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AS “Latvijas valsts meži” atzinības izteikšanai par sasniegumiem kopēju mērķu īstenošanā, mežizstrādes darbuzņēmējiem pasniedz “Zelta priedes” balvu. To pasniedz reizi kalendārajā gadā un balvas ir trīs kategorijās:
• “Par kvalitāti”;
• “Par efektivitāti”;
• “Par sadarbību”.
SIA „Indāres“ saņēma balvu kategorijā “Par efektivitāti”. Tika vērtēts darbuzņēmēju ražotspējas sniegums, kā
arī ražīguma kāpināšana un darba uzdevumu izpildes precizitāte.

Aknīstes novada domes sēdes 26.04.2017. lēmumi
Iecelt Gārsenes pils pārvaldnieka amatā Guntaru Geidu
ar 02.05.2017.
No 2017.gada 1.maija noteikt SIA „Aknīstes veselības
un sociālās aprūpes centrs”, reģ.Nr.40003331306, valdes
loceklim mēneša atlīdzību atbilstoši Centrālas statistikas
pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam
valstī strādājošo 2016.gada vidējās darba samaksas apmēram EUR 859,00, piemērojot koeficientu 1 un noapaļojot pilnos euro - EUR 859,00 mēnesī.
Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības 2016.gada finanšu pārskatu.

Piešķirt 535,00 EUR D kategorijas autovadītāju mācību apmaksai no pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem.
Piešķirt 578,00 EUR Aknīstes vidusskolai inventāra iegādei internātam no pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem
izdevumiem.
Piešķirt 1530,00 EUR Gārsenes pagasta pārvaldei divu
biotualešu iegādei no dabas resursu nodokļa.
Precizēt un apstiprināt ceļa Nr.2-4 Tauriņi – Upītes Asares
pagastā pārbūvējamā posma garumu, nosakot to 0,938 km.
Precizēt un apstiprināt ceļa Nr.3-6 Gārsene - Bajāri

Gārsenes pagastā pārbūvējamā posma garumu, nosakot to
1,390 km. Apstiprināt un piešķirt finansējumu papildus darbu izmaksām EUR 4070,45 no pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem pārbūvējamo ceļu posmu projektēšanas un autoruzraudzības darbiem.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Birzmalas”, īpašuma kadastra Nr.56440050001, Ancenē, Asares pagastā,
Aknīstes novadā, nekustamo īpašumu ar jaunu nosaukumu “Dimanti”, Ancene, Asares pagasts, Aknīstes novads,
kurš sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
Nr.56440050001 – 0,099 ha platībā, un noteikt zemes lietošanas mērķi 0900 – neapgūta sabiedriskas nozīmes objektu apbūve. Nekustamā īpašuma sadalīšanu veikt no
Asares pagasta pārvaldes līdzekļiem.
Nodot atsavināšanai Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošo zemi 1,36 ha platībā un ēkas “Susējas skola”,
kadastra Nr.56250070179, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, un veikt nekustamā īpašuma vērtēšanu.
Nodot atsavināšanai Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošo zemi 1,46 ha platībā un divu stāvu dzīvojamo
māju “Silmači -1”, kadastra Nr.56250070173, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, un veikt nekustamā īpašuma vērtēšanu.
Nodot atsavināšanai Aknīstes novada pašvaldībai piekritīgo nekustamo īpašumu (dzīvokli) Skolas ielā 16 - 3,
Aknīstē, Aknīstes novadā, un veikt dzīvokļa inventarizāciju, vērtēšanu un ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz
Aknīstes novada pašvaldības vārda.
Atsavināt Aknīstes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu (zemi) Liepu ielā 8B, Aknīstē, Aknīstes
novadā, ar kadastra Nr. 5605 001 0030, kopējā platībā 3620
m2. Noteikt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma (zemes
gabala) nosacītā cena ir EUR 2680,77. Nekustamā īpašuma (zemes gabala) atsavināšanas veids ir pārdošana izsolē.
Apstiprināt Aknīstes novada domes izsoles noteikumus
Nr.2/2017 „Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala Liepu ielā 8B, Aknīstē, Aknīstes novadā,
atsavināšanu”.
Piedzīt bezstrīda kārtībā no 1 personas nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parādu.
Noteikt dzeramā ūdens m3 cenu Asares pagastā patērētājiem, kuriem ir uzstādīts ūdens skaitītājs – 1,92
EUR/m3 (bez PVN). Noteikt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas tīkla izmantošanas cenu – 2,00
EUR/m3 (bez PVN). Noteikt dzeramā ūdens un notekūdeņu patēriņa normu vienam iedzīvotājam - 9 m3 mēnesī
jeb 300 l diennaktī. Noteikt ūdens izmantošanas patēriņa normu no pašvaldības ūdensvada lopu dzirdināšanai:
par 1govi –1,5 m3; par 1 jaunlopu – 1,2 m3; par 1cūku, aitu
vai kazu – 0,3 m3. Ja ir ūdens skaitītājs, par patērēto ūde-

ni maksā pēc skaitītāja rādījuma. Uzdot Asares pagasta
pārvaldes vadītājam K.Tētam brīdināt Asares pagasta iedzīvotājus par ūdens tarifa maiņu ar 01.06.2017.
Dalībai projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” deleģēt Aknīstes vidusskolu un Asares
pamatskolu.
Piešķirt 3 personām apbedīšanas pabalstu. Kopā EUR
225,00.
Piešķirt 3 personām bērna piedzimšanas pabalstu. Kopā
EUR 450,00.
Piešķirt brīvpusdienas 100 % apmērā 3 PII “Bitīte” audzēkņiem līdz 31.05.2017.
Izbeigt dzīvojamo telpu īres līgumu par sociālo dzīvokli “Rīti”- 2, Asares pagastā, Aknīstes novadā.
Piedāvāt 1 personai īrēt dzīvokli Augšzemes ielā 7 – 1,
Aknīstē, Aknīstes novadā.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Ārmaļi”, īpašuma kadastra Nr.56250080001, Aknīstes pagastā, Aknīstes
novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56250080001
– 7,8 ha platībā. Zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu “Brunovi”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads.
Atļaut 1 personai slēgt apakšnomas līgumu par zemes
gabala nomu 1,6 ha platībā, kadastra Nr. 5662 002 0121,
Gārsenes pagastā, uz 5 gadiem. Zemes lietošanas mērķis
– 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Iznomāt 1 personai pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu 1,5 ha platībā, kadastra Nr.56250070175, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība.
Iznomāt 1 personai pašvaldībai piekrītošo 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 saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība.
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Censoņi”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads (kadastra Nr.56250010050).
Veikt iepirkumu “Izglītības iestādēm piegulošo teritoriju asfaltēšana Aknīstē (Aknīstes vidusskola un PII
“Bitīte”)”, “Radžupes ielas mikrorajona iekšpagalmu atjaunošana un laukuma būvniecība” un realizēt, ņemot kredītu Valsts kasē.

APSTIPRINĀTI

Izsoles laiks: 2017.gada 12.jūnijā plkst. 11:00.
Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija:
komisijas priekšsēdētāja: Liene Valaine
komisijas locekļi:
Ilze Ieleja, Jānis Gavars
Sekretāre:
Ināra Buiķe
Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošs nekustamais
īpašums (zemes gabals):
Liepu iela 8B, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr.
5605 001 0030, kopējā platībā 3620 m2. Nekustamā īpašuma (zemes gabala) nosacītā cena ir EUR 2680,77 (divi
tūkstoši seši simti astoņdesmit euro 77 centi).
Nekustamā īpašuma objekta izsoli sāk ar izsoles objekta
noteikto nosacīto cenu.
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 22029315.

Aknīstes novada domes sēdē
2017.gada 26.aprīlī (prot. Nr.8)
Aknīstes novada domes
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 2/2017
„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā
esošā zemes gabala Liepu ielā 8B, Aknīstē,
Aknīstes novadā atsavināšanu“
Izsoles organizētājs: Aknīstes novada pašvaldība, reģ.
Nr. 90000026441, adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes
novads.
Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība.
Pārdošanas metode: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela
7, Aknīste, Aknīstes novads.
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Domes sēžu protokoli un audioieraksti
publicēti mājaslapā www.akniste.lv sadaļā Dome –
Domes sēžu lēmumi
Kancelejas vad. I.Buiķe

Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 30.00
(trīsdesmit euro 00 centi).
Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā.
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.
Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies viens pretendents, nekustamais īpašums tiks pārdots vienīgajam pretendentam, ja viņš pārsolīs izsoles objekta nosacīto cenu.
Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bezskaidras
naudas pārskaitījumu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000026441 A/S „SEB banka” bankas kontā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas kods UNLALV2X. Vai arī Aknīstes novada pašvaldības kasē, skaidras naudas norēķinu veidā, vai arī skaidras naudas norēķinu veidā veicot maksājumu Aknīstes novada pašvaldības kasē.
Visa izsolē nosolītā cena (tai skaitā drošības nauda) tiek
uzskatīta par nekustamā īpašuma pirkuma maksu.
Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta nekustamā īpašuma pirkuma maksā.
Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada pašvaldībā līdz
2017.gada 9.jūnijam darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un no
12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30.
Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai piedalītos izsolē, nekustamā īpašuma pirkšanai jāiesniedz
Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi dokumenti:
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.
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).
Ja nepieciešams, no attiecīgā valsts reģistra Mantas atsavināšanas komisija var pieprasīt zvērināta revidenta vai
licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās personas gada
pārskatu.
Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam
atpakaļ netiek atdoti.
Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku sarakstā. Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekšnoteikumi.
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.
Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu eksemplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms izsoles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem.
Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas
numuru.
Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo īpašumu. Uzziņas pa tālr.22029315.
Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam
izpaust jebkādas ziņas par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.
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.
Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ierodas ne mazāk kā divi dalībnieki, kuri reģistrēti noteiktajā kārtībā.
Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem, izsoles vadītājs izsoli atliek uz 15 minūtēm, bet pēc tam objektu piedāvā pirkt
vienīgajam izsoles dalībniekam, ja tas pārsola izsoles nosacīto cenu.
Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus
apstiprināt gatavību piedalīties izsolē.
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.
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.
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.
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.
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.
Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.
Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks,
kurš nosolījis nekustamā īpašuma objektu, saņem rēķinu
samaksas veikšanai.
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Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēgšanai.
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.
Izsoles dalībniekiem, kas pārtraukuši solīšanu izsoles
gaitā, drošības nauda tiek atmaksāta nedēļas laikā pēc izsoles, bet reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.
Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies
uz izsoli, drošības nauda un reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.
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.
Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles apstiprina Mantas atsavināšanas
komisija.
Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome nākamajā domes sēdē pēc tam, kad saņemts bankas dokuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto nekustamo īpašumu.
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.
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.
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.
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 26.aprīļa
līdz 2017.gada 9.jūnijam darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un
no 12.30 līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 12.00 un no
12.30 līdz 14.30. Tālrunis uzziņām: 22029315.
Izsole notiks 2017.gada 12.jūnijā plkst. 11:00, Aknīstes
novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes
novadā, LV-5208.

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē
2017.gada 25.janvārī (protokols Nr.2, 28.#)
PRECIZĒTI
Aknīstes novada domes sēdē
2017.gada 29.martā (protokols Nr.7, 7.#)

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

pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to
materiālo stāvokli” šādus grozījumus:
Izteikt 3.4.punktu šādā redakcijā:
“3.4. Bērna dzimšanas pabalstu piešķir, pamatojoties
uz dzimtsarakstu nodaļas izsniegto izziņu, kā arī, ja
jaundzimušā bērna pamata deklarētā dzīvesvieta un
vismaz viena no vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir novada
administratīvajā teritorijā. Ja viena no vecākiem
deklarētā dzīvesvieta ir novada administratīvajā
teritorijā, pabalsta apmērs ir 75 euro. Ja abu vecāku
deklarētā dzīvesvieta ir novada administratīvajā
teritorijā, pabalsta apmērs ir 150 euro.”
Svītrot 3.4.1.apakšpunktu.
Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par
pašvaldībām“ 45.pantā noteiktajā kārtībā.

Izdarīt Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra
saistošajos noteikumos Nr.14 “Par pašvaldības

Domes priekšsēdētāja
V.Dzene

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē
2017.gada 25.janvārī (protokols Nr.2, 30.#)
PRECIZĒTI
Aknīstes novada domes sēdē
2017.gada 22.martā (protokols Nr.6, 38.#)

Vispārīgie jautājumi
Aknīstes novada domes 2017.gada 25.janvāra saistošie
noteikumi Nr.6/2017 “Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi
Aknīstes novadā” (turpmāk - Noteikumi) nosaka mājdzīvnieku (dzīvnieks, kuru cilvēks tur savam priekam) turēšanas kārtību, pašvaldības veikto kontroli par šo noteikumu izpildi, atbildību par pārkāpumiem, mājdzīvnieku
reģistrācijas kārtību, klaiņojošo dzīvnieku (bez pajumtes
un īpašnieka aprūpes vai uzraudzības palicis dzīvnieks) izķeršanas un, ja nepieciešams, likvidēšanas organizēšanas
kārtību.
Noteikumu mērķis ir:
veicināt Aknīstes novadā esošo mājdzīvnieku turēšanu
atbilstoši labturības prasībām (mājdzīvnieka fizioloģisko
un etoloģisko vajadzību nodrošināšanas pasākumu kopums);
samazināt mājdzīvnieku radīto traumu skaitu un novērst
iespējas inficēties ar trakumsērgu un slimībām, kas kopējas
dzīvniekiem un cilvēkiem, kā arī ar slimībām, kas apdraud
citus dzīvniekus;

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.4/2017
“Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada
21.oktobra saistošajos noteikumos Nr.14
„Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada
iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli””

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6/2017
“Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Aknīstes
novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 10.punktu,
Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešo daļu,
Ministru kabineta 21.06.2011. noteikumu Nr. 491
“Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība”
3.punktu
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novērst apstādījumu bojāšanu, sekmēt teritorijas sakoptību, veicināt sanitāri higiēniskās situācijas uzlabošanu
Aknīstes novadā.
Mājdzīvnieku uzturēšana
Nekustamā īpašuma īpašnieks viņam piederošajā (apsaimniekošanā esošajā) objektā un teritorijā nedrīkst pieļaut klaiņojošu dzīvnieku uzturēšanos vai barošanos.
Pilsētā vai lauku apdzīvotā vietā dzīvojamo māju tuvumā
ir atļauts turēt sterilizētu bezsaimnieka kaķi, ja tiek nodrošināta tā labturība un apzīmēšana.
Aknīstes pilsētā (ārpus pilsētas centra) un Aknīstes novada ciemu teritorijās, ar nekustamā īpašuma īpašnieka
piekrišanu, atbilstoši ierīkotās novietnēs vai iežogotā teritorijā drīkst turēt mājdzīvniekus ar nosacījumu, ka tie
netraucē blakus esošo māju iedzīvotājus (t.i., netraucē naktsmieru ar troksni, nerada smaku, netīrību) un būtiski nebojā apkārtējās vides ainavu.
Mājdzīvnieku atļauts turēt tikai sava nekustamā īpašuma teritorijā vai tās daļā.
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās un
šādai mājai piegulošajā teritorijā (zemes gabalā), kas atrodas visu mājas dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā, nav atļauta mājdzīvnieku turēšana, ja par to rakstveidā ir vienojušies dzīvokļu īpašnieki.
Dzīvnieku reģistrācijas kārtība
Aknīstes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošie mājdzīvnieki ir jāreģistrē Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Mājdzīvniekus, kuriem ir implantēta mikroshēma, var
reģistrēt Aknīstes novada pašvaldībā.
Aknīstes novada pašvaldības darbinieks reģistrē mājdzīvnieku Lauksaimniecības datu centra datu bāzē.

Aknīstes novada teritorijā klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu
normatīvajos aktos noteiktajā kārtību organizē un nodrošina Aknīstes novada pašvaldības izvēlēta persona(as), ar
kuru ir noslēgts attiecīgs līgums un kas specializējusies
konkrētu pakalpojumu sniegšanā.
Pakalpojuma sniedzējs nodrošina izķerto klaiņojošo un
konfiscēto mājdzīvnieku, kā arī bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušo savvaļas dzīvnieku izmitināšanu dzīvnieku patversmē.
Pakalpojuma sniedzējs organizē bezsaimnieku dzīvnieku līķu aizgādāšanu uz dzīvnieku kapsētām vai kremēšanas
vietām un tos apglabā vai kremē saskaņā ar normatīvo aktu
prasībām par dzīvnieku kapsētu uzturēšanu.
Atbildība par noteikumu neievērošanu
Par šo noteikumu pārkāpumiem, par kuriem atbildību
neparedz citi Latvijas Republikas normatīvie akti, personas var tikt sauktas pie administratīvās atbildības sekojošā apmērā – atkarībā no pārkāpuma smaguma personai
var piemērot naudas sodu līdz EUR 142,00 (viens simts četrdesmit divi euro 00 centi).
Par šo saistošo noteikumu neievērošanu vai pārkāpšanu sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu ir tiesīgas attiecīgi pilnvarotas pašvaldības amatpersonas.
Lietas par šo noteikumu pārkāpumiem izskata Aknīstes
novada pašvaldības administratīvā komisija Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa noteiktajā kārtībā.
Noslēguma jautājumi
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to
publicēšanas Aknīstes novada domes informatīvajā izdevumā „Aknīstes novada vēstis”.
Atzīt par spēku zaudējušiem Aknīstes novada domes
2011.gada 23.februāra saistošos noteikumus Nr.8
“Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Aknīstes novadā”.

Klaiņojošo mājdzīvnieku izķeršana,
izmitināšana un aprūpēšana, bezsaimnieku
dzīvnieku apglabāšana

Domes priekšsēdētāja V.Dzene

2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanu
deputātu kandidātu saraksti
Aknīstes novadā

2017.gada 3.jūnijā, sestdienā, Latvijā
notiks republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanas, kurās būs jāievēl deviņu republikas pilsētu un 110
novadu domju deputāti. Pašvaldību vēlēšanu kārtība noteikta Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā, Vēlētāju reģistra likumā un Republikas pilsētu un novadu
vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā.

Kandidātu saraksti:
VIENOTAM NOVADAM
1. Vija Dzene
2. Sandra Vārslavāne
3. Laura Čāmāne
4. Jānis Ģeidāns
5. Aija Kurkliete
6. Artis Vuškāns
7. Inita Lejiņa
8. Jānis Multiņš
9. Austris Pakalns
10. Ēriks Serafinovičs
11. Rainers Mežaraups
12. Ilga Cālīte
Priekšvēlēšanu programma.
Mūsu programmas pamatmērķis nodrošināt iedzīvotājiem pakalpojumu
pieejamību gan novada, gan pagastu
centros, radīt kvalitatīvu dzīves vidi,
celt iedzīvotāju labklājības līmeni, sekmēt darba vietu saglabāšanu.

PAŠVALDĪBAS PĀRVALDE īstenot novada attīstības programmu, pamatojoties uz novada iedzīvotāju izvirzītajām prioritātēm; nodrošināt
atklātību, godīgumu un profesionālismu gan lēmējvaras, gan izpildvaras
darbībā; veicināt novada administratīvā aparāta un pagastu pārvalžu saskaņotu, kvalitatīvu darbu, balstoties
uz speciālistu kvalifikāciju, pieredzi un
vēlmi strādāt vienotā komandā; atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvas, plānojot
un organizējot mazo projektu konkursus; uzklausīt, izvērtēt, tikai tad –
lemt.
IZGLĪTĪBA nodrošināt iespēju saņemt pirmsskolas, sākumskolas un pamatizglītību tuvu dzīves vietai; nodrošināt transporta pakalpojumu skolēniem izvēlētās mācību iestādes apmeklēšanai novada robežās; atbalstīt
un veicināt izglītības iestāžu iniciatī-
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vas, tai skaitā – materiālu, tehniskās
bāzes uzlabošanu, pilnveidošanu; nodrošināt interešu izglītību skolās, BJC,
mūzikas, mākslas un sporta skolu filiālēs; veicināt nacionālo patriotismu
skolēnos, jauniešos, atzīmējot svētkus,
organizējot atceres dienu pasākumus
novadā; sniegt atbalstu interešu grupām, nevalstiskajām organizācijām mūžizglītības kursu, apmācību organizēšanā; atbalstīt novada kultūras un izglītības iestādes, organizācijas, kultūrizglītojošo pasākumu iniciatorus; palielināt ikgadējo bērnu vasaras nometņu skaitu, organizējot tās visā novadā; sniegt finansiālu palīdzību studējošajiem novada jauniešiem, izveidojot atbalsta programmu. SOCIĀLAIS
DARBS nodrošināt un pilnveidot sociālo pakalpojumu klāstu; saglabāt ģimenes ārsta pakalpojumu pieejamību
iedzīvotājiem, nodrošinot bezmaksas
transportu reizi nedēļā; atbalstīt nevalstiskās organizācijas, baznīcu draudzes; atbalstīt brīvpusdienu piešķiršanu
novada skolās un pirmsskolas izglītības iestādē; nodrošināt palīdzību iedzīvotājiem ārkārtas gadījumos; sumināt novada iedzīvotājus nozīmīgās
darba un dzīves jubilejās; attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā; atbalstīt dalību deinstitucionalizācijas projektā “Atver
sirdi Zemgalē”.
KULTŪRA, SPORTS UN TŪRISMS finansiāli atbalstīt novada pašdarbības kolektīvus; saglabāt un popularizēt pagastu tradīcijas; atbalstīt
un popularizēt daudzveidīgus kultūras
pasākumus, sporta aktivitātes dažāda
vecuma un interešu grupām visā novadā; iesaistīties dažādos projektu konkursos un finansiāli atbalstīt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, tūrisma attīstību; pilnveidot sadarbību
ar Sēlijas novadu apvienību tūrisma,
kultūras, kultūrvēstures jautājumu risināšanā; sekmēt jauniešu lietderīgas
brīvā laika pavadīšanas iespējas.
UZŅĒMĒJDARBĪBAS
VEICINĀŠANA informēt par iespējām
izmantot dažādu fondu līdzekļus uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai;
regulāri atjaunot informāciju Aknīstes
novada pašvaldības laikrakstā, mājaslapā par iespējām uzņēmējdarbības
veicināšanai, par vietējo uzņēmēju piedāvājumiem; atbalstīt vietējo uzņēmēju
piedāvājumus iepirkumu procedūrās,
izmantojot likumdošanā noteiktās iespējas; piedāvāt iespēju izmantot pašvaldības nekustamos īpašumus uzņēmējdarbības attīstībai; atbalstīt
uzņēmēju piedalīšanos dažādās izstādēs, reklamējot savu produkciju, pakalpojumus.
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KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA,
CEĻI, IELAS pabeigt iesākto ELFLA
ceļu infrastruktūras pārbūves projektu; racionāli izlietot ceļu fonda līdzekļus,
ievērojot proporcionalitāti finansējuma
sadalījumā novadā; pieprasīt no valsts
ceļu uzturētājiem novada teritorijā esošo valsts ceļu uzturēšanu, atjaunošanu, pārbūvi atbilstoši Eiropas prasībām.
TERITORIJAS
LABIEKĀRTOŠANA, VIDES AIZSARDZĪBA labiekārtot pašvaldībai piederošo teritoriju; nodrošināt kapsētu
un kapliču uzturēšanu kārtībā, nožogojumu atjaunošanu, atkritumu izvešanu; turpināt teritoriju apgaismojuma izbūvi; organizēt talkas; papildināt
dalīto atkritumu savākšanas laukumus
novada apdzīvotajās vietās; labiekārtot daudzdzīvokļu māju iekšpagalmus;
ierīkot tirgus laukumu Aknīstē.
SABIEDRISKĀ DROŠĪBA UN
KĀRTĪBA pilnveidot administratīvās
komisijas darbību, saistošo noteikumu
izpildi; uzstādīt videonovērošanas kameras apdzīvotajās vietās satiksmes
drošības uzlabošanai un noziedzības novēršanai novadā.
VIENOTI NOVADA IZAUGSMEI
1. JĀNIS VANAGS
2. SKAIDRĪTE PUDĀNE
3. GUNTARS GEIDA
4. EVIJA ĶIĶĒNA
5. IVARS MAŽEIKA
6. IVARS EIDUKS
7. ILGA ĢILE
8. VIKTORS ŽUKOVSKIS
9. KRISTIANA KALNIETE
10. RIMA BLUDZE
11. IEVA MIEZĀNE
12. VALDIS KALNIETIS
Priekšvēlēšanu programma.
PAMATVĒRTĪBAS.
Mūsu apvienības darbības pamatprincipi ir atbildība, uzņēmība, atklātība un profesionalitāte. Apvienības
mērķis ir radīt sava novada ļaudīm
draudzīgu, drošu, pārdomāti pielāgotu, sakoptu un sakārtotu vidi, kurā ir
patīkami dzīvot.
PAŠVALDĪBAS DARBĪBA 1.
Pārdomāta budžeta plānošana un efektīva tā izmantošana. 2. Saimnieciska
attieksme visās jomās. 3. Uzsākto projektu turpmākā atbalstīšana. 4.
Pašvaldībā strādājošā personāla darba optimizācija, kvalitatīva darba stimulēšana.
TAUTSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA
1. Uzņēmēju atbalstīšana Eiropas
Savienības fondu piesaistē, radot labvēlīgu vidi uzņēmējdarbībai. 2.
Pašvaldībai piederošo teritoriju un ēku
uzturēšana kārtībā, atbildības prasīšana no iedzīvotājiem un iestādēm savu

teritoriju sakopšanā. 3. Ceļu fonda pieejamo līdzekļu efektīva izmantošana.
4. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pievedceļu segumu atjaunošana novada
teritorijā. 5. Avotu ielas Aknīstē virsmas seguma atjaunošana. 6. PII „Bitīte”
un Aknīstes vidusskolas teritorijas asfalta seguma atjaunošana. 7.
Perspektīvā paredzēt Zaļās ielas
Aknīstē seguma atjaunošanu, izveidojot
gājēju ietvi, lai radītu drošību gājējiem
un autobraucējiem. 8. Ielu apgaismojuma ierīkošanas turpināšana novadā.
9. Teritorijas apgaismojuma nodrošināšana Kraujas ciemā daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju teritorijā un PII
“Bitīte”. 10. Aknīstes pirts ēkas atjaunošanas atbalstīšana. 11.
Multifunkcionālas būves celtniecības
atbalstīšana Gārsenē. 12. BJC ēkas
Skolas ielā 1a, Aknīstē izveidošana par
multifunkcionāru kultūras centru.
13. Autotransporta stāvlaukuma ierīkošana pie Aknīstes estrādes laukuma.
14. Tirgus laukuma izveidošana
Aknīstē. 15. Gārsenes kultūras nama
2.kārtas remonta veikšana. 16. Sporta
laukuma renovācijas pie Gārsenes pils
atbalstīšana. 17. Bērnu rotaļu un atpūtas laukumu pilnveidošana novadā.
18. Sadarbošanās ar nevalstiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem. 19. Novada kopīga tēla veidošana.
KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA
1. Vienotas komunālās saimniecības
izveidošana novadā un kvalitatīvu komunālo pakalpojumu nodrošināšana.
2. Siltummezglu uzstādīšana daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Aknīstē
un ciematā Kraujas. 3. Dzīvojamo
namu renovācijas un siltināšanas atbalstīšana.
SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA 1. Rūpēšanās
par sociāli vismazāk aizsargātiem novada iedzīvotājiem (bērniem, veciem cilvēkiem, invalīdiem). 2. Turpināt brīvpusdienu nodrošināšanu pirmsskolas
un skolas vecuma bērniem. 3.
Ziemassvētku paciņu nodrošināšana visiem bērniem, kas apmeklē Aknīstes
novada izglītības iestādes. 4. Jauno ģimeņu un jaundzimušo bērnu atbalstīšana. 5. Nevalstisko organizāciju,
baznīcas draudžu atbalstīšana. 6.
Novada sociālā dienesta darba apstākļu
uzlabošana. VESELĪBAS APRŪPE 1.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienesta darbības atbalstīšana novadā. 2. Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centra atbalstīšana tehniskās bāzes uzlabošanai. 3. Speciālistu piesaistīšanas veicināšana kvalitatīvu medicīnas pakalpojumu pieejamībai.
IZGLĪTĪBA, KULTŪRA, TŪRISMS
UN SPORTS 1. Kvalitatīvas izglītības
pieejamība novadā. 2. Talantīgu skolēnu un skolotāju atbalstīšana. 3.

Mūžizglītības pieejamība visām iedzīvotāju grupām. 4. Atbalstīt Latvijas
Republikas zemessardzi, jaunsargu
kustību novadā. 5. Kultūras un sporta pasākumu organizēšana novadā,
pilnvērtīgi izmantojot esošos resursus,
pakāpeniska to atjaunošana. 6. Labi iesākto kultūras un sporta pasākumu novadā turpināšana, atbalstot pašdarbības un sporta kolektīvus un tradīciju saglabāšanu. 7. Sadarbībā ar uzņēmējiem tūrisma attīstības virzīšana,
saglabājot un veidojot tūristiem pievilcīgas novada kultūrvēsturiskās
vietas. 8. Lauku tūrisma attīstības veicināšana un atbalstīšana, balstoties uz
Gārsenes pils atpazīstamību un tradīcijām. 9. Peldētavas ierīkošanas un
labiekārtošanas atbalstīšana pie
Vecmuižas ezera. 10. Kultūras un vēstures pieminekļu, kapu sakopšana,
Aknīstes kapličas apzaļumošana un apkārtējās vides uzturēšana kārtībā. 11.
Sadarbība un draudzīgu attiecību veidošana ar citām pašvaldībām Sēlijā,
valsts pierobežā un kaimiņvalstīs.
SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN
DROŠĪBA 1. Pašvaldības policijas dienesta pieejamības nodrošināšana novada teritorijā. 2. Rūpēšanās par sabiedrisko kārtību novada teritorijā.
Jauniešu Apvienība
1. Inārs Čāmāns
2. Santa Curikova
3. Atis Ašaks
4. Evita Jasāne
5. Jānis Grigalis
6. Mairis Kaplers
7. Arnis Āboliņš
8. Jānis Dronka
9. Jānis Maļinovskis
10. Klāvs Zībergs
11. Gatis Gusevs
12. Haralds Punculis
Priekšvēlēšanu programma.
Mēs, Jauniešu Apvienība, vēlamies
redzēt mūsu ģimenes un Aknīstes novada iedzīvotājus plaukstošā, drošā un
labvēlīgā vidē. Aknīstes novadu un
Latviju, kas lepojas ar izglītotu un radošu sabiedrību, ar pārtikušām ģimenēm, ar laimīgiem cilvēkiem, kuri kopā
veido savu valsti un novadu. Aknīstes
novadu un Latviju, kur katrs iedzīvotājs jūtas drošs par savu un bērnu nākotni, darbu un atbalstu grūtā brīdī,
pārliecināts par valsts un pašvaldības
spēju aizsargāt savus iedzīvotājus un
nacionālās intereses. Mēs esam par to,
ka ikvienam Latvijas iedzīvotājam katrā Latvijas novadā jābūt līdzvērtīgām
iespējām, dzīves kvalitātei un pārliecībai par savas ģimenes nākotni.
Nākotnes redzējums. Aknīstes novads ir bijis un būs drošas mājas lai-

mīgai dzīvei, un pašvaldības darbs - iedzīvotāju labklājībai. Sakārtotā un labi
organizētā vidē labi jūtas ikviens.
Aknīstes novada bagātība ir tās iedzīvotāji ar savu darbu novada attīstības labā un atpazīstamībā, kas ļauj
pilnvērtīgi saimniekot ar dabas resursiem un mūsdienu tehnoloģijām.
Pašvaldības budžets un finanses
Budžeta prioritāte - iedzīvotāju labklājības vairošana, dzīves apstākļu uzlabošana, akcentējot ekonomiskās attīstības, nodarbinātības, cilvēkresursu un demogrāfijas jautājumus.
Tuvākie mērķi: 1. nodrošināt racionālu un saimniecisku pašvaldības
budžeta izpildi; 2. uzturēt un pilnveidot sadarbību ar citiem novadiem Sēlijā
un Latvijā, kā arī kaimiņvalstīs; 3. nodrošināt budžeta līdzekļu izmantošanas uzraudzību un atklātību. Novada
teritoriju attīstība. Attīstīsim
Aknīstes novada teritoriju, veicinot
lauksaimniecības, rūpniecības, tūrisma un citu nozaru mijiedarbību, pilnveidojot lauku viensētas, ciemus un pilsētu.
Tuvākie mērķi: 1. pilnveidot novada pārvalžu darbu un aktīvi iesaistīties pārvaldes projektu realizēšanā;
2. izveidot novadā ilgtspējīgu attīstības plānošanas nodaļu, lai primārais
uzdevums, ko tā veiktu būtu finanšu
līdzekļu piesaiste no ES un valsts; 3.
saglabāt un uzturēt kārtībā novadā aizsargājamās dabas teritorijas un kultūrvēstures pieminekļus.
Tautsaimniecība (uzņēmējdarbība, lauksaimniecība). Veidosim
Aknīstes novadu par uzņēmējdarbībai
draudzīgu pašvaldību, vairojot labklājību.
Tuvākie mērķi: 1.veicināt uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi; 2.veicināt
savstarpēju sadarbību starp uzņēmumiem.
Transports, infrastruktūra un
komunālā saimniecība. Sakārtota un
efektīva transporta sistēma un infrastruktūra – neapšaubāms priekšnoteikums teritoriju attīstībai.
Tuvākie mērķi: 1.nodrošināt esošās infrastruktūras pilnvērtīgu izmantošanu; 2.veicināt līdzekļu piesaisti
ceļu sakārtošanai novadā.
Veselības aprūpe, sociāla palīdzība un nodarbinātība. Mums rūp
katrs novada iedzīvotājs, īpašu uzmanību pievēršot senioriem, bērniem, maznodrošinātajiem, daudzbērnu
un jaunajām ģimenēm.
Tuvākie mērķi: 1.ierosinām brīvpusdienas visiem pirmsskolas un
skolas vecuma bērniem; 2.veicināsim
palīdzību ģimenēm, uzlabosim sociālo atbalsta centru; 3.sniegsim atbalstu
pensionāriem.
Izglītība, kultūra un sports.

Vīzija- izglītota, radoša un aktīva sabiedrība, kam rūp savas ģimenes, draugu un kaimiņu labklājība, kvalitatīva
dzīves līmeņa uzturēšana savā dzīves
vidē;
Tuvākie mērķi: 1.veicināt iedzīvotāju informētību par novadā notiekošajām sporta aktivitātēm; 2.veicināt
sabiedrības līdzdalību, ieviešot jaunas
un pilnveidojot esošās kultūras tradīcijas novadā.
Nacionālā apvienība „Visu
Latvijai!“„Tēvzemei
un
Brīvībai/LNNK“
1. Normunds Zariņš
2. Gita Zavadska
3. Kalvis Dūna
4. Lilita Smoča
5. Dzintars Mežaraups
6. Sanita Goldberga
7. Aivars Čūrišķis
8. Jānis Gavars
Priekšvēlēšanu programma.
TĀLĀKVIRZĪBAS PROGRAMMA. Godprātīga un atbildīga attieksme
pret pienākumiem, kurus mums ir uzticējuši Aknīstes novada iedzīvotāji un
noteikusi valsts.
IZGLĪTĪBA - Sekmēt un atbalstīt
kvalitatīvas un inovatīvas un nacionāli
patriotiskas vidējās izglītības iegūšanas iespējas katram Aknīstes novada
skolēnam. - Atbalstīt vidusskolas pastāvēšanas nepieciešamību novadā visās instancēs. - Turpināt un veicināt
iedibināto pārrobežu sadarbību starp
Aknīstes un Jodupes vidusskolām. Attīstīt jaunus skolēnu praktiskās pilnveidošanās priekšmetus, lai palielinātu
vidusskolas konkurētspēju un jauniešu piesaisti. - Veidot lekciju ciklu jauniešiem par attālināta darba iespējām,
kas nav saistītas ar lauksaimniecību.
- Izveidot jauniešu brīvā laika centru
Ancenē.
UZŅĒMĒJDARBĪBA - Turpināt
sadarbību ar attiecīgajām ministrijām,
lai veiktu autoceļa Siliņi-AknīsteLietuvas robeža 4.6 km posma asfaltēšanu, kā arī autoceļu uz visām novada apdzīvotajām vietām- virsmas dubulto apstrādi. - Domes īpašumā esošajā degradētajā teritorijā veidot biznesa inkubatoru, tādējādi radot jaunas
darba vietas. - Paplašināt aprūpes centra iespējas, tam izmantojot domes īpašumā esošos dzīvokļus Ancenes ciemā.
- Veidot pārrobežu uzņēmēju sadarbību, izmantojot domes administrācijas
resursus. - Apgūt novadam iedalīto, meliorācijai paredzēto, līdzekļu apjomu.
- Gatavojot iepirkumu dokumentācijas,
izstrādāt tās, iekļaujot nosacījumus, kas
dotu priekšrocības vietējiem uzņēmējiem.
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VIDE - Izveidot multifunkcionālu
laukumu pie katoļu baznīcas Aknīstē.
- Atjaunot laika gaitā nolietotos asfalta
segumus pie visu apdzīvoto vietu
daudzdzīvokļu mājām. - Izmantot esošo novada attīstības plānu aktuālo
Eiropas projektu līdzekļu apguvei. Turpināt pilnveidot gājēju drošību pie
Aknīstes vidusskolas un PII „Bitīte”,
veidojot brauktuves virsmas skaņas āt-
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ruma ierobežotājus abos braukšanas
virzienos. Satiksmes drošības uzlabošanai pie izbrauktuvēm no dzīvojamajām ēkām Radžupes un Augšzemes
ielās uzstādīt spoguļus. - Palielināt pašvaldības policijas štatu. KULTŪRA
UN SPORTS - Attīstīt Gārsenes pili
kā visa novada tūrisma un sporta aktivitāšu centru. - Sadarbojoties ar
Latvijas Orientēšanās federāciju iz-

strādāt jaunas trases šī sporta veida
popularizēšanai novadā, padarot to par
ikgadēju tradicionālu pasākumu. Sadarbojoties ar Nacionālo Apvienību
un Jaunsardzes rekrutēšanas centru
veidot militāri patriotiskās nometnes.
- Veidot atmiņu lappusi novada mājaslapā, lai saglabātu unikālu vietējo
cilvēku pieredzi.
Informācijas avots www.cvk.lv

Leišmalītes gājiens 1836

Lašu pilskalns (Eglaines pag.)
– Gārsenes pils
Nedēļas nogalē – 2017. gada 27. un
28. maijā ikviens ir aicināts piedalīties
gājienā no Lašu pilskalna
līdz
Gārsenes pilij, kas norisināsies fonda
„1836“ ceļa „Aplido, apceļo, apmīļo
Latviju!“ ietvaros. Gājiens sāksies sestdienas rītā Eglainē pie Lašu pilskalna. Pirmajā dienā gājēji dosies līdz
Subates kultūras namam. Vakaru noslēdzot, Subatē tiks rīkots Ilūkstes un
Aknīstes novadu pašdarbības kolektīvu
un ceļotāju sadziedāšanās un sadraudzības vakars ar gardām vakariņām,
bet svētdien plkst 10:00 sekos turpinājums pārgājienam - no Subates kultūras nama līdz Gārsenes pilij.
Ceļotājiem piedāvājam izvēlēties maršrutu pēc savām interesēm un spējām.
Viens maršruts tiks piedāvāts ejot pa
meža ceļu (17,1 km) gar Dienvidsusējas
upi, kas atrodas pie Lietuvas robežas
un šī ceļa posmā būs iespēja apskatīt
Baltmuižas purvu, Kirmušku pilskalnu un Latvijas armijas ģenerāļa J.
Indāna mājas, kā arī par ievērojamām
vietām mums pastāstīs vietējie iedzīvotāji. Otrs ceļa maršruts ejams pa asfaltētu ceļu no Subates, kura turpinājums - grantēts ceļš, ejot gar mājām
“Juri’, kas aizved līdz Gārsenes pilij.
Protams, ceļa izvēle ir individuāla, izvērtējot savas spējas. Paredzēta iespēja
atstāt transportu galapunktā, vai kādā
tuvākā vietā un turpināt ceļu līdz
Gārsenes pilij. Kā arī iespējams līdz
Subatei nokļūt gan 27.05.17 vakarā un
28.05.17 no rīta ar Aknīstes novada do-

mes transportu, iepriekš piesakoties
(tel. 29490656 vai turisms@akniste.lv).
Ceļotājiem, ierodoties Gārsenē, notiks svinīgā ceļa staba „1836“ ierakšana,
kas kalpos kā ceļa rādītājs. Uz tā tiks izvietota projekta simbolika – 1836,
Latvijas kontūra un Aknīstes novada ģerbonis. Tātad ikviens interesents ir aicināts
piedalīties šī staba ierakšanas procesā.
Lai šī diena būtu aizraujoša ceļotājiem un apmeklētājiem, Gārsenes pils

teritorijā tiks rīkotas dažādas aktivitātes, piemēram, ekskursija pa pili,
Aknīstes novadpētniecības muzeja
rīkotais diapozitīvu filmu vakars un tējas baudīšana Liepkalniņā, kā arī tiks
nodrošinātas vakariņas ceļotājiem
Gārsenes pilī. Vakara kulminācijā
plkst. 18:36 notiks fonda „1836“ un fonda „Viegli“ draugu koncerts.
J. Dūna

Akcija “Apceļosim Latvijas pilis un muižas”
Biedrība “Latvijas Piļu un muižu asociācija” no
2017.gada 1.maija līdz 28.oktobrim aicina ikvienu piedalīties akcijā “Apceļosim Latvijas pilis un muižas”,
viesojoties 69 objektos, lai iepazītu to saimnieciskās
un radošās dzīves lomu, kā arī nozīmi valstiskuma
veidošanā.
“Pēc septiņu gadu pārtraukuma ar lielu prieku un reizē satraukumu šo akciju izsludinām par godu Latvijas valsts
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simtgadei. Pārsteidzoši, ka 2000.gadā vienlaikus ar asociācijas dibināšanu uzsākto akciju, kas vienpadsmit gadu
garumā iedzīvināja Latvijas pirmās neatkarības periodā
populāro kustību „Apceļo Dzimto zemi”, ļoti daudzi ceļotāji ar prieku atceras joprojām un ir jau sagatavojušies 1.maijā doties ceļā. Tik kupls akcijas dalībnieku skaits nav bijis vēl nekad, kas liek cerēt, ka arī apceļotāju atsaucība būs
liela”, tā asociācijas prezidente Emerita Gruzde.
Liela daļa piļu un muižu ir sagatavojusi kādu īpašu
piedāvājumu vai uzdevumu, kā apceļotājam nopelnīt zīmodziņu vai uzlīmi, savukārt daļa piedalās akcijā ar atsevišķiem pasākumiem– koncertiem, meistarklasēm, izstādēm. Plānojot brīvdienu maršrutu, apceļotāji aicināti
iegādāties un izmantot tikko kā izdoto SIA “Karšu izdevniecība “Jāņa sēta”” karti “Latvijas pilis un muižas”,
kurā īpaši izcelti akcijas dalībnieki, iekļauti objektu apraksti un pievienota arī apceļotāja karte.
Akcijas koordinatore Asnāte Avotniece informē, ka akciju atklās ar zibakcijas video sociālajos tīklos 1.maijā
un noslēgs ar nu jau plaši zināmo Leģendu nakti 28.oktobrī. Galvenie akcijas noteikumi paredz, lai kļūtu par
akcijas dalībnieku, ir jāsaņem apceļotāja karte un jāsāk
ceļot! Karti var lejupielādēt interneta vietnē www.pilis.lvun izdrukāt vai saņemt jebkurā pilī un muižā, kas
piedalās akcijā.Apceļotāji, kuri būs viesojušies vismaz
5 no 69 pilīm un muižām, saņemot par to atzīmi savā
kartē, piedalīsies piļu un muižu dāvāto balvu izlozē, bet
aktīvākie 50 apceļotāji saņems ielūgumu uz balli Jaunpils
pilī 2017.gada 25.novembrī. Ierodoties ar apceļotāja karti jebkurā no akcijas pilīm vai muižām, tā pēc apmeklējuma jāiesniedz atzīmēšanai. Atzīmi – zīmodziņu vai
uzlīmi – saņem apceļotājs, kurš ir samaksājis ieejas maksu un/vai iepazinies ar pili vai muižu.Lai piedalītos balvu izlozē un/vai saņemtu ielūgumu uz balli Jaunpils pilī,
karte ar vismaz 5 (piecām) atzīmēm līdz 2017.gada 28.oktobrim (ieskaitot) jāiesniedz jebkurā pilī vai muižā, kas
piedalās akcijā, vai līdz 2017.gada 3.novembrim (pasta
zīmogs) jānosūta Latvijas Piļu un muižu asociācijai. Katrs
apceļotājs var iesūtīt tikai vienu karti. Pirms ceļot, lūgums rūpīgi iepazīties ar piļu un muižu piedāvājumu un
darba laikiem (īpaši vasaras sezonā, kad brīvdienās mēdz
notikt slēgtie pasākumi)!
Akcijā piedalās gan sevi pierādījušas un labi zināmas
pilis un muižas, gan nesen durvis vērušas un vēl tik labi
neiepazītas, kopā 69 asociācijas biedri: Abgunstes muiža, Aizputes jaunā pilsmuiža, Alūksnes Jaunā pils, Apriķu
muiža, Arendoles muiža, Beļavas muiža, Berķenes muiža, Bīriņu Pils, Blankenfeldes muiža, Cēsu pils, Cesvaines
pils un muižas komplekss, Dikļu pils, Dundagas pils,
Durbes pils, Dzimtmisas muiža, Elejas muižas Tējas namiņš, Galēnu (Goļāņu, Vidsmuiža) muiža, Gārsenes pils,
Gaujienas pils, Igates pils, Jaunauces muiža, Jaunmoku
pils, Jaunpils pils, Jelgavas pils, Jērcēnmuiža, Kārļa muiža, Kazdangas pils, Kokmuižas komplekss, Kokneses pils

(drupas), Krāslavas muiža, Krimuldas muiža, Krustpils
pils, Jēkabpils vēstures muzejs, Kukšu muiža,
Lielplatones muiža, Lielvircavas muiža, Liepas muiža,
Limbažu pils (drupas) un Limbažu muzejs, Litenes muiža, Lizuma muiža, Lūznavas muiža, Mālpils muiža,
Mazmežotnes muiža, Mežotnes pils, Naukšēnu muižas
pils, Padures muiža, Piena muiža-Berghof, Popes muiža, Puikules muiža, Rankas muiža, Skaistkalnes muiža, Skrundas muiža, Šlokenbekas muiža, Smuku muiža, Spāres muiža, Stāmerienas pils, Svitenes pils, Tukuma
pilsētas vēstures muzejs ,,Pils tornis”, Tāšu muiža,
Turaidas pils, Ungurmuiža, Vadakstes pils, Valtenberģu
muiža, Varakļānu muižas pils, Vecauces pils, Ventspils
Livonijas ordeņa pils, Vērgales muiža, Veselavas muiža, Vilces muiža, Zaļā muiža (Zaļenieku muiža).
Kā 70.objekts ir akcijas sadarbības partneris SIA
“VIRŠI-A”. Apceļotāji, kuri būs iepildījuši degvielu vismaz 20 EUR vērtībā jebkurā no DUS “VIRŠI-A”, saņemot par to atzīmi savā kartē, papildus var laimēt degvielas kartes 50 EUR vērtībā! Jānis Priedītis, AS “VIRŠIA” valdes loceklis: “Latvijas piļu un muižu apceļošanas
akcija ir īpaša ar to, ka tuvojoties Latvijas simtgadei,
ļaus vienlaikus interesantā veidā apceļot Latviju, kā arī
aicinās pievērsties mūsu valsts vēstures bagātības un
mantojuma izzināšanai, kas kalpo kā simbols Latvijas
spēkam. Mēs kā pašmāju uzņēmums ar stiprām nacionālām vērtībām, esam gandarīti, ka varam būt daļa no
šīs akcijas, kas aicina novērtēt Latvijas kultūrmantojumu”.
Akcija ir projekta “Iepazīsti pilis un muižas – Baltijas
kultūras mantojuma glabātājas”galvenā šī gada aktivitāte. Nākamgad akcija notiks visās Baltijas valstīs.
Akciju atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds, Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūra, VIRŠI-A un
Turismagids.lv.
Latvijas Piļu un muižu asociācija ir profesionālā biedrība. Tā dibināta 2000.gadā un pašreiz apvieno 93 biedrus. Asociācijas galvenie mērķi ir veicināt Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanu, piļu un muižu unikālo
kultūras mantojuma vērtību un vides apzināšanu, izpēti,
atjaunošanu, uzturēšanu, pielāgošanu izmantošanai, izmantošanu un attīstību;sekmēttūrisma, kultūras un radošu industriju nozaru un ar tām saistītās infrastruktūras un pakalpojumu attīstību pilīs un muižās;paplašināt piļu un muižu pieejamību sabiedrībai; popularizēt kultūras mantojuma saglabāšanu, attīstīt sabiedrības kultūras mantojuma apziņu un veicināt sabiedrības
līdzdalību kultūras mantojuma aizsardzībā.
Papildus informācija:
Asnāte Avotniece,
Akcijas koordinatore
e-pasts: akcija@pilis.lv

Lauksaimniekiem
Intensīvas saimnieciskās darbības rezultātā
mežā, lauksaimniecībā un zivsaimniecībā cilvēki neapzināti ir radījuši barības bāzi savvaļas dzīvniekiem, kas diemžēl neko nezina par īpašumtiesībām, un katrs jauns sējums vai stādījums noteiktā
gada periodā tiem ir ganības.
Rezultātā − rapša sējumus posta brieži, labību noēd un
nobradā mežacūkas, jaunajiem meža stādījumiem aļņi, stirnas un staltbrieži nograuž galotnītes un noplēš stumbra
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mizu, vilki un lapsas nokož mājdzīvniekus, bet bebru darbības rezultātā applūst mežu un lauku teritorijas.
Ko var darīt lauku teritoriju zemes īpašnieks?
Saskaņā ar Medību likuma 29. pantu zemes īpašnieks
vai tiesiskais valdītājs ir atbildīgs par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem un zaudējumiem savā īpašumā
(valdījumā) esošajā zemē, ja medību tiesības nav nodotas
citam medību tiesību lietotājam.

Vispirms zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam
ir jānodrošina preventīvo pasākumu veikšana sava
īpašuma aizsardzībai. Tie ir žogi, elektriskie gani, repelenti,
spīguļi, jebkādi iespējamie risinājumi savvaļas medījamo
dzīvnieku atbaidīšanai. Ieteicams tos savstarpēji kombinēt un mainīt, jo dzīvnieki samērā ātri pierod pie tiem.
Ja, neraugoties uz to, postījumi seko, zemes īpašniekam ir jāvēršas sava novada medību koordinācijas
komisijā ar iesniegumu. Komisija, pieaicinot medību tiesību lietotāju un zemes īpašnieku vai lietotāju, konkrētajā zemes vienībā nosaka lauksaimniecībai, mežsaimniecībai, meliorācijas sistēmām un infrastruktūras objektiem
nodarīto postījumu apjomu un materiālo zaudējumu apmēru, kā arī pasākumus postījumu un to seku ierobežošanai
vai likvidēšanai. Medību koordinācijas komisijai, saņemot
medību tiesību īpašnieka piekrišanu, ir tiesības uz minēto pasākumu veikšanas laiku pārņemt un īstenot medību
tiesības konkrētajā zemes vienībā.
Kā zemes īpašnieks var izmantot medību tiesības pats?
Lauku teritoriju zemes īpašnieks medību tiesības savā
īpašumā var izmantot pats tikai tad, ja zemes īpašnieks
ir mednieks. Nereģistrējot medību iecirkni, mednieks savā
īpašumā drīkst medīt tikai nelimitētos medījamos dzīvniekus
(piemēram, bebrus, lapsas, meža un akmens caunas, seskus,
āpšus, pelēkās vārnas, žagatas u.c., kā arī Latvijai neraksturīgās vai invazīvās sugas – Amerikas ūdeles, jenotsuņus,
jenotus, nutrijas u.c.) atļautajos medību termiņos. Visas
medījamo dzīvnieku sugas un medību termiņi noteikti
MK Medību noteikumos Nr. 421 2. nodaļā.
Lai zemes īpašnieks kļūtu par mednieku, jāiziet 40 stundu mednieku kandidātu kursi, pēc to beigšanas jānokārto
valsts eksāmeni teorijā un šaušanā. Pēc mednieka apliecības saņemšanas, iegādājoties sezonas karti, var medīt ar slazdiem (piemēram, bebrus). Bet, lai medītu ar ieročiem, jādodas uz Valsts policiju, kur uz mednieka apliecības pamata pēc dažādu formalitāšu nokārtošanas ie-

stāde lems par medību ieroča iegādāšanās atļaujas izsniegšanu.
Medību tiesības ieteicams nodot medību formējumam
Ar minēto Medību likuma 29. pantu likumdevēji vēlējās veicināt sadarbību starp zemju īpašniekiem un medniekiem. Nododot medību tiesības mednieku formējumam,
jānoslēdz līgums, kurā jānosaka abu pušu tiesības un pienākumi. Ja medību tiesību nodošanas līgumā nav paredzēts
citādi, zemes īpašnieka pienākums ir savā īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošajā zemē nodrošināt aizsardzības
pasākumus pret iespējamiem medījamo dzīvnieku nodarītiem postījumiem. Savukārt medību tiesību lietotāja pienākums ir medīt medību iecirknī, nodrošinot medību resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Likums arī definē sadarbības principus, proti, zemes īpašnieka (lietotāja) un medību tiesību lietotāja pienākums ir nekavējoties nodrošināt savstarpēju apmaiņu ar informāciju par konstatētajiem medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem.
Lai medītu limitētos medījamos dzīvniekus (stirnas, meža
cūkas, staltbriežus, aļņus), katrai sugai nepieciešamas konkrētas Medību noteikumos noteiktas platības, piemēram,
stirnām, sākot jau no 200 ha meža un lauksaimniecībā izmantojamās zemes.
Labākā un ideālā prakse ir iekļauties (noslēdzot abpusēji izdevīgu, sakarīgu līgumu) konkrēta mednieku formējuma sastāvā, kuram ir pietiekoša platība limitēto dzīvnieku medīšanai. Līdz ar to īpašnieks arī uz savas zemes
var veikt attiecīgos limitēto medījamo dzīvnieku regulēšanas
pasākumus.
Meža konsultāciju pakalpojumu centrs organizē 40 stundu mednieku kandidātu apmācības. Paralēli uzņēmuma darbiniekiem atsevišķas tēmas māca konkrētu jomu (PVD, VMD
u. c.) speciālisti. Kursanti nodrošināti ar mācību materiāliem.
Praktiskās nodarbības notiek sertificētā šautuvē.
Lauku attīstības konsultante I.Butkus

LAD aicina lauksaimniekus iepazīties ar
visu pieejamo informāciju pirms iegādāties
tehniku vai aprīkojumu
Lauku atbalsta dienests pretkrāpšanas kustības #atrkāpies! ietvaros aicina visus lauksaimniekus, mežsaimniekus, zivsaimniekus un lauku uzņēmējus vienmēr uzmanīgi izvērtēt plānotās tehnikas vai aprīkojuma iegādes
visus aspektus, jo arī lauksaimniecībā ir konstatēti krāpšanās gadījumi, kad tiek piedāvāts iegādāties neatbilstošu lauksaimniecības tehniku vai pakalpojumi tiek sniegti neatbilstoši prasībām.
Kā uzsver LAD direktores vietnieks Ģirts Krūmiņš:
“Iespējas uzzināt informāciju par pakalpojuma sniedzējiem
vai tehnikas dīleriem ir ļoti plašas. Šobrīd tas pat ir vieglāk, nekā bija nedaudzus gadus atpakaļ, jo plaša informācija
ir pieejama internetā. Pašiem lauksaimniekiem ir jābūt aktīviem un jāvērtē informācija gan par pakalpojuma sniedzēju, gan jāpēta tehniskie parametri, ja plānots iegādāties tehniku.”
Ja lauksaimniekam ir nepieciešams iegādāties tehniku,
ļoti detalizēti jāiepazīstas ar tehnikas dīlera sniegto informāciju, šaubu gadījumā iegūto informāciju var salīdzināt arī ar konkrētās tehnikas ražotāja mājaslapā publicēto.
Vienmēr ir jāprasa atbilstošie ES sertifikāti, jāpēta, vai piedāvātā tehnika ir jauna. Ja konkrēto tehnikas vienību ir

iespējams apskatīt dzīvē, tad tas noteikti ir jādara. Plānojot
iegādāties specifiskas iekārtas, vēlams sazināties ar citiem
klientiem, kas ir sadarbojušies ar konkrēto firmu, un noskaidrot viņu pieredzi un piegādāto iekārtu kvalitāti.
Tā kā tehnika un aprīkojums lauksaimniecībā ir dārgs
un specifisks, tad vienmēr ir jāizvērtē piegādātājs: cik stabila ir konkrētā firma, kāda ir tās reputācija, cik ilgi un
kādā apjomā tā darbojās tirgū. Firmas stabilitāte un dzīvotspēja ir svarīga, lai ilgākā laikā varētu nodrošināt iegādātās tehnikas garantiju.
LAD aicina nekad nepārskaitīt maksājumus pirms nav
pārbaudīta piegādātāja uzticamība, kā arī korekti noslēgta
iepirkuma procedūra, ja tādu bijis nepieciešams veikt.
Informāciju par firmām un pakalpojumu sniedzējiem var
noskaidrot gan Lursoft un citās interneta vietnēs, Valsts
tehniskās uzraudzības aģentūras mājaslapā ir saraksts ar
oficiālajiem tehnikas tirgotājiem, būvnieku reģistrs ir skatāms Būvniecības informācijas sistēmas mājaslapā utt.
Gadījumos, ja ir aizdomas, ka tiek iedāvāts iegādāties
neatbilstošu tehniku vai tā ir viltota, tad jāsazinās ar Valsts
policiju.
Lauku attīstības konsultante I.Butkus
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Informatīvais materiāls platību
maksājumu saņemšanai
LAD klientiem ir sagatavojis informatīvu materiālu platību maksājumu saņemšanai 2017.gadā, kas elektroniskā
formātā ir pieejams LAD mājaslapā.
LAD atgādina, ka līdz 22.maijam lauksaimnieki var
pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu. Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem varēs
pieteikties ar kavējuma sankciju, ir 15.jūnijs.
Lauku attīstības konsultante I. Butkus

Pasākumu kalendārs
lauksaimniekiem 2017 gadam.
01.jūnijs / Valsts atbalsts
Beidzas pieteikšanās pasākumam „Atbalsts biškopības
nozarei“
01.06.2017.
 01. jūnijs / Valsts atbalsts
Beidzas pieteikšanās programmai „Dīzeļdegviela lauksaimniekiem“
11.04.2017. - 01.06.2017.
 15. jūnijs / Platību maksājumi
Beidzas pieteikšanās kompensācijas maksājumam par
Natura 2000 meža teritorijām (NIM) 2017.g. (ar samazinājumu)
11.04.2017. - 15.06.2017.
 15. jūnijs / Platību maksājumi
Beidzas pieteikšanās pasākumam „Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi“ (ADSI)
2017.g.“ (ar samazinājumu)
11.04.2017. - 15.06.2017.
 15. jūnijs / Platību maksājumi
Beidzas pieteikšanās pasākuma „Agrovide un klimats“
aktivitātei „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos“
(BDUZ) 2017.g.“ (ar samazinājumu)
11.04.2017. - 15.06.2017.
 15. jūnijs / Platību maksājumi
Beidzas pieteikšanās pasākuma „Agrovide un klimats“
aktivitātei „Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā“ (VSMD) 2017.g.“ (ar samazinājumu)
11.04.2017. - 15.06.2017.
 15. jūnijs / Platību maksājumi
Beidzas pieteikšanās pasākumam „Brīvprātīgs saistītais
atbalsts par augļiem un ogām (SAU) 2017.g.“ (ar samazinājumu)
11.04.2017. - 15.06.2017.
 15. jūnijs / Platību maksājumi
Beidzas pieteikšanās pasākumam „Brīvprātīgs saistītais
atbalsts par sertificētu labības sēklu (SLS) 2017.g.“ (ar samazinājumu)
11.04.2017. - 15.06.2017.
 15. jūnijs / Platību maksājumi
Beidzas pieteikšanās pasākumam „Brīvprātīgs saistītais
atbalsts par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām (SSA) 2017.g.“ (ar samazinājumu)
11.04.2017. - 15.06.2017.
 15. jūnijs / Platību maksājumi
Beidzas pieteikšanās pasākuma „“Bioloģiskā lauksaimniecība“ aktivitātei „Maksājums, lai saglabātu bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodes“ (BLAV) 2017.g.“
(ar samazinājumu)
11.04.2017. - 15.06.2017.
 15. jūnijs / Platību maksājumi
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Beidzas pieteikšanās pasākumam „Brīvprātīgs saistītais
atbalsts par miežiem (SMI) 2017.g.“ (ar samazinājumu)
11.04.2017. - 15.06.2017.
 15. jūnijs / Platību maksājumi
Beidzas pieteikšanās pasākumam „Brīvprātīgs saistītais
atbalsts par vasaras rapsi un vasaras ripsi (SVR) 2017.g.“
(ar samazinājumu)
11.04.2017. - 15.06.2017.
 15. jūnijs / Platību maksājumi
Beidzas pieteikšanās pasākumam „Brīvprātīgs saistītais
atbalsts par dārzeņiem (SDA) 2017.g.“ (ar samazinājumu)
11.04.2017. - 15.06.2017.
 15. jūnijs / Platību maksājumi
Beidzas pieteikšanās maksājumam par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi (Zaļināšanas maksājums) 2017.g. (ar samazinājumu)
11.04.2017. - 15.06.2017.
 15. jūnijs / Platību maksājumi
Beidzas pieteikšanās pasākumam „Brīvprātīgs saistītais
atbalsts par slaucamām govīm (SSG) 2017.g.“ (ar samazinājumu)
11.04.2017. - 15.06.2017.
 15. jūnijs / Platību maksājumi
Beidzas pieteikšanās pasākumam „Brīvprātīgs saistītais
atbalsts par kazām (SKZ) 2017.g.“ (ar samazinājumu)
11.04.2017. - 15.06.2017.
 15. jūnijs / Platību maksājumi
Beidzas pieteikšanās pasākumam „Brīvprātīgs saistītais
atbalsts par liellopiem (SLM) 2017.g.“ (ar samazinājumu)
11.04.2017. - 15.06.2017.
 15. jūnijs / Platību maksājumi
Beidzas pieteikšanās pasākumam „Brīvprātīgs saistītais
atbalsts par aitām (SAI) 2017.g.“ (ar samazinājumu)
11.04.2017. - 15.06.2017.
 15. jūnijs / Platību maksājumi
Beidzas pieteikšanās pasākuma „Agrovide un klimats“
aktivitātei „Rugāju lauks ziemas periodā“ (RLZP) 2017.g.“
(ar samazinājumu)
11.04.2017. - 15.06.2017.
 15. jūnijs / Platību maksājumi
Beidzas pieteikšanās pasākuma „Bioloģiskā lauksaimniecība“ aktivitātei „Maksājums, lai pārietu uz bioloģiskās
lauksaimniecības praksi un metodēm“ (BLAJ) 2017.g.“ (ar
samazinājumu)
11.04.2017. - 15.06.2017.
 15. jūnijs / Platību maksājumi
Beidzas pieteikšanās Vienotajam platības maksājumam
(ar samazinājumu)
11.04.2017. - 15.06.2017.
 15. jūnijs / Platību maksājumi
Beidzas pieteikšanās Mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājumam (MLS) 2017.g. (ar samazinājumu)
11.04.2017. - 15.06.2017.
 15. jūnijs / Platību maksājumi
Beidzas pieteikšanās pasākumam „Brīvprātīgs saistītais
atbalsts par sertificētas sēklas kartupeļiem (SSK) 2017.g.“
(ar samazinājumu)
11.04.2017. - 15.06.2017.
 15. jūnijs / Platību maksājumi
Beidzas pieteikšanās maksājumam gados jaunajiem lauksaimniekiem (JAL) 2017.g. (ar samazinājumu)
11.04.2017. - 15.06.2017.
 15. jūnijs / Platību maksājumi
Beidzas pieteikšanās pasākuma „Agrovide un klimats“

aktivitātei „Saudzējošas vides izveide, audzējot nektāra augus“ (ar samazinājumu)
11.04.2017. - 15.06.2017.
 15. jūnijs / Platību maksājumi
Beidzas pieteikšanās pasākumam „Brīvprātīgs saistītais
atbalsts par proteīnaugiem (SAP) 2017.g.“ (ar samazinājumu)
11.04.2017. - 15.06.2017.
 15. jūnijs / Platību maksājumi
Beidzas pieteikšanās pasākumam „Brīvprātīgs saistītais
atbalsts par cietes kartupeļiem (SKC) 2017.g.“ (ar samazinājumu)
11.04.2017. - 15.06.2017.
 01. septembris / Valsts atbalsts
Beidzas pieteikšanās pasākumam „Atbalsts ciltsdarba
pasākumiem netradicionālajās nozarēs“
01.09.2017.
 30. novembris / Citi pasākumi
Beidzas „Sezonas laukstrādnieku“ periods
01.04.2017. - 30.11.2017.
 31. decembris / Valsts atbalsts
Beidzas pieteikšanās programmai „Atbalsts ciltsdarba
pasākumiem piensaimniecības nozarē“

31.12.2017.
 31. decembris / Valsts atbalsts
Beidzas pieteikšanās pasākumam „Atbalsts ciltsdarba
pasākumiem aitkopības nozarē“
31.12.2017.
 31. decembris / Valsts atbalsts
Beidzas pieteikšanās pasākumam „Atbalsts ciltsdarba
pasākumiem liellopu gaļas ražošanas nozarē“
31.12.2017.
 31. decembris / Valsts atbalsts
Beidzas pieteikšanās pasākumam „Atbalsts dzīvnieku,
ganāmpulku un novietņu reģistra uzturēšanai un piena šķirņu govju un kazu virspārraudzības nodrošināšanai“
31.12.2017.
 31. decembris / Valsts atbalsts
Beidzas pieteikšanās programmai „Atbalsts kvalitatīvas
sēklas sagatavošanai un izmantošanai“
31.12.2017.
 01. decembris / Projekti un investīcijas
Beidzas pieteikšanās pasākumam „Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku apvidos“
15.10.2015. - 01.12.2019.
Lauku attīstības konsultante I.Butkus

Tenisa un novusa sacensības Gārsenē
Tie Gārsenes pagasta iedzīvotāji, kas tumšos un garos
ziemas vakarus nevēlas pavadīt mājās, garlaikojoties pie
televizoru ekrāniem, visu ziemu trīs reizes nedēļā tikās
Gārsenes kultūras namā, kur pilnveidoja savas prasmes
tādos sporta veidos kā novuss un galda teniss. Rezumējot
ziemas darbus, tuvojoties pavasarim, 8.aprīlī, sportiskā azarta nolūkos tika organizētas sacensības, lai noskaidrotu spēcīgākos – trāpīgākos, veiklākos un veiksmīgākos.
Sacensības šoreiz visvairāk entuziastus pulcēja pie novusa galda – kopā 16 dalībnieki bija reģistrējušies novusa sacensībām, tikai mazliet mazāk – 11 dalībnieki – galda tenisa mačiem. Sacensības notika trīs kārtās atsevišķi – sievietēm un vīriešiem. Patīkami, ka sacensības kuplā skaitā pulcēja arī vietējos jauniešus, kuriem aizvien patīk pierādīt sevi arī šādos sportiskos izaicinājumos.
Trīs kārtu izcīņā dāmu konkurencē tika noskaidrotas pirmo trīs vietu ieguvējas tenisā - 1.vietu ieguva Mārīte
Nastaja, 2.vietu Jolanta Krievāne, 3.vietu – Tatjana
Subatiņa.
Arī novusa sacensībās tika noskaidrotas spēcīgākās dāmas Gārsenē – 1. vietu izcīnīja Mārīte Nastaja, 2.vietu
Jolanta Krievāne, 3.vietu – Aiga Andruškeviča.
Vīriešu izcīņās konkurence par godalgām bija krietni sīvāka nekā starp dāmām – 1. vietu novusa sacensībās izcīnīja Vilnis Nastajs, 2. vietu – Edgars Ozoliņš, 3. vietu Aleksandrs Krievāns.

Bet galda tenisā vīriešu izspēlēs godalgaoto vietu trijnieks izskatās šādi – 1. vieta Ilgvaram Nastajam, 2. vieta - Vilnim Nastajam, 3. vieta – Dainim Krievānam.
Sacensību izskaņā notika arī badmintona mači, kur dāmu
konkurencē 1.vietu ieguva Aiga Andruškeviča, 2. vietu –
Tatjana Subatiņa, 3. vietu – Mārīte Nastaja. Vīriešu konkurencē 1. vietu badmintonā ieguva Klāvs Zībergs, 2. vietu – Alvis Krievāns, 3.vietu – Armands Deksnis.
Sacensību dalībnieki tika apbalvoti ar balvām un kausiem no Aknīstes novada pašvaldības un sponsoriem - SIA
„J-Būve”(J.Vanags)
un zemnieku saimniecibas
„Tīreļi”(I.Mažeika).
Paldies sacensību galvenajam organizatoram Pēterim
Stalidzānam, kurš ne tikai ir uzņēmies galveno rūpi pa sacensību organizēšanu un norisi, bet arī mudināja gārseniešus
apmeklēt regulārus treniņus visas ziemas garumā. Paldies
arī kultūras darba organizatorei Kristiānai Kalnietei, kas
atbalstīja šo sacensību norisi ar savu klātbūtni un visu dalībnieku sagaidīšanu ar kafiju un cienastu vēl pirms sacensību sākšanās. Sacensību apbalvošanas ceremonija noslēdzās ar jestru groziņballi Gārsenes kultūras namā.
Uz tikšanos nākošās ziemas sacensībās!
Sacensību līdzzinātājs Guntars
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„Svinēsim Lieldieniņu!”

Otrajās Lieldienās Aknīstes BJC pulcējās bērni un viņu
vecāki, lai plašākā lokā svinētu Lieldienas. Pasākumu vadīja Gailis, kas bērniem atgādināja par ticējumiem, ko
Lieldienu laikā ievēroja mūsu senči. Vairāki bērni pieteicās, lai Gailis noper ar pūpolzariem (veselībai). Klātesošie
kopīgiem spēkiem iztukšoja pelēko zirņu bļodu (bagātībai).
Dalībnieki apgalvoja, ka cēlušies agri, lai visu gadu būtu
moži. Bet, lai būtu laimīgi, Gailis atgādināja, ka
Lieldienās jāapēd pāra skaita krāsotu olu.
Koncertiņu sniedza Aknīstes BJC pulciņu audzēkņi – popgrupas lielie un mazie dalībnieki, pirmsskolas un skolas
vecuma dejotāji, dramatiskā pulciņa bērni.
Lieldienu olu izstādē apskatei tika parādītas 42 krāsotas Lieldienu olas. Klātesošie balsoja ar žetoniem par
visskaistāko Lieldienu oliņu. Pirmo vietu ieguva
Alekss Lapiņš, otro vietu (ar vienādu balsu skaitu)
Daniela un Anna Elfa un trešo vietu – Gundega un
Elizabete. Seši dalībnieki ieguva dažādas žūrijas piešķirtās nominācijas – visapaļākās, raibākās, diženākās,
visskaistākās, viskrāšņākās un visgreznākās olas
īpašnieks. Pārējie saņēma veicināšanas balvu.
Šajā pasākumā dalībnieki minēja Lieldienu krustvārdu mīklu, krāsoja papīra oliņas, ko karināja bērzu zaros.
Tāpat notika olu ripināšana, šūpošanas segā, estrādes teritorija noslēpto šokolādes oliņu meklēšana un noslēgumā
dalībnieki izmēģināja veiksmi Lieldienu Laimētavā, šaujot
mērķi ar rotaļu pistolītēm.
Paldies pedagogiem – Intai Mežaraupei, Gunai Dzenei
un Madarai Ozoliņai par pulciņu dalībnieku sagatavošanu koncertam! Paldies vecākiem, kas aktīvi iesaistījās kopā
ar bērniem Lieldienu aktivitātēs! Paldies Smaidai
Zaičenkovai par dalību pasākuma īstenošanā!
Paldies Sintijai Zaičenkovai un Elvitai Svikšai par aktivitāšu iemūžināšanu fotogrāfijās!
E.Ķiķēna.

Vismazākie dejotāji
tikās Biržu tautas
namā
Pirmsskolas vecuma dalībnieki no apkārtnes novadiem
– Sūnu pamatskolas, Sēlpils KN, Salas KN, Viesītes KP,
Aknīstes BJC, Biržu pamatskolas un Biržu internātskolas – pulcējās Salas novada Biržu tautas namā, lai kopā
dejotu un suminātu lācīti Pūku.
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Katrs dalībnieks bija mājās sagatavojis Pūkam apsveikumu – zīmējumu, kurā redzams visslavenākais lācis pasaulē vai kāds no viņa uzticamajiem draugiem. Visi zīmējumi
bija apskatāmi izstādē.
Lācīša Vinnija Pūka Lielās dienas svinībās dalībnieki parādīja divus priekšnesumus, dejoja, gāja rotaļās, minēja mīklas un fotografējās kopā ar Vinniju Pūku, Tīģerīti un Sivēntiņu.
Bērni ballējās un mielojās ar līdzpaņemto mielastu.
Aknīstes BJC deju grupas „Mazie virpulīši”, „Virpulītis”
un „Virpulis” pārstāvēja mūsu novadu.
Paldies skolotājai Intai Mežaraupei par dalībnieku sagatavošanu!
Paldies mammām un omītēm par aktīvu dalību šī pasākuma īstenošanas gaitā! Īpašs paldies Edgara mammai
Baibai Kaušelei par cienasta sagādāšanu – pirkšanu un sagatavošanu līdzi ņemšanai!
E.Ķiķēna.

Izspēlēta
Gārsenes
amatierteātra
pirmizrāde
Lieldienās Gārsenes amatierteātris skatītāju vērtējumam sniedza A. Bankas lugu „Kredīts“. Lauku
mājās saimnieko Jānis un Līga Dušmaņi ar diviem pusaudžiem Dravi un Spulgu. Kopā ar
šiem četriem – pusrads Ignatejs , Īrijā pabijusī
Nellija, kura apzinās savu ārējo vērtību, kura
Dušmaņu „Ainavu” mājās veic remontdarbus, kolorītā Amālija Dušmanis, saimnieka māte, 90 gadus veca. Saimnieki grib darbības paplašināšanai
ņemt kredītu. Tas ir iemesls, kādēļ ierodas arī Šnicels- banku ļaunuma simbols.
L. Prande

Asares
kultūras
namā gleznu
izstāde
18. aprīlī Asares kultūras namā
pulcējās Asares, Ancenes ciemu,
Gārsenes pagasta un Aknīstes ļaudis,
lai piedalītos savas novadnieces, mākslinieces
Lienas SubatiņasBrazevičas gleznu izstādes atklāšanā. Reizē ar mākslinieci kopīgos projektos darbojas Aelita Vilde – Batņa
un Juris Batņa, kuri ir profesionāli
pirtnieki, kopā vada pirts rituālus, un
ir pirts skolas „Lielzemenes” dibinātāji un skolotāji.
Lienai Subatiņai-Brazevičai ir individuāls, savdabīgs, atpazīstams rokraksts. Mākslinieces klusās dabas, ainavas piesātinātas gan ar latvju dainām, gan mājas pavarda siltumu, gan

sakrālo pirtiņu un Jāņu zālēm.
Mākslinieces Lienas Subatiņas
- Brazevičas gleznu izstādi laipni
aicināti apskatīt Asares Kultūras
namā līdz šī gada 13.maijam:
Otrdienās laikā no 14. 00 - 16.00
Trešdienās
10.00 - 12.00
Ceturtdienās
10.00 - 12.00

Piektdienās
15.00 - 16.00
Sestdienās
10.00 - 12.00
Aelitas Vildes- Batņas, Jura
Batņas - mākslinieces Lienas ilustrētās grāmatas- „Pirtīža” un „Tauta,
kas aicina pirtī Dievu” var iegādāties Asares pagasta bibliotēkā.
L. Prande
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Aizvadīts P. Vanaģeļa piemiņas kauss
volejbolā
Piektdien, 14.aprīlī Aknīstē jau piecpadsmito gadu norisinājās P. Vanaģeļa piemiņas kauss volejbolā.
Sacensības tika atklātas ar klusuma brīdi, godinot Aknīstes
vidusskolas sporta skolotāju Pēteri Vanaģeli. Sacensībās
piedalījās astoņas kungu un četras dāmu komandas.
Dalībnieki bija gan no kaimiņu novadiem, gan no Rožupes

un Jumpravas. Aknīstes komandas dāmas, kuras savas
prasmes volejbolā apguvušas daudzus gadus atpakaļ pie
sporta skolotāja Pētera Vanaģeļa, apmeklēja kapsētu, lai
noliktu ziedus, iedegtu sveces un pateiktos par ieaudzināto sporta mīlestību.
L. Prande

KULTŪRAS PASĀKUMU
PLĀNS MAIJĀ
13. maijā Aknīstē, Parka ielā 1a, Pavasara gadatirgus
13. maijā plkst. 18.00 Aknīstes BJC Mātes dienai veltīts koncerts
20.maijā plkst.19:00 Asares k/n Asares amatierteātra pirmizrāde V. Zonbergs
„Skaistuma karaliene”. Ieeja par ziedojumiem.
26.maijā plkst. 18.00 Aknīstes BJC, Bērnu svētki „ Nāc kopā ar mums” koncerts
27. maijā plkst. 12.00 Aknīstes estrādē, Bērnu svētki „Nāc kopā ar mums” koncerts, aktivitātes.
28.maijā Aplido, apceļo, apmīļo Latviju 1836 projekts - Leišmalītes gājiens (Subate – Gārsene),
simbola – staba ierakšana pretī pils vārtiem, ekskursijas u.c.
plkst. 18.36 pie Gārsenes pils fonda „ 1836” un fonda „Viegli” draugu KONCERTS
1.jūnijā, plkst.14:00, Asarē, pasākums bērniem veltīts Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai
(sporta aktivitātes, zīmēšana uz asfalta ar krītiņiem u.c.)
10. jūnijā plkst. 20.00 Vokāli instrumentālo ansambļu saiets „ ... un atkal sadziedam Aknīstē”,
pēc koncerta ZAĻUMBALLE.
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PII “Bitīte“ piedalās sporta
svētkos Jēkabpilī

Jūnijā baznīcu
nakts
No Alojas līdz Aknīstei, no Viļakas līdz Rucavai –
tik plaši šogad Latviju pārskanēs zvanu skaņas dievnamu torņos kultūras notikumā Baznīcu nakts. Šogad dalību pieteikušas 180 baznīcas visā Latvijā.
Baznīcu nakts norisināsies piektdienas, 2. jūnija vakarā laikā no pulksten 18.00. Visi dievnami atrodami www.baznicunakts.lv interaktīvajā kartē.
Sīkāka informācija http://baznicunakts.lv

26.aprīlī “Rūķīšu” grupiņas 19 sportiski noskaņoti bērni kopā
ar skolotājām devās uz sporta svētkiem Jēkabpilī. Mazos sportistus sagaidīja, iesildīja un uzmundrināja Jēkabpils zaķu basketbola komanda. Dažās jautrās stafetēs bērni parādīja savu
veiklību, izturību, spēku, prasmi noturēt līdzsvaru un komandas
saliedētību. Pēc veiksmīgiem startiem visi mazie sportisti saņēma sportiskas un saldas balvas. Atgriezāmies gandarīti, nedaudz noguruši, bet priecīgi par braucienu. Paldies Aknīstes
novada pašvaldībai par transporta nodrošināšanu un nokļūšanu sporta svētkos.
Skolotājas Sandra un Ināra.

Guldiet mani saules pusē,
Lai var ziedos sapņi plaukt,
Lai es varu mierīgs dusēt,
Bērzs pie kapa būs mans draugs.
(A. Straube)
Patiesa un dziļa līdzjūtība
Aijai Voitiškei un Skaidrītei Jasānei,
tēvu izvadot pēdējā gaitā.
Aknīstes vidusskolas tehniskie darbinieki.

Lai balta saule,
Zaļa zāle
Un viegla zeme
Smiltājā!
(V. Kokle–Līviņa)
Vējš, pāri traucot, būs kā glāstsJums paliks tikai atmiņstāsts.
Un mani glāstīs vēji, koka zars,
Tik nebūs vairāk pavasars.
/M. Jansons/
Mūsu vissiltākie mierinājuma
un patiesas līdzjūtības vārdi
Aijai Voitiškei
un viņas tuviniekiem,
tēvu mūžībā pavadot.
Aknīstes vidusskolas skolotāji
pensionāri.

Pieminēsim Aknīstes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
Mūžībā aizgājušos:
Baltrūne Ina 27.03.1959
23.04.2017
Bekmane Alma
21.01.1922
14.04.2017
Gasone Marija 28.01.1930
02.04.2017
Isajeva Tamāra
09.12.1941
20.04.2017
Jackevičs Afanasijs
25.06.1951
30.03.2017
Mikuļina Inta 04.06.1945
19.04.2017
Pudāns Pēteris
29.06.1937
20.04.2017
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!
Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa
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Vēl kādu dziesmu spējam
Padziedāt kopā ar vējiem,
Kopā ar lietu un sniegiem,
Par neko lielu, par niekiem,
Reizēm ar smaidu dziedam,
Reizēm caur asarām - ziedam

Laimi, kas nebeidzās,
Mirkļus, kas dara bagātāku,
Darbu, kas spēcina,
Uzvaru, kas iedvesmo,
Veiksmi, kas nepamet!
Vislabākie vēlējumi Maijai vārda dienā!
Ināra

Sveicam nozīmīgās jubilejās aprīlī

Cacurs Aigars
Grode Svetlana
Melentjevs Igors
Mežaraupe Inta
Pūpols Māris
Andersiņa Vēsma
Skrinda Gaļina
Taube Modrīte
Narbute Ilga
Aļeiņikova Zoja
Schmedt Wil helm
Buiķis Imants
Deņisova Silvija
Krasauskiene Velta
Miņāts Jānis
Žubecka Margrieta
Linarte Zenta
Vuškāne Anna

Palaid baltos sapņus ganos,
Iesien ļaunās domas mezglā,
To zemi brien, kas slāpes dzer,
To dienu sasildi ar plaukstām,
Lai sāpe kļūst par mirkļa skaņu
Caur tapšanu, caur īstumu,
Līdz sevī sagūstīsi
Ozolsaknes sīkstumu.
L. Vīksna
Sveicam aprīļa jubilārus

Skaidrīti Medvecku
Elzu Porieti
Normundu Zariņu
Biedrība
,,Manai mazpilsētai
Aknīstei“

Kā vīgriezes,
kā madaras šie vārdi,
Kas smaržo tā,
ka acis jāver ciet,
Un atkal dzīve šķiet
kā pļava basām kājām,
Kur spēku gūstot,
varu cauri iet.

Šī diena lai Tev skaistāka
par citām,
Šī diena tikai reizi gadā
aust,
Lai pietiek spēka katram
dzīves rītam,
Lai katrs rīts kā skaisti
ziedi plaukst.

Inesi un Ināru
no veikala
“Simona”
vārda dienā
sveic
Ināra.

Vislabākie
vēlējumi
skaistajās
jubilejās
ai
ejev
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e
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ei.
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a
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i
ielā
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votu
A
a
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Maigi noglāstīt vakardienu,
iecelt savu dzīvi šodienas šūpolēs,
un uzšūpot līdz galotnēm,
līdz nepazaudēšanas augstumiem,
līdz neapmaldīšanās skaistumam,
līdz neaizmiršanas zelta stariem katrā ziņā līdz vietai,
kur viss sliktais aizkūp kā dūmi,
bet viss labais - joprojām
nāk līdzi un nepāriet.
Maijā dzimšanas dienu svin

Skaidrīte Bērzkalne
Aigars Bruzguls
Vineta Jaujeniece
Anita Joča
Inta Mazureviča
Vissirsnīgākie sveicieni jubilāriem!
Aknīstes novada pašvaldības darbinieku arodbiedrība
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