
Aknīstes novada
vēstis

Nr. 6/17 2014. gada JŪNIJS

Par pašvaldības budžeta izpildi
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, G.Geida,

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

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta 2014.gada
janvāra-maija ieņēmumus – EUR 901138,62 un izdevumus – EUR
845776,34; speciālā budžeta ieņēmumus – EUR 62410,41 un iz-
devumus – EUR 24304,53.

Par saistošo noteikumu Nr.13/2014 „Grozījumi Aknīstes
novada domes 2014.gada 12.februāra saistošajos noteikumos
Nr.3/2014 „Par Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta

plānu 2014.gadam”” apstiprināšanu
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, G.Geida,

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

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.15/2014 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 2014.gada 12.februāra saistošajos noteikumos
Nr.3/2014 „Par Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plānu
2014.gadam””.

Par SIA „Aknīstes Pakalpojumi” pamatkapitāla
 palielināšanu

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

Palielināt SIA „Aknīstes pakalpojumi”, reģistrācijas Nr.
45403000709, (turpmāk tekstā - Sabiedrība) pamatkapitālu ar nau-
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das ieguldījumu par EUR 17747,00 (septiņpadsmit tūkstoši septi-
ņi simti četrdesmit septiņi euro 00 centi).

Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.
Apstiprināt Sabiedrības statūtu grozījumus.
Apstiprināt Sabiedrības Statūtus jaunā redakcijā.
Uzdot Sabiebrības valdei nodrošināt visu darbību veikšanu, kas

nepieciešamas pamatkapitāla izmaiņu reģistrēšanai Uzņēmumu re-
ģistrā.

Noteikt, ka naudas ieguldījums EUR 17747,00 izmantojams jum-
ta remontam Dzirnavu ielā 12 un Augšzemes ielā 28, Aknīstē, Aknīstes
novadā.

Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektorei.

Par līgumu slēgšanu un noslēgto līgumu apstiprināšanu
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, G.Geida,

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

Apstiprināt līgumu ar z/s „Sprīdīši“ par noteikta darba (pakal-
pojuma) sniegšanu – atpūtas pasākuma apskaņošanu. Līguma sum-
ma EUR 430,42.

Apstiprināt līgumu ar D.V. par bērna sociālo rehabilitāciju dzī-
vesvietā. Līguma summa EUR 14,23 par vienu konsultāciju.

Apstiprināt uzņēmuma līgumu ar IK „ALENS S” par remon-
tdarbu veikšanu malkas novietnes jumtam Gārsenes pamatskolā.
Līguma summa EUR 655,97.

Apstiprināt licences līgumu ar biedrību Autortiesību un ko-
municēšanās konsultāciju aģentūru/Latvijas Autoru apvienību
par tiesībām izmantot autoru darbus teātra izrādēs publiskā izpil-
dījumā. Līguma summa EUR 14,23 par katru iestudējuma izrādī-
šanas reizi.

Apstiprināt dāvinājuma (ziedojuma) līgumu ar SIA „Indāres”
par naudas dāvinājumu EUR 500 Aknīstes vidusskolai salidojuma
organizēšanai un vidusskolas sporta laukuma labiekārtošanai.

Apstiprināt līgumu ar SIA Latvijasmernieks.lv par Augšzemes
ielas papildus topogrāfiju, lietus kanalizācijas un ūdens attīrīšanas
iekārtu projektēšanu. Līguma summa EUR 339,30.

Apstiprināt pirkuma līgumu ar A.V. par pašvaldībai piederošā ne-
kustamā īpašuma (zemes) Avotu ielā 8, Aknīstē, Aknīstes novadā,
pārdošanu. Līguma summa EUR 1720,00.

Apstiprināt vienošanos ar AS „Sadales tīkls” par AS „Sadales
tīkls“ gaisvadu elektrolīnijas izmantošanu Tirgus ielas apgaismo-
šanas gaisvadu piekarei Aknīstes pilsētā. 

Apstiprināt līgumu ar L.P. par Asares pagasta kultūras nama tel-
pu nomu. Nomas maksa EUR 1,25 par 1 cilvēku diennaktī.

Apstiprināt līgumu ar SIA „Latvijas grāmata” par grāmatu un
kancelejas preču pirkšanu.

Apstiprināt licences līgumu ar biedrību Autortiesību un ko-
municēšanās konsultāciju aģentūru/Latvijas Autoru apvienību
par tiesībām izmantot autoru darbus teātra izrādēs publiskā izpil-
dījumā.

Apstiprināt līgumu ar SIA „K-RDB” par projektēšanas papil-
ddarbu veikšanu projektam „Augšzemes un Skolas ielu (t.sk. tilta
pār D-Susēju) rekonstrukcija”. Līguma summa EUR 1210,00.

Apstiprināt nomas līgumu ar SIA „Madonas atrakcijas” par pie-
pūšamo atrakciju „Džungļu karalis“ atgādāšanu un uzstādīšanu no-
teiktajā vietā. Līguma summa EUR 292,34.

Apstiprināt darbuzņēmuma līgumu ar L.B. par radošās darbnī-
cas vadītājas pienākumu pildīšanu pasākumā „Nāc kopā ar mums“.
Līguma summa EUR 27,23.

Apstiprināt autora atlīdzības līgumu ar J.H. par autordarbu „Un
atkal sadziedam...”. Līguma summa EUR 350,24.

Apstiprināt līgumu ar SIA „RDL” par noteikta darba (pakalpo-
juma) sniegšanu – 2014.gada 7.jūnijā Aknīstē, Aknīstes estrādē ap-
aratūras un gaismas uzstādīšanu, pasākuma apskaņošanu. Līguma
summa EUR 700,00.

Apstiprināt līgumu ar z/s „Renāri” par noteikta darba veikša-
nu – zāles appļaušanu Aknīstes novadā. Līguma summa EUR 127,40
par 1 nopļauto hektāru.

Apstiprināt līgumu ar I.K. par noteikta darba (pakalpojuma) snieg-
šanu – 2014.gada 13.jūnijā Aknīstē, Aknīstes estrādē atpūtas vakara
muzikālo noformējumu veikšanu. Līguma summa EUR 227,00.

Apstiprināt līgumu ar AS „Komunālprojekts” par Aknīstes vi-
dusskolas ārējās siltumapgādes un siltummezglu projektu korekci-
ju. Līguma summa EUR 847,00.

Apstiprināt līgumu ar SIA „OŠUKALNS” par remonta darbu
veikšanu Dzirnavu ielas asfalta segumam. Līguma summa EUR
4833,95.

Apstiprināt uzņēmuma līgumu ar SIA „OŠUKALNS” par grei-
dera pakalpojumu sniegšanu Gaujas – Radžupes ceļā un Aploku ceļā.
Līguma summa EUR 50,82 par 1h.

Apstiprināt materiāla pirkuma līgumu ar SIA „OŠUKALNS” par
grants šķembu maisījuma iegādi. Līguma summa EUR 1348,36.

Apstiprināt uzņēmuma līgumu ar z/s „Kauliņi” par pašvaldības
autoceļu un ielu appļaušanu. Līguma summa EUR 5,54 par 1 gā-
jiena km.

Apstiprināt darbuzņēmuma līgumu ar SIA „Aknīstes
Pakalpojumi” par lietus ūdens kanalizācijas sistēmas un lietus ūdens
kanalizācijas attīrīšanas iekārtas apkopi. Līguma summa EUR 329,53.

Par Aknīstes novada pašvaldības 2013.gada publiskā pār-
skata apstiprināšanu

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

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības 2013.gada publisko pār-
skatu.

Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistei L.Prandei publicēt gada
pārskatu novada mājas lapā www.akniste.lv un nosūtīt Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

Par malkas sagādes normu noteikšanu Asares pagasta
Ancenes daudzdzīvokļu mājās

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

Noteikt malkas sagādes normu apkures sezonai Asares pagasta
daudzdzīvokļu mājās „Spodras” un „Rīti”:

1-istabas dzīvoklim – 9 m3;
2-istabu dzīvoklim – 12,5 m3;
3-istabu dzīvoklim – 17 m3;
4-istabu dzīvoklim – 20,5 m3.
Uzdot Asares pagasta pārvaldes vadītājam informēt iedzīvotā-

jus par lēmumu.

Par pašvaldības zemes nomu
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, G.Geida,

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

Izbeigt ar G.U. noslēgto zemes nomas līgumu par pašvaldības ze-
mes nomu par zemes gabalu 0,18 ha platībā, kadastra
Nr.56050010432.

Iznomāt V.V. daļu no pašvaldības zemes gabala 3,0 ha platībā,
kadastra Nr.56620010095, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10
gadiem. Zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecības vajadzībām.

Iznomāt J.S. pašvaldības zemes gabalu 0,1198 ha platībā,
Augšzemes ielā 30, Aknīstē, kadastra Nr.56050010270, un noslēgt
zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0701
– vienstāvu un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, G.Geida,

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

Izbeigt O.R. zemes lietošanas tiesības uz zemi „Rijas”, Gārsenes pa-
gastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr. 5662 005 0018 – 2,8 ha platībā.

Zemes gabals ar kadastra Nr. 5662 005 0018 – 2,8 ha piekrīt
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Aknīstes novada pašvaldībai un ir ierakstāms zemes grāmatā uz pa-
švaldības vārda.

Par adreses piešķiršanu
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, G.Geida,

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

Piešķirt adresi „Pirtiņi”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads, J.T.
valdījumā esošajam nekustamajam īpašumam – saimniecības ēkai,
kas atrodas uz nekustamā īpašuma „Pirtiņi” zemes gabala ar kadastra
Nr.56250040015.

Likvidēt adreses Aknīstes novada Aknīstes pagastā, jo nav ad-
resācijas objekta:

Par pašvaldības materiālo pabalstu piešķiršanu
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, G.Geida,

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

Piešķirt 13 personām apbedīšanas pabalstus. Kopā EUR 1460,00.
Piešķirt 1 personai pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu. Kopā

EUR 150,00.

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, G.Geida,

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

Atļaut H.S. veikt dzīvojamās platības maiņu no dzīvokļa Augšzemes
ielā 22-3, Aknīstē uz dzīvokli Augšzemes ielā 25-4, Aknīstē.

Atļaut J.P. veikt dzīvojamās platības maiņu no dzīvokļa Augšzemes
ielā 36-5, Aknīstē uz dzīvokli Augšzemes ielā 7-3, Aknīstē.

Atļaut L.K. veikt dzīvojamās platības maiņu no dzīvokļa
Augšzemes ielā 4-6, Aknīstē uz dzīvokli „Tempļos”, Asares pagastā.

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma
piedziņu bezstrīda kārtībā

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

Piedzīt bezstrīda kārtībā no 3 personām nekustamā īpašuma no-
dokļa maksājumu parādus.

p g j j j
Adrese Kods 

„Salas”, Akn stes pagasts, Akn stes novads, LV-5208 104767742 

„St ri”, Akn stes pagasts, Akn stes novads, LV-5208 105188701 

Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu nobrauktu-
ves izbūvei

Atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Voitiške,
I.Lunģe, A.Ielejs, J.Vanags); PRET – 2 (V.Čāmāne, A.Zībergs); AT-
TURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Piešķirt EUR 5552,57 nobrauktuves izbūvei PK28-84 automa-
šīnu stāvlaukumam Augšzemes ielā 77C, Aknīstē, no projekta lī-
dzekļiem.

Atklāti balsojot: PAR – 2 deputāti (A.Zībergs, V.Čāmāne); PRET
– 5 (V.Dzene, A.Ielejs, A.Voitiške, S.Pudāne, J.Vanags); ATTURAS
– 1 (I.Lunģe), LĒMUMS:

Piešķirt EUR 7160,99 nobrauktuves izbūvei PK29-58 automa-

šīnu stāvlaukumam Augšzemes ielā 77C, Aknīstē
NETIEK PIEŅEMTS.

Par pašvaldības izpilddirektores aizvietošanu 
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Voitiške,

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

Pašvaldības izpilddirektori Ligitu Vārnu atvaļinājuma laikā no
11.06.2014. līdz 18.07.2014. aizvietos Aknīstes saimniecības daļas
vadītājs Normunds Zariņš.

Par aizvietošanu N.Zariņam noteikt piemaksu 30% apmērā no
viņa darba algas.

Par atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības izpilddirektorei
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, J.Vanags,

S.Pudāne, A.Zībergs, V.Čāmāne, I.Lunģe); PRET – nav; ATTU-
RAS – 1 (G.Geida), Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Piešķirt Aknīstes novada pašvaldības izpilddirektorei Ligitai Vārnai
atvaļinājumu – 4 kalendāra nedēļas un papildatvaļinājumu 8 dar-
ba dienas par nostrādāto laika posmu no 04.05.2013. līdz 03.05.2014.,
no 09.06.2014. līdz 18.07.2014.

L.Vārnu atvaļinājuma laikā līdz 10.06.2014. aizvietos saimnie-
cības daļas vadītājs N.Zariņš.

Par aizvietošanu N.Zariņam noteikt piemaksu 30% apmērā no
viņa darba algas.

Par pagaidu materiālu nokraušanas laukuma noteikšanu
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, J.Vanags,

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

Noteikt pagaidu materiālu nokraušanas laukumu uz Aknīstes no-
vada pašvaldības zemes, kadastra Nr.56050010608, Kapu ielā 1A,
Aknīstē. 

2014.gada 10.jūnijā
Aknīstes novada domes sēdē pieņemtie lēmumi

2014.gada 4.jūnijā
Aknīstes novada domes sēdē pieņemtie lēmumi

SIA „Aknīstes pakalpojumi”, vienotais reģ.Nr. 45403000709,
Saltupes iela 9, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 2014.gada 02.jū-
lijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūden-
sapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu, kas ir ap-
rēķināts saskaņā ar SPRK 21.08.2013. padomes lēmumu Nr.1/8
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2014.gada 1.novembri.

Tarifa izmaiņas ir saistītas ar pilsētas ūdenssaimniecības attīstības
projekta 1.,2.,3.kārtas īstenošanu, kam tika ņemts kredīts Valsts kasē.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāci-
ju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdensap-
gādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var SIA
„Aknīstes pakalpojumi”, Saltupes ielā 9, Aknīstē, Aknīstes nova-
dā, darba dienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00, ie-
priekš sazinoties ar SIA „Aknīstes pakalpojumi” grāmatvedi, tāl-
runis 29479886.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai
elektroniski var iesniegt SIA „Aknīstes pakalpojumi”, Saltupes ielā
9, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208, pa e-pastu
aknistespakalpojumi@inbox.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu re-

Sabiedrisk  pakalpojuma veids Sp k  esošais tarifs 
(bez PVN) 

Pied v tais 
tarifs 

(bez PVN) 

Tarifa 
palielin jums/ 
samazin jums 

(%) 
densapg des pakalpojumi 0.51 EUR/m3  0.77 EUR/m3 50.9 

Kanaliz cijas pakalpojumi  0.51 EUR/m3  0.74 EUR/m3  45.1 

Paziņojums par tarifa projektu 
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gulēšanas komisijai (Ūnijas ielā 45, Rīgā, LV-1039, fakss 67097277,
e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv) vai tās reģionālajai struktūrvie-
nībai (Atbrīvošanas aleja 155, Rēzeknē, 302.kab., e-pasta adrese:
janis.kravalis@sprk.gov.lv) 20 dienu laikā no šī paziņojuma pub-
licēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.

Datums 04.07.2014

Persona, kas tiesīga pārstāvēt 
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju            Aleksandrs Vītols

______________ /paraksts un tā atšifrējums/  

Aknīstes novada svētki
„ROTĀ SAULE ...”

Sagaidot svētkus, lūgums pievienoties kopējam noformējumam
un attiecīgi izrotāt savu iestādi un tās teritoriju. Jubilejas gada vi-
zuālā tēma – „Rotā saule...”

Programma
18. jūlijā plkst. 11.00 Gārsenes pagasta Kraujās svētkus ie-

skandinās folkloras kopa „Dignoīši” 
19. jūlijā
AKNĪSTĒ
7.00    Veselības skrējiens „Labrīt, Aknīste”. No zīmes AK-

NĪSTE (Neretas virziens) – domei 
8.00    Rotāsim pilsētu svētkiem. Pulcēšanās  pie domes, līdzi

ņemot ziedus, meijas, balonus utt.
10.00  Velo brauciens bērniem. Pie Aknīstes vidusskolas.
10.00 - 13.00 Piepūšamās atrakcijas bērniem.  Pie Aknīstes

vidusskolas. Bez maksas.
11.00 – 14.00 Ziepju gatavošanas darbnīca. Sēļu parks.
11.30 Velo brauciens pieaugušajiem. Starts pie vēsturiska-

jiem baznīcas vārtiem Sēļu parkā.
11.00 – 13.00 Motociklistu un frībaiku jeb ērmriteņu parā-

de(no skolas līdz domei) un 
Paraugdemonstrējumi laukumos pie domes.

12.00 Aknīstes novadpētniecības muzejā izstāde „Fotogrāfija
kā vēstures liecinieks” un tikšanās ar 

fotogrāfu Jāni Kurklieti.
15.45 Svētku gājiens. No domes līdz estrādei.
16.00 Aknīstes novada pašdarbības kolektīvu koncerts

(Estrādē). Priekšsēdētājas uzruna svētkos. 
19.00 Grupas „Autobuss debesīs” dižkoncerts. (solists Marts

Kristiāns Kalniņš)
22.30  Zaļumballe estrādē kopā ar grupu „Velves”
GĀRSENĒ
7.00 Nūjošana „Labrīt, Gārsene”
8.00 Rotāsim pagastu svētkiem. Pulcēšanās pie k/n līdzi ņe-

mot ziedus, meijas utt.
ASARĒ
8.00 Stafete „Labrīt, Asare”
8.30    Rotāsim pagastu svētkiem. Pulcēšanās pie pagasta

pārvaldes līdzi ņemot ziedus, meijas utt.

Transporta kustība Aknīstes novada svētkos. 19.jūlijā
plkst. 9.30 no Gārsenes k/n uz Aknīsti
plkst. 9.30 no Ancenes DUS caur Asari uz Aknīsti
plkst.13.00 no Aknīstes domes caur Kraujām uz Gārseni, Asari,

Anceni
plkst. 15.00 no Gārsenes uz Aknīstes estrādi
plkst. 15.00 no Ancenes DUS caur Asari uz Aknīstes estrādi
pēc vakara koncerta ~ plkst. 21.00 no Aknīstes estrādes caur

Kraujām uz Gārseni 
pēc vakara koncerta ~ plkst. 21.00 no Aknīstes estrādes caur Asari

uz Ancenes DUS

Atzīmējot novada 5 gadu jubileju, tiek aicinātas visas novadā
esošās iestādes un pašdarbības kolektīvi piedalīties kopīgā svēt-
ku gājienā. Iestādes tiek aicinātas padomāt par sava kolektīva
vizuālo noformējumu gājiena laikā.

Pulcēšanās plkst.15.30 pie Aknīstes novada domes, gājienā do-
simies uz estrādi, kur svētkus atklās domes priekšsēdētāja un tur-
pinājumā baudīsim svētku koncertu.
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Mērķis un uzdevumi.
• Popularizēt riteņbraukšanu un velosportu

,kā visiem pieejamu aktīvas atpūtas un ve-
selību

veicinošu sporta veidu;
• Popularizēt velosipēdu, kā videi un cil-

vēkam draudzīgu transportlīdzekli;
• Veicināt saturīgu brīvā laika pavadīša-

nu bērnu, jauniešu un pieaugušo vidū.
Sacensību vadība, organizatori un at-

balstītāji.
Velobraucienu organizē Aknīstes novada

pašvaldība Aknīstes novada svētku ietvaros.
Velobraucienu atbalsta: Velobiedrība

„Velo MIX”. 

Starta laiks un vieta.
Sacensības notiek  2014. gada 19.jūlijā.

Bērnu sacensību starts pl.10.00 . Aknīstes vi-
dusskolas stadionā. Maratona , pusmarato-
na un tautas brauciena starts pl.11.30
Radžupes ielā pie parka.

4.   Dalībnieki, distances ,grupas.
Sacensībās var piedalīties jebkurš ak-

tīvas atpūtas cienītājs.
Nepilngadīgo sacensību dalībnieku

anketas aizpilda un paraksta vecāki vai li-
kumīgais pārstāvis.

Sacensībās atļauts piedalīties ar visu
veidu velosipēdiem, bet vēlams ar kalnu ve-
losipēdiem (MTB). Velosipēdam jābūt labā
tehniskā stāvoklī.

Tiek piedāvātas trīs distances:
1.Maratons 36 km (3 apļi pa 12 km);
2. Pusmaratons 24km (2 apļi pa 12 km);
3. Tautas brauciens 12 km (1 aplis pa 12

km).
Maratona ,pusmaratona un tautas brau-

cieni noris pa marķētu apli šķēršļotā apvidū.
Informācija par Bērnu sacensību dis-

tanci tiks paziņota sacensību dienā.

Aptuvenā distance no 200-1000m ap-
ļos atkarībā no vecuma.

 Bērnu grupas:   
Līdz 5 gadiem;
5-6 gadi;
7-8 gadi;
9-11 gadi.

Katrā grupā apbalvo pirmās trīs vietas.

Tautas brauciens:
Bez vecuma ierobežojuma .Apbalvo pir-

mās trīs vietas vīriešu un sieviešu konku-
rencē..

Pusmaratona grupas
Jaunietes 12-17gadi;
Jaunieši 12-17 gadi.
Sievietes   18 -35 gadi;

36 -45 gadi;
46 -<  gadi

Seniori50-<  gadi.

Maratona grupas
Vīrieši18 -30 gadi;

31 -40 gadi;
41 -50 gadi.
Jebkurš divu apļu distances dalībnieks

drīkst pieteikties veikt trīs apļus. Tādā ga-
dījumā viņš  tiks vērtēts  trīs apļu distances
kopvērtējumā  ,bet netiks vērtēts savā vecuma
grupā.

Dalībnieku pieteikšanās un reģistrācija:
Pieteikšanās brauciena dienā no pl.9.00

Aknīstes vidusskolas stadionā..Pieteikšanās
beidzas 30 minūtes pirms brauciena sākuma.

6. Dalības maksa
Dalība braucienā  ir bezmaksas.
7. Apbalvošana notiks brauciena noslē-

guma svinīgajā pasākumā Aknīstes vidus-
skolas stadionā  pl .    15.00.

8. Dalībnieku ievērībai!!!
• Aizsargķiveres ir obligātas. Visa dis-

tance ir jāveic ar galvā uzliktu un aiz-
sprādzētu

aizsargķiveri.
• Lai arī trase pārsvarā ir veidota dabīgi

šķēršļotā apvidū, daudzviet tā ir bīstama.
Tāpēc ievērojiet brīdinājuma zīmes, sekojiet
līdzi trasei un izvēlieties piemērotu ātrumu,
kā arī novērtējiet savas prasmes pārvarot šķēr-
šļus!

• Katrs sacensību dalībnieks, piesakoties
sacensībām, ar savu parakstu apliecina, ka
uzņemas pilnu atbildību par savu vai sevis
pārstāvētā nepilngadīgā veselības stāvokļa
atbilstību sacensību distances veikšanai, ka
ievēros ceļu satiksmes noteikumus un sa-
censību nolikumu. Šaubu gadījumā iesakām
izvēlēties īsāko no distanču variantiem.

• Organizatori un citi cilvēki, kuri ir ie-
saistīti sacensību organizēšanā neatbild par
jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem
vai paredzamiem fiziskiem un/vai materiā-
liem zaudējumiem sacensību dalībniekiem,
kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā
arī to laikā. Organizators nav atbildīgs par
iespējamām sadursmēm, kritieniem, traumām
un citiem nelaimes gadījumiem trasē.

• Apstiprinot savu dalību sacensībās ar pa-
rakstu pieteikuma anketā, dalībnieki atsakās
no jebkādu pretenziju izvirzīšanas organi-
zatoram vai citām pasākuma organizēšanā ie-
saistītām personām pēc iespējama nelaimes
gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās
un necīnās par zaudējumu atgūšanu tiesas vai
savādākā ceļā.

• Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sa-
censību nolikumu. Tā nezināšana neat-
brīvo dalībniekus no personīgās atbildī-
bas.

INFO  29203762.
———————

Velobrauciena “Sēlijas kauss  2014”
Aknīstē nolikums  

„Lauku partnerība Sēlija”
izsludina radošo konkursu

„Vedējs 2014”.
Konkursa nolikums

Biedrība „Lauku partnerība
Sēlija” lauku cilvēkus rosina pa-
šiem darboties savas dzīves vides
uzlabošanas labā, būt atvērtiem la-
biem darbiem savā ciemā un pa-
gastā. Lai to veiktu, ir vajadzīgs
kāds, „kas spēj un vēlas vest ci-
tus, vest prom no pelēcības, ne-
apmierinātības, vest uz aktīvu

darbošanos - gan fizisku, gan garīgu.” (A. Žindiga, apraksta au-
tore). Jau devīto gadu lauku partnerība rīko radošo darbu konkur-
su „Vedējs”, lai mēs apzinātu šādus cilvēkus mums līdzās un par
viņu labajiem darbiem pastāstītu citiem. 

Pagājušajā gadā saņēmām 12 autoru darbus par 13 Vedēja no-
saukuma cienīgiem lauku cilvēkiem – lauku uzņēmēju ģimeni, bied-
rības vadītāju, novadpētniecības entuziasti, pašvaldības darbiniekiem,
skolotājām un senioru deju kolektīvu vadītājām.

Par šādiem pozitīvi domājošiem radošiem cilvēkiem aicinām rak-
stīt arī šogad. 

Kopš 2011.gada par tradīciju kļuvusi noslēguma pasākuma rī-
košana iepriekšējā gada konkursa laureāta pagastā, viņa darbības
vietā. Lai suminātu savus Vedējus, šogad konkursa aprakstu varo-
ņi un to autori, pagastu un novadu pārstāvji pulcēsies Aknīstes no-
vada Asares pagasta Ancenes ciemā, jo tur dzīvo titula „VEDĒJS
2013” ieguvējs Jēkabpils novada izpilddirektors JĀNIS SUBATIŅŠ.

Tas, vai lauki arī šodien ir vide, kur vērts dzīvot, ir atkarīgs no
mums pašiem – cik mūsos ir vedējiem un to atbalstītājiem rakstu-
rīgo īpašību, vai protam pateikt labu vārdu tiem, kas domā un dar-
bojas plašāk. 

Mērķi: 
Radīt iespēju plašākai sabiedrībai uzzināt par ļaudīm, kam pie-

mīt dzīves   
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gudrība, uzturot darbīgu vidi lauku partnerības Sēlija teritorijā.
2. Rosināt pagastu iedzīvotāju iniciatīvu un jaunrades spējas.
3. Veidot pozitīvas darbības piemēru datu bāzi par vedējiem lau-

kos.
Dalībnieki: 

Ikviens Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes no-
vada iedzīvotājs, neatkarīgi no 

vecuma.
Darbu saturs, apjoms, noformējums:
Konkursa dalībnieki izvēlas vienu sava pagasta, novada vai lau-

ku partnerības teritorijā dzīvojošu  cilvēku, kurš sabiedrības labā
dara ko tādu, kas neietilpst šī cilvēka tiešajos darba pienākumos,
un veido par viņu literāru jaunrades darbu (tēlojumu, eseju, miniatūru,
aprakstu).

Sacerējumā jāsniedz konkrēta informācija par raksta varoni: vārds,
uzvārds, dzīves un darba vieta, sasniegumi, dzīves gudrība, brīvā
laika nodarbošanās, ģimene, u.c. Kāpēc šim cilvēkam piedien no-
saukums „vedējs” - kā viņš spēj vest citus, vest prom no pelēcī-
bas, neapmierinātības, vest uz aktīvu darbošanos?

Raksta autoram tēlaini jāapraksta 3-4 epizodes, kas vislabāk rak-
sturo šī vedēja nozīmību sava pagasta dzīvē. Rakstā var iekļaut in-
tervijas, dažādu cilvēku izteikumus, kas raksturo apraksta varoni.
Vēlams norādīt, kas, kad un kādā situācijā to teicis. 

Ļoti vēlams pievienot 1-3 fotogrāfijas ar anotācijām (aprakstot,

kas fotogrāfijā redzams – vieta, laiks, cilvēku vārdi, uzvārdi, kur
redzams apraksta varonis, fotogrāfijas autors).

Vēlams darbu rakstīt ar datoru un atsūtīt pa e-pastu vai ierakstītu
CD. Aprakstam jāizvēlas parastais šrifts ( Times New Roman), bur-
tu lielums 12. Aprakstam (esejai) nevajadzētu pārsniegt 2-3 lappušu
apjomu. Ja raksta autoram nav pieejams dators, var iesniegt arī ar
roku rakstītu darbu.

Iesniegšanas laiks: līdz 2014.gada 20.jūlijam.
Norādīt:
darba iesūtītāja adresi un kontakttelefonu un e-pasta adresi;
apraksta varoņa adresi, kontakttelefonu un e-pasta adresi.

Kam iesniegt: Skaidrītei Medveckai
Adrese: Skolas 16a, Aknīste, LV-5208
e-pasta adrese: sk_medvecka@inbox.lv

Darbus vērtēs:
Biedrības „LP Sēlija” apstiprināta komisija atbilstoši izstrādā-

tajiem vērtēšanas kritērijiem.
Apbalvošana:
Labāko radošo darbu autori iegūs naudas prēmijas. Visi konkursa

dalībnieki tiks uzaicināti uz noslēguma pasākumu un saņems pie-
miņas suvenīrus. Darbi, kas atbildīs konkursa mērķiem, tiks izmantoti
publikācijām laikrakstā „Brīvā Daugava”.

Telefons sīkākai informācijai:    652-36604 vai 26590352

„KODOLS”
Biedrības ‘Manai mazpilsētai Aknīstei’ īstenotā ES Mūžizglītības

programmas Grundtvig mācību partnerības projekta „Kodols” („Core”)
trešā starptautiskā tikšanās no 8.-12. jūnijam notika pie projekta par-
tneriem Itālijas kūrortpilsētā Pesaro. Tajā piedalījās projekta dalībnieki
no septiņām valstīm - Rumānijas, Bulgārijas, Lietuvas, Turcijas,
Lielbritānijas, Itālijas un Latvijas. Šoreiz mūsu biedrību Itālijā pār-
stāvēja 3 projekta darba grupas dalībnieces -  Skaidrīte Medvecka,
Lāsma Prande un šo rindu autore Velga Buiķe.

Šīs projekta partneru tikšanās tēmas bija” Sieviete politikā” un
‘’Sieviete darba tirgū”. Visas trīs dienas bija patīkami noslogotas
– tikāmies ar pazīstamām politiķēm, sievietēm biznesā, kā arī dzir-
dējām viņu personiskās pieredzes stāstus. Projekta partneri prezentēja
un salīdzināja savu pētījumu datus par dzimumu līdztiesību politi-
kā un darba tirgū. Viesojāmies Pesaro un Urbāno provinces tūris-
ma informācijas centrā, kurš piedāvā ne tikai tūristiem interesējo-

šu informāciju , bet kur arī ir iespēja iegādāties vietējos ražojumus
un nogaršot itāļu tradicionālos ēdienus- pastu, vītināto šķiņķi, da-
žādus sierus, saldumus un provincē ražoto vīnu. Apmeklējām ne-
lielu, bet reprezentablu mājas tekstila šūšanas darbnīcu, kuru vada

                                                                                          
 

 

Biedr ba 
„Manai  
mazpils tai 
Akn stei” 
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un kura īpašniece ir sieviete, provinces profesionālās apmācības un
darba centru un krīzes centru vardarbībā cietušajiem.

Katru vakaru itāļu partneri bija parūpējušies par kādu interesantu
izklaidi- klausījāmies itāļu tautas mūziku un mācījāmies tautas de-
jas. Organizētāji bija parūpējušies par fantastisku iespēju doties iz-
braukumā ar jahtu , veldzēties peldē Adrijas jūrā, izbaudīt garšīgas
vakariņas un nolūkoties satriecošā saulrietā. Apmeklējām arī gran-
diozo Gradaras cietoksni. Ar interesi varējām pastaigāties pa Pesaro
ieliņām, baudot viņu rāmo, nesteidzīgo, ierasto dienas ritējumu. 

Projekta noslēgumā nedaudz uzkavējāmies Itālijā un apskatījām
tuvumā esošās Boloņas senatnīgo, bet vareno arhitektūru, Šekspī-
ra Džuljetas  balkoniņu un amfiteātri  Veronā ,  romantisma pilno
Venēciju. Caur vilciena logu varējām vērot  bezgala skaisto Itālijas
dabu.

Šīs dienas bija skaistu emociju un grandiozu iespaidu pilnas , tā-
pēc paldies par šādu iespēju, ko sniedz dalība Eiropas Savienības
Mūžizglītības projektā, kas aknīstiešiem palīdz attīstīt sevi, iepa-
zīstot daudzveidīgo Eiropu un tās cilvēkus. 

Tagad gatavojamies uzņemt projekta partnerus pie mums Aknīstē
– jau augusta sākumā. 

Projekta darba grupas dalībniece Velga Buiķe

20 un 21 jūnijā Aknīstes novada lauksaimnieki devās pieredzes
braucienā uz Vidzemi, lai tuvāk iepazītos ar jau praktizējošām māj-
ražotāju saimniecībām. Šis bija Valsts Lauku Tīkla atbalstīs brau-
ciens. 20. jūnijā laiks mūs nelutināja, jo gandrīz nepārtraukti lija.
Pirmo apmeklējām Madonas novadā, Bērzaunes pagastā  SIA”TD
Sveķi”-īpašniece Dzintra Karavačuka, kas darbojas truškopības jomā,
tai ir trīs darbības virzieni. Tie ir trušu gaļas ražošana un kautuves
pakalpojumi, trušu vaislas materiāla audzēšana un tūrisma pakal-
pojumi. SIA ‘TD Sveķi”ir tiesīgi eksportēt trušu gaļu uz visām ES
valstīm. Diemžēl no šeit uzskaitītā mums ļāva apskatīties mazu daļu,
jo neredzējām ne kautuvi, ne fermu, nedz arī tikām pie izreklamē-
tiem trušu gaļas produktiem. Aplūkojām trušu šķirnes, putnu dār-
zu un spalvainās Ungārijas savvaļas cūkas(aitu cūkas).

Nākošā saimniecība arī atrodas Bērzaunes pagastā-z/s ‘Līvi’, kas
jau vairākus gadus meistaro kazas piena sierus. Pats saimnieks
Raimonds Melderis savulaik bijis dzīvnieku dakteris, tāpēc patei-
coties saimnieka zināšanām, tās tiek turētas ideālos apstākļos. Tā,
kā kazu ganāmpulks atradās ganos, tad mums bija iespēja ielūko-
ties kūtī un apskatīties slaukšanas iekārtu. Kā arī iepazīties ar fer-
mas lepnumu-šķirnes āžiem. Visus mūs pavadīja saimnieka atrak-
tīvais un interesantais stāstījums, kas mums lika aizmirst par slik-
to laiku. Noslēgumā izgaršojām četru šķirņu siera bumbiņas – vien-
kāršas, ar āboliņu, ar baravikām un ķiplokiem. Tā kā tas bija pirm-
sjāņu laiks, tad pasūtījumu no klientiem zemniekam netrūka.
Iepazināmies arī ar mīkstā siera fasēšanas metodēm. Braucot prom
no šis saimniecības atcerējāmies fantastiskākos, jautrākos un neti-
camākos stāstus. 

Tālāk devāmies uz Vecpiebalgas novada Inešu pagastu, kur dar-
bojas ‘Piebalgas porcelāna fabrika” šeit porcelāns ir māksla un tū-
risma objekts, suvenīrs un prezentācijas priekšmets. Šeit darbojas
mākslinieki-Zane un Jānis Roņi. Varējām aplūkot dažādus porce-
lāna izstrādājumus un iegādāties suvenīrus. 

Vecpiebalgas centrā piestājām pie ūdensrožu dīķa. Tur var arī ie-
gādāties ūdensrožu stādus. Šobrīd dīķi aug 30 šķirnes ūdensrožu.
Interesanti, ka dīķi ir gana daudz zivju, kas ir pieradinātas ēst no
rokas. Tie ir līņi un karūsas.

Vecpiebalgas novada, Vecpiebalgas pagastā darbojas z/s
Zārdiņi īpašnieks Kristaps Zārdiņš ar ģimeni. Zārdiņi ir bioloģis-
ka saimniecība, kas nodarbojas ar mājražošanu. Šeit saimnieks pats
cep rudzu un saldskābo maizīti. Saimnieki gatavo arī sieru un le-
pojas ar pašbrūvēto alu. Nogaršojām arī pašu žāvēto speķīti, kas iz-
kusa uz mēles. Kamēr mēs nosaluši degustējām produkciju,  saimnieks
stāstīja par savām prasmēm To visu mēs uzklausījām īpašā maizes
mājā ar lielu modernu krāsni pa vidu-goda vietā. Maizīte tiek ga-

tavota pēc sentēvu metodēm. Ir svarīgi ļaut vietējiem mājražotājiem
savas prasmes pierādīt pircējiem.

Pa ceļam piestājām un apskatījām atjaunoto Vecpiebalgas lute-
rāņu baznīcu. 

Jaunpiebalgas novada, Jaunpiebalgas pagasta „Kalna Rocos” no-
slēdzām pirmo brauciena dienu. Saimniecībā saimnieko divi cilvēki
–Liesma Liģere Uķe un viņas dēls-Priekuļu profesionālās vidusskolas
audzēknis. Saimniece cienāja ar siltu zupu, izrādīja dzimtas muze-
ju, kur stāstīja par dažādām vēsturiskām nodarbēm lauku sētā. Tie,
kuri gribēja varēja iet izkurinātā pirtī un sildīties un veldzēties dīķi.
Naktsmītne bija paredzēta „siena motelī” ,jeb uz siena panta. Kurš
to nevēlējās, tika atrasta vieta mājā. Nepieradušiem uz siena gu-
ļammaisos likās auksti, bet kā saka-nav sliktu laika apstākļu, ir ne-
piemērots apģērbs. Kā nekā mēs atradāmies dažus kilometrus no
Zosēniem. Protams, šajā saimniecībā vēl ir daudz darāmā, bet ie-
sākums ir interesants un daudzpusīgs. 

Gulbenes novada Rankas pagasta SIA ‘Vecpapānos” saimnieko
Māris Brencis. Saimniecība nodarbojas ar integrēto augļkopību,
audzē avenes, upenes un ābolus. Saimniecībā darbojas ābolu kal-
te. Tiek ražoti ābolu čipsi. Saimnieki nodarbojas ar vīna ražoša-
nu. Ir izveidota speciāla vīna degustācijas zāle, kur saimnieks zina
teikt labus tostus, kā arī spēlē uz mutes harmonikas un priecē ap-
meklētājus.  Saimniekam nācās atbildēt uz neskaitāmiem intere-
sentu jautājumiem.

Gulbenes pusē-Beļavas pagasta,  Ozolkalnos ir jauni un neierasti
saimnieki. Dažus gadus atpakaļ Rīgā jaunieši Raivis un Vita radus
un draugus cienājuši gardiem sieriem. Vēlāk pamudināti no malas,
izveidojuši nelielu sierotavu, kurai devuši nosaukumu ‘MŪ Siers.
Tur satiekam meistari Vitu Kenci. Šobrīd tur tiek ražoti ap 30 da-
žādas mājas siera šķirnes. Kā arī sviests, biezpiens un īpašs Gī sviests.
Pārsteidza jauno cilvēku uzņēmība un prasmes. Šis tiešām ir īsts veik-
smes stāsts.

Visīstāko apbrīnu un patīkamu pārsteigumu guvām bioloģiska-
jā saimniecībā ’Purmalas’, kas atrodas Gulbenes novada,
Galgauskas pagastā. Lai gan šeit saimnieko Līksma un Māris Markovi,
sajūtas, iebraucot „Purmalās’ bija tāda kā pie Ziemassvētku vecī-
ša. Tur viss notika-uz plīts bija daudzi katli, kur sildījās sieri, pa-
ralēli tika cepti pīrāgi. Arī mums tika atvēlēta telpa un izgaršojām
tikko no krāsns celtas plātsmaizes un pīrāgus. Šī saimniecība ir ie-
saistījusies tiešās tirdzniecības procesā, kur sadarbojoties vairākām
saimniecībām, rīdziniekiem tiek pildīti bioloģiski pārtikas produkti
pēc pasūtījuma. Kā arī tirgus apmeklējumi. Saimniekiem ir 5 mei-
tas un mazbērni, kas arī iesaistās šajā aktīvajā ražošanas procesā.
Vēl saimniecībā tiek ražoti -piens un piena produkti, cūkgaļa, liel-

Pieredzes brauciens pie Vidzemes mājražotājiem
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lopu gaļa, dārzeņi, augļi, ogas. Kā arī ceptas tortes un pīrāgi. Sarunā
ar jaunajām čaklajām meitām, sajutām, ka ģimenes kopā būšana un
darbošanās šeit ir svēta lieta. Ja laikā, kad mēs bijām –mamma ne-
pārstāja veidot pīrādziņus, bet blakus darbojās mazmeitiņas, kuras
smērēja  pīrāgus ar olu un dežūrēja pie cepeškrāsns. Kolosāla ģi-
mene. Mums tas deva pozitīvas emocijas.

Kā pēdējo apmeklējām keramiķa Jāņa Seiksta darbnīcu Madonā.

Tur bija iespēja novērtēt tikko no krāsns izceltu melno keramiku.
Mākslinieks gatavo dažāda veida dārza keramiku un citas intere-
santas, praktiskas lietas.

Kaut gan laika apstākļi ne pārāk mūs lutināja, iespaidu un jau-
nu ideju bija pārpārēm. 

Irēna Butkus Aknīstes novada Lauku attīstības speciāliste.

Izstādes norise izvēlēta laikā, kad Latvijā un pasaulē klasiskās
mākslas vērtības tiek aizstātas ar konceptuālismu, kā galveno vēr-
tību izvirzot ideju, taču tas paplašina plaisu starp mākslas pazinē-
jiem un parastajiem „ierindas” mākslas baudītājiem. Realizējot pro-
jektu „Mātes un meitas” esam centušies atrast līdzsvaru starp sa-
turu un formu.

Kaut arī izstādes „Mātes un meitas” personāži dzīvo dažādās pil-
sētās – Līvānos, Daugavpilī, Saldū, Rīgā un Jēkabpils novada Kalna
pagastā, lielākā daļa ir no Jēkabpils. 

Mētra Štelmahere par izstādi: „Interese par mātes un meitas at-
tiecībām sākas jau manī pašā – es esmu meita un mans instinkts ir
kādu dienu kļūt par mammu. Kad vēroju savu mammu un to kāds
ir mūsu kontakts, saprotu, ka saikne starp māti un meitu ir daudz
dziļāka par redzamo. Šis atklājums arī bija pamudinājums sērijai –
mātes un meitas, jo ģimenes ir dažādas, attiecības atšķirīgas – tās
mainās līdz ar laiku, meitas pieaug un kļūst par mātēm – stāsts tur-
pinās. Mātes rūpes un siltums ir neaizstājami, kas ir būtiski katra
cilvēka dzīvē un personības veidošanā. Mīlestība un rūpes par otru
cilvēku iemāca dziļākas dzīves patiesības.

Savās radošajās izpausmēs mana vislielākā interese ir par cilvēkiem
kas ir mums apkārt, tepat līdzās. Parādot šos vienkāršos un ikdie-

nišķos cilvēkus pavisam neikdienišķās noskaņās, tiek atklāta nezūdoša
un daudz dziļāka realitāte par viegli saskatāmo. To atklāt man ir ļoti
svarīgi.”

Fotogrāfiju autore Mētra Štelmahere šogad beidz glezniecību
Latvijas mākslas akadēmijā, 2010. gadā pabeigusi Jāņa Rozentāla
Rīgas mākslas vidusskolu kvalifikācijā Foto dizains, Raimo Lielbrieža
vadībā. Piedalās kopizstādēs kopš 2002. gada. Guvusi panākumus
„AlfaFotoLab2009”. Publikācija žurnālā „Foto Kvartāls” 2009.gadā.
2010. gadā ar savām fotogrāfijām piedalījusies Latvijas mēroga ko-
pizstādē „Pārmija 2010” Rīgas Mākslas telpā un 2011.gadā fotog-
rāfiju izstādē „Bez rāmjiem” Jēkabpilī, Saldū un Viesītē. 2012. gada
sākumā personālizstāde „Bez nosaukuma” Rīgā. Piedalījusies iz-
stādē „Rudens 2012/2013.gada kolekcija”

Izstādi organizē: biedrība „Aika”. 
Izstādi atbalsta: Valsts Kultūrkapitāla fonds un SIA „Štelmahe-

ra Fotostudija” (Fotostudija atrodas Jēkabpilī, Pasta ielā 21, 3. Stāvā)
Izstāde Gārsenes pilī apskatāma līdz 2014.gada 1.augustam

(katru dienu, izņemot pirmdienas) no plkst.11.00 līdz 18.00.
Par izstādes apmeklējumu iepriekš vēlams sazināties pa tālru-

ni 26316798 vai 26367150.
Ieeja bezmaksas.

Gārsenes pils izstāžu zālē Mētras Štelmaheres
fotogrāfiju izstāde: „Mātes un meitas”

NOVADA BIBLIOTĒKU
DEPOZITĀRIJA

JAUNIEGUVUMI jūnijā
Маринина, Александра, 1957-. Бой тигров в долине : [роман

в 2 томах]
Маринина, Александра, 1957-. Бой тигров в долине : [роман

в 2 томах]
Маккалоу, Колин. Слишком много убийств : [роман]
Джеймс, Питер. Идеальное убийство : роман
Леонов, Николай, 1933-1999. На ринге ствол не нужен
Константинов, Андрей, 1963-. Решальщики
Кивинов, Андрей, 1961-. Зона личной безопасности.

Испытательный срок
Робертс, Нора. Одно лето : роман

V. Ancīša bibliotēkas jaunieguvumi  jūnijā
Repše, Gundega, 1960-. Smagais metāls : romāns
Bērziņš, Māris, 1962-. Titāna skrūves : romāns.  M. Bērziņa ro-

mānā vecais jūrnieks ik vakaru sēž krodziņā pie alus kausa, gaidī-
dams galveno varoni, lai varētu viņam un pie viena arī lasītājam iz-
stāstīt kārtējo āķīgo līdzību iz dzīves par dzīvi. Darbs ir mīlas stāsts
ar mūslaikiem neraksturīgi laimīgām beigām. Svarīgākā intonācija
- gaišs, sirsnīgs un zināmā mērā pat maigs absurds, kura iespaidā ska-
tījums uz pasauli kļūst krietni priecīgāks.

Latvieši un Latvija : akadēmiskie raksti. 1. sējums. Latvieši.
Latvieši un Latvija : akadēmiskie raksti. 2. sējums. Valstiskums

Latvijā un Latvijas valsts - izcīnītā un zaudētā
Latvieši un Latvija : akadēmiskie raksti. 3. sējums. Atjaunotā

Latvijas valsts
Latvieši un Latvija : akadēmiskie raksti. 4. sējums. Latvijas kul-

tūra, izglītība, zinātne

Cibuļs, Juris, 1951-. Tautu brīnumainās pasaules
Celmiņš, Gustavs, 1899-1968. Eiropas krustceļos
Lehtolainena, Lēna. Mana pirmā slepkavība : [kriminālromāns]
Vilks, Andris, 1945-. Traģēdija : [par Maximas veikala sabrukšanu

Zolitūdē 2013. g. 21. novembrī]
Fīldinga, Helēna. Bridžita Džounsa: saprāta robeža : romāns
Spārks, Nikolass. Drošais patvērums: romāns
Valdena, Laura. Maorietes lāsts : romāns
Valdena, Laura. Lielo geizeru ielejā: romāns
Vergēze, Ābrahams. Liktens deja: romāns
Neiburgs, Uldis, 1972-. „‘Dievs, Tava zeme deg!“ : Latvijas Otrā

pasaules kara stāsti
Pārksa, Adele. Jauno sievu stāsti : romāns
Doda, Kristīna. Rozā briljanta noslēpums : romāns
Puče, Armands. Slazds : sterva, spiegs un lidmašīna : [romāns]
Pankola, Katrīna. Aiz spožās ārienes: Džekija Kenedija : [ro-

māns]
Apškrūma, Kornēlija, 1937-. Labi vārdi mūža gadiem : veltī-

jumu un apsveikumu dzejoļi
Montefjore, Santa. Bākas noslēpumi : [romāns]
Puče, Armands. Kambala..., āmen!
Hegards, Raiders. Ķēniņa Zālamana raktuves : [romāns]

Bērnu un jauniešu literatūra
Pūķu un bruņinieku stāsti : 20 aizraujošas leģendas
Apšeniece, Leontīne, 1939-. Burtiņi spēlējas : [dzeja]
Nadina, Džoanna. Klapatu Penija taisa trobeli : [stāsts]
Auseklis, Uldis, 1941. Sīli iesēj zīli : maza sauja mīlestības Latvijai

: dzejoļi bērniem
Sēja, Gundega. Kā es ar opi braucu Latviju lūkoties : saistoši

stāstiņi, interesanti fakti par Latviju un jautra spēle
Laukmane, Maija, 1953-. Piezvani Adrijai Elzai!
Riordans, Riks. Briesmoņu jūra : [stāsts]
Herndorfs, Volfgangs. Čiks : romāns
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Sākusies uzņemšana profesionālās izglītības iestādēs visā
Latvijā, kuras piedāvā jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem
bez maksas apgūt kādu no 90 profesijām. Mācības ilgs vienu vai
pusotru gadu, pieejama arī stipendija līdz 115 EUR mēnesī.

Prasības jaunietim:
vecums - 17 - 29 gadi (ieskaitot);
pabeigta 9. vai 12. klase;
gadu pirms uzņemšanas nav saņēmis stipendiju citā ESF projektā;
ar vai bez iepriekš iegūtas kvalifikācijas.
Mācību programmām var pieteikties arī tie jaunieši, kas ir re-

ģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki vai dar-
ba meklētāji.

Kāpēc izvēlēties tieši šīs mācību programmas?
Var saņemt stipendiju līdz 115 eiro mēnesī.
Iespēja iegūt profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību, ja

to paredz konkrētā izglītības programma un tas nepieciešams dar-
ba tirgū, piemēram, autovadītāja apliecību.

Kvalifikācijas prakses laikā tiek apmaksāti ceļa izdevumi uz kva-

lifikācijas prakses vietu, izdevumi par naktsmītni (līdz 71 eiro mē-
nesī), civiltiesiskā apdrošināšana un obligātās veselības pārbaudes
izdevumi, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

Profesionālās izglītības iestādes, kas iesaistījušās Eiropas Sociālā
fonda (ESF) projektā, 32 Latvijas pilsētās līdz 1.septembrim gatavas
uzņemt vairāk nekā 3 300 audzēkņu. Programmu un profesiju klāsts
ir ievērojams. Jaunieši varēs apgūt, piemēram, lokmetinātāja, tērpu
stila speciālista, apdares darbu strādnieka, vizuālās reklāmas nofor-
mētāja, kuģa pavāra, zobārsta asistenta, ēku siltinātāja, interjera di-
zaina speciālista, datorsistēmu tehniķa un citas profesijas. 

Vairāk par profesijām, uzņemšanas laikiem un nosacījumiem:
www.niid.lv.

Papildu informācija par projektu pieejama: www.viaa.gov.lv sa-
daļā ”VIAA īstenotie projekti”.

Tas ir ieguldījums Tavā nākotnē, ko finansē Eiropas Sociālā fon-
da darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā
atbalsta mērķa 7.2.1. 2.kārtas projekts “Sākotnējās profesionālās iz-
glītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros”.

Ar siltiem saules stariem un krāsainiem taureņiem, ar putnu dzies-
mām pienācis pavasara ekskursiju laiks.

Šogad 27.maijā Asares pamatskolas nākamie pirmklasnieki, sākumskolas skolēni un
daži pamatskolas skolēni devās mācību ekskursijā uz Cesvaini.

Cesvaine viena no romantiskākajām Latvijas mazpilsētām, to grezno majestātiska pils.
Tāpēc gribējām iepazīt šo pili. Šeit skolēni apskatīja gan atjaunotas, gan vēl neatjaunotas
pils daļas. Uzzināja, ka šajā pilī līdz ugunsgrēkam atradās skola. Bērni izstaigāja pagra-
bus, uzkāpa tornī. Un visur mums bija sagatavoti uzdevumi un pārbaudījumi, bet skolē-
ni godam visu izpildīja! Atrada apslēptos puzles gabaliņus, saskaitīja pakāpienus no tor-
ņa augšas līdz lejai. Priecājās par skaistajiem dabas skatiem, ko varēja redzēt no torņa ska-
tu laukuma. Sajūsmu radīja stārķu ģimene, kura nemaz neuztraucās, ka turpat viņu ligzdas
augstumā sniedzās arī bērnu ziņkārīgās acis un apbrīnas izsaucieni.

Uzzinājām par pils balto dāmu, kādam no skolēniem, šķiet, pat izdevās to nofotografēt.
Pēc pils apskates devāmies apgūt mednieku prasmes un gudrības uz brīvdienu māju

‘’Pie sievasmātes’’. Tur klausījāmies mednieka stāstos, apskatījām trofejas. Izmēģinājām,
kā ir trāpīt mērķī- vai tas ir viegli vai grūti! Šāvām ar ‘’ gaisenēm’’ pa mežacūkas mērķi.
Veiksmīgākie nākamie mednieki izrādījās Raivis un Ginters. Mūsu gids- mednieks apliecināja,
ka ar tādiem trāpījumiem īstā mežacūka būtu nomedīta.

Vairāk nekā 3 000 jauniešu var bez maksas iegūt profesiju

l Rīgas Tirdzniecības profesionālā 
vidusskola

l Rīgas Valsts tehnikums
l VSIA „Rīgas Tūrisma un radošās 

industrijas tehnikums”
l RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža
l Rīgas 1.medicīnas koledža
l Rīgas Pārdaugavas profesionālā 

vidusskola
l Rīgas Amatniecības vidusskola
l Rīgas Stila un modes profesionālā

vidusskola
l Rīgas 3. arodskola

l Ogres tehnikums
l Mālpils Profesionālā vidusskola
l VSIA „Bulduru Dārzkopības 

vidusskola”
l Olaines mehānikas un tehnoloģijas 

koledža

l Valmieras Profesionālā vidusskola
l Smiltenes tehnikums
l Rankas Profesionālā vidusskola
l Priekuļu tehnikums
l Limbažu Profesionālā vidusskola
l Jaungulbenes Profesionālā vidusskola
l Ērgļu Profesionālā vidusskola
l Cēsu Profesionālā vidusskola
l Barkavas Profesionālā vidusskola
l Alsviķu arodskola

l Ventspils Tehnikums
l Saldus Profesionālā vidusskola
l Liepājas Valsts tehnikums
l Laidzes Profesionālā vidusskola
l Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma

tehnikums
l Kandavas Valsts lauksaimniecības 

tehnikums  

Rīga  Pierīga  

Vidzeme   Kurzeme   

Vasaru
gaidot...

10.maijā Asares pamatskolā notika
Māmiņu dienai veltīts pasākums ar priekš-
nesumiem, māmiņu aktivitātēm, apsveikšanu
un kopīga cienasta baudīšanu.

15. maijā uzņēmām Aknīstes novada ģi-
meņu sporta spēļu dalībniekus un līdzjutē-
jus.

27. maijā skolā viesojās bijušās Asares
skolas audzēknis Jānis Lucāns- inženieris me-
hāniķis, lauksaimniecības, valsts un politisks
darbinieks, uzņēmējs. Apbalvots ar III šķi-
ras Triju Zvaigžņu ordeni un 1991.gada
Barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi.

29. maijā bija pārgājienu diena. 5.un
6.klase devās uz Gārseni, 1. un 3.klase- uz
Rubeņiem. 2.un 4.klase „piknikoja” Ancenē.

30. maijā valdīja liela rosība. Diena sā-
kās ar sporta aktivitātēm. Skolēni startēja 4
jauktajās komandās. Veica dažādus uzde-
vumus- zīmēja smiltīs, meta bumbiņas mēr-
ķī, atpazina Latvijas sportistus fotoattēlos,
leca ar lecamauklu, meta lidojošos šķīvīšus.
Pēc sportošanas skolēni noklausījās un ak-
tīvi līdzdarbojās Zobārstniecības asociāci-
jas organizētajā lekcijā- praktikumā.
Pēcpusdienā Aknīstes novada pašvaldības
priekšsēdētāja V. Dzene viesojās, lai sveik-
tu starpnovadu dabaszinību konkursa 3.vie-
tas ieguvēju- 6.klases skolnieci Dignu
Biltaueri un skolotāju Kristīni Rubiķi,  uz-
aicināja apmaksātā ekskursijā mākslinie-
ciskās pašdarbības un sporta sacensību da-
lībniekus.

30.maijā 7.klases skolniece Vineta
Mačulāne un skolotāja Dace Dadeika pār-
stāvēja skolu VII Sēlijas kongresā Viesītē.
Vineta prezentēja savu darbu „Manas dzim-
tas mantojums”.

31.maijā piedalījāmies Aknīstes BJC rī-
kotajā pasākumā novada bērniem un jau-
niešiem ”Nāc kopā ar mums!”  

Asares pamatskolas kolektīvs.
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Nākamais mūsu ceļojuma punkts- pie Tautas daiļamatu meis-
tares Vandas Podiņas. Šeit varēja iepazīt visdažādākās latviešiem
raksturīgās rokdarbu tehnikas: knipelēšanu, mezglošanu, pērļoša-
nu, izšūšanu, aušanu, adīšanu, kuģīštehniku. Darbnīcā apskatījām
meistares darinājumus un arī paši iemēģinājām rokas pērlīšu ro-
kassprādžu gatavošanā. Darbiņš, izrādījās, prasīja lielu uzmanību
un pacietību, taču bērni veiksmīgi tika galā ar to. Tā nu varēja mā-
jās aizvest dāvanu māmiņām, māsām, draudzenēm vai priecāties paši
par savu veikumu.

Protams, pa ceļam apmeklējām lielveikalu, jo- kas gan par ek-
skursiju, ja nav iepirkšanās! Vien izrādījās, ka iepirkšanās lielvei-
kalā ir atbildīgāka par iepirkšanos mūsu mazajos veikaliņos, kur bēr-
ni iedod naudiņu pārdevējai un lūdz to, kas jau nu sanāk. Šeit jau
laicīgi vien pašam jāsarēķina, vai tas ko vēlies, sanāk vai tomēr nē.
Kad iepirkuma maisiņi pilni ar gardumiem, varēja doties mājup, kur
mazos jau gaidīja vecāki. Visu ekskursantu vārdā gribu pateikt pal-
dies novadam par bezmaksas transportu, paldies autobusa šoferim
par pacietību! Paldies skolotājai Ilzei par ekskursijas organizēša-

nu! Paldies visiem, kas palīdzēja, lai bērni varētu izbaudīt šo jau-
ko dienu!

Asares pamatskolas skolotāja Iveta Deksne
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23. jūnija vakarā, Asares parkā notika Jāņu ielīgošana, kuru ie-
vadīja Asares pašdarbnieku Madaras Ozoliņas, Gunas Lenšas un
Valērija Venediktova sniegtais koncertiņš ar tradicionālajām Līgo
dziesmām, ģitāras un garmoškas pavadībā. Pēc koncerta tika sumināti
klātesošie Asares pagasta Līgas un Jāņi. Turpinājumā sekoja latviskas
rotaļas, karaoke visu laiku populārajām latviešu dziesmām, kurās
aktīvi iesaistījās publika. Līgotāji tika cienāti ar Aknīstes novada
pašvaldības sarūpēto cienastu. Paldies Rutai un Vasīlijam
Bobroviem, Ancei Grigalei un Anetei Gobai par siera, alus un kva-
sa pasniegšanu. Pasākuma izskaņā, publika tika iesaistīta neparas-
tā loterijā. Neskatoties uz lietaino un vēso laiku, bija patīkams pār-
steigums parkā sastapt ap 60 līgotāju. Paldies visiem, kas bija ie-
radušies!

Līgošana Asares parkā

Pielikums VKKF finansētā projekta atskaitei.

ATSKAITE
par projekta „Asares luterāņu baznīcas lūgšanu

telpas iekšsienu un grīdas sakārtošana atbilstoši
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas
(VKPAI) atzinumam. Grīdas remonta darbi” izpil-

des gaitu un rezultātiem.

Baznīca sākta celt 1820.gadā un iesvētīta 1823.gadā. 2014.gada
augusta mēnesī tā atzīmēs pastāvēšanas 191. gadskārtu.

Pamatojoties uz Kultūras ministrijas 04.03.2013. rīkojumu Nr.5.1-
1-69 Asares luterāņu baznīca ir Valsts nozīmes arhitektūras piemi-
neklis un ar valsts aizsardzības Nr.8898 iekļauta Valsts aizsargāja-
mo kultūras pieminekļu sarakstā. 

1. Projekta nepieciešamība:
• Nodrošināt dievnama harmonisku iekļaušanos Asares mui-

žas kompleksa kopējā ainavā; sekmēt tūristu piesaisti un kazuāli-
ju norises. Saglabāt valsts un vietējās nozīmes mākslas, kultūras pie-
minekļus baznīcā. Rosināt iedzīvotājus pievērsties garīgām vērtī-
bām; nodrošināt apstākļus veselīgam dzīvesveidam; celt iedzīvo-
tāju dzīves kvalitāti; uzturēt un nostiprināt tradicionālo garīgo kul-
tūru.

• Izpildīt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekci-
jas rekomendācijas Asares luterāņu baznīcas ēkas sagatavošanai vien-
kāršotās renovācijas un restaurācija darbiem.

• Turpināt dievnama apsaimniekošanas darbus 2010.-
2013.gadā realizēto projektu ietvaros. 

2. Projekta mērķis:
• Asares luterāņu baznīcas lūgšanu telpas sagatavošana vien-

kāršotās renovācijas un restaurācijas darbiem”, pamatojoties uz VKPAI
KMURM daļas eksperta, būvinženiera D.Barbara rekomendācijām
no 2013.gada 19.marta.

Projekta izpildes gaita:
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rekomendā-

ciju izpilde.
• Asares luterāņu baznīcā veikta lūgšanu telpas grīdas vien-

kāršotā renovācija. Noņemts grīdas māla plākšņu segums 58 m2 pla-
tībā. 

• Bojātās māla plāksnes aizvietotas ar jaunām māla plāksnēm
27 m2 platībā.

• Sienu perimetra robežās grīdas seguma plāksnes ar virsū
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esošo cementējumu aizvietotas ar atbilstoša izmēra kvalitatīviem
māla ķieģeļiem.

• Māla plāksnes un ķieģeļi grīdā iestrādāti kaļķu javā.
• Izvākti būvgruži no lūgšanu telpas, iekrauti transportlīdzeklī

un aizvesti.
• Lūgšanu telpa sakārtota dievkalpojumu un pasākumu no-

risei.

Projekta rezultāts:
• Izpildīti Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas

rekomendācijas par Asares luterāņu baznīcas ēkas sagatavošanu vien-
kāršotās renovācijas un restaurācija darbiem.

• Ir radīti vēlamie apstākļi mitruma izvadīšanai no grīdas –
mitrums neuzkrājas ēkas sienās.

• Lūgšanu telpa pakāpeniski tiek sagatavota vienkāršotās re-
novācijas un restaurācijas darbiem. 

• Tiek turpināti dievnama apsaimniekošanas darbi 2010.- 1.
2013.gadā realizēto projektu ietvaros. 

Projekta īstenotāji:
• VKKF – finansējums 90%, 1422,87 EUR.
• Asares luterāņu draudze – līdzfinansējums 10%, 288,87

EUR.
• Izpildītājs - SIA „Grīva un M”, reģistrācijas

Nr.LV51503017961, Daugavpils, pieredze - Asares muižas kompleksa
vēsturisko ēku renovācijā.

2. Mērķauditorija (apmēram 1200 apmeklētāji gadā):

• Asares pagasta, Aknīstes u.c. novadu luterāņi, citi ticīgie
un iedzīvotāji.

• Tūristi, ekskursanti, skolēni u.c. interesenti.

Sagatavoja: biedrības „Betānija” valdes priekšsēdētājs
Valērijs Venediktovs

2014.06.26.

Aknīstē notiek
Augšzemes ielas
rekonstrukcijas

būvdarbi 
2014.gada 30.jūnijā     

Projektā „Augšzemes un Skolas ielu
(t.sk.tilts pār Dienvidsusēju) rekons-
trukcija Aknīstes pilsētā”, 2.kārta,
(pro jek ta  ident i f ikāc i jas
nr.3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/020)  tur-
pinās būvdarbi Augšzemes ielā Aknīstē.

Projekta īstenošanu līdzfinansē Eiropas

Savienības Eiropas Reģionālās attīstības
fonds,lai izlīdzinātu reģionālās atšķirības

Kopienas ietvaros.
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Sestdien 28. jūnijā Salas novada Sēlpils pagasta Zvejnieklīcī no-
tika Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētki „Sēlija
Rotā“. Pasākumā piedalījās septiņi Sēlijas apvienības -Ilūkstes,
Viesītes, Neretas, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Salas un Aknīstes novadi.
Ar uzrunām un laba vēlējumiem svētkus atklāja Sēlijas apvienī-
bas novadu priekšsēdētāji. Svētku koncerā piedalījās novadu deju
kolektīvi, jauktie vīru un sieviešu kori, folkloras kopas. Īpašs vie-
sis bija soliste Elīna Šimkus, kura izpildīja vairākas dziesmas kopā
ar jaukto un sieviešu kori.

Aknistes novadu pārstāvēja vidējās paaudzes deju kolektīvs
„Ieleja“( vadītājs Aivars Ielejs) un senioru deju kolektīvs „
Dejotprieks“ ( vadītāja Aina Deksne)

L. Prande

Izskanējuši Sēlijas novadu apvienības 
Tautas mākslas svētki „Sēlija Rotā“

Ansambļu saiets Aknīstē
7. jūnijā Aknīstes estrādē jau otro gadu notika vokāli instrumentālo

ansambļu saiets „... un atkal sadziedam Aknīstē”. Pagājušajā gadā
tika aizsākta jaunu tradīcija - gadā reizi uz sadziedāšanos aicināt gru-
pas, kuras dzied un spēlē bez fonogrammas. Šīs grupas ir īpašas
ar to, ka viss notiek pa īstam. Otrajā saietā piedalījās „Kontrakts“ no
Jēkabpils, „Dunavieši“ no Dunavas, „S.o.l.i.“.- Jēkabpils,“Nereta“ no
Neretas, Artūrs Daņiļevičs- Rīga, „Kalna ielas muzikanti“ no
Aizkraukles un mūsu novada „Robežpunkts“.

Pasākumu interesanti un atraktīvi vadīja aktieris Juris Hiršs. Ar
pasākuma ieejas biļeti bija iespēja piedalīties loterijā, lai vinnētu va-
saras atpūtai piemērotas balvas. Ar ieejas biļeti skatītāji balsoja par
sev tīkamāko grupu. Ansambļu sniegumu vērtēja arī žūrija. Pirmo
vietu ieguva „Kalna ielas muzikanti“ no Aizkraukles, otro-“S.o.l.i.“.
no Jēkabpils, bet trešā- „Neretai“ no Neretas. Skatītāju simpātijas
balvu ar lielu punktu pārsvaru ieguva mūsējie“Robežpunkts“.

Pasākumu atbalstīja ”Ceļavējš”, JETES”, „JK-Plus”,
„Sprīdīši”, ”Dālderi”, „J- Būve”, „Alens-S”, „Dona” un „Liepas”.

L. Prande
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ERAF PROJEKTS
,,ŪDENSSAIMNIECĪBA

S ATTĪSTIBA
AKNĪSTES PILSĒTĀ, 

3. KĀRTA”.

ERAF projekta „Ūdenssaimniecības at-
tīstība Aknīstes pilsētā, 3.kārta” vienošanās
Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/055/017
realizācija turpinās. Norisinās būvdarbi
Augšzemes ielā no Annas ielas līdz īpašu-
mam Augšzemes ielā 68.

2014.gada 01.aprīlī starp SIA  „Aknīstes
Pakalpojumi” un SIA „EVO desiga”  tika
noslēgts līgums par tehniskā projekta izstrādi
un autoruzraudzību papilddarbiem projek-
tā „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes pil-
sētā, 3.kārta”  par summu 2930,00 EUR, kura
sastāv no 2430,00 EUR  projektēšanai un
500,00 EUR autoruzraudzība. Papilddarbu
ietvaros plānota  200 m ūdensvada un 200
m kanalizācijas tīklu izbūve Strādnieku ielā,
Jaunajā ielā un Skolas ielā 1 un 1A.

Projekts
„Ūdenssaimniecības
attīstība Gārsenes
pagasta Gārsenes

ciemā”
ERAF projekta „Ūdenssaimniecības at-

tīstība Gārsenes pagasta Gārsenes ciemā”
identifikācijas Nr.
3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/054/058  rea-
lizācija turpinās. 

Gārsenes ciema kopējais iedzīvotāju skaits
ir 216. Attīrīšanas iekārtām ar kanalizācijas
tīklu ir piesaistīti 132 iedzīvotāji un 10 ie-

stādes un uzņēmumi. Gārsenes ciemā eso-
šās NAI spēj attīrīt ciemā radušos notekū-
deņus, bet iekārtu jauda 3x pārsniedz ne-
pieciešamo.  Gārsenes ciema notekūdeņu sa-
vākšanas sistēma ir novecojusi, mūrētās akas
ir kritiskā stāvoklī, kanalizācijas tīklos no-
nāk liels daudzums svešūdeņu. Lai nodro-
šinātu atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu visā
Gārsenes ciemā tiks rekonstruētas esošās
NAI.  Projekta realizācijas rezultātā sama-
zināsies vides piesārņojums, jo notekūdeņi
tiek novadīti Dienvidsusējas upē. Izbūvējot
jaunu  700 m pašteces kanalizācijas kolek-
toru, pieslēgumu skaits pie kanalizācijas tīk-
liem palielināsies par 39 iedzīvotājiem  vai
par   79% .

Gārsenes ciemā rekonstruējot ūdensap-
gādes tīklus, iespējams palielināt patērētā-
ju skaitu par 6 cilvēkiem. Iedzīvotāju īpat-
svars, kam nodrošināti normatīvo aktu pra-
sībām atbilstoši dzeramā ūdens apsaimnie-
košanas pakalpojumi pēc projekta realizā-
cijas sasniegs 94% jeb 202 iedzīvotājus.

Aknīstes novada iedzīvotāju ievērībai

Aknīstes novada Aknīstes pilsētā ir uzsākti objekta „Aknīstes pilsētas kapliča“ projektēšanas
darbi. Uz pašvaldībai piederošā zemes gabala ar kadastra Nr. 56050010608, adrese Kapu
iela1A, Aknīstē izveidots pagaidu materiālu nokraušanas laukums. Tas nedaudz apgrūti-
nās piekļuvi pie kapiem. Būsim iecietīgi, jo šī situācija ir tikai uz laiku. 

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Kadastra Plat ba Lietošanas Atrašan s vieta, piez mes N.p. 

k. 

  apz m jums ha  m r is (kods)   

Akn stes pagasts 
1 56250040240 13.2 0101 Pasus ja 

2 56250010056 3.0 0101 Pie den niem 

3 56250040325 2.5 0101 Girenieki 

     

Zemes plat ba var tikt preciz ta. 

Aknīstes novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Aknīstes
pagastā , kuras tiks iznomātas

AAkknnīīsstteess  nnoovvaaddaa  DDzziimmttssaarraakkssttuu
nnooddaaļļaass  ddaarrbbaa  llaaiikkss  nnoo  1144..   jjūūll ii jjaa

P. 8.00 - 12.00  12.30 – 14.00
O. - T. 8.00 - 12.00  12.30 – 17.00
C. - P. 8.00 - 12.00  12.30 – 14.30
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Līdz šī gada septembrim tiek vākti paraksti, kas paredz izdarīt
Bērnu tiesību aizsardzības likumā grozījumus, kas nepieļaus apmācību
par viendzimuma personu seksuālo un laulības attiecību populari-
zēšanu un reklāmu bērnu dārzos un skolās.

Parakstīties iespējams Aknīstes novada bāriņtiesā līdzi ņemot pasi.
Par paraksta apliecināšanu jāmaksā valsts nodeva 2.80 EUR. Veidlapa
jānosūta : „Sargāsim mūsu bērnus” a/k70, Rīga, LV-1010.Neskaidrību
gadījumā zvanīt 26475997.

9.decembrī oficiāli tika sākta parakstu vākšana par grozījumiem
Bērnu tiesību aizsardzības likumā. Biedrība „Sargāsim mūsu bēr-
nus!” piedāvā minētajā likumā veikt šādus papildinājumus.

Pirmais: Bērnu tiesību aizsardzības likuma 47. pantu izteikt šādā
redakcijā:
(4) „Bērnu izglītības un aprūpes iestādēs dzimumaudzināšanai jā-
būt balstītai uz LR Satversmes 110. pantu. Bērnu izglītības un ap-
rūpes iestādēs viendzimuma personu seksuālo un laulības attiecī-

bu popularizēšana un reklāma ir aizliegta.”
Atgādinām, ka LR Satversmes 110. pants nosaka, ka laulība ir

„savienība starp vīrieti un sievieti”.
Otrais: Bērnu tiesību aizsardzības likuma 50.1 panta 2. daļu iz-

teikt šādā redakcijā: „Bērnu aizliegts iesaistīt skaistuma konkursos
vai citos tamlīdzīgos pasākumos, kuru galvenais mērķis ir vienīgi
viņa ārējā izskata vērtēšana. Bērnu kā dalībnieku vai skatītāju aiz-
liegts iesaistīt pasākumos, kuru mērķis ir viendzimuma personu sek-
suālo un laulības attiecību popularizēšana un reklāma.”

Atgādinām, ka visi oficiāli pieaicinātie eksperti, ieskaitot Tieslietu
ministriju, Labklājības ministriju un Tiesībsarga biroju, bija PRET
šādu grozījumu veikšanu, jo tie esot pretrunā Eiropas vērtībām.
Neskatoties uz to, Centrālā vēlēšanu komisija nobalsoja PAR.

Informācija no http://www.laikmetazimes.lv

Kristiešu draudze „Dzīvības vārds”

Cienījamie Aknīstes novada iedzīvotāji
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Aknîstes novada domes iz de vums
Re dak ci ja: Lâsma Pran de telef. 65237762, mob. 26386407, e-pasts las ma. pran de@inbox.lv, mâjas la pas ad re se www.akniste.lv. 

Par skaitïu un fak tu pa reizîbu, kâ arî par slu dinâju mu tek stu at bild au tors. Pub licçtie ma te riâli ne vienmçr at spo guïo re dak ci jas vie dok li.
Pârpub licçðanas vai citçðanas gadîjumâ at sau ce ob ligâta. Ie spiests SI A „Lat ga les dru ka”. 

Kad vakaram tavam neaust vairs rīts,
Kad mūžības gājiens tev iezvanīts,
Tad dvēsele brīva mūžībā iet,
Kur saule nekad vairs nenoriet.

Pieminēsim Mūžībā aizgājušos:
Jānis Linarts, 30.05.1966. 
– 02.06.2014.
Ričards Nils Bērziņš, 09.05.2011. 
– 04.06.2014.
Vilna Prodniece, 17.01.1924. 
– 14.06.2014.
Imants Lazdiņš, 26.05.1958.
– 09.06.2014.
Jānis Trantovskis, 22.04.1927.
– 20.06.2014.
Valērijs Čalijs, 25.09.1947. 
– 28.06.2014.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
tuviniekiem!

Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa

Kaut kam ir jābūt,
Kur dienām atbalstīt elkoņus,
Kur dzīvei atbalstīt elkoņus,
Kaut kam tik vienkāršam,
Siltam un gaišam
Kā dzeltenām palodzēm
Cilvēkā jābūt.

/v. Krile/
Sveicam Lāsmu Prandi 

dzimšanas dienā!

Biedrība „Manai mazpilsētai
Aknīstei”

Nez no kurienes uzradies tas - 
Klēpī ievēlies kamolīts mazs. 
Saulē sārti vaidziņi tvīkst, 
Vai lielāku laimi maz vēlēties drīkst?

Sveicam Aknīstes novada
dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto

bērniņu: Rēziju Jasmīnu Vāverāni.
Kopā ar vecākiem priecājamies 

par viņas nākšanu pasaulē!
Aknīstes novada dzimtsarakstu

nodaļa

Izsaku pateicību Mārim
Bruņiniekam un Dainim Mičulim

par sapratni, atsaucību 
un palīdzību stārķu perēkļa

atjaunošanā un stārķu 
mazuļu izglābšanā. 

S. Kokina 

Riet saule, zūd gaisma...
Mirst māte, zūd prieks...
Visskaudrākajā zaudējuma brīdī

esam kopā ar Jums Artūr, 
Arti un visu Jūsu ģimeni. 
Visdziļākā cieņā noliecam
galvu Jūsu sāpju priekšā. 

Jūsu abu bijušie klasesbiedri
un audzinātāja Asares pamatskolā.

Būs brīnumi, ja vien tiem noticēsim,
Būs laime tad, ja pratīsim to dot.
Būs prieks, ja protam citus ielīksmot.
Un nevajag nemaz tik daudz-
Pavisam maz,
Pavisam nieku,
Lai mirdzošs mirklis nestu prieku!

Sveicam jubilārus:

Aknīstē
Beļskis Juris 50
Grigalis Guntars 50
Lunģis Rimants50
Vēveris Vairis 50
Jakundoviča Benita-55
Papaureliene Jekaterina-55

Popova Elga-55
Stalidzāns Jānis-55
Deksnis Antans -60
Grigorjeva Lidija-60
Kalpoka Biruta-60
Vindžanova Ļubova-60

Kucins Jānis-65
Liniņš Evalds-65
Mežaraupe Ritma-65
Friķe Aina-70
Strēlniece Silvija-70
Bruņenieks Dzintars-75
Striks Ivars-75
Žindiga Valentīna-75
Ķiņķevska Lucija -80
Krankale Ilze-90

Gārsenē
Krasovskis Jānis- 60
Silaraupe Marija -60
Gavrilova Vera-65
Krieva Aija-75

Asarē
Jasāne Zuzanna 70
Bružs Pēteris-75

Biedrība
„Manai  mazpilsētai

Aknīstei”



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


