ziemassvētkos sabrauc ciemiņi, un visi
var svinēt Ziemassvētkus.
Ziemassvētki saistās ar dāvanām un ģimenes saticību,
kā arī ar mandarīniem un piparkūkām.
Ziemassvētki ir Jēzus dzimšana.
Man Ziemassvētki ir svētki, kuros var radoši izpausties
un pavadīt skaistu, burvīgu laiku ar draugiem, kopā ar ģimeni rotāt eglīti. Tā ir mandarīnu smarža , skolas eglīte
un baltais sniegs.
Ziemassvētki ir cerību un laimes laiks, ko visi gaida.

Novēlējumi Ziemassvētkos
Baltais Ziemassvētku brīnums
Klusi dvēselē ienāk:
Ar ticību – baltās sniega kupenās,
Ar cerību – svecītes gaismiņā,
Ar smaidu – ikvienā saules stariņā,
Ar gandarījumu - piparkūku smaržā,
Ar mīlestību – ikvienā sirsniņā.
Vienmēr gribas vēlēt tik daudz, bet šoreiz – līdzcietību,
labestību, izturību un gaišiem mirkļiem dāsnu nākamo 2018.
gadu.
Asares pamatskolas Administrācija.

f f f
Ikreiz, kad tu uzsmaidi savam tuvākajam un piedāvā
viņam savu roku,
Kad tu apklusti, lai kādu uzklausītu, iestājas Tavi
Ziemassvētki...
(Māte Terēze)
Būsim drosmīgi un nebaidīsimies runāt Mīlestības valodu, lai mūsu ģimenēs jūt, kā viens otru mīl.
Veltīsim laiku pabūt kopā, apskausim viens otru, dāvāsim
uzmanības apliecinājumus ar dāvanām, savu mīlestību un
kopā būšanu!!!!!
Skolotāja Ilze

f f f
SMAIDS
neko nemaksā, bet dara tik daudz,
padara bagātākus saņēmējus, nepadarot nabagākus devējus,
ilgst vienu mirkli, bet atmiņas par to var saglabāties visu
mūžu,
tas atnes laimi mājās, labvēlības atmosfēru darījumos,
kalpo par paroli draugiem,
tā ir atelpa nogurušajam, cerību stars- izmisušajam, saules siltums- noskumušajam un labākais no dabiskajiem
līdzekļiem pret bēdām.
Taču to nevar ne nopirkt, ne izlūgties, ne aizņemties, ne
nozagt, jo tā ir bagātība, kura nedos nevienam labumu, ja
vien netiks dota no tīras sirds.
Jaunajā 2018.gadā novēlu:
lai pietiek smaidu, pietiek pacietības, gribasspēka, lai turas veselība, lai valda saticība un mīlestība jūsu ģimenēs!
Lai skaisti Ziemassvētki!
Skolotāja Kristīne

f f f
Ikvienam no mums svētku sajūtu dod egļu mirdzums,
piparkūku smarža un karstvīna aromāts. Ikviens no mums
ir spējīgs sagādāt prieka un laimes mirkli otram. Tad atcerēsimies par to pēc iespējas biežāk, jo, darot priecīgus citus, arī mēs paši kļūstam priecīgāki.
Skolotāja Iveta

f f f

... saskatīt Ziemassvētku brīnumu katrā lietā un notikumā, pat vissīkākajā . lai Ziemassvētku brīnums un miers
ienāk Jūsu mājās un dvēselē!
Skolotāja Iveta

f f f
Es palūgšu baltajam eņģelim,
Kurš man tik pazīstams šķiet Lai aiziet pie Tevis un palūko,
Kā Tev šais Ziemassvētkos iet?
Lai uzliek roku uz pleca,
Un nekad vairs nenoņem nost.
Lai liktens asie zobi,
Jaunas brūces vairs nespēj kost.
Es palūgšu baltajam eņģelim,
Kurš man tik pazīstams šķiet Lai pēc tumsas atnāk gaisma,
Un projām vairs neaiziet!
Lai Ziemassvētku brīnums piepilda vispārdrošākos sapņus! Radošu, panākumiem bagātu 2018. gadu!
Asares pagasta pārvalde, k/n, bibliotēka

f f f
Paturi ilgāk kādu no mirkļiem,
Atrodi sirdī tam vietu.
Lai ar svētku patieso prieku
Gaišāks tālāk tu ietu.“
Novēlu visiem, lai Ziemassvētku miers un klusums dod
spēku visu cerību un domu piepildījumam Jaunajā gadā!
Ar cieņu,
Inita Lejiņa
Gārsenes pagasta bibliotēkas vadītāja

f f f
Lai Adventa laika klusumā un mierā, lai starp
Ziemassvētku brīnumsvecītēm un prieku, lai starp
Jaunā gada salūtu un kūkām, atrodam mēs tikai vienu –
dāvanu ilgoties pēc Bērniņa Jēzus ienākšanas katra mūsu
sirdī, arī to sirdīs, kam šķiet, ka tajā Tam nav vietas.
Gaišus svētkus!
Aknīstes Novadpētniecības muzejs

f f f
Pienācis laiks, kad zvaigžņu
Putekļi nogulst zem kājām
Un egle mirdz gaiši katrā mājā,
Kad klusi pa durvīm ienāk prieks...
Šajā svētku laikā vēlos pateikties tiem novada ļaudīm, kuri tic, uzticas un atbalsta vēlētāju apvienības
“Vienoti novada izaugsmei” idejas ieceres un darbus. Ticu,
ka pateicoties jūsu atbalstam, izdosies iecerētais un mazie ikdienas darbi soli pa solim veidos lielus sasniegumus.
Paldies tiem novada domes darbiniekiem un iedzīvotājiem, kuri ar savu darbu, padomu un labajām domām bija
kopā ar mani, veicot domes priekšsēdētāja vietnieka pienākumus.
Ikvienam novada iedzīvotājam no sirds novēlu veselību,
svētītus Ziemassvētkus, gaismas, veiksmes un labestības
pilnu Jauno gadu!
Aknīstes novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Jānis Vanags

15

f f f
„Katrs rīts jāiztin no iesaiņojuma kā negaidīta
Ziemassvētku dāvana. Kopš acis vaļā, pirksti nepacietībā
pieskaras aukliņu galiem, gribot ātrāk, ātrāk, ātrāk tikt
klāt, uzzināt iesaiņojumā ieslēpto.
Patiesi kā Ziemassvētkos: katru rītu gaisā strāvo satraukuma un neziņas smarža. Kas notiks? Kas šodienai paredzēts, kā nebūs, kas būs?
Lēnām atrādās dienas dāvanā ieslēptais: steiga, nevaļa, maza piebremzēšana, nobrāzums, plāksteris, nieka nozagts mirklītis sev, cerības, vilšanās, ieskriešana strupceļā,
atkal izkļūšana ārā....
Tiešām tā ir: katrs jauns rīts dod veselu dāvanu kalnu.
Viss pārējais manā – dāvanu izsaiņotājas un dāvanu apdzīvotājas ziņā.”
Šo Maijas Laukmanes skaisto domu pavedienu dāvinu
ikvienam svētku gaidīšanas laikā. Lai ikkatrs spēj gudri
izmantot viņam dotās dzīves dāvanas, atceroties, ka arī vispelēkākā rutīnas darbdiena ir dāsna un dārga dāvana. Ja
vēl izdotos kaut mazu, sirsnīgu nieku paveikt kāda cita cilvēka labā, tā būtu vēl viena vērtīga dāvana sev pašam.
Gaišus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!
Deputāte Aija Kurkliete

f f f
Ticu liktenim un ticu savai zvaigznei,
Ticu cilvēkiem, sapņiem, dotajam vārdam
Un Jaungada naktī izlietai laimei.
Ticu, ka pati Māra man rakstainas villaines auž,
Ko cerībām pārklāt, kur asaras slaucīt,
Kad šaubu vai baiļu velniņi grauž.
Ticu tam spēkam, kas augšup mūs ceļ,
Tam zaļajam asnam, kas, spītējot salnām,
No jauna vēl spēcīgāk zeļ.
/Irisa Puidze/
Gadu mijā katram ir iespēja mainīties – vairāk ticēt sev
un savai veiksmei. Tā ir skaistākā dāvana sev. Lai daudz
radošu dienu Jaunajā gadā!
Deputāte Sandra Vārslavāne

cējušies, lai paveiktu kādu kopēju mērķi, nevis, lai patiktu viens otram. Protams, jebkuri darbi veiksies labāk, ja
kolektīvā valdīs saskaņa un draudzīga atmosfēra. Kādam
par to jārūpējas? Jā. Bet, ja tas tā nav, tad situāciju var
glābt lietišķa un profesionāla attieksme vienam pret otru.
Arī ieklausīšanās otrā.
Lai gada tumšākajā laikā TEV gaismas stariņš tiek.
Tici sapnim - tas piepildīsies.
Ceri uz brīnumu - un tas nāks.
Mīli! Un pasaule atsmaidīs pretīm daudz sirsnīgāk.
Piedod tiem, kas pāri tev darījuši.
Uzsmaidi tiem, kas tevi aizmirsuši.
Pasaki labu vārdu tiem, kas tevi nolieguši.
Atver durvis tiem, kas savējās tavā priekšā aizvēruši.
Gaišu un labestības piepildītu Ziemassvētku laiku!
Deputāte Skaidrīte Pudāne

f f f
Lai Zvaigžņu lietus Ziemassvētku naktī nes skaistāko
domu un vēlējumu piepildījumu! Lai sirds veras priekam
un mīlestībai!
Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!
Deputāts Inārs Čāmāns.

f f f
Lai Ziemassvētki Jums atnes ticību tam, ko visvairāk
vēlaties, bet Jaunajā gadā – lai ir spēks un drosme šo vēlmi piepildīt!
Deputāts Viktors Žukovskis.

f f f
Tu, cilvēks, ikdienas steigā skriedams, satiec kaimiņus,
kolēģus, vienkārši foršus cilvēkus, pamet ātro „čau!“ un skrien
tālāk. Brīžiem nav laika pat pajautāt - kā tad sviežas?
Kā pašam, ko bērni......
Nu labi, ka tagad ir WhatAppi, Messendžeri, Feisbuki,
Twiteri un Instagrammas,
kur draugiem var iemest apsveikumu ar lielu rožu klēpi.
Kaut kāda izeja tā jau, protams, ir...
Tuvojas gada vissirsnīgākie svētki, kad gribas domāt īpaši labas domas,
kad rodas sajūta, ka cilvēki viens otram uzsmaida daudz
sirsnīgāk un patiesāk,
kad liekulīgie pierimst, kad dusmīgais kļūst labsirdīgs, bet
drūmais omulīgāks un
melim pienācis laiks teikt taisnību...
Tas ir laiks, kad ES vēlos atvainoties, ja esmu kādam pāri
nodarījusi un piedodu tam, kurš mani sāpinājis.
Viss jau mūsos pašos - kā rīkosimies, uz ko tieksimies, tā
arī svētkus svinēsim!
Puse gada pagājusi, kopš domē darbojas jaunais deputātu sasaukums.
Taustāmies. Meklējam atbildes uz jautājumiem. Šo to nojaucam, kas iepriekš labi iesākts.
Bieži vien ambīcijas lielākas par varēšanu... Bet tā jau ir
- par politiķiem nepiedzimst neviens!
Taču mums ikvienam jāpatur prātā, ka pamatā esam pul-
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f f f
Lai katrs Jūsu vārds būtu mierpilns, laipns un iejūtīgs,
lai katra jūsu rīcība mazinātu slikto un vairotu labo!
Seno indiešu teiciens
Sveicu visus Aknīstes novada iedzīvotājus ar gaidāmajiem
Ziemassvētkiem! Lai katra sirdī piedzimst mazs Kristus bērniņš!
Mūsu novadnieks Valdis Kupris ir teicis: “Pats dārgākais ir laiks, ko tu vari otram dot.” Novēlu ikkatram Aknīstes
novada iedzīvotājam - atrast laiku, lai veltītu saviem mīļajiem; atvēlēt brīžus, lai kādam palīdzētu, kad tas visvairāk
nepieciešams; ziedot tik dārgo laiku, lai darbotos novada
un valsts labā!
Laimīgu Jauno 2018.gadu!
Aknīstes BJC direktore Evija Ķiķēna.
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Atļauj šodien saviem
gadiem ziedēt
kā ziedlapiņām, kuras
saulē plaukst,
Atļauj šodien saviem
gadiem skanēt
kā melodijai, kura sirdī
šalc.
Ļauj kādam sapnim šodien zvaigznēs mirdzēt,
Lai dienu skrejā tie pie
tevis trauc!
/A.Āre/
Sveicam
Veltu Mikutāni
skaistajā jubilejā!
Bijušās kolēģes
Ināra un Dzintra.

Ieskaties… kā mēnesgaismā sasmaidās zvaigznes,
kā vientuļā naktī sniegotie klajumi mirdz.
Ieklausies… kā meža gariņš sniega vizuļus sijā,
kā debesu dzīlēs mūžīgi dun Tava sirds.
Pasmaidi… par pasaules priekiem un niekiem
par blēdīgām acīm, kas zibina pusnakts sejā.
Mana pasaule… tā atveras Tevī,
Tu esi tas, ko Ziemsvētkos lūdz mana sirds.
/Māra Bitāne/

Irmai Eglītei, Ērikai Lesinskai,
veikala “Simona” laipnajām pārdevējām Inārai, Marikai, Ritai, Dacei, Ingai
un manām bijušajām kolēģēm
Veltai un Silvijai.

Lai Ziemassvētku svētsvinīgais
starojums ievada gaišu
un panākumiem bagātu
Jauno gadu!
Ināra Aknīstē.
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Projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai” ietvaros
notiek Lego robotikas pulciņš
Aknīstes vidusskolā 2017./2018.m.g. tiek realizēts ES fondu līdzfinansētais un VISC īstenotais projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (SAM832), kura
mērķis skolā ir veicināt individuālās mācību pieejas attīstību skolēniem , tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences
un mācību sasniegumus.

robotikas sacensību FLL sezona „Animal Allies”. Arī šogad
mums ir iespēja turpināt pilnveidoties robotikas apgūšanā,
piedaloties jaunajā sezonas tēmā „HydroDynamics/Ūdens
Dinamika”. Paralēli sacensību gatavošanās uzdevumiem- misiju veikšanai, 5.-7.klašu skolēni apgūst robotu konstruēšanas un programmēšanas prasmes, kā arī pašizziņas, pašvadības, domāšanas, radošuma un digitālās prasmes ( jaunās kompetenču pieejas caurviju prasmes).
Skolēniem ir pietiekami liels ārpusstundu nodarbību piedāvājums gan skolā, gan Aknīstes BJC, gan mākslas un
mūzikas skolu filiālēs, tomēr Lego robotikas pulciņš ir iecienīts un skolēnu apmeklēts.
Cerams, ka šādā veidā izdosies jauno paaudzi ieinteresēt vairāk pievērsties eksaktajām zinībām, bet nākotnē vairot tik iztrūkstošos inženierzinību speciālistus darba tirgū.
Aknīstes vidusskolas informātika/datorikas skolotāja
Līga Mažeika

Projekta ietvaros notiek individuālās konsultācijas STEM
priekšmetos- fizikā, ķīmijā, bioloģijā un matemātikā talantīgajiem skolēniem, praktiskās nodarbības vide jomā– dabaszinībās un fizikā, un ārpusstundu nodarbības Lego Robotikā
vispārējo spēju skolēniem .
Pateicoties Aknīstes novada pašvaldības finansējumam, jau
iepriekšējā mācību gadā skolai tika iegādāti 4 Lego robotikas
komplekti Mindstorm EV3. Veiksmīgi aizvadīta pirmā Lego
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Ziema ir laiks kad zeme auklē zem sniega jauno maizīti. Kārtējais darba cēliens ir noslēdzies.
Lauksaimniekiem šis gads bija īpaši smags-pārbaudījuma
gads. Reizēm graudu audzētājiem nolaidās rokas pie nenovācamiem laukiem, vai brienot pāri sapuvušu kartupeļu laukam. Jāsaka, ka pēdējā brīdī paspējām ielēkt
vagonā, ko sauca par „ārkārtas situāciju’ un zemnieki tomēr saņēma nelielu kompensāciju par bojā gājušām platībām. Mums katram ir sava mēraukla, bet ir lietas, kas
mūs vieno un notiek neatkarīgi no mums.
Lai Jaunais gads ar uzviju atdod šā gada parādus-lai
laba raža, daudz kvalitatīvas lopbarības, lai lopiņi aug
un tek piena upes! Paldies tiem, kas realizē projektus
un investē naudu saimniecību attīstībā. Patiess prieks
par ģimenēm, kur saimniecībās atgriežas jaunieši un turpina saimniekot! Gribu novēlēt neapstāties pie sasniegtā,
bet meklēt jaunas un radošas idejas, kas palīdzēs realizēt Jūsu ieceres.
Ticēsim gaismai, ticēsim paši sev un cits citam! Lai
Ziemassvētku laiks atnes gaišas domas, lielas iespējas,
lai Jūsu ģimenēs valda saticība, atbalsts un mīlestība!
Lauku attīstības konsultante Aknīstes
un Viesītes novados Irēna Butkus.

Grozīta kārtība darījumiem
ar lauksaimniecības zemi
Tā kā 2017. gadā mainījušās normas likumam par zemes privatizāciju lauku apvidos, tad Zemkopības ministrija
(ZM) ir sagatavojusi izmaiņas noteikumos par darījumiem
ar lauksaimniecības zemi.
Izmaiņas nosaka tiesības Latvijas zemes fonda pārvaldītājam darījumos ar nekustamo īpašumu slēgt atpakaļpirkuma līgumus ar nomas tiesībām pārdevējam. Latvijas
zemes fonda pārvaldītājam turpmāk būs pienākums publicēt savā tīmekļvietnē informāciju par iznomāto LIZ, iznomāto LIZ, kas iegūta ar atpakaļpirkuma līgumu, arī pirkuma un atpakaļpirkuma cenu, kā arī publicēt informāciju par atsavināto LIZ.
Grozījumi citā redakcijā izteic kārtību, kādā Latvijas
Zemes fonda pārvaldītājs un zemes nomnieki īsteno pirmpirkuma tiesības, ievērojot normas, ko nosaka likums par
zemes privatizāciju lauku apvidos.
Izmaiņas noteic, ka situācijā, ja ir divi vai vairāki atsavināmās zemes nomnieki, pašvaldības komisijai iesniedzamiem dokumentiem turpmāk pievienojama arī rakstiska vie-

nošanās par pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību.
Grozījumi savukārt svītro prasību nomniekam vai iznomātājam nomas līguma atvasinājumu iesniegt pašvaldībā reģistrēšanai, ja zemes nomniekam zemes pirmpirkuma tiesības ir pielīgtas un reģistrētas zemesgrāmatā.
Nebūs jāiesniedz pašvaldības komisijai arī zvērināta revidenta, ārvalstu sertificēta eksperta vai revidenta apliecinājums par īpašnieka lauksaimnieciskās ražošanas un
kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem, kā arī lauksaimniecisko izglītību apliecinoši dokumenti.
Ja zemes pircējs ir citu ES dalībvalstu pilsonis, pašvaldības
komisijai būs pienākums pārliecināties par ES pilsoņa reģistrācijas apliecības un valsts valodas zināšanas apliecinoša dokumenta esamību, noteic izmaiņas noteikumos. Ar
grozījumiem arī tiek piešķirtas tiesības pašvaldības komisijai
uzaicināt zemes pircēju prezentēt zemes turpmāku izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā.

Daļēji tika kompensēti lietavu
radītie zaudējumi
lauksaimniekiem
Zemkopības ministrija (ZM) ir sagatavojusi Ministru kabineta rīkojumu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts
budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem“.
Pēc augusta un septembra spēcīgajām lietavām 29
Latgales, Vidzemes un Sēlijas novados tika izsludināta ārkārtējā situācija. Plūdos bojā aizgāja lielas kultūraugu platības, siens un dravas. Valdība lēma sniegt atbalstu lauksaimniekiem, daļēji kompensējot veiktos ieguldījumus.
Rīkojums paredz kompensācijām novirzīt 14 981 908 eiro.
Šī nauda tiks piešķirta: 14 870 323 eiro lauksaimnieku zaudējumu daļējai segšanai, 98 300 eiro Lauku atbalsta dienesta neparedzēto administratīvo izmaksu segšanai, ko radīja plūdos cietušo platību apsekošana un datu apkopošana,
un 13 285 eiro SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” papildu administratīvās izmaksas, ko arī radīja cietušo platību apsekošana un datu apkopošana.
Piebilde: Aknīstes novada lauksaimnieki griezās LAD
un LLKC ar pieteikumiem par plūdu zaudētām sējumu platībām. Konkrēti pie novada Lauku konsultanta tika iesniegti
34 pieteikumi-kopā graudaugu platības-626,91 hektāri un
96,5 tonnas siena. Jāpiebilst, ka neliela daļu no pieteiktajām platībām atsauca sakarā ar to, ka tika novāktas.

Vien gaišas mīlestības vārdā,
Mazs cilvēciņš no nebūtības izkāpj,
No mīlas ņemts un mīlai atdots,
Tam mīlestību tālāk nest.

Viens mazs prieks, lai tev būtu katra diena,
Viens skats, viens zieds, viens laimes stūrītis.
Viens saules stariņš un mazliet debesis
Un labs vārds, kas dzīvi dara skaistu.
Novembrī un decembrī nozīmīgas
dzīves jubilejas:
Kurklietis Alberts
Goba Imants
Mezgin Sarmīte
Luberte Zelma
Sala Laimons
Jasinkeviča Velta
Sučevana Zoja
Lužiene Janina
Oseļska Sandra
Skrodis Jūlijs
Lisovskis Uldis
Mukāne Velta
MārānsValdis
Stašulāns Jāzeps
Pučka Inta
Tamane Velta
StudeņičņikovaVera
Kakste Lūcija
Akmentiņš Jānis
Elksne Albīna
Dirda Pēteris
Šamota Vilis
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Lauku attīstības konsultante Irēna Butkus

Vorobjova Silvija
Mikutāne Velta
Pavlovs Vitālijs
Siliņš Guntars
Kazakovs Dmitrijs
Medveckis Aivars
Melniece Rima
Spuņģis Haralds
Treine Olita
Lemhena Linda
Rutkovska Brigita

Sveicam Aknīstes novada
dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
bērniņus: Viktoriju Bērziņu,
Ketiju Kovaļkovu un Dāvi Dūnu.
Kopā ar vecākiem priecājamies
par viņu nākšanu pasaulē!
Aknīstes novada
dzimtsarakstu nodaļa

Aicinām uz tikšanos!
13.decembrī plkst.17.30 Aknīstes novada domes zālē
iedzīvotāju sapulce.
l Par 2017. gada budžeta izpildi.
l Plānotajiem darbiem 2018. gadā.
l Aicinām izteikt domas par nepieciešamajiem darbiem
2018. gadā.
l Armands Siliņš- “Sansusī” festivāla organizators par
iespējamo sadarbību ar novada iedzīvotājiem.
14.decembrī plkst.15.00 Asares pamatskolā
iedzīvotāju sapulce.
l Par 2017. gada budžeta izpildi.
l Plānotajiem darbiem 2018. gadā.
l Aicinām izteikt domas par nepieciešamajiem darbiem
2018. gadā.
l Asares pamatskolas telpu izmantošana nākotnē.
15. decembrī plkst. 16.00 Gārsenes kultūras namā
iedzīvotāju tikšanās ar deputātiem.
Lūdzam Jūsu jautājumus sūtīt uz e-pastu:
akniste@akniste.lv.
Izsaku pateicību Modrim Porietim un Gintam
Elksnim par atbalstu Aknīstes novada pašvaldības projekta “Mēs ceļā uz Latvijas simtgades svētkiem” īstenošanā.
Projekta koordinatore Anna Tunķele.
Domas sāp. Un neatstājas.
Domām šonakt gala nav.
Akli logi. Tukša māja.
Tumsā balta svece raud.
(Z. Purvs)
Pieminēsim Aknīstes novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētos Mūžībā aizgājušos:
Bīriņš Voldemārs
14.08.1927
08.11.2017
Gile Emīlija
26.01.1932
29.11.2017
Miņins Vladimirs
08.03.1938
01.12.2017
Skudre Jānis
08.02.1948
05.11.2017
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!
Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa
“Man palikuši tavi vārdi,
Man palikusi tava sirds,
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis pretī mirdz.”
(M. Jansone.)
Izsakām dziļu līdzjūtību Lolitai Salai
no māmiņas atvadoties.
Aknīstes vidusskolas 1986. gada absolventi
un audzinātāja.
Priedes sērās šalko klusi,
Bērzi zaļās galvas liec.
Kādēļ, sirds, tu aprimusi?
Vēl tik maz zem saules iets.
Skumju brīdī esam kopā ar Mārtiņa Bucenieka
piederīgajiem, izvadot
viņu smilšu kalniņā.
Aknīstes katoļu draudze.
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Veroties horizontā, mēs meklējam
atbildi uz jautājumu:
Kas ir laime...?
Tāpat kā nav pasaulei malas, nav
atbildes uz šo jautājumu.
Mēs katrs pats esam savas dzīves
ceļotājs
un mūsu laime ir mūsu atklātā
zeme.

Zeltu pasmēlu upē,
sudrabu vītolā
laimi atradu vārdā,
bēdu kas gainīja.
Zeltu un sudrabu dalu
tam, kam nava nekā,
vārdu, bēdu kas gainī,
viju pasakā.
Zelta un sudraba gana,
pasaka uguni kur,
sāls un maizes kad pietrūkst,
ābele ābolu tur.

Sirsnīgi sveicam dzimšanas
dienā!
Novembrī dzimšanas dienu
svinēja:
Olga Ivanova
Silvija Koniševska
Inita Lejiņa
Ziedonis Mežaraups
Tatjana Subatiņa
Ņina Zaiceva

Tikai vienu zeltainu smaidu
paņem plaukstā un pasaulei dod,
Tikai vienu glāstošu vārdu
saki cilvēkam, lietus kad līst,
Tikai pilienu savējā prieka
neliedz draugam, kam dvēsele
dzīst.
Tikai sapni un cerību staru
atstāj savējai sirdij - lai plaukst!

Sveicam decembra jubilāres
Ilgu Cālīti
Edīti Eleksi
Biedrība „Manai mazpilsētai
Aknīstei“

Decembra jubilāres:
Ilga Cālīte
Meldra Ivanova
Daudz laimes!
Aknīstes novada pašvaldības
darbinieku arodbiedrība

Sveicam novembra jubilārus
Aiju Voitišķi
Jāni Multiņu
Ļoni Isodu
Silviju Koniševsku
Biedrība „Manai mazpilsētai
Aknīstei“

Jau daudzu gadu garumā mans pienākums ir stāstīt novada iedzīvotajiem par pašvaldības darbu un aktualitātēm novadā. Stāstīt to vienkārši, skaidri, saprotami, izdomājot arvien jaunus, oriģinālus veidus, lai svarīgāko šajā straujajā informācijas
laikmetā vietējie nepalaistu garām. Jā, mana joma ir visnotaļ daudzšķautnaina, ir
arī jāpiemīt nedaudz tādai laipotājas spējai. Mans dzinulis ir gan sevi nepārtraukti
uzjundīt, gan apkārtējiem neļaut iesūnot.
Šķiet, ka laiks ar katru gadu uzņem apgriezienus. Laiks ir kaut kas tāds, ko mēs nespējam nedz ietekmēt, nedz mainīt. Bieži vien mēs jūtamies ļoti apmierināti, jo domājam, ka nu esam ietaupījuši laiku, piemēram, padarot divas lietas vienlaikus. Taču
patiesībā ne jau laiku esam ietaupījuši vai pazaudējuši, bet gan izmainījuši pastāvošo ritmu savā dzīvē. Varbūt tieši tādēļ ir tik grūti izskaidrot un definēt laiku, jo ikviens
to uztver citādi. Kādam tas steidzas, kādam trūkst, bet citam laika ir tik daudz, cik vien
nepieciešams. Laiks patiesi ir pati mūsu dzīve, un tikai pašu ziņā ir tas, kā mēs to izmantojam.
Ļoti svarīga lieta ir, ko un kā mēs domājam tagad. Tieši tagad. Cik daudz labu domu
ir tagad, tik daudz pieredzessakārtojas gan pagātnē, gan tagadnē un veidojas jauni potenciāli nākotnē.
“Ziemassvētki ir cilvēku iekšējās gaismas svētki. Mēs gaidām mirdzumu no iekšienes! No sevis, no tā, kas
sevī. Un, kad uzmirdzēs raķešu gaisma un laukumos – egles, pasaules mirdzums televizorā žilbinās acis, tad
ziniet un apzinieties, ka tie ir tikai mazi ārēji atspīdumi no tās nebeidzami milzīgās gaismas, kas mūsos jau
ir, mūsos pašos no sākumu sākumiem.”
/Imants Ziedonis/

Sirsnīgi sveicu visus Ziemassvētkos, lai nākamgad
nepietrūkst ticības saviem spēkiem un labestības pret apkārtējiem!
Novēlu, lai Ziemassvētku miers, gaisma un mīlestība ienāk katrā sirdī, katrā mājā.
Sabiedrisko attiecību speciāliste Lāsma.
Aknîstes novada domes izdevums
Redakcija: Lâsma Prande telef. 65237762, mob. 26386407, e-pasts lasma.prande@akniste.lv, mâjas lapas adrese www.akniste.lv.
Par skaitïu un faktu pareizîbu, kâ arî par sludinâjumu tekstu atbild autors. Publicçtie materiâli ne vienmçr atspoguïo redakcijas viedokli.
Pârpublicçðanas vai citçðanas gadîjumâ atsauce obligâta. Iespiests SIA „Latgales druka”.
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