Aknīstes
Nr. 2

Aknīstes novada domes
ārkārtas sēdes
07.02.2018. lēmumi
Ievēlēt Alitu Kuzņecovu par Aknīstes novada bāriņtiesas locekli uz Līgas Āboliņas prombūtnes laiku.

2018. gada FEBRUĀRIS

Aknīstes novada pašvaldības grants ceļu, ielu
ranžējums pēc punktiem prioritārā secībā
Nr.p.
k.
1.

2.
3.

Aknīstes novada domes
sēdes
21.02.2018. lēmumi
Ievēlēt Evitu Jasāni par Asares pagasta pārvaldes vadītāju.
Deleģēt Līgu Jaujenieci, Aknīstes novadpētniecības muzeja vadītāju, pārstāvēt Aknīstes novada pašvaldību biedrības “Lauku partnerība Sēlija” valdē.
Ievērojot vietējo uzņēmēju intereses un līdzvērtīgu uzņēmējdarbības konkurētspēju lauku teritorijā, iekļaut projektu iesniegumos ceļu posmus, kuru atlases kritēriju punktu skaits ir 16 vai augstāks.

novada
vēstis

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ceƺa,
Ceƺš, iela, ielas, ceƺa posms
posma
Nr.
3-1
Melioratoru iela, ceƺš AknƯste –
KrƗces, Avotu iela, Lauku ielas
posms, Girenieku ielas posms
2-8
Asare – VilkupƯte, posms
2-28;
LupƯnas – Birznieki; RƯti –
2-26
Vecozoli, posms
2-4
TauriƼi – UpƯtes, posms
3-6
GƗrsene – BajƗri, posms
2-34
Dienvidi – Grantsbedres
3-7
GƗrsene – Jaunmuiža – Irbes, posms
1-14
14.CRBP-CensoƼi, posms
1-43
Ceƺmaƺi – Dzintari, posms, un jauna
ceƺa posms
2-21
TauriƼi – Vanagi, posms
2-23
Parks – Dienvidi, posms
2-43
Kokneši – Zemgalieši

Ceƺa
garums,
km
3,101

Punkti

87

1,50*
0,623*

30
24

0,938*
1,39*
0,534*
0,94*
0,99*
0,25

20
20
17
17
16
15

0,659*
0,371*
0,81

14
13
11

* - pārbūvējamā ceļa, ceļa posma garums precizēts
Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.4/2018 „Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2018.gadam”.

Aknīstes novada domes sēdes 28.02.2018. lēmumi
Atsavināt nekustamo īpašumu (dzīvokli) “Arāji”,
dz.Nr.2, Gārsene, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, kadastra Nr. 56629009169, ar kopējo platību 46,3 m2 , kas
sastāv no 472/4031 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un no zemes. Noteikt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR 1380,00.
Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) atsavināšanas veids ir pārdošana izsolē.
Atsavināt nekustamo īpašumu “Silmači-1”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads, kadastra Nr.56250070173, kas sastāv no dzīvojamās mājas (419,4 m2 ) un zemes vienības
(1,46 ha). Noteikt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR 2 820,00. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana izsolē.
Atsavināt nekustamo īpašumu “Susējas skola”, Aknīstes
pagasts, Aknīstes novads, kadastra
Nr.56250070179, kas
2
2
sastāv no skolas ēkas (790,9
m
),
katlu
mājas (66,6 m ),
2
veļas mazgātava (153,3 m ) un zemes vienība (1,36 ha).
Noteikt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena
ir EUR 2 320,00. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids
ir pārdošana izsolē.
Iecelt Ivaru Eiduku par SIA „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes locekli līdz 25.03.2021.
Precizēt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus
Nr.3/2018 „Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un
audžuģimenēm Aknīstes novadā”.
Segt 30% no mācību maksas mēnesī Aknīstes novada audzēkņiem, kuri apmeklē Jēkabpils Sporta skolu.
Apstiprināt SIA “Aknīstes Pakalpojumi” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.
Nodot atsavināšanai Aknīstes novada pašvaldības kustamo mantu – automašīnu Ford Transit, valsts Nr.GS-7040.

Izsole
Aknīstes novada pašvaldība pārdod
pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:
“Arāji-2”, Gārsenes pagasts, Aknīstes
novads, kadastra Nr. 56629009169, kopējā platība 46,3 m2, kā arī pie dzīvokļa
īpašuma piederošā kopīpašuma
472/4031 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, palīgēkām un zemes.
Nekustamā īpašuma “Arāji-2” nosacītā cena ir EUR 1 380,00 (viens tūkstotis trīs simti astoņdesmit euro 00
centi). Nodrošinājuma apmērs – EUR
138,00, reģistrācijas nodeva – EUR
14,23. Pirmpirkuma tiesību nav.
Izsole notiks 2018.gada 16.aprīlī
plkst.9.00 Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāva zālē, Skolas ielā 7, Aknīstē,
Aknīstes novadā. Pieteikums jāiesniedz līdz 2018.gada 14.aprīlim darbdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00
un no plkst.12.30 līdz plkst.17.00,
piektdienās no plkst.8.00 līdz
plkst.12.00 no plkst.12.30 līdz
plkst.14.30, Aknīstes novada pašvaldības kancelejā, Skolas ielā 7,
Aknīste,
Aknīstes
novads.
Nodrošinājums, reģistrācijas nodeva
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Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.5/2018 „Aknīstes novada pašvaldības speciālā
budžeta plāns 2018.gadam”.
Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.6/2018 „Grozījumi Aknīstes novada domes
2009.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par
pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli””.
Ņemt aizņēmumu 43229,85 EUR Valsts kasē uz 10 gadiem projekta “Drošības uzlabošana Aknīstē, izmantojot
ekotehnoloģijas” realizēšanai PII “Bitīte” teritorijā.
Ņemt aizņēmumu 106806,84 EUR Valsts kasē uz 20 gadiem projekta “Radošā rezidence “Debesjums”” realizēšanai.
Ņemt aizņēmumu 161899,10 EUR Valsts kasē uz 20 gadiem projekta “Asfalta seguma izbūve un seguma atjaunošana pie izglītības iestādēm” realizēšanai.
Piešķirt nekustamajam īpašumam, kadastra Nr. 5662
001 0020, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, nosaukumu
“Aleju kapsēta”.
Piešķirt 7 personām apbedīšanas pabalstus.
Piešķirt 4 personām pabalstus sakarā ar bērna piedzimšanu.
Piešķirt 1 personai dzīvojamo platību Augšzemes ielā 4
-1, Aknīstē, Aknīstes novadā.
Piešķirt 1 personai dzīvojamo platību “Spodras”- 5, Ancenē,
Asares pagastā, Aknīstes novadā.
Nodot atsavināšanai pašvaldības īpašumā esošo dzīvokli
Augšzemes ielā 55 – 4, Aknīstē, Aknīstes novadā.
Visi Domes sēžu lēmumi un audioieraksti
publicēti mājaslapā www.akniste.lv
sadaļā Dome – Domes sēžu lēmumi
Kancelejas vad. I.Buiķe

iesniedzama līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim, veicot bezskaidras
naudas norēķinu Aknīstes novada pašvaldības,
reģistrācijas
Nr.90000026441, bankas kontā
Nr.LV82 UNLA 0009 0121 30037, A/S
SEB Banka, bankas kods UNLALV2X, vai arī Aknīstes novada pašvaldības kasē skaidras naudas norēķinu veidā. Ar izsoles noteikumiem
var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības
mājas lapā www.akniste.lv no
2018.gada 5.marta. Augstākās nosolītās nekustamā īpašuma cenas samaksa pilnā apmērā jāveic 7 dienu laikā no izsoles dienas.

Izsole
Aknīstes novada pašvaldība pārdod
pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:
“Silmači-1”, Aknīstes pagasts,
Aknīstes novads, kadastra Nr.
56250070173, kas sastāv no dzīvojamās
mājas (platība 419,4 m2 ), zemes vienības (platība 1,46 ha). Nekustamā īpašuma “Silmači-1” nosacītā cena ir EUR
2 820 (divi tūkstoši astoņi simti div-

desmit euro 00 centi). Nodrošinājuma
apmērs – EUR 282,00, reģistrācijas nodeva – EUR 14,23. Pirmpirkuma tiesību nav.
Izsole notiks 2018.gada 17.aprīlī
plkst.9.00 Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāva zālē, Skolas ielā 7, Aknīstē,
Aknīstes novadā. Pieteikums jāiesniedz līdz 2018.gada 14.aprīlim darbdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un
no plkst.12.30 līdz plkst.17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 no
plkst.12.30 līdz plkst.14.30, Aknīstes novada pašvaldības kancelejā, Skolas ielā
7, Aknīste, Aknīstes novads.
Nodrošinājums, reģistrācijas nodeva iesniedzama līdz pieteikuma iesniegšanas
brīdim, veicot bezskaidras naudas norēķinu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000026441, bankas kontā Nr.LV82 UNLA 0009 0121 30037, A/S
SEB Banka, bankas kods UNLALV2X,
vai arī Aknīstes novada pašvaldības kasē
skaidras naudas norēķinu veidā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un
pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv
no 2018.gada 5.marta. Augstākās nosolītās nekustamā īpašuma cenas samaksa pilnā apmērā jāveic 7 dienu laikā no izsoles dienas.

Izsole
Aknīstes novada pašvaldība pārdod
pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli nekustamo īpašumu:
“Susējas skola”, Aknīstes pagasts,
Aknīstes novads, kadastra Nr.
56250070179, kas2 sastāv no skolas ēkas
(platība 790,9 m ), zemes vienības (platība 1,36 ha), nedzīvojamās
ēkas – kat2
lu mājas (platība 66,6 m ), nedzīvojamā
ēkas
– veļas mazgātavas (platība 153,3
2
m ). Nekustamā īpašuma “Susējas skola” nosacītā cena ir EUR 2 320,00 (divi
tūkstoši trīs simti divdesmit euro 00 cen-

ti). Nodrošinājuma apmērs – EUR
232,00, reģistrācijas nodeva – EUR
14,23. Pirmpirkuma tiesību nav.
Izsole notiks 2018.gada 17.aprīlī
plkst.10.00 Aknīstes novada pašvaldībā,
2.stāva zālē, Skolas ielā 7, Aknīstē,
Aknīstes novadā. Pieteikums jāiesniedz līdz 2018.gada 14.aprīlim darbdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un
no plkst.12.30 līdz plkst.17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 no
plkst.12.30 līdz plkst.14.30, Aknīstes novada pašvaldības kancelejā, Skolas ielā
7, Aknīste, Aknīstes novads.
Nodrošinājums, reģistrācijas nodeva ie-

PRECIZĒTI
Aknīstes novada domes sēdē
2018.gada 28.februārī (protokols Nr.4, 5.#)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.31/2017
„Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada
26.augusta saistošajos noteikumos Nr.4
„Par sociālo aprūpi mājās Aknīstes novada
pašvaldības iedzīvotājiem””
Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un palīdzības likuma
3.panta trešo daļu,
Ministru kabineta 21.04.2008. noteikumiem Nr.275
“Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība,
kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas
no pašvaldības budžeta” 6.punktu
1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2009.gada 26.augusta
saistošajos noteikumos Nr.4 „Par sociālo aprūpi mājās
Aknīstes novada iedzīvotājiem”” šādus grozījumus:
1.1. Svītrot no tiesiskā pamatojuma norādi uz Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3.,9.,18.,20.,22.,23.pantu un 17.panta pirmo daļu;
1.2. Svītrot no tiesiskā pamatojuma norādi uz likuma
“Par sociālo drošību” 11.pantu;
1.3. Izteikt 1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
”1.2. Tiesības saņemt aprūpi mājās ir personām, kuras
deklarējušas dzīvesvietu Aknīstes novada pašvaldībā un
faktiski dzīvo deklarētajā dzīvesvietā”;
Svītrot 3.1.7-3.1.9. apakšpunktus;
Izteikt 3.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
”3.2.1. personas pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu smaguma pakāpi atbilstoši Bartela indeksam”;
Izteikt 3.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
”3.3. Pakalpojuma piešķiršanas gadījumā tiek noslēgts
līgums starp pašvaldību un aprūpējamo personu vai starp
pašvaldību, aprūpējamo personu un likumīgo apgādnieku
(apgādniekiem) par aprūpes mājās sniegšanu dzīvesvietā”;
Izteikt 4.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
”4.6. Sociālās aprūpes mājās pakalpojums ir maksas pakalpojums. 1 stundas apmaksa par pakalpojumu ir vienāda
ar 50% no valstī noteiktās minimālās stundu tarifa likmes
attiecīgajā kalendārajā gadā”;
Izteikt 4.7.apakšpunktu šādā redakcijā:
”4.7. Personas, kurām ir likumīgi apgādnieki, aprūpes
pakalpojumu mājās var saņemt par samaksu, ja apgādnieki
objektīvu iemeslu dēļ nespēj nodrošināt aprūpi. 1 stundas
apmaksa par pakalpojumu ir vienāda ar valstī noteikto mi-

sniedzama līdz pieteikuma iesniegšanas
brīdim, veicot bezskaidras naudas norēķinu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000026441, bankas
kontā Nr.LV82 UNLA 0009 0121 30037,
A/S SEB Banka, bankas kods UNLALV2X, vai arī Aknīstes novada pašvaldības kasē skaidras naudas norēķinu veidā. Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties pieteikumu iesniegšanas
vietā un laikos un pašvaldības mājas
lapā www.akniste.lv no 2018.gada
5.marta. Augstākās nosolītās nekustamā
īpašuma cenas samaksa pilnā apmērā
jāveic 7 dienu laikā no izsoles dienas.

nimālo stundas tarifa likmi attiecīgajā kalendārajā gadā”;
Izteikt 4.8.apakšpunktu šādā redakcijā:
”4.8. Ja persona nespēj samaksāt pilnu aprūpes pakalpojuma maksu, apmaksu veic likumīgie apgādnieki normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā”;
Papildināt 4.punktu ar 4.9.apakšpunktu šādā redakcijā:
”4.9. Pašvaldības apmaksātu aprūpes mājās pakalpojumu
ir tiesības saņemt personām, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzītas par maznodrošinātām un kurām
nav likumīgu apgādnieku, atsevišķi dzīvojošām personām
ar 1. un 2.grupas invaliditāti”;
Svītrot 5.4.apakšpunktā vārdus „kā arī izziņa par
deklarēto dzīvesvietu”;
Svītrot 7.1.7.apakšpunktu;
Papildināt 7.1.apakšpunktu ar 7.1.11.apakšpunktu
šādā redakcijā:
„7.1.11. persona sniegusi nepatiesas ziņas vai apzināti
maldinājusi sociālā darba speciālistu, kas ietekmē personas tiesības saņemt konkrētu sociālo pakalpojumu”;
Papildināt 7.1.apakšpunktu ar 7.1.12.apakšpunktu
šādā redakcijā:
”7.1.12. personas regulāri (vismaz 3 reizes fiksētas ar sociālā darba speciālista apsekošanas aktu) atrodas alkohola
vai narkotisko vielu ietekmē”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par
pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētāja V.Dzene
PRECIZĒTI
Aknīstes novada domes sēdē
2018.gada 28.februārī (prot.Nr.4, 6.#)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.3/2018
“Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem
bērniem un audžuģimenēm Aknīstes novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām“
43.panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu
Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi“ 43.punktu,
Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu Nr.857
„Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim
un bez vecāku gādības palikušajam bērnam,
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc
ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27.,30.,31.,311. punktu
I. Vispārīgie jautājumi
Saistošie noteikumi nosaka materiālā atbalsta veidus,
apmērus, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību audžuģimenēm un pilngadību sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes ap-
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rūpes izbeigšanās bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai
pie aizbildņa (turpmāk – pilngadību sasniedzis bērns).
Materiālā atbalsta veidi pilngadību sasniegušajam bērnam:
vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai;
vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;
pabalsts ikmēneša izdevumiem.
Materiālā atbalsta veidi audžuģimenei:
pabalsts bērna uzturam;
vienreizējs pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei;
atlīdzība par audžuģimenes pienākumu veikšanu (turpmāk – atlīdzība).
Tiesības uz šajos noteikumos noteikto materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajam bērnam saglabājas ne ilgāk
kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai un ja viņš nesaņem
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai viņš neatrodas brīvības
atņemšanas iestādē.
Dokumentus par pabalsta piešķiršanu Aknīstes novada sociālais dienests (turpmāk- Dienests) izskata un lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu pieņem desmit darba dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.
II. Materiālā atbalsta veidi pilngadību
sasniegušajam bērnam
Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai:
tiesības saņemt pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai
ir no dienas, kad pilngadību sasniegušajam bērnam beigusies ārpusģimenes aprūpe audžuģimenē, pie aizbildņa
vai bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
pabalstu piešķir divu valstī noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā.
Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei:
tiesības saņemt vienreizēju pabalstu ir pilngadību sasniegušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās, ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Aknīstes
novada bāriņtiesa;
pabalsta apmērs ir 250.00 euro.
sociālajam dienestam ir tiesības vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīksta inventāra iegādei izsniegt sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra veidā.
Pabalsts ikmēneša izdevumiem:
tiesības saņemt pabalstu ikmēneša izdevumiem ir pilngadību sasniegušajam bērnam, kurš turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga
izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus
profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus vai turpina studijas augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus, un saskaņā ar izglītības jomu vai ar studiju procesu regulējošos
normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības vai studiju programmu;
pabalstu piešķir divu valstī noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā;
pabalstu izmaksas apturēšanu un atjaunošanu veic
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
pilngadību sasniegušajam bērnam ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt Dienestu par studiju procesa
pārtraukšanu;
sociālais dienests pabalsta ikmēneša izdevumiem piešķiršanai ne mazāk kā divas reizes gadā pieprasa informāciju
no izglītības iestādes, augstskolas vai koledžas par to, ka
pilngadību sasniegušais bērns turpina sekmīgi apgūt izglītības programmu vai studiju programmu;
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pabalstu ikmēneša izdevumiem izmaksā līdz katra mēneša 15.datumam.
III. Materiālā atbalsta veidi audžuģimenei
Pabalsts bērna uzturam:
tiesības saņemt ikmēneša pabalstu bērna uzturam ir audžuģimenei par bērniem, kuri ar Aknīstes novada bāriņtiesas lēmumu ievietoti audžuģimenē un kura noslēgusi ar
Dienestu līgumu;
pabalsta izmaksas un pārtraukšanas kārtību veic
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
pabalsta bērna uzturam apmērs ir 215 euro (no piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai), 258 euro (no 7 gadu
vecuma līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai) mēnesī;
pabalstu bērna uzturam izmaksā līdz katra mēneša 15.datumam;
ja bērns atrodas patvaļīgā prombūtnē, ir policijas meklēšanā vai bērnam tiek piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums, audžuģimene informē Dienestu par bērna prombūtnes dienām. Informācija sniedzama ne vēlāk kā piecu
dienu laikā pēc bērna prombūtnes fakta konstatēšanas.
Dienests veic pabalsta pārrēķinu atbilstoši bērna faktiskajām uzturēšanās dienām ģimenē.
Vienreizējs pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei:
tiesības saņemt pabalstu bērna apģērbam un mīkstā inventāra iegādei ir audžuģimenei par bērniem, kuri ar
Aknīstes novada bāriņtiesas lēmumu ievietoti audžuģimenē
un kura noslēgusi ar Dienestu līgumu;
pabalsta izmaksas un pārtraukšanas kārtību veic
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
vienreizēja pabalsta bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei apmērs ir līdz 115 euro;
ja bērns pārtrauc uzturēties audžuģimenē, par Aknīstes
novada pašvaldības līdzekļiem iegādātais apģērbs, apavi,
rotaļlietas, mīkstais inventārs, kā arī personiskās mantas,
kuras bērns paņēmis līdzi no iepriekšējās dzīvesvietas, paliek viņa lietošanā.
Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu veikšanu:
atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu piešķir ģimenei vai personai, kurai saskaņā ar Aknīstes novada bāriņtiesas lēmumu un līgumu, ko noslēdzis Dienests
un audžuģimene, audzināšanā nodots bērns uz laiku, kas
ir īsāks par mēnesi;
audžuģimenes loceklim (personai), kas noslēdzis līgumu
ar Dienestu, ir tiesības papildus Ministru kabineta noteikumos noteiktajai no valsts pamatbudžeta līdzekļiem saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likumu izmaksājamai atlīdzībai saņemt šo atlīdzību no dienas, kad bērns faktiski
ievietots audžuģimenē;
atlīdzības apmēru nosaka proporcionāli dienu skaitam
par pamatu ņemot normatīvajos aktos noteikto atlīdzības
apmēru mēnesī;
šīs atlīdzības izmaksu izbeidz, kad beidzas līgumā noteiktais termiņš, audžuģimene pārceļas uz dzīvi citā pašvaldībā, kā arī tad, ja bērna uzturēšanās audžuģimenē tiek
izbeigta pirms termiņa Ministru kabineta noteikumos noteiktajos gadījumos.
atlīdzību par iepriekšējo mēnesi izmaksā līdz kārtējā mēneša 15.datumam.
Dienesta lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība:
Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Aknīstes novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā;
Administratīvo aktu strīdu komisijas pieņemto lēmumu
var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Jelgavā, Atmodas ielā 19, LV-3007) likumā noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētāja V.Dzene

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē
2018.gada 28.februārī (protokols Nr.4, 15.#)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6/2018
“Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada
21.oktobra saistošajos noteikumos Nr.14
„Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada
iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām“
43.panta trešo daļu
Izdarīt Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 14 „Par pašvaldības
pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to
materiālo stāvokli” šādus grozījumus:

Svītrot 3.1.punktu;
Izteikt 3.2. punktu un 3.2.1. apakšpunktu šādā
redakcijā:
“3.2. Vienreizējs pabalsts 80 euro apmērā, sasniedzot
80 gadu jubileju, 85 euro apmērā, sasniedzot 85 gadu
jubileju, 90 euro apmērā, sasniedzot 90 gadu jubileju, 95
euro apmērā, sasniedzot 95 gadu jubileju, 150 euro
apmērā, sasniedzot 100 gadu jubileju un 100 euro Zelta
(50 gadu), Dimanta (60 gadu) un Briljanta (70 gadu) kāzu
jubilejā.
3.2.1. pabalstu kāzu jubilejā jāpieprasa pašvaldībā ne
vēlāk kā viena mēneša laikā pēc tiesību rašanās uz
attiecīgo pabalstu, iesniedzot iesniegumu un uzrādot
laulību apliecību.”
Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par
pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētāja V.Dzene

Pašvaldību izpilddirektori tiekas
Aknīstes novadā
Šī gada 2. martā Aknīstes novadā notika Latvijas
Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) sanāksme, kuras tēma bija Latvijas simtgade un XXVI Vispārējie Latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētki, savukārt otrajā daļā tika organizēta ekskursija, kuras laikā izpilddirektoriem bija iespēja iepazīt Aknīstes novadu. Šāda veida izbraukuma semināri notiek ik mēnesi. Sanāksmē Aknīstes novada Gārsenes
kultūras namā pulcējās ne tikai izpilddirektori no visas
Latvijas, bet arī kultūras darbinieki. Aktuālo par Latvijas
simtgades svinībām un ar to saistītajām tēmām prezentēja Valsts simtgades biroja Reģionālo un nevalstisko projektu
vadītāja Jolanta Borīte, XXVI Vispārējo Latviešu Dziesmu
un XVI Deju svētku izpilddirektore Eva Juhņēviča. Par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību stāstīja Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte,
bet par Latvijas valsts Simtgades iniciatīvu “Latvijas skolas soma” - izglītības un jauniešu projektu vadītāja Aija Tūna.
Projektu “1836” un “Izgaismo Latviju!” vadītājs Enriko Plivčs
dalījās spilgtākajos iespaidos no pārgājieniem gar Latvijas
robežu. Iedvesmojošs bija Universe Leaves projekta vadītāja Daiņa Lazdāna stāstījums par LAPU kā skulpturālu
objektu pilsētvidē. Ar aizrautību un degsmi par to, kā jaunieši gaida Latvijas simtgadi Madonā, stastīja jauniešu galvaspilsētas pasākumu koordinators Gatis Teilis.
Sanāksmi vadīja un stāstīja par aktualitātēm LPIA
priekšsēdētājs Ivo Virsis.
Aknīstes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Gavars
atklājot sanāksmi atzīmēja nozīmīgākos sasniegumus novadā pēdējo gadu laikā un kā notikumi pasaulē ietekmē
arī maza reģiona attīstību.
Aknīstes novada domes priekšsēdētāja sveica izpilddirektorus Aknīstes novadā un vēlēja raženu darba dienu.
Sabiedrisko attiecību speciāliste Lāsma Prande prezentēja

Aknīstes novadu, informējot sanāksmes dalībniekus par
izglītības iespējām, veselības aprūpi, īstenotajiem projektiem, tūrisma objektiem un tuvākajām iecerēm nākotnē.
Aknīstes novadpētniecības muzeja vadītāja Līga
Jaujeniece deva iespēju nedaudz iepazīties ar Aknīstes novada vēsturi, kā arī saklausīt aknīšānu dialektu. Atraktīvi
izpildītie novadnieku atmiņu stāsti paspilgtināja aknīšānu humora izpratni un tā laika tradīcijas.
Tā kā latviešu kinorežisors, aktieris, LZA Goda loceklis un sabiedriskais darbinieks Jānis Streičs nevarēja ierasties uz sanāksmi, tad Izpilddirektoru asociācijas koordinatore Sniedze Sproģe nolasīja izpilddirektoriem adresētu vēstuli. Lūk, fragments:
“...Kas mēs esam šodien?
Vēl nezinam. Neredzam. Traucē PŪLIS, kurā dzīvojam.
Te mūsu eksprezidentei Vairai Vīķei- Freibergai bija taisnība. Atcerieties tautas aizvainojumu, kad viņa kaut kādu
nemieru nosauca par pūļa reakciju.
Taču ir gan Pūlis un ir arī Tauta. Pūlis ir šis mirklis,
kurā masa viļņojoties pauž savu sāpi un izkliedz savu vajadzību. To nevajag novērtēt par zemu, jo tā ir augsne, kas
gaida sēklu. To fantastiski ir sajutuši nākotnes diktatoriĻeņins, Hitlers, Staļins un ir sekmīgi sējuši vēju un pļāvuši vētru. To dara Putins un pasaule pļaus vētru.
Pūli vada instinkti, zemapziņa, jūtas, un tas alkst vieglāko ceļu un gaida brīnumu. Pūlis gaida Saulvedi.
Tauta ir gaita un process no gadsimtu dzīlēm uz nākamību.
Tautu veido prāts un griba.
Tāpēc, izsakoties mūsu mūžam dzīvā skolotāja Raiņa vārdiem:
,,Mēs būsim lieli tik, cik liela mūsu GRIBA!”
Mēs vēl nezinam, neredzam, kas esam, jo Latvijā katru rītu mostas un iziet savās gaitās, savos darbos un nedarbos Homo sapiens visā diapozonā no alu laikmeta līdz
civilizācijas trešajam vilnim.
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Tautu kaldina laiks, jo tauta nav vieta un iedzīvotāju
skaits.
Tauta ir Gara gaita, kurai Dievs deva vārdu LATVIJA!”
Sanāksmes otrajā daļā novadu pārstāvjiem bija iespēja iepazīties ar Aknīstes novadu. SIA “Slaides” Īpašnieks
Ainis Čāmāns pastāstīja par savu uzņēmumu un vecāku
SIA “Siņi” , kas darbojas roku rokā. Saimniecība, piesaistot Eiropas Savienības līdzekļus ar katru gadu paplašinās.
Uzbūvētas darbnīcas, iegādāta jauna lauksaimniecības tehnika, pašlaik rit noslēguma darbi pie apjomīgas graudu kaltes. Uzņēmums nodrošina apmēram divdesmit darba vietas, kā arī sniedz remonta un transporta pakalpojumus tu-

Dots devējam atdodas!
Vēlos pateikties visiem, kuri pagājušajā gadā (2017) ir būtiski papildinājuši Aknīstes Novadpētniecības muzeja krājumu ar dažādiem dāvinājumiem – fotogrāfijām, dokumentiem, grāmatām, priekšmetiem un atmiņu stāstiem, kas ļaus
jo pilnīgāk izstāstīt stāstu par mums pašiem un mūsu saknēm.
Sirsnīga pateicība – Valentīnai Beļskai, Jānim
Kalnietim, Palmirai Šinkūnei, Olgitai Vizulei, Inārai
Vasiļjevai, Ingai Strumskai, Ilgai Cālītei, Irēnai Butkus,
Edītei Pulerei, Andrim Zībergam, Aļģim Paškonim, Silvijai
Jaujeniecei, Agrīdai Sermuliņai, Eiženijai Grīnei, Andrejam
Spolem, Ilzei Ielejai, Ijai Ašakai, Antrai Minkevičai, Mārītei
Pērkonei, Zigrīdai Jasinevičai, Marijai Čūrišķei, Almai
Kalnaģeidānei („Virzas”), Normundam Mežaraupam,
Ilgai Timofejevai, Jānim Gavaram, Aleksandram Vītolam,
Birutai Mazurevičai, Henrietai Kokinai, Olitai Katenai,
Antoņinai Beļevičai, Maijai Blūmai, Ausmai Bērziņai, Annai
Mazurevičai, Ernai Kakstānei, Klārai Bajārei, Vijai Kiopei,
Alvīnei Gribulei, Olgai Voitiškei, Pēterim Siatkovskim,
Pranciškai Zagarei – Zagurskai.

vākajiem zemniekiem.
SIA “Hawita baltic” ir Aknīstē izvietots Vācijas uzņēmums, kas nodarbojas ar kūdras ieguvi un kūdras izstrādājumu ražošanu un tirdzniecību. Pagājušā gada nogalē
visiem zināmais SIA “Nordtorf” mainīja nosaukumu uz
SIA “Hawita baltic”. Tās galvenais mērķis ir kūdras substrātu ražošana. Ražotnes aprīkojums nodrošina augstvērtīgu substrātu un ziedu augsnes ražošanu no dažādām gabalkūdras frakcijām un frēzkūdras, kā arī tās iepakošanu un transportēšanu uz daudzām pasaules valstīm. Uzņēmums nodrošina līdz 200 darba vietas.
Jau četrus gadus Aknīstes novads ir atpazīstams ar alternatīvās kamermūzikas festivālu “Sansusī”, kas ik gadu
augusta pirmajās nedēļās pulcē radošus, muzikālus un mūziku mīlošus klausītājus un skatītājus. Novada apskatē izpilddirektoriem bija iespēja tikties ar festivāla idejas autoru Latvijas Nacionālās operas solistu Armandu Siliņu, kurš
Sēlijas pusē dzimis un aizvadījis bērnību. Festivāla laikā
apmeklētājiem ir iespēja baudīt dabas tuvuma apvienojumu ar dažādu žanru mūziku. Novadu pārstāvji izrādīja lielu interesi par festivāla norisi, meža estrādi, dabas takām.
Pēc pavadītās dienas Aknīstes novadā, viesi mūsu novadam veltīja atzinīgus vārdus, liekot arī pašiem vēlreiz
uz visu palūkoties „no malas” un novērtēt paveikto.
Aknīstes novada sabiedrisko attiecību speciāliste
Lāsma Prande
Pateicoties Jums Aknīstes Novadpētniecības muzeja krājums pagājušajā gadā ir papildināts par 632 vienībām.
Paldies!
Līga Jaujeniece,
Aknīstes Novadpētniecības muzeja vadītāja

Andreja Spoles dāvinājums – fotogrāfija.
Šaursliežu dzelzceļa posms – koka tilts pār Susējas upes
ieleju Aknīstē
(demontāžas laikā), 1940tie gadi (Inv.nr. AKM 430 – 1/23).

Meliorācijas kadastra grāvji jauna ekoloģiski nozīmīgā platība
Platību maksājumi
2018.gadā stājas spēkā izmaiņas nosacījumos. Vairs nedrīkst lietot augu aizsardzības līdzekļus ekoloģiski nozīmīgās platībās (papuvēs, zālāju pasējā, starpkultūrās, slāpekli piesaistošajos kultūraugos). Šī jaunā nosacījuma dēļ
lauksaimniekiem ir jāplāno, kā citādāk nodrošināt zaļināšanas prasību izpildi šajā gadā. Viena no jaunām iespējām
ir grāvji, kas robežojas ar aramzemi.
Zaļināšanas prasību izpildes aprēķinā tiks izmantoti grāvji no VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
(ZMNĪ) Meliorācijas kadastra. Tie lauksaimniekam pašam
nav jānorāda – nav jāveic lauku bloku precizēšana.
Gadījumos, kad dabā ir nesakritības ar Meliorācijas kadastra
datiem, jāsazinās ar ZMNĪ.
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LAD
ģeogrāfiskajā
informācijas
sistēmā http://karte.lad.gov.lv/ var apskatīt aktuālo informāciju. Kartē Meliorācijas kadastra grāvji ir iezīmēti
ar gaiši zilu krāsu.
LAD ir sagatavojis dažus piemērus, lai skaidrotu, kādos
gadījumos grāvji tiks iekļauti zaļināšanas prasību izpildes
aprēķinā. Jāatzīmē, ka grāvis tiek uzskatīts par ainavas
elementu arī tajos gadījumos, ja tas ir aizaudzis vai nekopts,
bet lauksaimniekam jārēķinās, ka meliorācijas sistēmu kopšana ir viens no savstarpējās atbilstības prasību nosacījumiem, un tā neievērošanas gadījumā var tikt piemērotas sankcijas.
Informāciju no Zemkopības ministrijas apkopoja
lauku attīstības konsultante Irēna Butkus

Lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atvieglo
prasības marķētās dīzeļdegvielas iegādei
Valsts atbalsts
Otrdien, 20. februārī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotās izmaiņas noteikumos, kas nosaka kārtību, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai lauksaimniekiem.
Grozījumi noteikumos sagatavoti, lai ar 2018./2019. saimniecisko gadu lauksaimniecības produkcijas ražotājiem,
kas ir tiesīgi iegādāties dīzeļdegvielu ar samazinātu akcīzes
nodokļa likmi, tiktu atvieglota minimālo ieņēmumu kritērija vērtēšana.
Ņemot vērā to, ka aizvadītā gada sliktie laikapstākļi atstās negatīvu ietekmi ne tikai uz lauksaimnieku 2017. gada
ieņēmumiem, bet arī vismaz vēl divus nākamos gadus, izmaiņas noteikumos paredz līdz 2020. gada 30. jūnijam ieviest atvieglotu minimālo ieņēmumu kritērija vērtēšanu.
Personas ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas tiks
vērtēti atbilstoši Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtajai gada
ienākumu deklarācijai vai uzņēmuma gada pārskatam par
iepriekšējo taksācijas gadu vai par taksācijas gadu pirms

Aknīstes novada pašvaldība turpina īstenot Eiropas
Sociālā fonda SAM 9.2.4.2. pasākuma „Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”
projektu „Veselības veicināšanas un slimību profilakses
pasākumi Aknīstes novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/055”.
Projekta mērķis – radīt pieejamu vidi novada iedzīvotājiem, veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem, ar mērķi popularizēt veselīgu dzīvesveidu un
uzturu, veicināt projekta mērķa grupu (iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām, ar iedzīvotāju blīvumu zem 50
iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru, bērni, iedzīvotāji, kas
vecāki par 54 gadiem, trūcīgie, maznodrošinātie iedzīvotāji) iesaisti fiziskajās aktivitātēs, radīt fizisko aktivitāšu
piedāvājuma dažādību, informējot un iesaistot vietējai sabiedrībai aktuālās aktivitātēs.
Projektā plānots īstenot pasākumus un aktivitātes,
kas vērsti uz mērķa grupu interesēm un vajadzībām:
1) bērniem tiks rīkots lekciju cikls par veselīgu dzīvesveidu, atkarību mazināšanu, reproduktīvās veselības veicināšanu, organizētas peldēšanas apmācības 2. klašu skolēniem, dota iespēja piedalīties interešu grupas nodarbībās slēpošanā, organizēta veselības diena un tiem, kam ir
šāda nepieciešamība, būs iespēja apmeklēt vingrošanu.
2) iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām, ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru
tiks piedāvāta iespēja apmeklēt izglītojošas, fiziski aktīvas ekskursijas un tematisku lekciju ciklu, ar mērķi popularizēt veselīgu uzturu, fiziskās aktivitātes, garīgās veselības veicināšanu, kā arī tiks dota iespēja apmeklēt un
piedalīties novada sporta svētkos.
3) iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem tiks dota iespēja
apmeklēt izglītojošas, fiziski aktīvas ekskursijas un tematisku lekciju ciklu par veselīgu uzturu, fiziskajām aktivitātēm un garīgās veselības veicināšanu, aktīvākajiem
tiks dota iespēja piedalīties senioru aktīvās atpūtas dienā.
trūcīgie, maznodrošinātie iedzīvotāji arī varēs apmek-

iepriekšējā taksācijas gada. Tas nozīmē, ka tiks ņemta vērā
tā personas deklarācija, kurā ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas būs lielāki.
Tā kā līdz 2020. gada 30. jūnijam tiks vērtēti personas
ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējos divos
noslēgtajos taksācijas gados, noteikumos tiek precizēts nosacījums, ka divus gadus netiks vērtēts minimālo ieņēmumu
kritērijs par tām zemes platībām, ar kurām lauksaimnieks
paplašina savu ražošanu, un jaunajiem lauksaimniekiem,
kas uzsākuši lauksaimniecisko ražošanu. Prasība par ieņēmumiem netiks piemērota tai zemes platībai, kuru lauksaimnieks būs deklarējis papildus pirmajā tās deklarēšanas gadā un nākamajā gadā pēc tā. Arī lauksaimniecības
produkcijas ražotājam, kas pirmoreiz piesakās marķētas
dīzeļdegvielas saņemšanai, prasība par ieņēmumiem netiks piemērota gadā, kad viņš piesakās pirmoreiz un nākamajā gadā pēc tā.
Informāciju no Zemkopības ministrijas apkopoja
lauku attīstības konsultante Irēna Butkus
lēt izglītojošas, fiziski aktīvās ekskursijas un tematisku lekciju ciklu par veselīgu uzturu, fiziskajām aktivitātēm un
garīgās veselības veicināšanu.
Pagājušajā, 2017. gadā tika organizētas lekcijas un semināri par – veselīgu uzturu, kuru vadīja uztura speciāliste J. Osocka – Krūze, garīgās veselības profilaksi, kuru
vadīja psiholoģe, ģimenes psihoterapeite I. Zarkeviča, atkarību mazināšanu, kuru vadīja narkologs J.Breikšs, garīgās veselības veicināšanu, kuru vadīja psihoterapeits
J.Breikšs, fizisko aktivitāšu popularizēšanu, kuru vadīja
fizioterapeite H.Butkiene.
Maijā, skolēniem tika rīkota „Veselības diena novada skolēniem”, kuras laikā tika organizētas dažādas fiziskās aktivitātes un vingrojumu komplekss fizioterapeita pavadībā, un izglītojošas lekcijas par veselīgu dzīvesveidu un reproduktīvo veselību.
Senioriem tika rīkota „Senioru aktīvās atpūtas diena”,
kurā tiem bija sagatavotas dažādas fiziskās aktivitātes atbilstoši vajadzībām un interesēm, kā arī prāta asināšanai.
2. klašu skolēniem tika rīkotas peldēšanas nodarbības
Ilūkstes sporta skolas centrā, kuru laikā trenera pavadībā tie apguva peldēšanas prasmes.
2018.gadā plānoti semināri par garīgās veselības profilaksi, ar nelielām individuālām ekspreskonsultācijām –
iepazīstot demenci, kas tas ir un kā ar to sadzīvot; sirds –
asinsvadu slimību profilaksi – iepazīstot mūsdienu kardioloģijas iespējas slimību novēršanā; onkoloģisko slimību profilaksi – krūts vēža pašizmeklēšanas metodes un prostatas vēža profilakse; reproduktīvo veselību un bērnu aprūpi – kādas pārbaudes jāveic vīriešiem un kādas sievietēm, neonatālā un perinatālā veselība.
Plānotas arī divas izglītojošas, fiziski aktīvas ekskursijas
paradumu, uzvedības maiņas veicināšanai – kuru laikā dalībnieki saņems sertificēta uztura speciālista teorētiskas
un praktiskas apmācības par veselīga uztura jautājumiem,
kā arī praktiskas apmācības (meistarklases) veselīga uztura sagatavošanā.
Plānotas lekcijas veselības veicināšanai par veselīga uztura lietošanu – kas ir veselīgs un sabalansēts uzturs, tā
iekļaušana savā ikdienā, diētu ietekme uz veselību; fizisko aktivitāšu popularizēšanu – kas ir nūjošana, kā tas ietekmē veselību, pareizas nūjošanas pamatprincipi; atkarību izraisošām vielām un to izplatības samazināšanu –

7

izplatītie atkarību veidi bērnu un jauniešu vidū, kā tas ietekmē viņu veselību un fizisko, garīgo attīstību; garīgās veselības veicināšanu – pozitīvas domāšanas spēks veselības
uzturēšanā; seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanu – sieviešu un vīriešu reproduktīvā veselība; iedzīvotāju uzvedības pārmaiņu vadības metodes veselīga dzīvesveida jautājumos – kas ir dzīvesveids un tā veidošanās
nosacījumi, dzīvesveida ietekme uz miega kvalitāti, padomi
dzīvespriekam, fizisko aktivitāšu nozīme veselīgam dzīvesveidam.
Tiks rīkots lekciju cikls skolēniem par veselīgu uzturu,
izvairīšanos no atkarību izraisošo vielu lietošanas, seksuālās
un reproduktīvās veselības saglabāšanu.

Ar 2018.gadu tika uzsāktas vingrošanas nodarbības skolēniem, kuru laikā tiek nodrošināta fiziskā aktivitāte, ikdienas paradumu maiņai un stājas problēmu profilaksei.
Maijā tiks organizēta veselības diena novada skolēniem.
Plānotas arī skolēniem interešu grupas nodarbības slēpošanā, kas tiks uzsāktas tiklīdz būs veikta iepirkuma procedūra slēpju iegādei.
Arī šogad senioriem tiks rīkota aktīvās atpūtas diena.
Par visām aktivitātēm, lekcijām, semināriem informācija tiks izplatīta.
Projekta īstenošanas ilgums – 25.04.2017 –
31.12.2019
Kopējās projekta izmaksas – EUR 34 158.00

Pieredzes apmaiņas seminārs PII „Bitīte“
mākslas darbi, jebkura lieta, kura nes jebkādu informāciju.
Izrādījās, ka arī pirmsskolās ir daudz darāmā šajā jomā
un ka mēs jau daudz arī esam darījušas, tikai nezinājām,
ka tas viss ir medijpratība. Līdz šim mēs esam iepazīstinājuši bērnus ar grāmatu, ar mākslas darbiem u.t.t. un
tā tas arī saucās, bet nu tas viss ir nosaukts gudrā vārdā -medijpratība. Ar lielu interesi kopā ar skolotājām
ķērāmies pie darba, lai ikdienas nodarbībās izmantotu
iespējas, ko sniedz mediji. Arī citas pirmsskolas izglītības iestādes ieinteresējās par mūsu darbu un vēlējās iepazīties ar mūsu pieredzi. Skolotāja Ilva Elksne ar mazajiem ,,Zīļukiem” ciemiņiem rādīja,kā viņi dabas no-

Pašā aukstākajā ziemas dienā divdesmit divas pirmsskolas skolotājas, vadītāju vietnieces no visa Jēkabpils
reģiona mēroja ceļu pie mums uz pirmsskolas izglītības
iestādi ,,Bitīte”, lai iepazītos ar mūsu darbu un pieredzi. Šoreiz vēlējāmies iepazīstināt kolēģes, kā veicināt
izglītojamo kompetenci, integrējot medijpratību prasmju
attīstību dažādu veidu nodarbībās. Kad pirms vairākiem
gadiem Izglītības un zinātnes ministrija kā vienu no uzdevumiem izvirzīja medijpratības prasmju attīstību, mēs
nolēmām, ka šis uzdevums jau ir skolām nevis mums pirmsskolniekiem. Taču mani nelika mierā šis jēdziens un es
sāku pētīt, kas aiz tā visa slēpjas. Nav šaubu, ka izglītības reformu veido ļoti kompetenti speciālisti, taču izrādās, ka šiem ļaudīm patīk pavisam vienkāršas lietas
ietērpt ļoti sarežģītos terminos un jēdzienos. Apmeklējot
kursus, pētot jēdzienu definīcijas un citus dažādus materiālus, izrādījās, ka mediji ir ne tikai televīzija, internets, radio, žurnāli un avīzes, bet arī grāmatas, diski pat
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darbībās klausās dažādus skaņu ierakstus: kā ducina pērkons, kā skan vētra, vējš, kā skan, kad ej pa sniegu, tāpat iepazinās ar skaņu grāmatu, kur dzirdamas putnu
dziesmas, tāpat bērni mācījās saklausīt skaņas putnu
dziesmās un atdarināt tās. ,,Mārīšu” grupiņā ar bērniem
darbojās skolotāja Inta Mežaraupe un viņi iepazīnās ar
pavāra profesiju. Bērni meklēja recepti avīzēs, žurnālos,
pavārgrāmatās, bet izrādījās, ka vāverīte to ir atsūtījusi pa e-pastu. Bērni pierakstīja recepti un sadalījušies
komandās, savas komandas galvenā pavāra vadībā, meklēja produktus un paši gatavoja mīklu. Lielākie bērni skolotājas Ināras Freimanes vadībā analizēja dažādus apgalvojumus, kur bērniem bija jāsaprot vai tā ir patiesība vai meli, tāpat viņi iejutās žurnālistu lomā un intervēja dažādus pasaku varoņus un atbildēja uz žurnālistu jautājumiem. Pēc nodarbību apmeklējuma kolēģes bija
pārsteigtas par bērnu prasmēm un interesantajām nodarbībām, kur viņas pārsteidza tas, cik zinoši un prasmīgi ir mūsu bērni, radošas un labsirdīgas ir skolotājas.
Ar lielu interesi klausījās manā stāstījumā, jo izrādās,
ka tāpat kā mēs sākumā, arī viņas šim jēdzienam uz-

manību netika pievērsušas un nezināja, cik lielas iespējas
ir attīstīt mēdiprasmes dažādās nodarbībās, padarot tās
daudz interesantākas. Par to, ka skolotājas ieinteresēja šī tēma liecināja tas, ka kolēģes lūdza mūsu skolotājām nodarbību konspektus un citus materiālus.
Priecājamies, ja esam ieinteresējušas mūsu viesus un turpmāk arī citās Jēkabpils novada pirmsskolas izglītības
iestādēs izmantos mūsu pieredzi. Lai veicas visiem! Lepojos
ar mūsu skolotājām, kuras spēja pārsteigt pat pieredzējušās vadītāju vietnieces no pilsētas bērnudārziem un
arī bērniņiem, kuri nenobijās no ciemiņiem un darbojās
ar interesi.
Aknīstes novada pašvaldības PII ,,Bitīte”
metodiķe Sandra Plikša

Aknīstes novads – triju valstu aviācijas
pionieru dzimtene (II)
(I.daļa laikraksta 2017.gada februāra numurā.)
2. Viens no Latvijas valsts aviācijas pionieriem – Jānis
Teodors Indāns – dzimis 1895. gada 28. februārī (pēc vecā
stila – 16. februārī) Aknīstes novada Gārsenes pagasta
„Indānos“, tolaik vēl Kurzemes guberņas Ilūkstes apriņķa Gārsenes pagastā. Pēc dienesta pakāpes viņš uzskatāms
par ievērojamāko zināmo militārpersonu, kas nākusi no
Aknīstes novada.
Ir publiski novērtēti un atzīti Jāņa Teodora Indāna nopelni Latvijas valsts aviācijas attīstībā, bet varbūt pārāk
maz atzīmējam novadnieka pilsonisko drosmi un devumu
neatkarīgas Latvijas valsts dibināšanā Sēlijā, 1919.gada
pavasarī uzņemoties Augškurzemes partizānu pulka dibināšanu, vadību, vešanu Brīvības cīņās.

Jānis Teodors Indāns (28.02.1895.–16.10.1941.),
Latvijas armijas pulkvedis, no 1940. gada 28. augusta – PSRS armijas ģenerālis.
(attēls no
https://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Janis_Ind
ans.jpg un Aviācijas bāzes arhīva
http://www.mil.lv/lv/Vienibas/Aviacijas_baze/Par%2
0Mums/Vesture.aspx)
Jānis Indāns dzimis Lietuvas pierobežā zemnieku Jāņa
un Katrīnas (dzim. Kulitāne) Indānu ģimenē. Kā rakstīts
2016. gadā izdotajā Ausmas Bērziņas, Alberta Kreņevska

un Edītes Puleres veidotajā grāmatā „Gārsene un gārsenieši“1, nākamā Latvijas armijas virsnieka vecāku dzimtas uzskatāmas par ļoti senām sēļu dzimtām – tās minētas jau 1583. gada 5. aprīlī Dortmundā parakstītajā Gārsenes
muižas pirkšanas un pārdošanas līgumā, ar kuru minētie
dzimtļaudis nonāca dižciltīgā vestfālieša Gotharda
Beninhauzena, saukta par Budbergu, valdījumā. Tēvs pazīstams kā prasmīgs būvgaldnieks, amatnieks, mātes brālis Pēteris Kulitāns iesaistījās 1905. gada revolūcijā, bija
skolotājs, vēlāk profesors agroķīmiķis. Indānu ģimenē bija
divi bērni – Jānis un par trim gadiem jaunākais Pēteris.
Jānis Indāns pabeidza trīsgadīgo Gārsenes pagastskolu,
Jēkabštates četrklasīgo pilsētas skolu un 16 gadu vecumā
1911. gadā devās uz Viļņu (kā raksta grāmatas veidotāji
– varbūt iespaidots no lasītā un dzirdētā par Lietuvas dižo
senvēsturi, varbūt arī tāpēc, ka, pierobežā audzis, zināja lietuviešu valodu), lai iestātos ķīmijas tehniskajā vidusskolā (skolas izvēle varbūt arī mātes brāļa ietekmē).
Nepilnīgo krievu valodas zināšanu dēļ jaunietis tika uzņemts sagatavošanas klasē, tad skolā, kuru pabeidza
1916. gadā Kazaņā, jo, Pirmajam pasaules karam sākoties, skolu evakuēja uz Krieviju (pēc citām ziņām – skola Viļņā absolvēta 1915. gadā). Pēc skolas pabeigšanas
Jānis Indāns devās studēt uz Harkovas Tehnoloģisko institūtu, taču tika iesaukts cariskās Krievijas armijā un
1916. gada 1. jūnijā tika ieskaitīts Petrogradas
Tehniskajā artilērijas skolā, kuru beidza 1916. gada 5. oktobrī. Pēc mācību pabeigšanas un praporščika pakāpes
saņemšanas viņš tika ieskaitīts Krievijas 5. armijas štāba artilērijas daļā par pirotehniķi. „Cīnoties Ziemeļrietumu
frontē, 1917. gada 23. aprīlī Ilūkstes apkārtnē J. Indānu
ievainoja labajā rokā, bet pēc pusgada Krustpils (toreizējās Kreicburgas) tuvumā viņš tika kontuzēts. Par piedalīšanos šajās kaujās 1917. gada septembrī sekoja paaugstinājums podporučika pakāpē. 1917. gada 30. oktobrī
J. Indāns saņēma pirmo apbalvojumu – Svētā Staņislava
3. šķiras ordeni ar zobenu un lenti.“
„1918. gada 18. februārī Jāni Daugavpils frontes kaujās sagūstīja vācieši. Gandrīz gadu pavadījis gūstekņu nometnē Vācijā un Šauļu cietumā, 12. decembrī viņš atgriezās dzimtajos „Indānos“.“1
[J. Indānu sagūstīja, kad Vācija 1918. gada 17. februārī pārtrauca pamieru un militārās operācijas „Dūres sitiens“
(Operation Faustschlag) laikā tās armija bez nopietnas pretestības pa dzelzceļa līnijām ātri virzījās uz priekšu. 18. februārī Vācijas karaspēks ieņēma Daugavpili un turpināja
uzbrukumu Pleskavas virzienā, vienlaikus sākās uzbru-
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kums arī Minskas un Kijevas virzienā. Jau 19. februārī
Ļeņins lika steigšus piedāvāt vācu pusei slēgt miera līgumu uz jebkādiem nosacījumiem.]
1918. gada 3. martā Četru valstu savienība un Krievija
noslēdza Brestas miera līgumu, formāli izbeidzot Krievijas
dalību Pirmajā pasaules karā. Līguma rezultātā Padomju
Krievija atteicās no tiesībām uz tagadējo Igaunijas, Latvijas,
Lietuvas, daļēji Baltkrievijas teritorijām. Līguma 8. punkts
paredzēja, ka abu pušu karagūstekņi tiks atlaisti uz dzimteni. Līguma parakstīšanas laikā Latvija bija sadalīta divās daļās. Gandrīz visa Kurzemes guberņas teritorija un
Vidzemes guberņas Rīgas apriņķa lielākā daļa atradās
Oberosta pārvaldē. Pārējā sadalītās Vidzemes guberņas latviešu daļa atradās Iskolata (Padomju Krievijas) kontrolē.
(1917. gada 14. decembrī Vidzemes guberņai pēc Latgales
latviešu kongresa lēmuma par pievienošanos Latvijai bija
pievienoti Latgales apriņķi.)
1918. gada 5. novembrī Vācijas valdība pārtrauca diplomātiskās attiecības ar Padomju Krieviju un 11. novembrī parakstīja Kompjeņas pamiera līgumu, ar kuru beidzās
Pirmais pasaules karš. Sabiedrotie ļāva vācu armijas daļām kā savdabīgam aizsargvalnim pret boļševikiem palikt
Latvijas teritorijā. Padomju Krievijas valdība 1918. gada
13. novembrī anulēja Brestas miera līgumu. 1918. gada
18. novembrī tika proklamēta Latvijas Republika, pasludinot Latvijas neatkarību.
Lai gan Krievijas lielinieki publiski deklarēja „tautu pašnoteikšanās tiesības“, tas bija māņu gājiens (mūsdienās teiktu – tipiska Krievijas hibrīdkara propaganda) (https://nekropole.info/lv/events/Latvija-iebruk-Padomju-Krievijas-armija). Lielinieki plānoja ne tikai atgūt visas savulaik Krievijas
impērijas okupētās teritorijas, bet iegūt arī jaunas teritorijas. Izmantojot Vācijas vājumu, Padomju Krievija atsāka uzbrukumus saviem rietumu kaimiņiem, arī Latvijai. Tajā jau
1918. gada 5. decembrī ienāca Krievijas Sarkanā armija. Tās
sastāvā kopā ar krievu daļām uzbrukumā no Pleskavas devās 1., 4. un 6. latviešu strēlnieku pulks, bet no Daugavpils
– 2. un 3. latviešu strēlnieku pulks. Sarkanā armija ātri ieņēma lielāko daļu Latvijas teritorijas, atstājot Latvijas Pagaidu
valdības kontrolē tikai Kurzemes teritoriju uz rietumiem no
Ventas. Tādējādi 1919. gada pavasarī Latvijas teritorijā bija
jau trīs valdības: latviešu, vācu un boļševiku.
Pēc vācu karaspēka aiziešanas 1918. gada decembrī
Gārsenes pagastā 1919. gada janvārī valdīja padomju vara.
„Vispirms J. Indānu ievēlēja Gārsenes pagasta Izpildu komitejas padomē, tad par padomes priekšsēdētāja biedru,
bet 18. janvārī padomju vara viņu arestēja un Ilūkstes apriņķa tribunāls tiesāja kā kontrrevolucionāru. Tomēr pierādījumu trūkuma dēļ 20. martā Jāni Indānu no apcietinājuma atbrīvoja, viņš sāka strādāt par skolotāju kaimiņu – Prodes – pagasta Baltmuižas skolā, vienlaikus darbojoties Gārsenes pagasta pašvaldībā, bet jau 5. maijā tika
izsaukts uz Ilūkstes apriņķa kara nodaļu, mobilizēts un kopš
8. maija atradās 1Padomju Latvijas armijas artilērijas inspektora rīcībā“. (Citos avotos ir cita informācija par
1919. gada sākumu J. Indāna dzīvē.)
J. Indāns 1919. gada 9. jūnijā dezertēja no Sarkanās armijas, pārgāja frontes līniju un pieteicās Lietuvas armijas
Poņevežas grupas komandierim, no kura (saskaņā ar Asares
pagasta Vēstures centra 2004. gada izdevumā „Veltījums
Augškurzemes partizānu pulka dibināšanai“2 sniegto informāciju) 1919. gadā 13. jūnijā saņēma Lietuvas armijas virspavēlnieka krievu valodā drukātu atļauju uzsākt formēt no
vietējiem Kurzemes iedzīvotājiem t.s. zaļo armiju kopīgām darbībām ar Lietuvas armiju pret boļševikiem. Šo dienu J. Indāns
uzskatīja par savu iestāšanās datumu Latvijas armijā.
1919. gada aprīlī–jūnijā daļa Augšzemes iedzīvotāju aizgāja mežos, kur izveidoja t.s. zaļo partizānu pulciņus. To
mērķis bija paātrināt Sarkanās armijas atkāpšanos un sar-
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gāt vietējās saimniecības no izlaupīšanas. Grupas darbojās Rubenes – Dunavas – Cukurines rajonā virsnieka Īvana
(Ivāna) vadībā, Kaldabruņas – Bebrenes – Dvietes rajonā
virsnieku Staltmaņa un Šveiferta vadībā, Ilzes – Eglaines
rajonā virsnieka Brunovska
vadībā, Aknīstē – virsnieka
2
Valdmaņa vadībā .
Pirmais mēģinājums apvienot Augšzemes partizānu grupas notika 1919. gada 6. jūnijā Asarē, bet to izjauca ziņa
par piespiedu evakuāciju Gārsenē. 13. jūnijā Rubeņu muižas dārzā sapulcējās 60 partizānu. Virsleitnants Jānis Indāns
ar Lietuvas armijas virspavēlnieka atļauju uzaicināja atsevišķi darbojošās partizānu grupas apvienoties un izveidot Augškurzemes Zaļo partizānu pulku. Pulks pakļāvās
Lietuvas armijas Paņevežas grupas komandierim. Ar
Latvijas armijas Austrumu frontes pavēlnieka pulkveža
Jansona pavēli pulku 1919. gada 20. jūnijā pievienoja
Latvijas armijai ar nosaukumu „Augškurzemes partizānu
pulks“, par pulka komandieri apstiprinot virsleitnantu Jāni
Indānu. Pulka štābā Asares muižā pirms Jāņiem, 22. jūnijā, tika izdota pavēle Nr. 1 par Augškurzemes partizānu pulka dibināšanu. Šajā dienā pulkā ieskaitīts 161 brīvprātīgais cīnītājs, noteiktas rotas, to komandieri. Tūlīt pēc
tam visiem iedzīvotājiem ar proklamāciju tika paziņots, ka
„esam Augškurzemē vienīgā vara, apsolāmies cīnīties par
neatkarīgu Latvijas republiku un viņas pagaidu valdību
ar Tautas Padomi uz kuģa „Saratova“„.2 Pulkam mobilizēja arī aptuveni 300 1889.–1899. gadā dzimušo vietējo iedzīvotāju (J. Indāns vadīja arī Ilūkstes apriņķa komendantūru no 1919. gada 20. jūnija līdz 30. jūlijam; faktiski
lietas nodeva 24. augustā)1.
Pulks tikai formāli atradās divu armiju pakļautībā. Jānis
Indāns pēc savas iniciatīvas veica iedzīvotāju mobilizāciju armijā, organizēja šo jauniesaukto nedēļu ilgas mācības
pirms nosūtīšanas kaujās. Gan
no Lietuvas, gan Latvijas armijām tika lūgti ieroči, pārtika,
saņemts tika neliels daudzums. Ieročus ieguva galvenokārt kaujās (līdz 14. augustam pulkā bija tikai 144 šautenes un no 574 karavīriem
387 nebija apbruņoti). Faktiski
pulka apgādi nodrošināja paši
partizāni un apkārtējie iedzīvotāji. Vienlaikus Lietuvas ar-2
mija veica mobilizāciju Aknīstē.

Augškurzemes partizānu pulka, vēlāk Jelgavas pulka
III bataljona komandieris virsleitnants Indāns. (Attēls no
grāmatas „3. Jelgavas kājnieku pulks. 1919.–1929.)

Augškurzemes partizānu pulka štābs 1919. gada vasaras sākumā. Sēž pirmais no labās puses – pulka komandieris Jānis Indāns (gaišā frencī), otrais no kreisās
puses – pulka adjutants Artūrs Dimants. [Foto no Lāču
(?) ģimenes arhīva]
Saskaņā ar Lietuvas armijas pavēli pulks 6.–10. jūlijā devās uzbrukumā lieliniekiem virzienā Bebrene – Dviete,
lai nodrošinātu Augškurzemes partizānu pulka labajā spārnā esošo lietuviešu uzbrukumu caur Ilūksti un Grīvu
Daugavpilij. 9. jūlijā Augškurzemes partizānu pulks ieņēma Dvieti, Paņevežas bataljons – Ilūksti, tomēr nolēma atkāpties, jo trūka munīcijas. Pie Līvāniem pār
Daugavu pārcēlusies lielinieku daļa ar ložmetējiem un kājnieku lielgabaliem virzījās uz Bebreni un 9. jūlijā sāka
uzbrukumu Augškurzemes partizānu pulka un lietuviešu aizmugurē. 10. jūlijā Augškurzemes partizānu pulks
kaujā aizkavēja ienaidnieku, sākās Augškurzemes partizānu pulka atkāpšanās uz Subati, 2Asari, bet arī komunisti
10. jūlija vakarā Bebreni atstāja.
Pēc Bebrenes kaujas pulks nonāca aizsardzības pozīcijās līnijā Ancene – Rubeņi un gar Daugavas krastu un
veica izlūkošanu. Kā patstāvīga karaspēka vienība divu
armiju pakļautībā Augškurzemes partizānu pulks pastāvēja līdz 1919. gada 16. augustam.
1919. gada 10. jūlijā, apvienojoties Dienvidlatvijas armijas grupai un Ziemeļlatvijas brigādei, tika izveidota vienota Latvijas armijas organizācijas un apgādes sistēma
– respektīvi, izveidota vienota Latvijas armija (šo datumu tagad ierosināts atzīmēt kā Karavīru dienu). Latvijas
armijas vienotajā organizācijas sistēmā iekļāvās arī visas ārpus šīm divām brigādēm esošās separātās karaspēka vienības un grupas, t.sk. Augškurzemes partizānu
pulks. Latvijas karaspēka Austrumu frontes spēkus apvienoja Kurzemes divīzijā. 16. augustā tiek izdota pavēle par 3. Jelgavas kājnieku pulka formēšanu, no
Augškurzemes partizānu pulka tika izveidota šā pulka
3. bataljons (9.–12. rota). Tā komandieris līdz 15. septembrim bija virsleitnants Jānis Indāns. Turpmāk bijušie Augškurzemes partizānu pulka partizāni jau kā regulārās armijas karavīri piedalījās Latvijas neatkarības
cīņās pret Bermonta armiju un Latgales atbrīvošanā no
lieliniekiem. Šajās cīņās J. Indāns līdz 1920. gada 10. janvārim piedalījās kā izlūku bataljona komandieris (paaugstināts par kapteini no 1919. gada 16. aprīļa). Jaunās
Latvijas valsts un Padomju Krievijas miera līgums tika
parakstīts 1920. gada augustā.
Neatkarīgas Latvijas valsts vara Augšzemes teritorijā būtībā tika nodrošināta ar Augškurzemes partizānu pulka dibināšanas brīdi 1919. gadā, J.Indānam uzņemoties
Brīvības cīņu vadību šajā teritorijā.
J. Indāns 1921. gadā tika apbalvots ar Lāčplēša Kara
ordeni par to, ka 1919. gada maijā–jūnijā dziļi lielinieku
aizmugurē pēc personīgās iniciatīvas apvienoja tur darbojošās atsevišķās partizānu vienības un ar šo armijas daļu
piespieda lieliniekus atkāpties aiz Daugavas.
Augškurzemes partizānu pulks kopā ar Lietuvas armiju
cīnījās pret lieliniekiem Sēlijā no 1919. gada 13. jūnija līdz
16. augustam.
J. Indāns rosināja veidot pieminekļus saviem kritušajiem
cīņu biedriem – Augškurzemes partizānu pulka karavīriem – Asarē un Bebrenē. Asarē, pulka dibināšanas un
štāba vietā, pieminekļa pamatakmeni ielika 1923. gadā
un pieminekli atklāja 1924. gada 17. augustā, bet Bebrenē
– 1932. gadā. Abu pieminekļu autors bija arhitekts
Aleksandrs Birzenieks (viņš arī autors piemineklim
Brīvības cīņās kritušajiem Krustpilī, Dzintaru koncertzāles
arhitekts; viņa vārds iekļauts Latvijas kultūras kanonā).

Augškurzemes partizānu pulka komandieris virsleitnants Jānis Indāns pie pusautomātiskā zenītlielgabala 1919. gadā (Jāņa Indāna pirmā militārā izglītība
ir artilērists). Latvijas Kara muzeja foto.
Pēc Brīvības cīņu beigām sākās Jāņa Indāna ceļš Latvijas
aviācijā – viņš absolvēja Aviācijas parka lidotāju skolu,
Aviācijas skolu un Vecāko virsnieku skolu, kļuva par eskadriļas komandieri Aviācijas divizionā un iestājās Latvijas
Universitātes Mehānikas fakultātē. No 1920. gada oktobra J. Indāns dienēja Armijas galvenajās mehāniskajās darbnīcās (virsnieks), no 1921. gada aprīļa – Aviācijas divizionā
(no 1926. gada Aviācijas pulks). No 1922. gada viņš bija
diviziona komandiera palīgs, no 1923. gada – Aviācijas skolas priekšnieks (pulkvežleitnants; 1925). 1927.–1928. gadā
viņš bija arī žurnāla „Aizsargs“ redaktors un redakcijas kolēģijas loceklis, bet 1928.–1929. gadā – militārais atašejs
Lietuvā. Vēlāk J. Indāns atgriezās savā amatā Aviācijas
skolā (1929–1935). 1930.–1932. gadā viņš studēja Latvijas
Universitātē tiesību zinātnes (pulkvedis; 1930). No
1934. gada J. Indāns pildīja arī civilās aviācijas inspektora pienākumus. No 1935. gada 9. augusta līdz 1937. gada
10. februārim viņš bija Aviācijas pulka komandieris, no
1937. gada – civilās aviācijas inspektors Tehniskās divīzijas pārvaldē. 1938. gadā J. Indāns iecelts arī par sakaru virsnieku Latvijas Aizsargu organizācijas aviācijas rīcībā. Viņš bija Latvijas Aizsardzības biedrības valdes loceklis, žurnāla „Aizsargs“ atbildīgais redaktors un rakstu
3
autors (https://nekropole.info/lv/Teodors-Indans).
Pēc Latvijas okupācijas, kad Latvijas Bruņotos spēkus
1940. gada 10. jūlijā iekļāva Sarkanās armijas sastāvā kā
24. teritoriālo korpusu, pulkvedi Indānu 1940. gada 28. augustā paaugstināja ģenerāļa pakāpē, iecēla par armijas aviācijas priekšnieku, bet jau 1940. gada 27. novembrī atcēla
no amata un atvaļināja. 1941. gada 14. februārī viņu apcietināja un deportēja uz Maskavu. 1941. gada 18. jūlijā
PSRS Augstākās tiesas Kara kolēģija (ВКВС СССР) viņam
piesprieda nāves sodu, ko izpildīja 1941. gada 16. oktobrī
Komunarkas masu kapos netālu no Maskavas.[3] J. Indāns
šajā nošaušanas poligonā tika nogalināts vienā dienā ar
bijušo Latvijas Ministru prezidentu, Rīgas mēru un diplomātu Hugo Celmiņu, Latvijas vēstnieku PSRS Frici
Kociņu, Latvijas militāro atašeju Maskavā Jāni Zālīti, vēl
7 Latvijas armijas ģenerāļiem un 6 pulkvežiem5.
J. Indāns reabilitēts ar PSRS Augstākās tiesas Kara kolēģijas 1957. gada 30. novembra reabilitācijas aktu.[5]
„1995.gada 25.februārī uz bijušās pagastmājas fasādes
Gārsenē, pateicoties Kultūras fonda Gārsenes kopas un tās
vadītāja Andreja Spoles aktivitātēm, atklāta piemiņas plāksne ar uzrakstu: ŠAJĀ VIETĀ 1919.19.V SAVU KAUJAS
CEĻU SĀKA AUGŠKURZEMES ZAĻIE PARTIZĀNI,
KURU PULKU IZVEIDOJA UN KOMANDĒJA
LĀČPLĒŠA KARA ORDEŅA KAVALIERIS - VĒLĀKAIS
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LATVIJAS AVIĀCIJAS ĢENERĀLIS JĀNIS INDĀNS.*1895.G. GĀRSENES INDĀNOS + 1941.G.
NOŠAUTS MASKAVĀ. Plāksnes izgatavošanas izdevumus
sedza ģenerāļa mazmeita.” [5]
2011.gadā Likteņdārzam aizvests laukakmens no Indānu
mājas drupām.
Jāņa Teodora Indāna ģimene – sieva un dēls – kara beigu posmā devās emigrācijā, vēlāk nonāca ASV. Sieva Anele
mirusi Čikāgā 1971. gadā, mazmeita Astra Māra
(dz.1965.g.) dzīvo ASV.
Jāņa Indāna darbības hronoloģija aviācijā (informācija
un
fotoattēls
–
no 4 vietnes
http://latvianaviation.com/BB_Indans.html).
1920. gada 10. janvāris – pārcelts uz
Aviācijas parka lidotāju skolu, mācās
aviācijas teoriju.
1920. gada marts –
sākas mācību lidojumi, 21. augusts – pirmais patstāvīgais lidojums.
1919.–1920. gads –
iesaistīts vāciešu pamesto gaisa kuģu inventarizēšanā, novērtējot to derīgumu
lidošanai, izveido
aviācijas filiāļu remonta un tehniskās apkopes vienību.
1921. gada 11. augusts – absolvē Aviācijas skolu kā kvalificēts pilots.
1922. gada septembris – paaugstināts par Aviācijas nodaļas komandiera palīgu.
1923. gada 4. oktobris – iecelts par Aviācijas skolas vadītāju.
1925. gada 29. jūlijs – piešķirta pulkvežleitnanta dienesta
pakāpe.
1920.–1929. gads – Latvijas Aerokluba administrācijas
loceklis.
1928. gada 1. marts – cieš smagā lidmašīnas avārijā. Lūdz
piešķirt atvaļinājumu no aviācijas pienākumiem.
Atgūstoties no ievainojumiem, tiek nosūtīts darbā par
Latvijas militāro atašeju Lietuvas galvaspilsētā Kauņā, kur
darbību sekmē arī no partizānu cīņu laikiem
saglabājušās
1
pazīšanās Lietuvas militārajās aprindās.
1929. gada 6. oktobris – atgriežas pildīt pienākumus
Aviācijas pulkā.
1929. gada 12. novembris–22. decembris – dodas uz Poliju,
lai pārbaudītu pilotu apmācības iespējas un novērtētu potenciālās lidmašīnas.
1930. gada 25. maijs – piedalās aviācijas svētkos Spilves
lidlaukā Rīgā.
Ar 1930. gada jūliju Jānis Indāns sāk atjaunot savas militārā lidotāja prasmes, piedaloties dažādos lidojumos.
1930. gada 3. jūlijs – piedalās „Lidojums visā Latvijā“.
1930. gada 30. augusts–septembris – piedalās labas gribas lidojumā apkārt Eiropai. („Latviešu kara lidotāju eskadriļa J. Indāna vadībā ar trijām Letow-Šmolik (Š-16) tipa
lidmašīnām uzsāka Viduseiropas valstu – Lietuvas, Polijas,
Vācijas, Čehoslovākijas, Austrijas, Ungārijas, Rumānijas
un Dienvidslāvijas – apmeklējumu. Astoņās dienās eskadriļa
nolidoja 4 890 kilometru, nolaižoties 11 dažādos aerodromos. Par šo lidojumu kara ministrs J. Balodis J. Indānam
un pārējiem pārlidojuma dalībniekiem izteica pateicības.“)1
1930. gada 18. novembris – paaugstināts dienesta pakāpē par pulkvedi.
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„No 1930. gada 7. janvāra – iznīcinātāju
un tāllidojumu
1
izlūku eskadriļas komandieris“
1932. gada 1.–26. jūlijs – īslaicīgi pievienots Rīgas 6. kājnieku vienībai.
1932. gada 3.–25. augusts – uz laiku pievienots kavalērijas vienībai.
1932. gada 28. septembris–17. oktobris – īslaicīgi pievienots artilērijas vienībai.
1933. gada 28. maijs – piedalās Aviācijas svētkos Spilves
lidlaukā Rīgā.
No 1933. gada 23. augusta apmeklē Vecāko virsnieku
skolu, lai apgūtu jaunās militārās tehnoloģijas.
„1934. gada 11. marts – saņem Starptautiskās lidotāju
līgas ceļojošo balvu un labākā Latvijas lidotāja titulu.“1
1934. gada 11. aprīlis – iecelts par aviācijas nodaļas komandiera palīgu.
1934. gada 18. augusts – piedalās Aviācijas festivālā
Kuldīgā.
1934. gada 9. septembris – piedalās Aviācijas festivālā
Spilves lidlaukā Rīgā.
1934. gada 1. oktobris – aizvieto Aviācijas pulka komandieri.
„1934. gada 14. novembris – iecelts par Latvijas Civilās
aviācijas inspektoru. Viņa pārvaldībā nonāca visas valstī
esošās aviācijas sporta biedrības,
kā arī aizsargu un
1
Satiksmes (vēlāk – Civilā) aviācija.“ Ar laiku aviācijas biedrības tiek apvienotas Latvijas aeroklubā ar 25 000 biedru; tiek pilnveidotas biedru prasmes, rīkotas lidojumu sacensības, Rīgā, Liepājā, Daugavpilī
un Krustpilī tiek at1
vērti motoaviācijas lidotāju kursi.
1935. gada 13.–14. marts – piedalās aviācijas pulka lidojumos visā Latgalē.
1935. gada 20.–24. jūlijs – piedalās labas gribas lidojumā uz Lietuvu.
1936. gada 6. Jūnijs – 22. jūlijs – piedalās Jūras aviācijas labas gribas lidojumā visā Ziemeļeiropā.
1936. gada 5., 7., 12., 26.jūlijs – piedalās Aviācijas festivālos, secīgi - Liepājā, Spilves lidlaukā Rīgā, Kuldīgā,
Krustpilī 16. augusts – piedalās Aviācijas festivālā Bauskā.
1936. gada 27.–28. septembris – pirmā „Lidojums apkārt
Latvijai“ konkursa vadītājs.
1937. gada 4. jūnijs – piedalās Civilās aviācijas festivālā
Spilves lidlaukā Rīgā.
1937. gada 11. jūlijs – piedalās Aviācijas festivālā Kuldīgā,
15. Augustā - Bauskā.
1937. gada 22. augusts – piedalās Aviācijas festivālā
Valmierā.
1938. gadā kļūst arī par sakaru virsnieku aizsargu aviācijā.
1940. gada 10. augusts – saņem ģenerāļa pakāpi aviācijā, iecelts par de iure vēl pastāvošās, bet jau padomizētās Latvijas armijas aviācijas priekšnieku ģenerāļa pakāpē[3], tad Latvijas tautas armijas aviācijas priekšnieka amatā.[5]
1940. gada 27. novembris – atvaļināts no dienesta
Sarkanajā armijā.[5]
1941. gada 14. (15.) februāris – arestēts un deportēts uz
Krieviju.
1941. gada 18. jūlijs – piespriests nāvessods.
1941. gada 16. oktobris – nošauts Komunarkas masu kapos (nošaušanas poligonā) netālu no Maskavas3.
1957. gada 30. novembris – oficiāli reabilitēts.
3

Dienesta pakāpes :
– kapteinis (1919);
– pulkvežleitnants (1925);
– pulkvedis (1930);
– ģenerālis (PSRS; 1940).

3

Amati :
– diviziona komandiera palīgs (1922);
– Aviācijas skolas priekšnieks (1923–1928; 1929–1935);
– civilās aviācijas inspektors (1934–1940);
– Aviācijas pulka komandieris (1935);
– armijas aviācijas priekšnieks (1935–1940).
Apbalvojumi3; 5:
– Svētā Staņislava ordenis, III šķira (1917);
– Lāčplēša Kara ordenis Nr. 637 (1921);
– Triju Zvaigžņu ordenis, IV šķira (1929);
– Triju Zvaigžņu ordenis, III šķira (1935);
– Viestura ordenis, II šķira (ar šķēpiem) (1940);
– Somijas Baltās Rozes II šķiras kara ordenis (1926);
– Lietuvas Vytis ordeņa I šķiras 3. pakāpes krusts (1928)
(Komandora krusts);
– Lietuvas Ģedimina ordenis, II šķira (1935 vai 1937)
(medaļa);
– Polijas Polonia Restituta, III šķira (1937);
– Aizsargu Nopelnu krusts (1929);
– Igaunijas Kotkarist (Ērgļu krusts), III šķira
(17.02.1936.);
– Lietuvas atbrīvošanas kara piemiņas zīme (1923);
– Latvijas Atbrīvošanās cīņu 10 gadu jubilejas medaļa
(1928);
– Lietuvas 10 gadu jubilejas piemiņas medaļa (1928);
– Latvijas kara ministra ģenerāļa Mārtiņa Vācieša,
Tehniskās divīzijas komandiera ģenerāļa Jāņa Kureļa,
pulka komandiera un citu augstu militārpersonu pateicības.

Īsa Latvijas Kara aviācijas
vēsture (1919–1940)
(no
http://www.mil.lv/lv/Vienibas/Aviacijas_baze/Par%20Mums
6
/Vesture.aspx)
Pēc Latvijas neatkarības deklarācijas pieņemšanas sākās Latvijas bruņoto spēku veidošana. 1918. gada 18. novembrī tika izveidota Latvijas Pagaidu valdības
Apsardzības ministrija. 1919. gada 7. jūnijā virsleitnantam Alfrēdam Valeikam tika uzdots izveidot
Latvijas armijas Aviācijas grupu. Šī diena tiek uzskatīta par Latvijas kara aviācijas dibināšanas dienu. Pirmās
lidmašīnas bija Nieuport 24 un Sopwith 1½ Strutter.
1920. gadā Aviācijas grupa tika pārformēta par Aviācijas
parku. Lidmašīnu skaits tika palielināts uz trofeju lidmašīnu rēķina. Tika izveidota Aviācijas skola leitnanta P. Stūrāna vadībā.
Latvijas neatkarības cīņu laikā līdz pamiera noslēgšanai ar Padomju Savienību 1920. gada 1. februārī Latvijas
kara aviācijas lidmašīnas veica 69 kaujas lidojumus ar
kopējo nolidojumu 101 stunda.
1921. gadā Aviācijas parks tika pārdēvēts par Aviācijas
divizionu, lidmašīnu skaits tika palielināts ar jaunām lidmašīnām no Itālijas, Čehoslovākijas un Anglijas.
1924. gadā Aviācijas divizions sastāvēja no 5 eskadriļām (iznīcinātāju, izlūku, artilērijas koriģēšanas, rezerves
eskadriļas un Aviācijas skolas vienības). Tika radīts lidlauku tīkls, veidojot lidlaukus Spilvē, Krustpilī,
Daugavpilī, Liepājā, Gulbenē. 1924. gadā Aviācijas divizions no Latvijas aerokluba saņēma karogu ar devīzi
„Visu par Latviju“. Mūsdienās tā ir Gaisa spēku aviācijas bāzes emblēma.

Foto no Aviācijas bāzes arhīva.
1926. gadā Aviācijas divizions pārtapa par Aviācijas pulku.
1939. gadā Aviācijas pulka sastāvā ietilpa pulka štābs
Rīgā, 8 operatīvās eskadriļas (60 lidmašīnu, 120 pilotu un
80 speciālistu), Kara aviācijas skola, remontdarbnīcas,
Apgādes noliktava.
No 1919. gada līdz 1921. gadam Aviācijas parka komandieris bija leitnants Rūdolfs Drillis, bet no 1921. gada
līdz 1926. gadam – kapteinis Frīdrihs Zute.
No 1922. gada līdz 1926. gadam Aviācijas divizionu komandēja pulkvedis Jezups Baško. 1929. gadā viņu iecēla
par aviācijas inspektoru, bet 1937. gadā viņš tika iecelts
par Latvijas armijas aviācijas dienesta priekšnieku.
Pulkvedis Arvīds Skurbe Aviācijas pulku komandēja no
1929. gada līdz 1935. gadam.
No 1935. gada 9. augusta līdz 1937. gada 10. februārim
Aviācijas pulka komandieris bija pulkvedis Jānis Indāns.
No 1937. gada līdz 1940. gadam Aviācijas pulka komandieris bija Rūdolfs Kandis.
No 1919. gada līdz 1940. gadam Latvijas kara aviācija
izveidojās par vienu no spēcīgākajām Baltijas valstīs.
Toreizējai Latvijas aviācijai bija rūpnīcā VEF un Liepājas
kara ostas darbnīcās būvētas lidmašīnas. Bija arī lidmašīnas no Eiropas, galvenokārt no Anglijas. Aviācijas pulks
sastāvēja no iznīcinātāju eskadriļām, izlūklidmašīnu eskadriļām, Jūras aviācijas eskadriļas un Aviācijas skolas
vienības, kas sagatavoja lidotājus un visu nepieciešamo dienestu speciālistus.
Visi šie sasniegumi tika iznīcināti 1940. gadā, Latvijā
iebrūkot Sarkanajai armijai. No rūpnīcas VEF uz Krieviju
tika aizvestas lidmašīnas. Daudzi lidotāji un mehāniķi
tika apcietināti un deportēti. [Sk. arī Edvīns Brūvelis.
Latvijas aviācijas vēsture 1919–1940. R., Jumava, 2003]7
LITERATŪRA
1. Ausma Bērziņa, Alberts Kreņevskis, Edīte Pulere.
Gārsene un gārsenieši. Iespiests Rēzeknē, Latgales druka,
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2. Asares pagasta Vēstures centrs. Veltījums
Augškurzemes partizānu pulka dibināšanai. 2014.
3. https://nekropole.info/lv/Teodors-Indans
4. http://latvianaviation.com/BB_Indans.html
5. Alberts Kreņevskis, Ausma Bērziņa, Edīte Pulere.
Jānim Indānam – 120. Aknīstes novada domes speciālizdevums – ieguldījums Sēlijas kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanā. 2015.
6.http://www.mil.lv/lv/Vienibas/Aviacijas_baze/Par%2
0Mums/Vesture.aspx
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Rīga: Jumava, 2003.
Sagatavoja I.Cālīte.
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Aknīstes vokālo ansambļu panākumi skatē

Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes novadu
vokālo ansambļu skates pirmā kārta notika š.g., 23.februārī,
Jēkabpils Tautas namā. Skatē piedalījās 18 vokālie ansambļi,
kas izpildīja divas dziesmas: vienu – latviešu tautasdziesmas
apdari, otru – latviešu komponista oriģināldziesmu.

Aknīstes novada abi sieviešu vokālie ansambļi – “Gārsas”
un “Viotonika” – skatē ieguva 1.pakāpes diplomu un iespēju
piedalīties otrajā kārtā Latgales reģionā, kas šogad, 10.martā, tiek organizēta Ilūkstes kultūras centrā.
Paldies kolektīvu vadītājām – Madarai Ozoliņai un Violai
Jasmanei - par ansambļu sagatavošanu un repertuāra veiksmīgu izvēli!
Ansambļu dalībnieču vārdā,
Evija Ķikēna.

V. Ancīša bibliotēkas jaunieguvumi februārī
Brauns, Dens. Sākums : romāns
Danilāns, Anatolijs, 1943-. Dzīvo vesels! : profesora
Danilāna ceļa zīmes
Avotiņa, Daina, 1926-. Paliekoši uzzibsnījumi : laikabiedru vēstules un atmiņu kripatas
Vollēbens, Pēteris. Koku slepenā dzīve : ko jūt un kā
cits ar citu sazinās koki - ieskats apslēptā pasaulē
Judina, Dace, 1970-. Kad klusums kliedz: Dzimtas sāga,
grāmatas „Gredzens“ turpinājums
Blaua, Līga, 1953-. Indra Briķe. Krodera aktrise
Zālīte, Māra, 1952-. Paradīzes putni : romāna „Pieci
pirksti“ otrā grāmata
Džeferisa, Dina. Tējas plantatora sieva: romāns
Mikele, Aija, 1972-. Kritušais eņģelis: detektīvromāns
Avotiņa, Daina, 1926-. Likteņmezgli: romāns
Bormane, Anita. Skaists bij’ tas laiks... : Latvijas dzīves ainas 20. gs. 20.-30. gados
Teilore, Lulū. Salā sastingusī saule: romāns
Druss, Gertruda. Svētās grēcinieces dienasgrāmata:
proza
Ar mīlestību Latvijai: dzeja

Auziņš, Arnolds, 1931-. Mīlestības mācība : romāns
Linka, Šarlote. Izvēle: psiholoģiskas spriedzes romāns
Konelijs, Maikls. Liesmojošā istaba: detektīvromāns
Račs, Guntars, 1965-. 365 : dzejoļi, 2. grāmata

Bērnu un jauniešu literatūra
Olsone, Kristīna. Zombiju drudzis
Grifitss, Endijs. 26 stāvu namiņš kokā
Tolonena, Tūtiki. Auklīte – Bubulis
Trūps, Raimonds, 1962-. Pirāts Džons un karaļa karavīri
Šukis, Daiņus. Vista, kura nozuda miglā : notikumi
jautrajā lauku sētā
Bize un Neguļa : pēc Edmunda Jansona un Lotes Eglītes
animācijas filmas motīviem
Benksa, Rouzija. Brīnumprinceses. Burvju rota
Martina, Ruta. Mans ķermenis
Markota, Dace. Latvija [kartogrāfiskais materiāls] :
atlants bērniem
Svaža, Ruta, 1957-. Kā skuķis par meitenīti kļuva

Koncerts
Mums viņa ir visskaistākā.
Latvijas stāsti.
Kamermūzika
Latvija iedvesmo. Latvieši iedvesmo. Latvijas stāsti iedvesmo. Šo iedvesmu, gatavojoties Latvijas simtgadei, saņēma arī trīs latviešu mūziķes - Paula Šūmane (vijole), Agate
Ozoliņa (čells) un Ilze Jaunzeme (klavieres) un apvienojās trio Flumine sastāvā, lai veidotu programmu ar savu
stāstu par Latviju un tās cilvēkiem, kas iedvesmo, liek smieties, aizdomāties, augt un attīstīties.
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Cik daudzveidīgi ir latvieši, tik
daudzveidīga būs arī mūzika un stāsti – no enerģiskas tautas dziesmas
Daces Aperānes Variācijās līdz nebēdnībai Imanta Zemzara Mazajā
rokmūzikā, no Leonīda Vīgnera
draiskā humora pērlēm līdz stāstiem
par piedošanu un ļauna nepieminēšanu. No muzikāliem stāstiem par
latvju „gājputniem” Indras Rišes
Putnatorijā līdz mūsu tautas spēka
apliecinājumam Alfrēda Kalniņa
skaņdarbā „Himna manai dzimtajai
zemei”.
Agates Ozoliņas (čells) sirdslieta ir kamermūzika, kur viņa muzicējusi dažādos sastāvos: kopā ar vīru
Pēteri Ozoliņu čellu duetā, ar ko
sniegti koncerti Latvijā, Holandē un
Vācijā. Ar trio Decorum koncertējusi Latvijas muižās un skolās, jau ceturto gadu ir arī mūziķu apvienības
Tev tuvumā sastāvā, Ziemassvētku
laikā priecējot klausītājus Latvijas
baznīcās, uzstājusies arī kopā ar
Arvīdu un Marlēnu Keiņiem, Intaru
Busuli, kā arī daudziem citiem
Latvijas mūziķiem.
Agate Ozoliņa studējusi čella spēli Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijā prof. Eleonoras Testeļecas
čella klasē, kā arī papildinājusies
Zvollē, Holandē Erasmus studentu
apmaiņas programmas ietvaros pie
profesora Jerūna Roilinga un Renē
Bermana, kā ar piedalījusies meistarklasēs pie Marijas Klīgeles, Gerija
Tu - saules ceļš un labā avots biji,
Kam, rimstot tecēt, mūsu sirdīs
paliek
Joprojām mīlestības vilnis balts.
(K. Apškrūma)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Jānim Ģeidānam, no māmuļas
atvadoties.
Mednieku kolektīvs "Aknīste"

Viss satīts nu kamolā ciešā,
Kur katrai dienai mezgls siets.
Tā pavediens tinies no dienas dienā,
Līdz mūžības slieksnis sniegts.
(M.Jansone
Izsakām līdzjūtību
Ausmai Viļumai
māsu mūžībā
pavadot.
Aknīstes katoļu draudze

Hofmana, Jāņa Laura un citiem pasniedzējiem.
Paula Šūmane ir koncertējoša vijolniece, Lielās Mūzikas balvas ieguvēja un 13 starptautisku konkursu laureāte. Paula ar izcilību absolvējusi divas prestižas mūzikas augstskolas –
Parīzes konservatoriju un Grācas
Mākslu universitāti pie profesoriem
Yair Kless un Boris Garlitsky. Kā soliste jaunā vijolniece sadarbojusies ar
dažādiem orķestriem - Lisabonas
Metropolitan orķestri, Bādenbādenes
filharmonijas orķestri, Hofer
Symphoniker, Klaipēdas Nacionālā
teātra orķestri, Liepājas simfonisko orķestri, Latvijas Nacionālo simfonisko
orķestri, Sinfonietta Rīga un citiem.
Viņas repertuārs sniedzas no baroka
līdz mūsdienu laikmetīgajai mūzikai.
Paulas Šūmanes muzikālo bagāžu sastāda ievērojama solo un kamermūzikas pieredze, kā arī vadošā vieskoncertmeistares loma vairākos orķestros. Kā patiesa mākslas mīļotāja un vēstnese Paula labprāt iesaistās dažāda veida radošos projektos.

ko būtību, visu skaisto un vārdos neizsakāmo, ko tikai mūzika spēj izteikt.
Ilzes sirdslieta ir spēlēšana cilvēkiem, kas uz klasiskās mūzikas koncertiem parasti neiet – rosinot un uzsākot regulārus mājas koncertus
Vācijā un Norvēģijā arvien jaunās vietās, tā sasniedzot un ieinteresējot aizvien vairāk cilvēku.
2018. gadā pianistes uzmanības centrā būs latviešu mūzikas prezentācija gan cilvēkiem Latvijā un tās novados kopā ar trio Flumine, gan arī ar
soloprogrammām Norvēģijā, Vācijā un
Kanādā.

Ilze Jaunzeme ir pianiste, kam
vislielāko prieku sagādā tikšanās ar
cilvēkiem mūzikā, ļaujot klausītājiem
priekš sevis atklāt klasiskās mūzikas
skaistumu. Veidojot īpašas koncertprogrammas, kurās stāsti mijas ar mūziku, viņa rada atmosfēru, kur mūzika
ļauj cilvēkiem saskarties savu dziļāKad vakaram tavam neaust vairs rīts,
Kad mūžības gājiens tev iezvanīts,
Tad dvēsele brīva mūžībā iet,
Kur saule nekad vairs nenoriet.
Pieminēsim Aknīstes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
Mūžībā aizgājušos:
Bērziņš Pēteris
Eglīte Irma
Geidāne Ilga
Gusārs Māris
Hodjuka Ņina
Ignatjevs Dmitrijs
Kiopa Rasma
Krankals Guntis
Kukure Ilga
Leitāns Ainārs
Oikina Tatjana
Pecikonis Viktors
Rutkis Arvīds
Strupka Francis
Tomiņa Marta
Ugaine Helga Valija
Vanags Valdis Dzintars

22.12.1938
14.11.1929
27.04.1938
06.11.1955
22.07.1928
09.06.1948
04.06.1940
06.07.1973
14.09.1929
25.05.1964
09.07.1958
07.06.1966
24.03.1954
03.03.1927
26.05.1928
03.09.1920
17.01.1940

23.02.2018
04.02.2018
10.02.2018
13.01.2018
05.01.2018
01.02.2018
27.02.2018
07.02.2018
27.01.2018
17.01.2018
22.02.2018
04.02.2018
06.02.2018
13.02.2018
08.02.2018
28.02.2018
07.01.2018

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!
Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa
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Ieeja 1.00 EUR

Kopš 15.02.
Aknīstē pazudis
šis persiešu šķirnes jauktenītis,
atsaucās uz vārdu Persis. Liels,
koši ruds, ar kuplu spalvu, kastrēts. Nemēdza
iet nekur tālāk
par pagalmu,
bet, iespējams,
ir pieklīdis vai
esiet redzējuši.
Lielu atlīdzību
garantējam!
Zvanīt 28789180 vai
26530208.
Iepriekšējā mēneša laikraksta izdevumā rakstā "Par kopīgi
radīto prieku - Ziemassvētku labdarības akcija 2014" ir sniegta
nepilnīga informācija par labdarības akciju atbalstījušajiem
ziedotājiem. Tehnisku iemeslu dēļ sarakstā nebija minētas
Santa un Ieva Curikovas, kafejnīcas "Liepas" īpašnieces.
Biedrības "Manai mazpilsētai Aknīstei" vārdā atvainojos
līdzcilvēkiem labu vēlošajām aknīstietēm par kļūmi.
Skaidrīte Medvecka
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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