
Aknīstes novada
vēstis

Nr. 7/18 2014. gada JŪLIJS

Par pašvaldības budžeta izpildi
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Voitiške, 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-jūnija ieņēmumus – EUR 1126477,71 un iz-
devumus – EUR 1230930; speciālā budžeta ieņēmumus – EUR
71158,72 un izdevumus – EUR 37861,63.

.
Par saistošo noteikumu Nr.16/2014 „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, A.Voitiške, G.Geida,

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

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.16/2014 „Grozījumi Aknīstes
novada domes 2014.gada 12.februāra saistošajos noteikumos
Nr.3/2014 „Par Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plānu
2014.gadam””.

Par grozījumiem pašvaldības 2014.gada ziedojumu un
dāvinājumu budžetā

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

Apstiprināt grozījumus pašvaldības 2014.gada ziedojumu un
dāvinājumu budžetā.

Par pamatkapitāla palielināšanu SIA „Gārsenes komunā-
lie pakalpojumi”

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

Palielināt SIA „Gārsenes komunālie pakalpojumi”, reģistrācijas
Nr. 45403005369, (turpmāk tekstā - Sabiedrība) pamatkapitālu ar
naudas ieguldījumu par EUR 355,93 (trīs simti piecdesmit pieci euro
93 centi) no dabas resursu nodokļa.

Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.
Apstiprināt Sabiedrības statūtu grozījumus.
Apstiprināt Sabiedrības Statūtus jaunā redakcijā.
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Uzdot Sabiebrības valdei nodrošināt visu darbību veikšanu, kas
nepieciešamas pamatkapitāla izmaiņu reģistrēšanai Uzņēmumu re-
ģistrā.

Noteikt, ka naudas ieguldījums EUR 355,93 izmantojams rēķi-
na Nr.JK/14358/2014 un rēķina Nr.JK/14364/2014 apmaksai.

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

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

Apstiprināt pirkuma līgumu ar E.K. par pašvaldības nekustamā
īpašuma (dzīvokļa) pirkumu pa daļām 5 (piecu) gadu termiņā. Līguma
summa EUR 1285,00.

Apstiprināt līgumu ar SIA „Siliņi” par mehanizētu pašvaldības
autoceļu malu appļaušanu. Līguma summa EUR 6,88 par appļau-
tās ceļa malas tekošo kilometru.

Apstiprināt līgumu ar SIA „PROmarex” par asfaltbetona seguma
remontu Aknīstes novadā. Līguma summa EUR 193,60.

Apstiprināt uzņēmuma līgumu ar Biedrību „Tikai tev” par kon-
certprogrammas „Tikai tev” nodrošināšanu Aknīstes estrādē. Līguma
summa EUR 300,00.

Apstiprināt uzņēmuma līgumu ar IK „ALENS S” par iekārto gries-
tu montāžu un 8 lampu uzstādīšanu, ieskaitot materiālus, Skolas ielā,
Aknīstē, Aknīstes nov., bērnudārza „Bitīte” telpās. Līguma summa
EUR 1492,05.

Apstiprināt Licences līgumu ar Biedrību Autortiesību un ko-
municēšanās konsultāciju aģentūru/Latvijas Autoru apvienību
par tiesībām izmantot autoru darbu „Žņaudzavas zelts” Gārsenes
KN amatierteātra izrādēs publiskā izpildījumā. Līguma summa EUR
14,23 par katru iestudējuma izrādīšanas reizi.

Apstiprināt līgumu ar IK „CHORUS” par pasākuma muzikālā
noformējuma veikšanu Aknīstes estrādē, Aknīstē 2014.gada 21.jū-
nijā. Līguma summa EUR 350,00.

Apstiprināt līgumu ar z/s „Sprīdīši” par muzikālo pakalpojumu
Līgo ballē Aknīstes novada Gārsenes kultūras namā. Līguma sum-
ma EUR 430,42.

Apstiprināt uzņēmuma līgumu ar z/s «Smiltāji» par malkas pār-
kraušanu Skolas ielā 1A, Aknīstē un teritorijas sakopšanu pēc dar-
bu veikšanas. Līguma summa EUR 300,00.

Apstiprināt uzņēmuma līgumu ar IK „ALENS S” par tualetes
un inženiertīklu izbūvi, ieskaitot materiālus Miera ielā 1A, Aknīstē,
Aknīstes nov., novadpētniecības muzejā. Līguma summa EUR
3262,49.

Apstiprināt vienošanās līgumu ar SIA „Nordtorf” par naudas
ziedojumu EUR 300,00 apmērā Aknīstes novada svētku organizē-
šanai.

Apstiprināt finanšu līzinga (nomas pirkuma) līgumu ar SIA „SEB
līzings” par traktora Belarus 920.4 ar priekšējo uzkari iegādi. Līguma
summa EUR 27091,00.

Apstiprināt pielikumu līgumam par elektronisko sakaru pakal-
pojumiem ar SIA „Lattelecom” par Wi-Fi ierīkošanu Skolas ielā
19, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Apstiprināt darbuzņēmuma līgumu ar z/s „Saltupju” par pagaidu
materiālu nokraušanas laukuma sagatavošanu uz Aknīstes novada
pašvaldības zemes Kapu ielā 1A, Aknīstē. Līguma summa EUR 36,30
par 1 h.

Apstiprināt pirkuma līgumu ar SIA „Indāres” par dedzināmās
malkas piegādi struktūrvienībām. Līguma summa EUR 16709,13.

Apstiprināt uzņēmuma līgumu ar SIA „Silupe” par Aknīstes pil-
sētās Zaļās ielas ūdens novadīšanas sistēmas sakārtošanu. Līguma
summa EUR 733,59.

Apstiprināt nomas līgumu ar SIA „Madonas atrakcijas” par pie-
pūšamo atrakciju «Džungļu karalis» un «Gaiziņš» atgādāšanu un
uzstādīšanu. Līguma summa EUR 572,57.

Apstiprināt līgumu par telpu īri Gārsenes pilī ar biedrību „SVV”.
Līguma summa EUR 1,50 par vienu izmitināmo personu dien-
naktī.

Apstiprināt līgumu ar z/s „SIGMA” par autotransporta rezer-
ves daļu iegādi, autotransporta remontu un apkopi. 

Apstiprināt uzņēmuma līgumu ar SIA „Silupe” par Aknīstes pil-
sētas Parka ielas ūdensnotekas sistēmas atjaunošanu. Līguma sum-
ma EUR 5106,96.

Apstiprināt līgumu ar z/s „Kauliņi” par zāles appļaušanu Aknīstes
novada Gārsenes pagasta laukumu teritorijās. Līgumcena EUR 35,00
par vienu nopļauto hektāru.

Apstiprināt līgumu ar z/s „Kauliņi” par pašvaldības autoceļu un
ielu malu appļaušanu Aknīstes novada Gārsenes pagasta teritorijā.
Līgumcena EUR 4,58 par vienu gājiena kilometru.

Apstiprināt līgumu ar IK „Viktors Popovičs” par transporta pa-
kalpojumu sniegšanu Gārsenes pagasta pārvaldē. Līgumcena EUR
35,57 par vienu darba stundu.

Apstiprināt līgumu ar z/s „Smiltāji” par autoostas tualetes no-
jaukšanu Augšzemes ielā, Aknīstē. Līgumsumma EUR 600,00.

Apstiprināt līgumu ar D.N. par zāles appļaušanu Aknīstes novada
Asares pagasta parku – laukumu teritorijās. Līgumcena EUR 35,00
par vienu nopļauto hektāru.

Apstiprināt autoratlīdzības līgumu ar K.A. par jaunas muzikā-
las programmas sacerēšanu un aranžēšanu koncertdarbības realizēšanai
grupas „Autobuss debesīs” koncertam. Līgumsumma EUR
2920,56.

Slēgt autora atlīdzības līgumu ar A.P. par autordarba „Dejo vi-
sas paaudzes...” izpildi Aknīstes estrādē 19.07.2014. Līgumsumma
EUR 502,51.

Slēgt autora atlīdzības līgumu ar A.B. par autordarba „Dejo vi-
sas paaudzes...” izpildi Aknīstes novada „Kraujās” novada svētku
ietvaros 18.07.2014. no 11.00 – 12.00. Līgumsumma EUR 106,78.

Slēgt līgumu ar SIA „Eventful” par radošās darbnīcas „Ziepju
vārīšana” organizēšanu Aknīstes novada svētkos 19.07.2014.
Līgumsumma EUR 700,00.

Slēgt līgumu ar SIA „Birojs T22” par apliecinājuma kartes iz-
strādi Gārsenes kultūras nama vienkāršotai renovācijai. Līgumsumma
EUR 2226,40.

Slēgt līgumu ar J.Z.-Z.,par Aknīstes novada svētku apskaņoša-
nu Aknīstes estrādē 19.07.2014. Līgumsumma EUR 700,00.

Slēgt līgumu ar SIA „Belss” par tehniskā projekta izstrādi un au-
toruzraudzību projektam „Zema enerģijas patēriņa ēkas jaunbūve
darbmācību un tehnoloģiju programmu apguvei Aknīstes vidusskolā”.
Līguma summa EUR 16909,75.

Par aizdevuma ņemšanu Valsts kasē projekta „Augšzemes
un Skolas ielu (t.sk. tilta pār Dienvidsusēju) rekonstrukcija

Aknīstes pilsētā, 2.kārta”
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Voitiške, G.Geida,

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

Projekta „Augšzemes un Skolas ielu (t.sk. tilta pār Dienvidsusēju)
rekonstrukcija Aknīstes pilsētā, 2.kārta”, ID
3.DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/020 realizēšanai ņemt aizņēmumu EUR
760 000 Valsts kasē uz 20 gadiem, paredzot atmaksu sākt no
2015.gada.

Kredīta atmaksu nodrošināt ar pašvaldības budžetu.

Par Vidusdaugavas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas
plāna izstrādi

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

Piedalīties reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014.-
2020.gadam izstrādē.

Atbildīgā persona no Aknīstes novada pašvaldības – telpiskās at-
tīstības plānotāja Ilga Cālīte.

Par dzīvokļa statusa noteikšanu
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Voitiške, G.Geida,

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

Noteikt nekustamā īpašuma „Dimanti”, Gārsenes pagastā,
Aknīstes novadā, telpām Nr.14, Nr.16, Nr.17 dzīvokļa statusu.
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Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Voitiške, G.Geida,

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

Piešķirt EUR 600,00 tūrisma rallija organizēšanai 2015.gada
23.maijā Aknīstes novadā no 2015.gada tūrisma budžeta līdzekļiem.

Par nolikuma Aknīstes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
un bāriņtiesas locekļu vēlēšanām apstiprināšanu

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

Apstiprināt nolikumu Aknīstes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
un bāriņtiesas locekļu vēlēšanām.

Par precizētā projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīce-
fekta gāzu emisijas samazināšanai Aknīstes novada Gārsenes

kultūras namam „Akācijas” iesniegšanu
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Voitiške, G.Geida,

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

Iesniegt projekta iesniegumu „Gārsenes kultūras nama fasāžu vien-
kāršota renovācija „Akācijas”, Gārsene, Aknīstes novads” Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projektu atklātā konkursa
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināša-
nai” V kārtā.

Apstiprināt kopējās projekta izmaksas EUR 237 765,74, atbil-
stoši sagatavotajam projekta iesniegumam.

Nodrošināt līdzfinansējumu atbilstoši projekta iesniegumam EUR
55 921,82 apmērā, kas sastāda 25,75% no kopējām attiecināmām
izmaksām.

Nodrošināt finansējumu neattiecināmām izmaksām EUR
20 593,61 apmērā.

Par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisijas samazināšanai Aknīstes vidusskolā” iesniegšanu
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, A.Voitiške, G.Geida,

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

Ņemt aizņēmumu Aknīstes vidusskolas garderobes remontam EUR
17 000 Valsts kasē uz 10 gadiem, paredzot atmaksu sākt no 2015.gada.

Kredīta atmaksu nodrošināt ar pašvaldības budžetu.

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

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

Iznomāt V.Ā., /dzīvesvieta/, pašvaldības zemes gabalu ar kadastra
Nr.56050010432 – 0,2501 ha platībā un zemes gabalu ar kadastra
Nr.56050010430 – 2,5508 ha platībā, un noslēgt zemes nomas lī-
gumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecības
vajadzībām.

Izbeigt patapinājuma līgumu ar I.I. par zemes gabalu 1250 m2,
Skolas ielā 10B, Aknīstē, kadastra Nr.5605001053.

Iznomāt SIA „Gārsenes komunālie pakalpojumi”, reģ.
Nr.45403005369, pašvaldības zemes gabalus:

„Labieši”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56620030038 – 4,3 ha platībā;

„Akācijas”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56620030185 – 2,43 ha platībā;

„Ūdenstornis”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56620050210 – 0,9561 ha platībā;

„Akācijas 2”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56620030252 – 0,3647 ha platībā;

„Arāji”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56620030249 – 0,5012 ha platībā;

„Aronijas”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56620030250 – 0,4681 ha platībā;

„Dimanti”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56620030251 – 0,557 ha platībā;

„Kūtiņas”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56620030253 – 0,8994 ha platībā;

„Sporta laukums”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56620030182 – 0,2860 ha platībā,

un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes lietoša-
nas mērķis – ūdensvadu un kanalizācijas tīklu lietošana.

Iznomāt SIA „Gārsenes komunālie pakalpojumi”, reģ.
Nr.45403005369, pašvaldības zemes gabalu „Attīrīšanas iekārtas”,
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, 2,29 ha platībā, Kadastra
Nr.56620030342, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem.
Zemes lietošanas mērķis – notekūdeņu bioloģiskā attīrīšana.

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

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

Izbeigt zemes lietošanas tiesības 11 personām. Izsūtīt
paziņojumus par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību pārtraukšanu
un piedāvājumu slēgt nomas līgumu.

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

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

K/S „Zālīte”, reģ. Nr.45403003175, juridiskā adrese:
„Madaras”. Aknīstes pagasts, Aknīstes novads, valdījumā esošajam
nekustamajam īpašumam – Zālāju attīrīšanas punkta (KOS-0,5) ēkām,
kas atrodas uz nekustamā īpašuma „Stariņi” zemes gabala, kadas-
tra Nr.5625 007 0040, piešķirt adresi: „Madaras”, Aknīstes pagasts,
Aknīstes novads.

Par zemes lietošanas mērķa maiņu
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Voitiške, G.Geida,

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

Mainīt zemes vienībai 2000 m2 platībā, kadastra Nr.5605
001 0728, Augšzemes ielā 77C, Aknīstē, Aknīstes novadā, zemes
lietošanas mērķi no 0502 – pagaidu atļautā izmantošana sakņu dār-
ziem – uz 1105 – atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas.

Par nekustamā īpašuma sadalīšanu
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Voitiške, G.Geida,

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

Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Vētras”, īpašuma kadas-
tra Nr.5662 003 0105, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, zemes
vienību ar kadastra Nr. 5662 003 0105 – 0,7 ha platībā, piešķirot
nosaukumu „Vētras-1”, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads.

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

Atdalītajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi 0601
– individuālo dzīvojamo māju apbūve.

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

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

Izīrēt K.S. dzīvokli Nr.7, Skolas ielā 16, Aknīstē, dzīvojamo tel-
pu līgumu slēdzot uz 3 mēnešiem, ar tiesībām pagarināt uz 1 gadu.

Izīrēt A.Š. dzīvokli Nr.7, „Rīti”, Ancenes ciemā, Asares pagas-
tā, dzīvojamo telpu līgumu slēdzot uz 1 gadu.

Izīrēt A.G. dzīvokli Nr.16, „Dimanti”, Gārsenes pagastā, dzīvo-
jamo telpu līgumu slēdzot uz 1 gadu.

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Voitiške, G.Geida,

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

Anulēt ziņas par J.K. deklarēto dzīves vietu.
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Jūlija divas nedēļas aizritēja kā viena diena un atstāja daudz ne-
aizmirstamu iespaidu!

Šajā laikā Aknīstes Bērnu un jauniešu centrā pulcējās jaunatne
vecumā no 5-15gadiem, lai saturīgi un interesanti atpūstos un dar-
botos vasaras radošajās darbnīcās „KABATA”, kas notika jau čet-
rpadsmito vasaru. Šogad „Kabatā” pulcējās 49 bērni, kas iesaistī-
jās dažādās radošās nodarbēs – teātra studijā, rotu darbnīcā, prak-
tisko lietu darbnīcā, modelēšanas darbnīcā, deju studijā, tumšās is-
tabas piedzīvojumos, sportiskās aktivitātēs, velosacensībās, talan-
tu šovā, „Kabatas” virtuvē, pārgājienā uz Saltupju svētavotiem, vik-
torīna muzejā, siena dienā, slapjajā pēcpusdienā, seju apgleznoša-
nā un vēl citās aktivitātēs.

Darbnīcas „KABATA” vadīja četras skolotājas Inta Mežaraupe,
Biruta Bīriņa, Ilona Brakovska, Evija Ķiķēna. Siena dienā pievie-

nojās floristikas skolotāja Elza Poriete un mākslas skolotāja Eva Joča.
Viktorīnu Aknīstes novadpētniecības muzejā vadīja Olga Vabeļa.
Milzīgs paldies skolotājiem, kas iesaistījās vasaras radošajās dar-
bnīcās „Kabata” tapšanā un īstenošanā.

Ēdināšanas pakalpojumus sniedza kafejnīca „Kalniņā”. Paldies
tās īpašniecei Inesei Sorokinai un viņas komandai par garšīgajām
pusdienām un operatīvu „Kabatas” dalībnieku ēdināšanu.
Vislielākais paldies par milzīgo kliņģeri „Kabatas” noslēguma die-
nā, ar ko cienājām bērnus un viņu radiniekus!

Mēs, skolotājas, priecājāmies un esam gandarītas par paveikto!
Paldies vecākiem, ka uzticējāt savas atvases! Ar šiem bērniem -
„Kabatas -2014” dalībniekiem, bija īpašs prieks strādāt!

Aknīstes BJC direktore Evija Ķiķēna.

Vasaras radošās darbnīcas „KABATA - 2014”
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ERAF projekta „Ūdenssaimniecības at-
tīstība Gārsenes pagasta Gārsenes ciemā” ar
identifikācijas numuru
3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/054/058 ko-
pējās attiecināmās  izmaksas ir 2277724,67
EUR. Atbalsta summa – ERAF līdzfinan-
sējums 85% no attiecināmajām izmaksām ne-
pārsniedzot 193565,97 EUR.

Projekta mērķis ir ūdensapgādes kvalitā-
tes uzlabošana , nodrošinot efektīvu sistēmas

darbību. Paredzēts rekonstruēt ūdensvadu 520
m. Gārsenes ciemā 6% jeb 14 iedzīvotāji ne-
saņem centralizētu ūdensapgādes pakalpo-
jumu, kuriem pēc projekta realizācijas šāda
iespēja tiks dota. Samazināsies ūdens zudumi
un avāriju skaits,  sistēmā tiks nodrošināts
vajadzīgais spiediens.  84 Gārsenes ciema ie-
dzīvotāji, kas sastāda 39% no Gārsenes cie-
ma iedzīvotājiem, nav pieejams centralizē-
tas notekūdeņu savākšanas pakalpojums.
Notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabo-
šanai, lai novērstu gruntsūdeņu infiltrāciju
kanalizācijas tīklā, paredzēta 745 m pašte-
ces kanalizācijas kolektora rekonstrukcija

Tehniski ekonomisko pamatojumu ERAF
projektam „Ūdenssaimniecības attīstība
Gārsenes pagasta Gārsenes ciemā” ar iden-

tifikācijas numuru
3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/054/058 iz-
strādāja SIA „Vides konsultantu aģentūra”.
Līguma kopējā summa sastādīja 3557,18
EUR ( bez PVN). Tehnisko projektu un au-
toruzraudzību projektam veic SIA „EKO-
LAT”. Līguma kopējā summa ir 4581,65
EUR par tehnisko projektu, par autoruzrau-
dzību 426,86 EUR ( bez PVN)..

2014.gada 27.jūnijā projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība Gārsenes pa-
gasta Gārsenes ciemā” ietvaros bija izsludināts
iepirkums Nr ANP 2014/10/ERAF uz būv-
darbu veikšanu, kurš pašlaik jau ir noslēdzies.
Notiek pretendentu izvērtēšana .Drīzumā tiks
noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu un
uzsāksies būvniecība.

ERAF PROJEKTS „”:ŪDENSSAIMNIECĪBAS
ATTĪSTĪBA GĀRSENES PAGASTA GĀRSENES CIEMĀ”

Augusta sākumā triju dienu
garumā Aknīstes pagastā notika nebijis pa-
sākums –alternatīvās kamermūzikas festivāls
«Sansusī». Šī festivāla nosaukuma un ide-
jas autors ir brīvdienu mājas „Susēja” īpaš-
nieks, Latvijas Nacionālās operas solists
Armands Siliņš, kurš bērnībā dzīvojis šajā
pusē. Kā dziedātājs stāsta - «Sansusī» atva-
sināts no brīvdienu mājas «Susēja» vārdu spē-
les rezultātā, turklāt tulkojumā no franču vār-
da «sans souci» tas nozīmē - bez rūpēm, bez
raizēm. Festivāla pirmie mēģinājumi notika
jau iepriekšējos gados, bet šogad lieliem un
maziem skatītājiem trīs dienās tika sniegti seš-
padsmit notikumi.  Koncerti notika uz trijām,

savdabīgi veidotām skatuvēm . Īpašu noskaņu
radīja meža skatuve. Pateicoties saulainajām,
siltajām vasaras novakarēm un dabas tuvu-
mam, mūzikas baudījums bija vienreizējs un
neatkārtojams.

Festivāla viesi bija mūziķi, operas solis-
ti Ieva Parša, Sergejs Jēgers, turku dziedā-
tājs Murats Karahans, ģitārspēles virtuozs
Kaspars Zemītis, Lielās mūzikas balvas lau-
reāti Ieva Ezeriete, Herta Hansena un Ēriks
Kiršfelds un citi, muzikālas apvienības kā
«Brokastis četratā» un «Undertango».
Festivālā notika Andra Dzenīša opusa
«Vīriešu dziesmas» pasaules pirmatskaņo-
jums, ko izpildīja Armands Siliņš (baritons)

klavieru pavadījumā.
Festivāla programmā bija pasākumi arī

bērniem, kā Latvijas Leļļu teātra izrāde «Joka
pēc alfabēts», Zīmējumu teātra izrāde un va-
kara koncerts.

Naksnīgajos vasaras vakaros, brīvā dabā
bija iespēja izdejoties Jēkaba Nīmaņa orķestra
un grupas «Big Al & The Jokers» ritmos.

Festivāls izskanējis, bet apkārt vēl virmo
tā netveramās un romantiskās noskaņas.
Aknīstes novada iedzīvotāji un Dome izsa-
ka pateicību Armandam Siliņam un visiem
festivāla organizētājiem par nebijušu iespē-
ju baudīt izcilu mūziķu sniegumu. 

L. Prande

Aknīstes novadā izskanējis alternatīvās
kamermūzikas festivāls „Sansusī”
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Jau 11. gadu laikraksts Diena un
telekompānijaTV3, piedaloties drau-
giem.lv, organizē projektuLatvijas lep-
nums, kurā tiek godināti pašaizliedzīgie un
apņēmīgie cilvēki, kaskādam ir nesavtīgi
palīdzējuši nelaimē, devuši cerību, ie-
dvesmojuši vai piepildījuši klusu sapni. No

13. augusta līdz 15. oktobrimprojekta or-
ganizatori gaida pieteikumusLatvijas lep-
numam 2014.

Laikrakstā Diena akcijas laikā līdz gada
beigām tiks publicēti stāsti par Latvijas lep-
numam pieteiktajiem cilvēkiem. Otrajos
Ziemassvētkos, 26. decembrī, Latvijas lep-
nums 2014 noslēgsies ar godināšanas cere-
moniju kanālā TV3, kurā simboliskā Latvijas
lepnuma balva – Zelta ābele – tiks pasnieg-
ta desmit nominācijās.

Par Latvijas lepnuma balvas laureātiem
argumentētā diskusijā lemj Latvijas lepnu-
ma žūrija.

MTG TV un radio vadītāja Latvijā Baiba
Zūzena: «Pateicoties projektam Latvijas lep-
nums, mēs ik gadu pārliecināmies, cik daudz
Latvijā ir gaišu, krietnu un nesavtīgu cilvē-
ku. Viņi dzīvo tepat mums līdzās un ik gadu
iedvesmo ikvienu no mums labiem darbiem.»

AS Diena valdes priekšsēdētājs Edgars
Kots uzsver, ka Diena vienmēr ar gandarī-
jumu un lielu atbildības sajūtu piedalās pro-
jekta rīkošanā, jo Latvijas lepnums ceļ gais-
mā to, kas mūsu dzīvēs ir patiesi vēr-
tīgs. «Latvijas lepnums jau iegājis otrajā gadu
desmitā, un nu jau droši var teikt, ka tas ir
kļuvis par vērtīgu tradīciju un katru gadu no
jauna atgādina, ka laba sirds, cilvēcīga rī-
cība un drosme ir zelta vērtē.»

Šogad projekts Latvijas lepnums notiek
ar valsts akciju sabiedrības Latvijas
dzelzceļšunRīgas brīvostas pārvaldes gādī-
bu.

Latvijas lepnuma kandidātus var pieteikt,
sūtot vēstules uzlatvijaslepnums@dienas-
mediji.lv vai pa pastu, adrese: Latvijas lep-
nums, Mūkusalas iela 15, Rīga, LV-1004, kā
arī aizpildot pieteikuma anketu
portālos www.diena.lv, www.tv3.lv unwww.d
raugiem.lv/latvijaslepnums. 

Sākas laikraksta Diena un telekompānijas TV3 rīkotais
projekts Latvijas lepnums 2014

28.augustā plkst. 10.00 Aknīstes BJC
(bērnu un jauniešu centrs) zālē notiks
seminārs lauksaimniekiem.

Semināra tēmas:
Platību maksājumi 2015-2020 gads.
Zaļināšanas pasākumi.
Lauku attīstības programma 
(projekti) 2014-2020 gads.
Vides prasības lopkopības 
saimniecībām
Citas aktualitātes. 

Mazajiem lauksaimniekiem!
Uzmanība tiem mazajiem lauksaimniekiem, kuriem ir interese nākošajā plānošanas

periodā realizēt mazos pārstrukturizācijas projektus. Šoreiz tiks prasīta lauksaimnie-
ciskā izglītība. Ja tāda ir-viss kārtībā, bet ja nav tad būs jāiziet lauksaimniecības kur-
si 160 stundu apmērā. Ir iespēja šos kursus iegūt tālmācībā( ja ir internets un prasmes).
Aicinu šos lauksaimniekus, kuri grib izvēlēties tālmācību-pieteikties. Kad interesenti
būs apzināti, tad ieradīsies no LLKC atbildīgā persona uz izskaidros, kā tas notiks un
kā tiks kārtots gala eksāmens. Tā kā šie kursi ilgs apmēram trīs mēneši, lūdzu dodiet
ziņu, kam tas ir interesanti. 

Pārējiem tiks meklēts cits kursu apgūšanas variants.
Esiet aktīvi-lauku attīstības konsultante Irēna Butkus t: 26102493

Apstiprināti jauni Medību
noteikumi

Otrdien, 22. jūlijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas sa-
gatavotos jaunos Medību noteikumus, kas izstrādāti saskaņā ar iz-
maiņām Medību likumā. Jaunie noteikumi papildināti ar medību tie-
sisko regulējumu atbilstoši faktiskajai situācijai, tādējādi sakārto-
jot medību tiesību apriti.

Medību noteikumi paredz medījamo dzīvnieku sugu sarakstā ie-
kļaut Latvijas faunai neraksturīgas un invazīvas sugas, kas jau iz-
platījušās kaimiņvalstīs un sāk izplatīties arī Latvijā, nelabvēlīgi ie-
tekmējot ekoloģisko stabilitāti. Sugu sarakstā iekļauti: Amerikas ūde-
les, jenotsuņi, dambrieži, mufloni, Sika brieži, jenoti, zeltainie ša-
kāļi, nutrijas un baibaki. 

Noteikumos vairākām sugām mainīti medību termiņi. Ievērojot
bebru fizioloģiju, pieņemts lēmums par šīs sugas medību termi-
ņa pārcelšanu, atļaujot tās medības sākt agrāk, attiecīgi arī bei-
dzot agrāk un līdz ar to agrāk uzsākot dzīvnieku saudzēšanas pe-
riodu. Medību likumā jau noteikts, ka, konstatējot objektīvus ap-
stākļus, Valsts meža dienests ir tiesīgs mainīt (gan saīsināt, gan
pagarināt) medību termiņus zīdītājiem atbilstoši attiecīgās dzīv-
nieku populācijas stāvoklim, meteoroloģiskajiem apstākļiem vai
fenoloģiskajai situācijai. Noteikumos paredzēts, ka zīdītāju me-
dības ārpus medību termiņiem iespējamas arī sabiedrības drošī-
bas un interešu aizsardzības nolūkā.

Tāpat noteiktas medību tiesību nodošanas līgumu obligātās sa-

stāvdaļas, minimālais nodošanas termiņš un citi nosacījumi, lai uz-
labotu medību tiesību nodošanas līguma kvalitāti, stabilizējot me-
dību tiesību apriti. Precizēts iesniegumam par medību platību ie-
kļaušanu medību iecirknī pievienojamo medību tiesības apliecino-
šo dokumentu klāsts un samazināts administratīvais slogs, atsako-
ties no kartogrāfiska materiāla. Noteikumos ietverti arī kritēriji, pēc
kuriem medību platības uzskatāmas par vienlaidu medību platībām.

Medību noteikumos precizēta arī šķirnes medību suņu apzīmē-
šanas kārtība un izmantošana medībās. Medību suņu izmantošanas
kārtība medībās ir papildināta ar prasību medību laikā medību su-
ņus apzīmēt ar spilgtas krāsas elementu vismaz divu centimetru pla-
tumā, lai medību suņi būtu pamanāmi un atpazīstami. Lai nodro-
šinātu medību suņu izmantošanu saskaņā ar dzīvnieku aizsardzību
reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, noteikts, ka lēmumu par
šķirnes medību suņu izmantošanu pieņem medību vadītājs atbilstoši
medību veidam un apstākļiem.

Tāpat noteikumos precizēta medību norises dokumentēšanas un
informācijas aprites kārtība, medību vadītāja pienākumi un tiesības,
nomedītā dzīvnieka pārvietošanas kārtība un kārtība, kāda medību
trofejas izvedamas no Latvijas. Noteikumi paredz arī medību ša-
ujamieroča, lielas enerģijas pneimatiskā ieroča un medību munīci-
jas izmantošanas kārtību, kā arī medību drošības prasības. Savukārt,
lai palielinātu sabiedrības drošību un samazinātu malumedību ie-
spējas publiskajos ūdeņos un to tiešā tuvumā, noteikumos precizēta
kārtība, kādā medī nelimitētos medījamos dzīvniekus

Materiālu sagatavoja Lauku attīstības konsultante
I.Butkus.
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Zemkopības ministrija (ZM) aicina lauksaimniekus pievērst uz-
manību izmaiņām tiešo maksājumu saņemšanas nosacījumos, kas
lauksaimniekiem obligāti būs jāņem vērā, jau šā gada vasaras ot-
rajā pusē un rudenī plānojot nākamā gada sējumu struktūru un zie-
māju sēju.

Saskaņā ar ES regulu, no 2015. gada tiks ieviests jauns maksā-
jums par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi jeb
zaļināšanas maksājums, kas būs cieši sasaistīts ar vienoto platības
maksājumu (VPM). Saimniecībām obligāti būs jāizpilda zaļināša-
nas prakses, lai saņemtu VPM un zaļināšanas maksājumu. Ja tas ne-
tiks darīts, zaļināšanas maksājums tiks samazināts vai netiks izmaksāts.

„Aicinu Latvijas lauksaimniekus jau tagad pievērst uzmanību za-
ļināšanas praksēm. Kaut arī zaļināšanas maksājums tiks īstenots no
2015. gada, ziemāju sēja sāksies jau tuvākajā laikā. Tāpēc lauk-
saimniekiem savlaikus ir jāiepazīstas ar jaunajām zaļināšanas pra-
sībām, lai 2015. gadā pilnā apjomā varētu saņemt attiecīgo atbal-
sta maksājumu. Lauksaimniekiem ir liela interese par zaļināšanu,
to mēs redzējām Zemkopības ministrijas jūlijā notikušajās četrās re-
ģionālajās konferencēs Vidzemē, Latgalē, Kurzemē un Zemgalē, kur
sniedzām plašu skaidrojumu par zaļināšanas prasībām,” uzsver zem-
kopības ministrs Jānis Dūklavs.

Saskaņā ar zaļināšanas praksēm, lauksaimniekam jānodrošina kul-
tūraugu dažādošana, jāizveido un/vai jāuztur ekoloģiski nozīmīgas
platības un jāsaglabā ilggadīgos zālājus. Zaļināšanas maksājumu
automātiski saņems bioloģiski saimniekojošas saimniecības un za-
ļināšanas prakses neattieksies uz ilggadīgo stādījumu platībām.

Tas, vai sākot ar 2015. gadu uz saimniecību attieksies kultūrau-
gu dažādošanas un ekoloģiski nozīmīgu platību izveides un uztu-
rēšanas prasība,  ir atkarīgs no saimniecības aramzemes platības
lieluma.

Uz saimniecību kultūraugu dažādošana attieksies, ja saimniecī-
bas aramzemes platība būs vismaz 10 ha, šādā gadījumā būs jā-
nodrošina, ka aramzemē tiek audzēti vismaz divi kultūraugi un gal-
venā kultūrauga īpatsvars neaizņem vairāk par 75 %. Ja saimniecī-
bas aramzemes platība pārsniegs 30 ha, būs jānodrošina, ka tiek au-

dzēti vismaz trīs kultūraugi un galvenā kultūrauga īpatsvars neaiz-
ņem vairāk par 75 %, bet divu galveno kultūraugu daļa kopā neaizņem
vairāk par 95 %. Par kultūraugu uzskatīs atšķirīgas ģintis pēc botā-
niskās klasifikācijas, tas nozīmē, ka, piemēram, kviešus, rudzus, mie-
žus, rapsi uzskatīs par atšķirīgiem kultūraugiem, turklāt ir noteikts,
ka arī ziemājus un vasarājus uzskatīs par atšķirīgiem kultūraugiem. 

Par ekoloģiski nozīmīgu platību izveidi prasība paredz: ja sa-
imniecības aramzemes platība ir vairāk nekā 15 ha, saimniecībai ir
jānodrošina ekoloģiski nozīmīga platība lielumā, kas atbilst vismaz
5 % no aramzemes platības. Ekoloģiski nozīmīgo platību veidi 2015.
gadā būs papuve, platības ar slāpekli piesaistošajiem kultūraugiem,
sētiem tīrsējā, koki grupās un koku/krūmu puduri ar platību līdz 0,3
ha, ražošanā neizmantotas laukmalas, dīķi, aizsargājami ainavas ele-
menti, buferjoslas un zālāju pasējs.

Kultūraugu dažādošanas prasību un ekoloģiski nozīmīgu platī-
bu prasību nepiemēros saimniecībām, kuru platībās ievērojamu daļu
aizņem zālāji. Ekoloģiski nozīmīgu platību izveides prasība neat-
tieksies arī uz tiem lauksaimniekiem, kam vairāk nekā puse aram-
zemes atrodas pagastos, kuros mežu īpatsvars pārsniedz 50 % no
kopējās zemes platības un mežu un lauksaimniecības zemju attie-
cība pārsniedz proporciju 3:1.

Lauksaimniekiem jāņem vērā arī prasība, ka ilggadīgos zālājus,
kas atzīti par ES nozīmes biotopiem vai ES nozīmes putnu dzīvot-
nēm, nedrīkstēs uzart vai pārveidot. Ja ilggadīgo zālāju platības valsts
līmenī samazināsies par vairāk nekā 5 %, salīdzinot ar atsauces pla-
tību, lauksaimniekam būs pienākums pārvērst aramzemi atkal par
ilggadīgiem zālājiem.

Precīzu un detalizētu skaidrojumu par zaļināšanas nosacī-
jumiem Lauku atbalsta dienests (LAD) augusta sākumā pub-
licēs mājaslapā www.lad.gov.lv, par ko ZM un LAD informēs
atsevišķi. Konsultēties par jauno maksājumu par klimatam un
videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi jeb zaļināšanas mak-
sājumu lauksaimnieki varēs Latvijas Lauksaimniecības u iz-
glītības centra (LLKC) Lauku konsultāciju birojos.

No 2015. gada tiks ieviests jauns maksājums 
par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi

jeb zaļināšanas maksājums

24. jūlijā Aknīstes veselības veicināšanas grupa devās uz Lietuvu.
Tur mūs sagaidīja Vijole Šastiene - atbildīgā par biedrību darbu Biržu
rajonā. (Rajonā 44 biedrības).

Vispirms apskatījām slavenā koktēlnieka Vidas Jatuļevičus dar-
bus Vabalninkus ciemā. Šajā ciemā redzējām arī vecu slimnīcu, kuru

par Eiropas Savienības projektu līdzekļiem remontē amatniekiem,
viņu kopā būšanām. 

Visā Biržu rajonā tukšās skolas, slimnīcas un bērnu dārzi tiek no-
doti biedrību apsaimniekošanā. Gaidžunu ciemā veca ferma pārbūvēta
par zāli bērēm, kāzām un citiem godiem. Cita projekta rezultātā uz-

Aknīstes veselības veicināšanas grupa viesojas Lietuvā
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celta liela piebūve. Netālu no tās sāk apsaimniekot vecu māju, kur
katoļi sanāks uz lūgšanām. Mūsu vizītes laikā apzāģēja vecus ko-
kus, kas bojāja pirtiņas jumtu.

Biržos mūs sagaidīja Biržu mērijā. Bija uzrunas, sveikšana, gar-
šīgas uzkodas un īsa pastaiga pa Biržiem. 

Kirkiļu ciemā kopiena mūs sagaidīja ar pusdienām- jauki, neie-
rasti: gludi pļauta zālīte, plīts uz riteņiem, zivju zupa, putraimu pan-
kūkas. 

Skatījām šim apvidum raksturīgās kritalas, tai skaitā „govs alu”.

Man patika tilts pār Širvenus ezeru, jo varēja pamērcēt sakarsušās
kājas. Patika upīte, kuru pārbridām basām kājām. 

Vairākas gārsenietes priecājās par koktēlnieka darbiem, aknīs-
tietes jūsmoja par pusdienu vietu brīvā dabā, bet visus pārsteidza
raktie dīķi, ūdensrozes un to saimniece, uzturētāja- 83 gadus veca
kundze!

Paldies par iespēju to baudīt!
Agnese Ruža

Foto Irēna Butkus

Saulgriežu Vasaras vidusskolas jauniešu vasaras nometne tīs nedēļu
garumā jūlija mēnesī aktīvi atpūtās, mācījās dzīves gudrības, radoši
darbojās un baudīja vasaru Gārsenes pilī un tās apkārtnē. Skolas
direktore Ilze Kreišmane sarunā atklāja, ka nometne darbojas jau
22. vasaru, bet Gārsenē ir pirmo reizi. Tajā darbojas jaunieši gan
no Latvijas, gan citām valstīm , pateicoties ārzemju latviešu atbalsta
organizācijām. 

Skolotāju vidū nometnē bija redzams arī mūsu novada jaunietis
Haralds Punculis. Savas prasmes un zināšanas neliedza arī Guntars
Geida, mācot kokapstrādes darbus un Andris Punculis vadot vēs-
tures nodarbības. 

Jauniešiem katra dienā sākās ar rīta lūgšanu, atskatu iepriekšē-
jās dienas notikumos un uzdevumiem esošajai dienai. Nometnes gal-
venais mērķis bija latviskās dzīves ziņas izzināšana caur tradicio-
nāliem mācību priekšmetiem- literatūru, ģeogrāfiju, reliģiju. Īpaši
tika  novērtētas katra jaunieša radošās izpausmes. Visas nodarbī-
bas notika brīvā dabā un radošā gaisotnē. Lūk, jauniešu pārdomas
par nometnē piedzīvoto:

SVV nometne katru gadu maina savu atrašanās vietu Latvijā. Katru
vasaru mums ir daudz dažādu pasākumu, tēlošana, sporta spēles.
Droši varu teikt, ka šeit vienmēr kaut kas notiek. Šeit ir jautri au-
dzinātāji, no kuriem daži agrāk bijuši audzēkņi. Un visas padarītās
smieklīgās muļķības ir jautrākais nometnē! Tā neapnīk, jo te ar trim
nedēļām nepietiek, lai apniktu. (Edgars Pūķis, 16 gadi, Rīga)

SVV man ļoti daudz iemācīja visās iespējamās jomās. Sportā,
rokdarbos, ikdienas dzīvē, es noteikti nekad nevarēšu pietiekami daudz
pateikties visiem audzinātājiem un audzēkņiem par šīm jaunajām
iegūtajām lietām. Pateicoties SVV, es tagad labāk saprotu un izjū-
tu mūsu tradīcijas. Dzīvojot Luksemburgā, kur šādas tradīcijas nav,
es nekad nebiju īsti sapratusi, kādēļ dziedāšana un dejošana tā pa-
tīk un ir svarīga mūsu tautai. Bet tagad, kad es šādas lietas esmu
piedzīvojusi, es jau labāk saprotu. Paldies SVV, par šo brīnišķīgo
vasaru, kurā es iemācījos labāk dzīvot, dzīvot kā latvietei. (Justīne
Škuta, 14 gadi, Luksemburga)

SVV ir labākā nometne, kādā esmu bijis. Mani sajūsmināja šeit
valdošais latviskums un patriotiskās noskaņas. Mēs
šeit gan dziedājām tautasdziesmas, gan dejojām tau-
tas dejas. Tāpat manī raisījās arī garīgas pārdomas
un es sapratu, ko man vajadzētu mainīt savā dzī-
vē. Turklāt man parādījās interese par lietām, kas
iepriekš nekad nebija interesējušas. Arī audzinātāji
un pasniedzēji šeit bija ļoti saprotoši un mīļi. Tāpēc
pateikties SVV par šīm brīnišķīgajām un piedzī-
vojumiem bagātajām 3 nedēļām ir goda lieta!
(Ernests Grabusts, 14 gadi, Rēzekne)

SVV ir mana iespēja iekļūt tīrā, veselīgā, latviskā
pasaulē. Dzīvojot ASV, man gandrīz nekad nav ie-
spēja būt vietā, kur viss apgrozās latviešu valodā un
kultūrā. Kad es pirmo reizi biju SVV 2013. gadā,
mani tā pārņēma latviskā sajuta, ka es nometnes bei-
gās jau zināju, ka gribu braukt atkal nākamajā gadā.
Vienkārši ir tāda sajūta, ka SVV un Latvija ir bez
šaubām manas mājas. (Kārlis Kancāns, 16 gadi, ASV)

SVV ir unikāla iespēja apgūt lietas, par kurām tu varbūt esi sap-
ņojis. Ir teiciens: dzīve – tas nav rožu dārzs... bet SVV: dzīve – tas
ir rožu dārzs. Es tiešām novēlu katram tādu iespēju šeit atrasties.
Jo īpaši šādā skaistā vietā kā Gārsene un tās pils. (Kristers Cakuls,
14 gadi, Viļāni)

Pirms es atbraucu uz SVV man bija pilnīgi cita izpratne par Latviju.
Es biju redzējusi dziesmu un deju svētkus, Latvijas kultūru, bet es
nekad nebiju jutusies kā īsta latviete, to SVV man iedeva. Šeit no-
metnē mums ir koris un tautas dejas gandrīz katru dienu. Es nevis
vairs skatos kā tas notiek, bet dabūju iespēju piedalīties. (Dace Mežaka,
14 gadi, Norvēģija)

SVV ir mana vasaras vidusskola, kur katru gadu es no jauna
mācos un uzzinu, ko domā enerģisks latviešu jaunietis. Ir lielis-
ki satikt vecos audzēkņus, skatīties, kā tie pa gadu ir pilnveido-
jušies un paaugušies garā, un vēl burvīgāk ir iepazīt jaunus au-
dzēkņus, kas parasti atgriežas citugad. Man ir neatsverama iespēja
dalīties savās zināšanās ar aktīvajiem jauniešiem un, pats galve-
nais, viņiem interesē to uzzināt! Tā ir milzīga gandarījuma sajū-
ta – nodot savas zināšanas tālāk. (Aiga Klimoviča, Komunikāciju
skolotāja, Rīga).                      

Materiālu sagatavoja L. Prande

Saulgriežu Vasaras vidusskolas 
jauniešu vasaras nometne Gārsenē
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Jūlijā izskanējis  novada  vērienīgākais  pasākums- Aknīstes novada svētki, kuri tika veidoti „Rotā saule...” motīvos. Svētki sākās ar SAULES
parādīšanos pie apvāršņa un klātbūtni visas dienas garumā. Jau par tradīciju kļuvis skrējiens „Labrīt, Aknīste”. Gārsenes pagastā rīts sākās ar nū-
jošanu. Pēc tam saules motīvos tika pušķota pilsēta un pagasti. Ziedu pīnēs, saules atveidojumos un dažādās kompozīcijās rotājās uzņēmumi,
privātmājas, tilti, pagalmi un ceļa zīmes, lai katrs sajūt svētku noskaņu novadā. Pateicība visiem, kuri atbalstīja šo radošo aktivitāti! Sporta akti-
vitātes turpinājās velobraucienos mazajiem un pieaugušajiem. Lielu ieguldījumu velo braucienu organizēšanā ieguldīja biedrības „Velo Mix”
valdes priekšsēdētāja vietnieks Juris Kuzņecovs. Dienas gaitā katram bija iespēja izgatavot savai gaumei atbilstošu aromātisku ziepju gabaliņu.
Pēcpusdiena sākās ar svētku gājienu, kurā piedalījās novada  uzņēmumi, iestādes, pašdarbības kolektīvi un iedzīvotāji. Bija padomāts par atšķi-
rīgu noformējumu, karogiem, vimpeļiem, ziediem. Gājiens bija krāšņs un vienojošs. Estrādē bija iespēja baudīt gan pašmāju pašdarbības ko-
lektīvu sniegumu, gan ansambļa „Autobuss debesīs” sniegumu. Saulei rietot, sākās novada svētku izskaņas pasākums- balle. Kā katru gadu, arī
šogad, vislielākās rūpes par svētku norisi bija kultūras darbiniecēm Kristianai Kalnietei, Aigai Andruškevičai un Madarai Ozoliņai.

Svētki bija krāšņi, piepildīti un izdevušies. Pateicība SIA „Nordtorf”, SIA „Indāres”, „SIA Slaides”, SIA „Siliņi”, Z/s ”Pāvuli”, SIA
”J Būve”, SIA „JTES”, SIA „Dona”, Z/s „Kristāli”, Z/s „Dadzīši” SIA „Astarte-Nafta”, SIA „Antaris” un Aknīstes novada pašvaldībai. 

L. Prande

Aknīstes novada svētki izskanējuši...
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Sakarā ar Āfrikas cūku mēra izplatību Latvija, arī Aknīstes
novadā jāievēro  bioloģiskās drošības pasākumi :

Lai pasargātu dzīvniekus un to ganāmpulkā neievestu bīs-
tamo infekcijas slimību novietnes īpašniekam un apkalpojo-
šam personālam ir jāievēro un jāizpilda virkne būtisku no-
teikumu, kuru nozīmīgumu var paskaidrot novietni apkalpo-
jošais veterinārārsts. Šie noteikumi katram sevi un savu dar-
bu cienošam zemniekam, lopkopim ir jāuzskata par ikdienas
rutīnas normu un ir pienākums tos godprātīgi izpildīt:

4 nepiederošām personām ieeja cūku novietnē ir aizliegta,
4 pie visām ieejām ir jābūt uzstādītiem dezopaklājiem,
4 novietnē ir jāievēro vispārīgās higiēnas pasākumi, re-

gulāri veicot tīrīšanas un dezinfekcijas, dezinsekcijas un de-
ratizācijas pasākumus tajās,

4 novērst un nepieļaut mājas cūku kontaktu ar mīļdzīv-
niekiem (suņiem, kaķiem), savvaļas putniem un savvaļas dzīv-
niekiem, galvenokārt mežacūkām,

4 neizbarot cūkām medījumu apstrādes pārpalikumus, ne-
izkarsētus ( vīruss iet bojā karsējot 70°C temperatūrā 30 mi-
nūtes ) virtuves atkritumus,

4 par jebkuriem cūku saslimšanas gadījumiem, grūsno dzīv-
nieku abortiem, pēkšņu nobeigšanos, nekavējoties sazināties
ar novietni apkalpojošo veterinārārstu.

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD), pamatojoties

uz Eiropas Komisijas izdotajiem normatīvajiem aktiem un
2004. gada 17. februāra LR Ministru Kabineta noteikumiem
Nr.83 „Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēr-
šanas kārtība”, ir izstrādājis ĀCM apkarošanas instrukci-
ju, kas paredz detalizētu rīcību slimības aizdomu vai uz-
liesmojuma gadījumā.

Lai izvairītos no ekonomiskajiem zaudējumiem, kas ro-
das nogalinot visus inficētā ganāmpulka dzīvos dzīvniekus un
iznīcinot visu to produkciju, kā to paredz ĀCM apkarošanas
pasākumi, ir svarīgi ievērot visus iepriekš minētos biodrošī-
bas noteikumus.

Informācija no  www.pvd.gov.lv

Izsargāsim saimniecības no  Āfrikas cūku mēra

Nāc un piedalies
žūrijā!

Gārsenes pagasta bibliotēka ir saņēmu-
si kārtējo Bērnu un jauniešu un vecāku žū-
rijas grāmatu kolekciju. Šogad jālasa un
jāvērtē šādas grāmatas:

5+
Māra Cielēna. Mazais mākoņzaurs. –

Rīga: Lietusdārzs, 2013.
Ojārs Vācietis. Astoņi kustoņi. – Rīga:

Zvaigzne ABC, 2013.
Juris Zvirgzdiņš. Ahoi! Plūdi

Daugavā! – Zvaigzne ABC, 2013.
Karīne Lorēna, Stefānija Alastra.

Vistiņa iemīlējusies. – Rīga: Jumava,
2013.

Robs Skotons. Runcis Puncis. – Rīga:
The White Book, 2013.

9+
Uldis Auseklis. Man ir runcis

Francis. – Rīga: Jumava, 2013.
Luīze Pastore. Maskačkas stāsts. –

Rīga: Neputns, 2013.
Āgneša Bālinta. Vējainā ģimene. –

Rīga: Jumava, 2014.
Kriss Ridels. Ada un peles rēgs. –

Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.
Eduards Uspenskis. Tēvocis Fjodors,

suns un kaķis. – Rīga: Zvaigzne ABC,
2014.

11+
Māris Rungulis. Lapsu kalniņa mīk-

las. – Rīga: Liels un mazs, 2014.
Viks. Kenijas pasaciņas. – Rīga:

Jumava, 2013.
Maritana Dimsone. Rozā kvarca brālī-

ba. – Rīga: Dienas Grāmata, 2013.
Lēlo Tungala. Daudzpusīgais ronis. –

Rīga: Liels un mazs, 2014. 
Ingvars Ambjērnsens. Samsons un

Roberto. – Rīga: Liels un mazs, 2013. 

15+
Vivo. Noljāras kristāli. – Rīga:

Zvaigzne ABC, 2013.
Henrika Andersone. Emma Glorija un

sarkanā Ilgu grāmata. – Rīga: Liels un
mazs, 2013.

Rafaels Alberti. Jūrnieks uz sausze-
mes. – Rīga: Liels un mazs, 2013.

Rensoms Rigss. Mis Peregrīnes nams

brīnumbērniem. – Rīga: Zvaigzne ABC,
2013.

Braiens Selzniks. Hugo Kabrē izgud-
rojums. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.

Vecāki
Laima Kota. Matilde un Terēze jeb

Kā būt Te, Tur un Citur. – Rīga: Dienas
Grāmata, 2013.

Mikolajs Ložiņskis. Grāmata. – Rīga:
Mansards, 2013.

Māra Zālīte. Pieci pirksti. – Rīga:
Mansards, 2013.

Daniels Penaks. Cilvēkēdāju paradī-
ze. – Rīga: Omnia Mea, 2013.

Sīkāka informācija par dalību iegūsta-
ma bibliotēkā. Aicinu visus esošos un jau-
nos žūrijas dalībniekus iesaistīties šajā in-
teresentajā pasākumā!

Bibliotēkas vadītāja: I. Lejiņa.

Aknīstē piedāvā:
Manikīrs
Karstais manikīrs
Ārstnieciskais Japānas manikīrs
Naga pārklāšana ar gēla laku
Gēla nagu pieaudzēšana
Spa procedūra rokām
Gēla laka kājām
Spa procedūra kājām
Uzacu korekcija
Uzacu krāsošana
Skropstu krāsošana
Dabīgo skropstu atliekšana.

Sīkāka informācija pa tālruni 26609080

SIA «Woodmaster» pērk
meža īpašumus

un cirsmas, augstas cenas,
ātra vērtēšana

un apmaksa darījuma
dienā.

T.27413774
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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”. 

Pierimst soļi, klusē domas,
Neskan mīļā tēva balss,
Tikai klusa sāpe sirdī
Ilgi vēl pēc tevis sauks.
Izsakām visdziļāko līdzjū-
tību Līgai Porietei
tēti mūžības ceļā  pavadot.

Radžupes 3 mājas iedzīvotāji

==
Ir sāpes, ko nevaram dalīt uz pusēm, 
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu...
Nostājas blakus tev draugi un klusē,
Kaut vai tā lai tev palīdzētu.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Ivetai
Okmanei, pavadot māmuliņu mūžībā.
Bijušie Aknīstes vidusskolas klasesbiedri

un audzinātāja.

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

Visdziļāko līdzjūtību izsākām
Kristapam Moldānam un viņa 

vecākiem, Edgaru Moldānu
mūžībā pavadot.  

PII „Bitīte” 
„Zīļuku” grupiņas vevāki. 

==
Pāri sirmām kapu priedēm
Pāršalc Tavas dzīves stāsts.
Pāri darbam, sāpēm, ilgām
Baltu, vieglu smilšu klāsts.
Skumjās esam kopā ar Birutu Bīriņu

un viņas tuviniekiem, 
no vīra Ivara atvadoties.

PII „Bitīte” „Zīļuku” grupiņas vevāki. 

==
Tālu gāju grūtu mūžu, 
Daudz darbiņu padarīju; 
Nu apsīka mani soļi 
Baltā smilšu kalniņā.

Esam kopā ar Aiju Lejnieci
lielajās bēdās, 

tēvu smiltājā pavadot.  
PII „Bitīte” „Zīļuku” grupiņas vecāki. 

==
Visskaistākā dzīve var pārtrūkt,
Negaidot rieta,
Neprasot sirdij,
Cik sāpju tā aizejot atstāj…

Izsaku dziļu līdzjūtību Veronikas
Rozentāles tuviniekiem, 
viņu mūžībā pavadot.

Elga Tautere.

==
Vēl bija jādzīvo,
Vēl jāskata bij dienu spožums
Un klusās naktīs sapņiem jāļaujas.
Vēl daudz bij ņemams, dodams, mijams,
Bet stunda nolikta bij dvēselei,
Kad mieru rast.

(Rainis)

Visdziļākā līdzjūtība 
Edgara Moldāna ģimenei, 
pāragri no viņa atvadoties.

Kristapa audzinātājas un auklīte

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

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem,
Ivaru Bīriņu izvadot pēdējā gaitā.

Mednieku kolektīvs „Aknīste”

==
Un sāpes dvēselē kā melni pelni snieg.
Un smagas sakrājas, bet aprakdamas 

sagrūst.
Tik mēmi lūpas kliedz: par agru, ai, 

par agru!

Skumju brīdī esam kopā ar Tevi, Valdi, 
no Veronikas atvadoties.

Mednieku kolektīvs „Aknīste”

Kas dienas bijušās var pārskaitīt,
Arvien nāk jaunas aizgājušo vietā,
Un gadi tad starp tām kā dzintars spīd,
Un jaunas zvaigznes sijā laika siets.

Sveicam jūlija jubilārus
Aknīstē
Ielejs Laimons -50
Žindigs Agris-50
Skabe Silvija-55
Klimpušs Ivans-60
Britāns Artūrs -80
Medveckis Viktors-85
Romaņuka Jeļizaveta-90
Asarē
Kļaviņa Gaida-50
Dzenis Aivars-55
Šņepsts Jānis-55
Grāvele Lonija-60
Strazdiņš Vilis- 65

Gārsenē
Upeniece Ingrīda-55
Žagariņa Vita-55
Dunde Anna-65

Vasara, ar rozēm neizgaisti!
Kamēr mīl, sirds jauna saukties drīkst.
Nekautrēsimies būt maigi, skaisti
Arī tad, kad gladiolas tvīkst.
Visu ziedu laiks mums jāizdzīvo,
Līdzi tūkstoš krāsās jāuzzied,
Kamēr tava ilgu zvaigzne plīvo,
Kamēr dārzā ugunsputni dzied.

/V. Rūja/

Sveicam Jūlija jubilārus
Ingrīdu Vendeli,
Silviju Skabi,
Eviju Ķiķēnu,
Ādolfu Kravali.
Biedrība „Manai mazpilsētai Aknīstei”

Saules zelta piebiruši
Visi mazi pudurīši.
Būt tādam saulainam
Tavam dzīves gājumam!

Sveicam Aknīstes novada dzimtsa-
rakstu nodaļā reģistrēto bērniņu:

Rinaldu Puķēnu un Beāti Kvederi.
Kopā ar vecākiem priecājamies

par viņas nākšanu pasaulē!
Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa

Vēlos iegādāties skapi un sekciju, rak-
stāmgaldu ar atvilktnēm un dekoderu. Mob.
22356246.

Piedāvā darbu ķēžu asinātājam. Zvanīt
darba laikā, mob. tel. Nr. 28617951..

Pārdodu senatnīgu trīsdurvju skapi.
Mob. 26689296

Aiz Tevis dzīvība
Un gaisma paliek,
Un atmiņas
Kā krāšņs zieds.

Pieminēsim Mūžībā aizgājušos:

Ilze Krankale, 27.06.1924. 
– 10.07.2014.
- Olga Bružuka, 01.07.1925.
– 13.07.2014.
- Ivars Bīriņš, 17.06.1957. 
– 19.07.2014.
- Jānis Utināns, 27.05.1936. 
– 27.07.2014.
- Renārs Skudra, 23.01.1998. 
– 04.08.2014.
- Elvīra Ozoliņa, 15.05.1929. 
– 06.08.2014.
- Juris Šimanovskis, 21.01.1963. 
– 25.07.2014.
- Rita Cālīte, 28.11.1936. 
– 28.07.2014.
- Veronika Rozentāle, 16.01.1943. 
– 30.07.2014.
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