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2020. gada 29. decembrī do-
mes sēdē un 2021. gada 8. jan-
vārī ārkārtas domes sēdē de-
putātu pieņemtie lēmumi īsu-
mā. Izvērstāks citu lēmumu iz-
klāsts turpmākajās izdevuma 
lapās. 

Atsakās no algas 
paaugstinājuma
Atbilstoši Valsts un pašval-

dību institūciju amatper-
sonu un darbinieku atlīdzības 
likumā un Aizkraukles novada 
pašvaldības darba samaksas 
un sociālo garantiju nolikumā 
noteiktajai kārtībai, palielinoties 
bāzes mēnešalgas apmēram, 
būtu jāpaaugstina algas paš-
valdības domes priekšsēdētā-
jam L. Līdumam un priekšsēdē-
tāja vietniekam E. Zēbergam, 
piemērojot attiecīgu koeficien-
tu. Bāzes mēnešalgas apmērs 
2020. gadā bija 976.47 eiro, bet 
2021. gadā noteikts 1025.29 
eiro. Abas amatpersonas ir at-
teikušās no mēnešalgas palie-
linājuma. Tāpēc deputāti gro-
zīja minēto nolikumu, samazi-
not domes priekšsēdētaja mē-
nešalgas koeficientu no 2.9 uz 
2.762, savukārt priekšsēdētāja 
vietniekam – no 2.65 uz 2.524. 

Atceļ izsoles
Deputāti atcēla 2021. ga-

da 14. janvārī plānotās 
izsoles pašvaldības nekusta-
majiem īpašumiem “Kokneses 
pagasta pierobeža” Aizkrauk-
les pagastā, kas sastāv no ze-
mes vienības ar kadastra ap-
zīmējumu 32440030086, un 
“Kaplavas pierobeža” Aizkrauk-
les pagastā, kas sastāv no ze-
mes vienības ar kadastra ap-
zīmējumu 32440030095 un 
mežaudzes.  Izsoles atceltas, 
jo nepieciešams grozīt izsoles 
noteikumus atbilstoši valstī no-
teiktajiem epidemioloģiskās dro-
šības pasākumiem Covid-19 
infekcijas izplatības ierobežo-
šanai, lai izsoles varētu noritēt 
attālināti.. 

Turpinās atbalstīt 
medicīnas  
studentus

Atsaucoties SIA “Aizkrauk-
les slimnīca” lūgumam, 

domes sēdē apstiprināta sti-
pendiju piešķiršana diviem to-
pošajiem mediķiem studijām 
2021. gadā. Stipendija 3780 eiro 
apmērā jau otro gadu piešķirta 
Latvijas Universitātes P. Stra-
diņa medicīnas koledžas Me-
dicīnas tehnoloģiju katedras pir-
mā līmeņa profesionālās aug-
stākās izglītības pilna laika die-
nas nodaļas studiju prog - 
rammas “Radiologa asistents” 
2.kursa studentei, kā arī trešo 
gadu – SIA “Aizkraukles slim-
nīca” rezidentam. 

Domes sēdē
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Cienījamie aizkrauklieši!
Kad aizvadīti Ziemassvētki 

un sagaidīts Jaunais gads, mums, 
aizkraukliešiem ir vēl viena atzīmē-
jama diena. Tā ir Aizkraukles dzim-
šanas diena, kuru ik gadu svinam 
10. janvārī. 

Pirms 54 gadiem, 1967. gada 
10. janvārī pilsētciematam, kurš bija 
pakāpeniski izveidojies pēc tam, kad 
20. gadsimta sešdesmitajos gados no 
plašās Padomju Savienības šeit iera-
dās celtnieki un sāka celt hidroelek-
trostaciju, tika dotas pilsētas tiesības 
un Stučkas nosaukums, kā arī izvei-
dots Stučkas rajons. 

Vairāk nekā pusgadsimta laikā noti-
kušas daudz pārmaiņu. Atmodas lai-
kā Stučkas pilsēta atguva vēsturisko 
nosaukumu Aizkraukle, dzimušas jau-
nas paaudzes, un Aizkraukle kļuvusi par 
dinamisku, ekonomiski attīstītu, zaļu 
un ģimenēm draudzīgu novadu ar lielu 
izaugsmes potenciālu skaistā vietā pie 
Daugavas. 

Lielas izmaiņas mums vēl tikai 
priekšā. Šovasar noslēgsies adminis-
tratīvi teritoriālā reforma. Aizkraukle 
kļūs par reģionālas nozīmes attīstības 
centru, par vilcējspēku, apvienojot sešus 
līdzšinējos novadus ar teju 30 000 
iedzīvotāju. Tas uzliek jaunus pienā-
kumus un arī lielu atbildību. 

Ik gadu 10. janvārī pulcējāmies uz 
īpašu, Aizkraukles dzimšanas dienai 
veltītu pasākumu “Gada notikums”. 
Tajā pateicāmies cilvēkiem, kuru de-
vums, katram darbojoties savā jomā, 
aizvadītajā gadā bijis īpaši nozīmīgs. 
Šogad, ņemot vērā pulcēšanās aiz-
liegumu, esam nolēmuši pasākumu 
atlikt uz laiku, kad tikšanās ar mums 
svarīgajiem novadniekiem atkal būs 
iespējama. Lai gan šobrīd daudz pa-
sākumu notiek attālināti, sava novada 
patriotiem vēlamies pateikties ar 
sirsnīgu rokasspiedienu klātienē.  

Aizkraukles dzimšanas diena ir svētki 
ikvienam, kurš jūtas piederīgs mūsu 
pilsētai un novadam. Sajusties vieno-
tiem mūsu novadā, apzināties sevi kā 
nozīmīgu daļu no šīs vietas un atbil-
stoši rīkoties – to arī novēlu mums 
visiem Aizkraukles 54. gadadienā! 
Daudz laimes, Aizkraukle!

Leons Līdums,
Aizkraukles novada domes  

priekšsēdētājs

Daudz laimes, Aizkraukle! 
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Līdz ar koronavīrusa izraisītās slimības Co-
vid–19 izplatīšanos Aizkraukles novada 

skolās mācību gada pirmo pusgadu 1.–4. klašu 
skolēni gan Aizkraukles novada vidusskolā 
(ANV), gan Aizkraukles pagasta sākumskolā 
pabeidza, mācoties no mājām. Attālināti mācī-
ties uzsāka arī 5.–6. klašu bērni un turpināja 
7.–12. klašu skolēni. 

Lai nodrošinātu no valsts un Aizkraukles no-
vada pašvaldības budžetiem piešķirto līdzekļu 
brīvpusdienu nodrošināšanai izlietojumu atbil-
stoši šim mērķim, 2020. gada 10. decembra do-
mes ārkārtas sēdē tika nolemts izsniegt pārti-
kas pakas 1.–12. klašu skolēniem, kuriem mā-
cības notika attālināti no 2020. g. 7. decembra 
līdz 2021. g. 11. janvārim. 

To vidū visi 5.–9. klašu skolēni, kuri mācās 
ANV, kā arī 10.–12. klašu skolēni, kuri nāk no 
trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģi-
menēm, ir deklarēti Aizkraukles novada pašval-
dības administratīvajā teritorijā un mācās ANV. 
Šīm skolēnu grupām pārtikas pakas tika piešķir-
tas no 07.12.2020. līdz 18.12.2020. (darbdienās), 
par pārtikas paku, tajā skaitā sagatavošanu, paš-
valdībai maksājot 16 eiro, un no 04.01.2021. 
līdz 11.01.2021, paredzot finansējumu 9,60 eiro.

Deputātu pieņemtais lēmums nodrošināja pār-
tikas paku izsniegšanu arī 1.– 4.klašu izglītoja-
miem, sākot ar 4. decembri, valstī vai pašvaldī-
bā noteikta attālināta mācību procesa laikā, kā 
arī izglītojamam noteiktas izolācijas vai mājas 
karantīnas periodā, kas nav īsāks par 7 dienām. 
Pašvaldības administratīvajā teritorijā visiem 
1.–4.klašu izglītojamajiem, kuri mācās ANV vai 
Aizkraukles pagasta sākumskolā, pārtikas pa-
kas nodrošināšanai paredzētā valsts budžeta 
dotācija un pašvaldības budžeta finansējums ir 
1,60 eiro dienā. 

Pārtikas pakas turpmāk tiks nodrošinātas 5.–
6. klašu skolēniem pašvaldībā noteikta attālinā-
ta mācību procesa laikā un  izglītojamam no-

teiktas izolācijas vai mājas karantīnas periodā, 
kas nav īsāks par 7 dienām, kā arī valstī noteikta 
attālināta mācību procesa laikā.

Šī ir jau ceturtā reize, kad pašvaldība lemj par 
atbalstu Aizkraukles ģimenēm bērnu ēdināša-
nai kopš Covid–19 krīzes sākuma pagājušā ga-
da pavasarī. Bet mazāko klašu skolēni pārtikas 
pakas saņēma pirmo reizi.

Ģimenes, kurām izsniegtas pārtikas pakas, 
sniegušas labas atsauksmes par to saturu. Pēc 
pašvaldības norādēm skolu ēdinātāju sagatavo-
tajās pakās lielākoties ir Latvijā ražoti produkti. 
Tajās iekļauti ne tikai ilgi uzglabājami produkti, 
bet arī olas, piena produkti, svaigi augļi u. c. 

Valdība pagarina ārkārtējo situāciju 

Pārtikas pakas saņēmis plašāks 
ģimeņu loks

Lielākā daļa no pārtikas pakā iekļautajiem produk-
tiem ir ražoti Latvijā; tie izvēlēti, lai atbalstītu paš-
māju uzņēmumus. 

è  1. lpp.

Kopējais izsniegto pārtikas paku  
skaits: 775
1.–9. klašu skolēniem ANV: 682
10.–12. klašu skolēniem no trūcīgām, mazno-
drošinātām vai daudzbērnu ģimenēm: 18
1.–4. klašu skolēniem Aizkraukles pagasta 
sākumskolā: 75

Apstiprināts makšķerēšanas nolikums
Domes deputāti apstiprināja licencētās makšķerēšanas 

Daugavā lejpus Pļaviņu HES organizēšanai pilnvarotās 
biedrības “Vides Aizsardzības Asociācija” izstrādātos saistošos 
noteikumus Nr.2020/19 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu 
Daugavā lejpus Pļaviņu HES”. Atbilstoši Ministru kabineta notei-
kumiem, tie saskaņoti ar Zemkopības ministriju, Valsts vides die-
nestu un valsts zinātnisko institūtu “Pārtikas drošības, dzīvnieku 
veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR””. Pēc domes lē-
muma pieņemšanas atzinums par saistošajiem noteikumiem 
Nr.2020/19 vēl jāsniedz arī Vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrijai. Nolikums stāsies spēkā pēc to publicēšanas 
Aizkraukles novada pašvaldības bezmaksas izdevumā “Domes 
Vēstis”. 

Ar pilnu šeit minēto un arī pārējo Aizkraukles novada domes 
deputātu pieņemto lēmumu protokoliem iespējams iepazīties 
Aizkraukles pašvaldības mājaslapā. Turpat pieejami arī domes 
sēžu audio ieraksti.

Atceļ vecāku līdzmaksājumu 
mākslas un mūzikas skolās
Lai atbalstītu ģimenes, kuru bērni apgūst mūzikas un māks-

las programmas novada profesionālās ievirzes izglītības 
iestādēs, Aizkraukles novada domes ārkārtas sēdē š. g. 8. janvā-
rī deputāti lēma nepiemērot izglītojamo vecākiem līdzfinansēju-
mu līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai. Lēmums pamatots arī ar 
to, ka mācību process Aizkraukles Mākslas skolā un P. Barisona 
Aizkraukles Mūzikas skolā norit attālināti. 

Vecāku līdzfinansējums mācībām novada mūzikas un māks-
las skolās ir 11 eiro mēnesī. Paredzams, ka līdz ar šo lēmumu 
pašvaldības ieņēmumu samazinājums būs apmēram 946 eiro.  

Saistošie noteikumi Nr.2021/1 “Grozījumi Aizkraukles novada 
domes 25.08.2011. saistošajos noteikumos Nr.9 “Par līdzfinan-
sējuma kārtību Aizkraukles novada profesionālās ievirzes izglītī-
bas iestādēs”” nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstī-
bas ministrijai un publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstne-
sis”. Atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumam, 
kurš nosaka, ka pašvaldības saistošos noteikumus saistībā ar 
Covid-19 infekcijas izplatību un paskaidrojuma rakstu izsludina, 
tos publicējot oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, saistošie 
noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas.

Domes sēdē

Valdība lēmusi pagarināt valstī no-
teikto ārkārtējo situāciju līdz 

2021. gada 11. februārim. Savukārt pa-
gājušā gada izskaņā noteiktie drošības 
pasākumi būs spēkā vēl līdz 25. janvārim.

Izglītībā
Līdz 22. janvārim 1.–4. klašu skolē-

niem būs pagarināts ziemas brīvlaiks, 
savukārt 5.–12. klašu skolēni mācīsies 
attālināti. 

Profesionālās un augstākās izglītī-
bas norise, interešu izglītība, mēģināju-
mi un jebkāda veida citas praktiskās 
nodarbības (arī individuāli) drīkstēs no-
tikt tikai attālināti. Klātienē darbosies spe-
ciālās izglītības iestādes un bērnudārzi.

Tirdzniecībā
Atvērtas ir tikai aptiekas, optikas pre-

ču veikali un degvielas uzpildes staci-
jas, kā arī tirdzniecības vietas, kurās 
drīkst tirgot tikai noteiktas preču gru-
pas. Šo preču vidū ir pārtika, ieskaitot 
alkoholu, higiēnas preces, dzīvnieku 
pārtika un citas pirmās nepieciešamī-
bas preces.  

No 12. janvāra ir paplašināts klātienē 
nopērkamo saimniecības preču saraksts, 
tajā iekļaujot dažādas ziemas sezonā 
nepieciešamās lietas, piem., zeķes, 
šalles, sniega lāpstas, elektroierīces 
telpu apsildīšanai u. c. Ekonomikas mi-
nistrijas mājaslapā publicēti detalizēti 
higiēnas preču un saimniecības preču 
saraksti, kuru tirdzniecība ir atļauta. 

Pakalpojumi
Nestrādās visa skaistumkopšanas 

nozare (tajā skaitā arī frizieri). Sporta 

inventāra nomas pakalpojumus drīk-
stēs sniegt tikai ārpus telpām. Nenotiks 
fotosesijas un nesniegs citus foto pa-
kalpojumus, izņemot foto dokumentiem. 
Nenotiks dzinējmedības.

Sportā
Tāpat kā līdz šim amatieru sporta tre-

niņi drīkstēs notikt tikai ārpus telpām (līdz 
10 cilvēkiem, neizmantojot ģērbtuves). 

Kultūrā
Nestrādās izstāžu vietas un citas kul-

tūrvietas, kā arī nedrīkstēs organizēt 
gadatirgus. Apmeklētājiem būs slēgtas 
muzeju iekštelpas, bet turpinās darboties 
muzeju brīvdabas teritorijas, kurās būs 
jānodrošina cilvēku vienvirziena kustību, 
jānovērš cilvēku plūsmu sastapšanās un 
jānodrošina vismaz 2 metru distancēša-
nās. Ar šādiem nosacījumiem darboties 
varēs arī dabas takas.   

No 12. janvāra bibliotēkas drīkstēs 
izsniegt grāmatas uz mājām.

Darba vietās
Tāpat kā līdz šim ikvienam, kuram 

darba specifika atļauj strādāt attālināti 
no mājām, tas ir jādara. Darba devēja 
pienākums ir to nodrošināt. Šie nosacī-
jumi attiecas gan uz valsts pārvaldes 
un pašvaldību iestādēm, gan privātiem 
uzņēmumiem.

Brīvdienās jāievēro  
mājsēde 

Pastiprinot pārvietošanās ierobežo-
jumus, līdz 25. janvārim naktīs no piekt-
dienas uz sestdienu un no sestdienas 

uz svētdienu iedzīvotājiem noteikta 
mājsēde. Tā nozīmē, ka no plkst. 22:00 
līdz plkst. 5:00 jābūt savās dzīvesvie-
tās. 

Dzīvesvietas atstāšana mājsēdes 
laikā pieļaujama tikai īpaši neatlieka-
mos gadījumos. Atstājot dzīvesvietu 
vai darbavietu, līdzi jābūt brīvā formā 
uzrakstītam vai izdrukātam pašaplieci-
nājumam un pasei vai ID kartei. 

Aizkrauklē situācija  
stabila

Kā liecina Slimību profilakses un 
kontroles centra mājaslapā publicētie 
dati,  Aizkraukles novadā uz 12.01.2021. 
pēdējo divu nedēļu saslimstības rādī-
tājs nav būtiski pieaudzis. Reģistrēti 45 

saslimšanas gadījumi. Pašvaldībai nav 
informācijas arī par jauniem saslimuša-
jiem tās pārraudzībā esošajās iestā-
dēs. 

Jāatgādina, ka līdz 25. janvārim pa-
garināta iespēja uz testu pieteikties arī 
bez ārsta nosūtījuma, ja novērotas akū-
tas elpceļu infekcijas pazīmes (piemē-
ram, kakla sāpes, klepus, iesnas), pa-
augstināta temperatūra, ožas traucējumi 
vai garšas izjūtas zudums. Vienlaikus 
nosūtījumu uz Covid-19 analīzēm iz-
sniedz arī ģimenes, ārstējošais ārsts 
vai dežūrārsts. 

Aizkrauklē vēl aizvien darbojas Co-
vid-19 analīžu punkts Rūpniecības ielā 
10, pie bijušās sākumskolas ēkas. Tāl-
runis centralizētam pierakstam Co-
vid-19 analīžu veikšanai – 8303.
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Iedzīvotāji jautā

Pašvaldības saņēmusi kāda Aiz-
kraukles daudzdzīvokļa nama 

iemītnieka jautājumu par atkritumu iz-
vešanu: 

“Pašvaldība izstrādā noteikumus, 
kas jāievēro, lai novada teritorijā bū-
tu kārtība, un nosaka,  cik bieži ir jā-
iztukšo atkritumu konteineri, lai būtu 
tīra teritorija. 

Sadzīves atkritumus transportē “Aiz - 
kraukles KUK”, kam nav svarīgs 
deklarēto skaits, bet naudas summa, 
kas jāsaņem no līgumslēdzēja (no 
mājas apsaimniekotāja).

Mājas īpašnieku kopība (pietiek 
tikai ar 51% īpašnieku un nevienam 
nav jābūt apsaimniekošanas spe-

ciālistam) var nobalsot par katra 
mājas dzīvokļu īpašnieka maksā-
jamās summas daļu apsaimnieko-
tājam SIA “Lauma A” bez iepriek-
šējas diskusijas un aprēķinu pa-
raugiem. 

Kāpēc par atkritumu transportēšanu 
no dzīvokļa, kurā deklarēts tikai viens 
pensionārs, jāmaksā 3.35 EUR bez 
PVN, bet no dzīvokļa, kurā deklarēti 
četri iedzīvotāji, tajā skaitā trīs skolas 
vecuma un jaunāki bērni, jāmaksā 
13.40 EUR bez PVN?”

Atbild SIA “Lauma–A” valdes loceklis 
MODRIS BITE:

Dzīvokļa īpašuma likumā ir noteikta 

dzīvokļu īpašnieku kopības kompe-
tence. Ne vienmēr dzīvokļa īpašnie-
ku kopība var pieņemt lēmumu, ja 
‘’par’’ balsojuši vairāk nekā puse no 
dzīvokļu īpašniekiem. Atsevišķos 
gadījumos ir nepieciešams lielāks 
balsu skaits, bet, nosakot maksāja-
mo daļu par sadzīves atkritumu izve-
šanu, to var izdarīt. 

Likumdevējs dzīvokļu īpašniekiem 
piedāvā četrus variantus, un tie ir 
noteikti MK. 524 ‘’Kārtība, kādā no-
saka, aprēķina un uzskaita katra dzī-
vojamās mājas īpašnieka maksāja-
mo daļu par dzīvojamās mājas uztu-
rēšanai nepieciešamajiem pakalpo-
jumiem’’. Sadalīt var atbilstoši dzīvokļu 

skaitam vai pēc dzīvokļu kvadrāt-
metriem, vai dzīvojošo personu skai-
tam, vai deklarēto personu skaitam. 

Neviens no sadalīšanas veidiem 
nav ideāls, jo katram ir savi mīnusi 
un otrādi. Adresētajā jautājumā ir 
vēlme sadalīt maksājamo daļu pēc 
deklarētajām personām, ņemot vērā 
vēl papildu kritēriju – deklarētās per-
sonas vecumu. Tāpat šajā gadījumā 
būtu strīdīgs jautājums, par kuru 
personu būtu jāmaksā vairāk – par 
pensionāru vai skolēnu un cik vai-
rāk?    

Pagaidām dzīvokļu īpašniekiem ir 
iespēja izvēlēties vienu no četriem 
variantiem, no tiem arī ir jāizvēlas.

Nodokļa pieaugums liek celt atkritumu 
apsaimniekošanas maksu

Pagājušajā gadā Aizkraukles novada teritorijā uzstādīts 21 jauns šķiroto atkritumu konteiners, tostarp arī nomainot bojātos un mai-
not esošos pret lielāka tilpuma konteineriem.                                                                                                                                Foto: A. Upīts

Uzziņa
SIA “Aizkraukles KUK” sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas 
aprēķinā 2021. gadam maksu bez 
PVN veido:
• maksa par sadzīves atkritumu 

savākšanu, pārvadāšanu, pārkrau-
šanu un uzglabāšanu – 8,29 EUR 
par 1 m3 vai 66,26 EUR par 1 t;

• Sabiedrisko pakalpojumu regulatora 
apstiprinātais tarifs par sadzīves 
atkritumu apglabāšanu atkritumu 
poligonā, t. sk. arī DNR likmes 
pieaugums – 9,73 EUR par 1 m3 vai 
77,87 EUR par 1 t.

Aizkraukles novada domes sēdē     
 2020. gada 29. decembrī ap-

stip rināta maksa par sadzīves atkritu-
mu apsaimnieko šanu Aiz kraukles no-
vada administratīvajā teritorijā. 

No 2021. gada 1. janvāra maksa ir 
18,02 eiro par vienu kubikmetru bez 
pievienotās vērtības nodokļa (PVN). 
Ieskaitot PVN, kura summa atbilstoši 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
veiktajam aprēķinam ir 3.78 eiro, jaunā 
atkritumu apsaimniekošanas maksa ir 
21.80 eiro par vienu kubikmetru.

Atkritumu apsaimniekošanas mak-
sas pieaugums saistīts ar 2020. gada 
23. novembrī pieņemtajiem grozīju-
miem “Dabas resursu nodokļu likumā”. 
Grozījumi paredz pakāpenisku pieau-
gumu dabas resursa nodokļa (DNR) 
likmei par atkritumu apglabāšanu. No 
š. g. 1. janvāra nodokļa likme ir paaug-
stināta par 15 eiro par tonnu, sasnie-
dzot 65 eiro līdzšinējo 50 eiro vietā. Ar 
katru gadu DNR likme tiks paaugstinā-
ta vēl par 15 eiro tonnā, līdz 2023. gadā 
tā sasniegs 95 eiro par tonnu.

Mudina dzīvot zaļāk
“Aizkraukles KUK” valdes loceklis 

Zemgus Vītoliņš skaidro, ka grozījumi 
likumā ieviesti, lai mudinātu iedzīvotā-

jus dzīvot “zaļāk”, proti, radīt iespējami 
mazāk atkritumu un šķirot tos, dodot 
iespēju pārstrādei un atkārtotai izman-
tošanai. Tā ir ne tikai Latvijas, bet visu 
Eiropas Savienības valstu kopējā no-
stāja, lai rūpētos par vides tīrību un da-
bas resursu saglabāšanu. 

“Atkritumu apsaimniekošanas mak-
sas pieaugums ir proporcionāls DNR 
palielinājumam, kas iekļauts atkritumu 
apglabāšanas poligona noteiktajā tari-
fā. Maksā ietvertās izmaksas par atkri-
tumu apsaimniekošanas sistēmas uz-
turēšanu Aizkraukles novadā paliek līdz-
šinējās. Jāatgādina, ka “Aizkraukles KUK” 
iepriekš noteiktā maksa par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu – 16,99 
eiro/m3 bez PVN – bija nemainīga divus 
gadus, lai gan DNR un citas izmaksas 
pieauga arī šajā laika periodā. Maksu 
izdevās noturēt nemainīgu, pateicoties 
aizkraukliešu veikumam atkritumu šķi-
rošanā un mūsu sadarbības partneru 
investīcijām savās iekārtās, kas ļāva sa-
mazināt tarifu atkritumu apglabāšanai. 

Pēc pērn pieņemtajiem grozījumiem 
DRN likumā “Aizkraukles KUK” vairs 
nebija iespēju pieaugošās izmaksas 
kompensēt ar citām apsaimniekoša-
nas maksā esošajām pozīcijām un uz 
šķiroto atkritumu apjoma rēķina. Lai 

turpinātu attīstīt sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanas sistēmu Aizkrauklē, 
pakāpeniski investējot kopējās atkritu-
mu infrastruktūras uzlabošanā, apsaim-
niekošanas maksas pieaugums bija ne-
izbēgams. Maksa paaugstināsies visā 
Latvijā,” skaidro Z.Vītoliņš. 

Jāveicina atkritumu  
šķirošana

“Aizkraukles KUK” vadītājs aicina 
novada iedzīvotājus turpināt šķirot at-
kritumus un iesaistīt arī savus kaimi-
ņus, radus un draugus, kuri to vēl neda-
ra. Pareiza, skrupuloza atkritumu šķiro-
šana un kopējā atkritumu apjoma sa-
mazināšana ir vienīgais ceļš uz iespējami 
lēnāku maksas pieaugumu nākotnē. 

Lai veicinātu atkritumu šķirošanu, 
“Aizkraukles KUK” novada teritorijā 
2020. gadā uzstādījis 21 jaunu šķiroto 
atkritumu konteineru. Šobrīd kopējais 
šķiroto atkritumu konteineru laukumu 
skaits Aizkraukles pilsētas teritorijā – 
33, Aizkraukles pagasta teritorijā – 2.

Pieaugs rēķini  
arī iedzīvotājiem

Līdz ar sadzīves atkritumu apsaim-

niekošanas maksas pieaugumu, palie-
lināsies arī summa, kādu mājas ap-
saimniekotājs piestādīs rēķinā katram 
iedzīvotājam. Aizkraukles novada SIA 
“Lauma–A” izplatījis paziņojumu iedzī-
votājiem, informējot, ka no 2021. gada 
1. janvāra tiks aprēķināta atkritumu 
apsaimniekošanas maksa 3,44 EUR 
+ PVN par katru deklarēto personu 
mēnesī līdzšinējo 3.14 EUR + PVN 
vietā.

Nedaudz ātrāk par izmaiņām tika in-
formēti tie klienti, ar kuriem ir iespēja 
sazināties elektroniski. “Lauma A’’ 
daudzdzīvokļu mājās maksu par atkri-
tumiem, ja gada laikā nenotiek kādas 
būtiskas izmaiņas, pārskata vienu reizi 
gadā. Iepriekšējā maksa par atkritumu 
izvešanu ir bijusi nemainīga divus ga-
dus. 

Maksa par atkritumu izvešanu 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās 
ir palielināta vairāk nekā par 6%. 
Skaidrojums – kopējais sadzīves 
atkritumu apjoms tomēr pieaug, 
bet deklarēto personu skaits sa-
mazinās. 

“Lauma–A” valdes loceklis Modris 
Bite vērtē, ka kopumā aizkraukliešu vi-
dējais saražoto atkritumu apjoms nav 
lielāks kā citos novados, drīzāk tas ir 
pat mazāks, ņemot vērā to, ka atkritu-
mu laukumos tiek novietoti arī lielgaba-
rīta atkritumi. Bet jebkurā gadījumā, 
pieaugot DNR, augs arī maksa par sa-
dzīves atkritumiem.

“Atkritumu apjomu var samazināt, 
tos šķirojot. Lai veicinātu iedzīvotāju 
vēlmi šķirot atkritumus, kā viens no risi-
nājumiem būtu noteikt mainīgu maksu 
par atkritumiem (t. i., ik mēnesi aprēķi-
nāt pēc faktiskā atkritumu apjoma). Ja 
par atkritumiem būtu mainīga maksa, 
tad iedzīvotāji būtu ieinteresēti piedalī-
ties atkritumu šķirošanā, konteineru lau-
kumu uzraudzībā, kā arī aizrādīt tiem, 
kuri gribētu atstāt tur neatbilstošus at-
kritumus (sadzīves tehniku, būvgružus 
utt.). Tas ir nākotnes jautājums, bet, ie-
spējams, ka nemaz ne tik tālas,” secina 
M. Bite.
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No šī gada novada ielu, laukumu un zaļo zonu uzturēšanu pārraudzīs viens uzņē-
mums – SIA “Aizkraukles KUK”, maksimāli plaši darbā izmantojot mehanizētu uz-
kopšanas tehniku.                                                                                         Foto: A. Upīts 

Vientuļo cilvēku aprūpi mājās atkārtoti uztic 
Samariešu apvienībai

Aizkrauklieši turpinās saņemt  
kvalitatīvus komunālos pakalpojumus

Lai Aizkraukles novada vientuļās 
personas turpinātu saņemt aprū-

pes mājās pakalpojumu, pašvaldības 
deputāti 2020. gada 29. decembra do-
mes sēdē lēma atkārtoti slēgt deleģēša-
nas līgumu ar biedrību “Latvijas Sama-
riešu apvienība”. Vienošanās paredz, 
ka biedrība līdz šī gada beigām nodroši-
na šādus pakalpojumus Aizkraukles no-
vadā deklarētajām personām:

• aprūpes mājās pakalpojumu pa-
matvajadzību nodrošināšanai personām, 
kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi 
aprūpēt,

• “drošības pogas” pakalpojumu, kas 
nodrošina nepārtrauktas saziņas ie-
spējas, informatīvu atbalstu un palīdzī-
bu 24 h diennaktī,

• mobilā aprūpes kompleksa pakal-
pojumu, t. i., paplašinātu aprūpes mā-
jās pakalpojumu ar specializētu un ap-
rīkotu transportu, nogādājot klientam 
trūkstošos resursus, t.sk. pēdu aprū-
pes pakalpojumu, dzīvesvietā. 

Pašvaldība ar biedrību “Latvijas sa-
mariešu apvienība” deleģēšanas līgu-
mu slēdz jau otro gadu. Domes sēdē tā 
brīža sociālā dienesta vadītāja Ināra 

Gaile skaidroja, ka ar biedrības sniegto 
pakalpojumu kvalitāti un sadarbību ir 
ļoti apmierināta.

Aprūpes mājās pakalpojums tiek pie-
šķirts, pamatojoties uz sociālā darbinie-
ka novērtējumu. Pakalpojuma saņem-
šanai sociālais dienests izsniedz nosū-
tījumu, norādot, vai tiek nodrošināts kom-
pleksais aprūpes pakalpojums vai no - 
teikta laika aprūpe, vai persona veic 
līdzmaksājumu vai pakalpojumu pilnī-
bā apmaksā no pašvaldības budžeta.

Pašvaldība apmaksā kombinēto ap-
rūpes mājās pakalpojumu aprūpes ap-
jomam no 10 līdz 40 stundām mēnesī – 
145 eiro par aprūpējamo mēnesī. Savu-
kārt gadījumos, kad aprūpes apjoms ir bū-
tiski mazāks vai būtiski pārsniedz vidējo 
aprūpes apjomu, tiek noteikta laika ap-
rūpe ar apmaksu 6.90 eiro stundā. 

Līdz 2020. gada 30. novembrim ap-
rūpes mājās pakalpojumu kopumā sa-
ņēmis 51 novada iedzīvotājs. Šī pakal-
pojuma nodrošināšanai no gada sāku-
ma izlietoti 42 557.65 eiro. Astoņos 
gadījumos par pakalpojuma saņemša-
nu veikts līdzmaksājums. 

I. Gaile uzsvēra, ka ar katru gadu tur-

pina pieaugt aprūpes mājās pakalpoju-
ma saņēmēju skaits un līdz ar to arī šim 
mērķim izlietotais pašvaldības finansē-
jums. Tas skaidrojams gan ar sabiedrī-
bas kopējo novecošanos, gan jaunās 
paaudzes došanos strādāt ārpus valsts 
un citiem iemesliem. Tāpēc ar šādu 
tendenci jārēķinās arī turpmāk. 

Pēc statistikas datiem Aizkraukles 
novadā 2020. gada sākumā bija 8024 
iedzīvotāju, no tiem 9.9% iedzīvotāju ir 
vecāki par 75 gadiem. Pašreiz Aizkrauk-
les novada sociālā dienesta redzeslokā 
ir 70 pensijas vecuma personas vecā-
kas par 70 gadiem, kurām nav apgād-
nieku.

Beidzoties iepriekš noslēgto de-
leģēšanas līgumu termiņiem, 

decembra domes sēdē deputāti lēma 
atkārtoti slēgt deleģēšanas līgumus 
ar Aizkraukles novada kapitālsabied-
rībām par komunālo pakalpojumu 
sniegšanu Aizkraukles novada iedzī-
votājiem. 

Būtiskākās izmaiņas šogad skars paš-
valdības uzņēmumu “Lauma-A” un 
“Aizkraukles KUK” darbu. 

Novērtējot SIA “Aizkraukles KUK” 
infrastruktūras apsaimniekošanas sis-
tēmas efektivitāti, ar uzņēmumu no-
slēgtais deleģēšanas līgums paredz 
plašāku uzdevumu loku, lai nodroši-
nātu vienotu Aizkraukles novada paš-
valdības administratīvās teritorijas 
labiekārtošanu un sanitāro tīrību, tās 
apsaimniekošanu, uzturēšanu un iz-
mantošanu sabiedrības interesēs. SIA 
“Aiz kraukles KUK” pilsētas un pagas-
ta teritorijā deleģēta ielu un laukumu 
uzturēšana, parku, skvēru un zaļo 
zonu ierīkošana un uzturēšana, kā 

arī lietus kanalizāciju sistēmu uzturē-
šana. Uzņēmums turpinās rūpēties 
arī par atkritumu savākšanu un izve-
šanu publiskās vietās.

Aizkraukles novada SIA “Lauma-A” 
uzticēts veikt pašvaldības valdījumā 
esošo dzīvojamo māju, kā arī kopīpa-
šumā esošo pašvaldībai piederošo 
dzīvojamo māju domājamo daļu pār-
valdījumu un apsaimniekošanu atbil-
stoši normatīvo aktu prasībām, kā arī 
administratīvās teritorijas labiekārto-
šanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un 
laukumu uzturēšanu), atkritumu sa-
vākšanu. 

Ūdenssaimniecības sabiedriskos 
pakalpojumus Aizkraukles novadā tur-
pinās sniegt pašvaldības SIA “Aiz-
kraukles ūdens”. Papildu līdzšinē-
jiem pakalpojumiem atbilstoši Aiz-
kraukles novada domes 2019. gada 
26. septembra saistošo noteikumu  
Nr. 2019/17 “Par decentralizēto kana-
lizācijas pakalpojumu sniegšanas un 
uzskaites kārtību Aizkraukles nova-
dā” 5.2. pun ktam uzņēmumam būs 
jāorganizē decentralizēto kanalizāci-
jas sistēmu reģistra izveidošana un 
uzturēšana. 

Ar Aizkraukles novada pašvaldības 
SIA “Aizkraukles siltums” noslēgts 
līgums par siltumapgādes sabiedris-
ko pakalpojumu sniegšanu Aizkrauk-
les novada administratīvajā teritorijā. 
Jāatgādina, ka, pateicoties tālredzīgai 
uzņēmuma vadībai un labvēlīgai tirgus 
situācijai, šajā apkures sezonā Aiz-
kraukles novadā ir viszemākais sara-
žotās siltumenerģijas tarifs Latvijā. Uz-
ņēmumam uzdots arī turpmāk izstrā-
dāt jaunas siltumapgādes programmas, 
kā arī apzināt jaunu siltum apgādes 
tīklu izbūves nepieciešamību līdzte-
kus esošā tīkla apkalpošanai, nodro-
šinot nepārtrauktu siltumenerģijas un 
karstā ūdens piegādi lietotājiem. 

Visos gadījumos deleģēšanas lī-
gumi tiek slēgti uz vienu gadu no 
2021. gada 1. janvāra līdz 2021. ga-
da 31. decembrim. Ar līgumu tekstu 
un detalizētu deleģēto pārvaldes uz-
devumu sarakstu iespējams iepazī-
ties pašvaldības mājaslapā www.aiz-
kraukle.lv.

Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs LEONS LĪDUMS: 
“Aizkraukles KUK” un “Lauma-A” darbībai nākotnē ir nepieciešama saimnieciski 
pamatota atbildība sfēru nodalīšana. “Aizkraukles KUK” ir ieguldījis ievērojamus 
līdzekļus jaunas apsaimniekošanas tehnikas iegādē un plāno ieguldīt arī turp-
māk. Tas ļauj daudzus uzkopšanas darbus mehanizēt, t. i., paveikt ātrāk un ilgter-
miņā arī būtiski samazināt izmaksas, jo roku darbs kļūst arvien dārgāks. Katram 
uzņēmumam jāstrādā sfērā, kurā tam ir nepieciešamie resursi un kompetences. 
Tā var panākt labāku rezultātu, un tas ir arī lietderīga nodokļu maksātāju naudas 
izlietojuma jautājums. 

SIA “AIZKRAUKLES KUK” aicina 
komandā:

TERITORIJU UZKOPŠANAS 
DARBU VADĪTĀJU

Galvenie darba pienākumi:
• nodrošināt kvalitatīvus un savlaicīgus pilsē-

tas teritorijas sakopšanas darbus atbil-
stoši pakalpojuma līguma nosacījumiem;

• vadīt, plānot un koordinēt komandas darbu;
• sadarboties ar klientiem;
• sagatavot atskaites par darbu izpildi.

Tev ir un piemīt:
• darba pieredze teritorijas sakopšanas darbu 

vadīšanā;
• izpratne par uzkopšanas darbu kvalitāti;
• B kategorijas autovadītāja apliecība;
• labas iemaņas darbā ar MS Office prog-

rammām;
• labas plānošanas un organizēšanas 

prasmes;
• rūpīga un atbildīga attieksme pret darbu.

Mēs piedāvājam:
• interesantu un atbildīgu darbu;
• konkurētspējīgu atalgojumu;
• draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu.
Atalgojums no 1050 EUR mēnesī pirms 

nodokļu nomaksas. 
CV un pieteikuma vēstuli ar norādi “Darbu 

vadītājs” sūtīt uz e-pastu info@kuk.lv līdz šī 
gada 20. janvārim.

PALĪGSTRĀDNIEKU (-us)
Galvenie darba pienākumi:
• atkritumu, nokritušo zaru, lapu savākšana 

       pilsētas teritorijā;
• zāles pļaušana;
• sniega tīrīšana;
• citi darbi.
Tev ir un piemīt:
• vēlama B kategorijas vadītāja apliecība;
• rūpīga un atbildīga attieksme pret darbu;
Mēs piedāvājam:
• konkurētspējīgu atalgojumu;
• draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu.
Atalgojums no 630 EUR mēnesī pirms 

nodokļu nomaksas.
CV un pieteikuma vēstuli ar norādi  

“Palīgstrādnieks” sūtīt uz e-pastu info@kuk.lv 
līdz šī gada 20. janvārim.

Drošības poga dod iespēju saņemt nepieciešamo palīdzību jebkurā diennakts laikā. 
Attēlam ir ilustratīva nozīme. Foto: samariesi.lv
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Sociālā dienesta vadītājas pienākumu 
izpildītāja Ilze Kļaviņa. 

Foto no personīgā arhīva

Virs pasākumu zālē izbūvētās skatuves izvietots tiltiņš ērtākai prožektoru, dekorāciju u. c. nepieciešamo 
priekšmetu izvietošanai.                                                                                                                   Foto: L. Līdums 

Pēc teritorijas attīrīšanas no bojātajiem kokiem, jaunu koku iestādīšanas un apstādījumu izveidošanas 
Mežaparks kļūs par drošu un mūsdienīgu zaļo zonu.                                                                    Foto: A. Upīts

Mūžībā devies Aizkraukles 
Goda pilsonis Jānis Knoks

Sociālajam dienestam 
jauna vadība

Pārmaiņas Aizkraukles Mežaparkā

Dodas novērtēt  
vidusskolas piebūvi

Pirmdienas, 11. janvāra rīts atnesa sēru vēsti – naktī 
mūžībā aizsaukts Aizkraukles Goda pilsonis Jānis Knoks.

J. Knoks dzimis 1934. gada 4. augustā. Viņš bija viskva-
lificētākais Pļaviņu HES hidrotehniķis. Absolvējis Maska-
vas inženierceltniecības institūtu, vēlāk ieņēmis dažādus 
vadošus amatus Daugavas HES kaskādē. Strādājot pēc 
labākās sirdsapziņas, devis lielu ieguldījumu Pļaviņu HES 
un Aizkraukles pilsētas celtniecībā.

Kā J. Knoku raksturo viņa līdzgaitnieki, viņš bija cilvēks, 
kas prata veidot ļoti labas attiecības ne tikai ar ietekmīgiem 
cilvēkiem, bet arī ar visiem darbiniekiem. Strādājot par 
HES kaskādes direktoru, viņš izcēlās ar to, ka prata uz-
klausīt un sadzirdēt katru darbinieku, veltot savu laiku, lai 
aprunātos, uzzinātu, kāda palīdzība kuram nepieciešama un 
sniegtu to. No viņa varēja mācīties augstu savstarpējo at-
tiecību kultūru, cilvēcību un inteliģenci.

Pateicībā par ieguldījumu Aizkraukles attīstībā, par garo 
darba mūžu un nozīmīgo veikumu ne tikai mūsu novada 
un valsts, bet arī plašākā mērogā J.Knokam 1997. gada 7. jan-
vārī piešķirts Aizkraukles Goda pilsoņa tituls. 

Aizkraukles novada pašvaldība izsaka līdzjūtību J. Knoka 
ģimenes locekļiem un tuviniekiem, kā arī ikvienam, kam 
pietrūks viņa dziļās zināšanas un cilvēcīgais atbalsts. 
Esam zaudējuši dedzīgu mūsu novada patriotu. 

Aizkraukles Mežaparkā pie pirmsskolas 
izglītības iestādes “Zīlīte” janvāra pirmajā 

darba nedēļā noritēja iepriekš plānotā koku lik-
vidēšana. Izzāģēti 83 bērzi, kuru stāvoklis tika 
novērtēts kā potenciāli bīstams.

Jau pagājušā gada oktobrī pašvaldības izde-
vumā “Domes vēstis”, kā arī mājaslapā un so-
ciālo tīklu kontos informējām, ka 2020. 
gada rudenī Aiz kraukles novada pašvaldība 
piesaistīja speciālistus Mežaparkā augošo koku 
stāvokļa novērtēšanai. Balstoties uz šo vērtēju-
mu, pašvaldība izsludināja izsoli likvidējamo ko-
ku izzāģēšanai. 2020. gada 27. oktobrī Aizkr-
aukles novada pašvaldības atklātā mutiskā 
izsolē pašvaldības meža īpašuma – meža izla-
ses cirtes Maurēnu ielā Nr.5,7, Aizkrauklē – 
tiesības ieguva SIA “Egles” par izsoles sākum-
cenu, kas paaugstinās par vienu soli, 1350 eiro. 
Iegūtie līdzekļi, kā arī vēl daļa pašvaldības lī-
dzekļu, tiks izmantoti jaunu koku stādīšanai 
un teritorijas iekopšanai.

Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirek-
tors Kaspars Sniedzītis skaidro, ka pirms darbu 
uzsākšanas, piesaistot jomas speciālistus, rūpī-
gi tika izpētīta esošā mežaudze un neviens 
koks netiek nozāģēts tāpat vien. “Dažkārt koks 

vizuāli vēl izskatās labi, bet tas ir bojāts, un stip-
rākas vētras gadījumā var lūzt. Lielākajai daļai 
koku jau bija nokaltušas un nolūzušas galotnes, 
kas liecina, ka koka dzīvotspēja būtiski paslikti-
nās. Mēs kā pašvaldība nedrīkstam uzņemties 
risku, apzinoties, ka Mežaparku ik dienu šķērso 
vairāki simti cilvēku, turklāt to sportiskām aktivi-
tātēm bieži izmanto arī abi līdzās esošie bērnu-
dārzi. Tāpēc, sekojot speciālistu rekomendāci-
jām, tika lemts par koku nozāģēšanu, tādā vei-
dā rūpējoties par drošu vidi šajā zaļajā zonā”. 
Pēc darbu pabeigšanas uzņēmējam koki jāiz-
ved no Mežaparka un jāsakopj teritorija.

Apzinoties iedzīvotāju satraukumu, pašvaldība 
aicina iedzīvotājus izturēties ar sapratni pret šo 
procesu. Tas nepieciešams gan aizkraukliešu 
drošībai, gan Mežaparka teritorijas pakāpenis-
kai atjaunošanai, savu dzīvi nokalpojušo koku 
vietā dodot vietu kaut kam jaunam un skaistam.

K. Sniedzītis uzsver, ka Mežaparkā jau rude-
nī kopā ar Aizkraukles novada vidusskolas Eko-
skolas skolēniem tika iestādīti jauni kociņi – eg-
les, ozoli un liepas. Jau pēc dažiem mēnešiem, 
iestājoties pavasarim, plānots turpināt vēl vis-
maz 30 jaunu koku iestādīšanu, kā arī iesaistot 
speciālistus, veidot pievilcīgus apstādījumus.

Aizkraukles novada vidusskolas (ANV) pie-
būves celtniecības darbiem tuvojoties 

noslēgumam, novada pašvaldības vadības pār-
stāvji kopā ar skolas direktoru un viņa kolēģiem 
janvāra sākumā devās apskatīt izbūvētās tel-
pas un to iekārtojumu. Apmeklējuma laikā tikša-
nās dalībnieki ievēroja valstī noteiktās drošības 
prasības, lietojot sejas aizsargmaskas un ievē-
rojot distanci. 

Telpas piebūves 2. un 3. stāvā jau ir pabeig-
tas un sagatavotas lietošanai, bet 1. stāvā vēl 
jāveic pēdējie iekšdarbi. Aizkraukles novada 
pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks tautsaim-
niecības jautājumos Einārs Zēbergs skaidro, ka 
darbu izpildes laikā piebūves pagraba līmenī 
parādījies ūdens, lai gan iepriekš veiktā ģeolo-
ģiskā izpēte par ūdens dzīslas klātbūtni šajā 
vietā neliecināja. Lai novērstu ūdens ieplūdi, 
starp grīdas betonējumu un piebūves pamatiem 
veiktas hidroizolējošas injekcijas. Šobrīd ūdens 
telpās vairāk neieplūst, bet iekšdarbu pilnīgai 

pabeigšanai jānogaida, līdz tās ir pilnībā izžu-
vušas. Šī iemesla dēļ darbi varētu nedaudz ie-
kavēties. Vienlaikus tiek gatavots apliecinājums 
par piebūves gatavību ekspluatācijai.

Pēc piebūves apskatīšanas Aizkraukles nova-
da domes priekšsēdētājs Leons Līdums uzteica 
darbu kvalitāti, atzinīgi novērtējot plašo pasāku-
mu zāli, gaišās klašu telpas un gaisa kondicionē-
šanas sistēmas risinājumu. “Piebūves projektā 
prioritāte ir piešķirta telpu funkcionalitātei jeb prak-
tiskajām funkcijām. Iespējams, kādu mulsinās at-
klātās ventilācijas caurules vai nenosegtās griestu 
konstrukcijas, kas ir integrētas telpu dizainā. Tas 
ir tā dēvētais funkcionālais dizains, kas ir plaši 
izmantots pēdējos gadus sabiedrisko būvju celt-
niecībā. Domāju, bērni un skolas kolektīvs no-
vērtēs iespēju strādāt mūsdienīgā vidē un uztu-
rēties labi ventilētās telpās,” uzsver L. Līdums.

Turpmākajā laikā plānota nepieciešamā in-
ventāra iegāde, lai gatavotos pakāpeniskai mā-
cību procesa uzsākšanai piebūves telpās.  

Pēc ilggadējās Aiz-
kraukles novada so-

ciālā dienesta vadītājas 
Ināras Gailes došanās pel-
nītā atpūtā par iestādes va-
dītājas pienākumu izpildītā-
ju ar domes lēmumu iecelta 
dienesta sociālā darbiniece 
Ilze Kļaviņa. I. Kļaviņa vadī-
tājas pienākumus pildīs no 
2021. gada 4. janvāra uz 
laiku līdz jauna Aiz kraukles 
novada sociālā dienesta va-
dītāja iecelšanai pēc ad-
ministratīvi teritoriālās re-
formas noslēgšanās un līdz 
ar paplašinātā Aizkraukles 
novada izveidošanu. 

I. Kļaviņa ir aizkraukliete. 
2006. gadā ieguvusi profe-
sionālo bakalaura grādu so-
ciālajā darbā un sociālā dar-
binieka kvalifikāciju, un Aiz-
kraukles novada sociālajā 
dienestā par sociālo darbi-
nieci strādā jau gandrīz 13 
gadus. Šajā laikā ir ieguvusi pieredzi gan darbā ar dienesta klien-
tiem, gan iestādes procesu administrēšanā, gatavojot atskaites 
un pārskatus uzraugošajām institūcijām. Līdz ar to I. Kļaviņa labi 
orientējas sociālajā nozarē, pārzina Aiz kraukles pašvaldības un 
arī valsts izstrādāto sociālā atbalsta politiku.

Jautāta par veicamajiem darbiem dienesta attīstībā, I. Kļaviņa 
stāsta, ka vispirms vēlas nedaudz pārorganizēt iekšējo darba 
struktūru un pēc tam attīstīt komunikāciju ar sabiedrību. “Krasu 
pārmaiņu nebūs, un tādas šobrīd līdz novadu reformai nav ne-
pieciešamas. Daudz laika noteikti prasīs dalība darba grupā, ko-
pā ar vietnieci Inesi Nikoņenoku un kaimiņu novadu kolēģiem 
strādājot pie jaunās sociālā darba struktūras topošajā Aizkrauk-
les novadā. Esmu gatava ieguldīt savas zināšanas un pieredzi, 
lai izveidotais sociālā atbalsta mehānisms arī lielajā novadā būtu 
ikvienam klientam iespējami pieejamāks un saprotamāks un lai 
šī sistēma veiksmīgi darbojas”.

I. Kļaviņa atzīst, ka šis amats viņai ir liels izaicinājums, jo daudz 
kas vēl jāapgūst. Bet līdzšinējās dienesta vadītājas Ināras Gailes 
iedrošinājums, iesakot I.Kļaviņu kā vienu no kandidātēm ama-
tam, kā arī zinošu kolēģu atbalsts un novērtējums devis spēku 
uzņemties šos pienākumus. “Pārliecība par savām spējām un 
vēlme pilnveidoties ir tās lietas, kas mani motivē un dod enerģiju. 
Vēlos pateikties kolēģēm par jauko pārsteigumu pirmajā darba 
dienā jaunajā amatā, piepildot manu kabinetu ziedošām rozēm!” 
atklāj I. Kļaviņa. 

Uzticību sociālā dienesta pienākumu izpildītājai I.Kļaviņai iztei-
kuši arī visi 14 Aizkraukles novada domes deputāti, kuri piedalī-
jās domes sēdē un vienbalsīgi lēma par labu I.Kļaviņas iecelša-
nai šajā amatā.
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Suņu ekskrementi piesārņo vidi un apdraud cilvēku veselību. Par to nesavākšanu suņu īpašniekiem var 
piemērot naudas sodu līdz 1750 eiro.                                                                                              Foto: E. Melne

Fragments no A. Malatkovskas darba “Šodien ir šādi, bet kā bija toreiz?”

Skolēnu pētījumi par Daugavu  
               augstu novērtēti

Uzstādīti jauni 
reklāmas stendi

Pašvaldības policijas  
atgādinājums suņu īpašniekiem

Daugavas upes skaistums un vērtība ir pazīsta-
ma katram no mums. Arī šogad notika biedrī-

bas “Daugavas Savienība” organizētais radošo dar-
bu konkurss “Mana Daugava”, kura galvenais mērķis 
bija jauniešos raisīt interesi par Daugavu, tās nozīmi 
valsts vidē un kultūrā. Konkurss pievērš īpašu uzma-
nību Daugavas aizsardzībai, aicinot cilvēkus izzināt 
un pievērst uzmanību ekoloģiskākam dzīvesveidam, 
tādā veidā aizsargājot un kopjot līdzšinējās vērtības. 

Dalību pieteikt varēja jebkurš 7.-12. klašu skolēns, 
kurš dzīvo Daugavas krastā esošā novadā. Lai gan 
valsts situācijas dēļ jaunieši nespēja aizstāvēt savus 
darbus klātienē, tie tāpat tika vērtēti un izskatīti.

Aizkraukles novada vidusskolas (ANV) skolēni 
konkursā iesniedza piecus darbus. Divi no šiem sko-
lēniem saņēma godalgotas vietas. 10. klases skol-
niece Amanda Malatkovska izcīnīja trešo vietu ar 
darbu „Šodien ir šādi, bet kā bija toreiz?”. Amanda 
īpaši uzsvēra Daugavu pirms un pēc HES izveides, 
kā arī ceļā zaudēto un vietā iegūto. Rezultātā rosi-
nāja cilvēkus domāt par Aizkraukles pilsētas ūdens-
krātuves koncepciju.

Savukārt 8. klases skolniece Nikola Meistere šajā 
konkursā ieguva pirmo vietu. Viņas darbā “Mazo HES 
ietekme uz Daugavas baseina vidi” tika izskatītas ne 
tikai problēmas, bet arī iespējamie risinājumi.

Abas meitenes pēc konkursa rezultātu uzzināša-
nas jūtas gandarītas un lepnas par paveikto, iegūtās 
vietas sniedza patīkamu pārsteigumu.

Prieks par mūsu skolas aktīvajiem jauniešiem! Lepo-
jamies, ka meiteņu iesniegtie darbi tika atzinīgi novēr-
tēti un ieguva godalgotas vietas.

VENDIJA KOKARE,
ANV 9.A klases audzēkne 

Pēc vairākkārtējām iedzīvotāju sūdzībām 
par pilsētas teritorijām, kurās saimnieki 

nav savākuši savu suņu ekskrementus, Aiz-
kraukles pašvaldības policija atgādina, ka ek skre-
mentu savākšana ir suņu īpašnieku atbildība un 
pienākums.

Aizkraukle ir pilsēta ar plašām, suņu pastaigām 
piemērotām zaļajām zonām, līdz ar to pirms do-
šanās pastaigā suņa īpašniekam jāpaņem līdzi 
nepieciešamais aprīkojums suņa ekskrementu 
savākšanai – maisiņš, īpaša lāpstiņa u. tml. Pa-
staigas laikā sava mājdzīvnieka ekskrementi ir 
jāsavāc un jāizmet jebkurā tuvākajā sadzīves 
atkritumu urnā. 

Jāņem vērā, ka suņa fekālijas nokļūst augsnē 
un rada vides piesārņojumu. Ar tajās esošajiem 
helmintiem (tārpiem, piemēram, cērmēm, lente-
ņiem, spalīšiem, to oliņām) var invadēties (ap-
lipt) citi dzīvnieki un arī cilvēki. Neattārpotā sunī 
mītošais apaļtārps spēj saražot desmitiem tūk-
stošu oliņu dienā, kas ar suņa izkārnījumiem 
nonāk apkārtējā vidē. Ja izkārnījumi netiek sa-
vākti, oliņas paliek ārējā vidē un pastāv turpmā-
kās invadēšanās risks.

Pašvaldības policija atgādina, ka atbilstoši 
Ministru kabineta noteikumu Nr. 266 “Labturī-
bas prasības mājas (istabas) dzīvnieku turē-
šanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai pub-
liskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 52.3 
punktam mājas (istabas) dzīvnieka īpašnie-
kam vai turētājam ir pienākums apdzīvotu 
vietu teritorijā savākt sava mājas dzīvnieka 
ekskrementus.  

Par šo noteikumu neievērošanu piemēro 
naudas sodu fiziskai personai līdz trīs simti 
piecdesmit naudas vienībām (1750 eiro), bet 
juridiskajai personai – no divdesmit divām līdz 
piecsimt naudas vienībām (110–2500 eiro).

Pašvaldības policija aicina aizkraukliešus būt 
apzinīgiem un rūpēties par vidi sev apkārt. Tikai 
tad, ja visi godprātīgi pildīsim savus pienāku-
mus, varēsim uzturēt pilsētā tīru un sakoptu vidi, 
kas iepriecinās ne tikai mūs pašus, bet arī Aiz-
kraukles viesus.

INGŪNA BRIEŽKALNE-JANSONE,
Aizkraukles novada  

pašvaldības policijas  
inspektore

Aizkrauklē Skolas un Spīdolas ielas krustojumā, kā arī pie 
gājēju pārejas Maurēnu ielā decembrī uzstādīti jauni, mūs-

dienīgi reklāmas stendi, uzlabojot informācijas sniegšanas ie-
spējas iedzīvotājiem, kā arī veidojot estētiskāku pilsētas vidi.

Informatīvie materiāli mūsu pilsētā šobrīd tiek izvietoti uz čet-
riem afišu dēļiem un arī autobusu pieturās. Reklāmas izvietoša-
na pieturvietās neizskatās pievilcīgi, tāpēc tika lemts par jaunu 
mākslinieka Anta Brimerberga veidotu, apaļu reklāmas stendu 
izvietošanu.

Jaunie reklāmas stendi uzstādīti divās vietās. Šīs vietas – pie 
dīķa un Maurēnu ielā – izvēlētas, fiksējot lielāko iedzīvotāju plūs-
mu mūsu pilsētā. Nākotnē šādi reklāmas stendi, iespējams, va-
rētu būt arī pie tirgus un pie kafejnīcas “Betija”. Pilsētas centrāla-
jā laukumā šim mērķim lieliski kalpo informatīvais ekrāns.

Apaļo reklāmas stendu karkass un jumts veidots no cinkota 
metāla, savukārt reklāmas izvietošanas laukums – no koka. 
Stendos iestrādāts arī apgaismojums, kas ļauj saskatīt informā-
ciju diennakts tumšajā laikā. Kopējās abu jauno stendu izmaksas 
ir 4500 eiro.

Līdz ar šo reklāmas stendu uzstādīšanu pilsētas iedzīvotāji, 
uzņēmumi un organizācijas ir aicinātas reklāmas materiālus au-
tobusu pieturvietās vairāk neizvietot. Tie izvietojami uz reklāmas 
dēļiem pie autoostas, pie dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 11, 
pretī ziedu salonam “Fantāzija” un Gaismas ielā 8, mājas galā, 
kā arī jaunajos stendos – pie dīķa un Maurēnu ielā.

ANV 10. klases skolniece, Aizkraukles novada Jauniešu domes priekšsēdētāja un skolas Ekopadomes dalīb-
niece Amanda Malatkovska, gatavojot savu radošo darbu, veikusi pamatīgu vēstures liecību izpēti un intervējusi 
dažādu paaudžu cilvēkus ar mērķi noskaidrot viņu atmiņas un redzējumu par Daugavu. Amandas darbā vairāk-
kārt pieminēta arī pēc pašvaldības pasūtījuma izstrādātā Aizkraukles novada Daugavas ūdenskrātuves ainavu 
koncepcija. Tajā atspoguļots, cik plašas ir Daugavas piekrastes attīstības iespējas. Īstenojot koncepcijā iekļautās 
ieceres, veidosies mūsdienīga aktīvās atpūtas zona pie ūdens, padarot Aizkraukli par patīkamāku vietu dzīvoša-
nai vietējiem iedzīvotājiem un vienlaikus arī par pievilcīgāku galamērķi tūristiem. Kā noprotams pēc Amandas 
rakstītā, tieši aktīva atpūta, iespēja brīvo laiku pavadīt pie dabas un ūdens ir tas, ko, dzīvojot Aizkrauklē, visvairāk 
novērtē jaunieši.

Stendu mākslinieciskais dizains labi papildina pilsētas kopējo ainavu.
Foto: A. Upīts
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“Skolas somas”  
pasākumi 2020. gadā

Aicina brīvo laiku 
pavadīt aktīvi

Gaidot Ziemassvētkus

Sagaidot garās ziemas brīvdienas, gada nogalē Aizkraukles 
novada sporta centrs un Jauniešu dome izveidojušas pie-

dāvājumu aktīvai brīvā laika pavadīšanai svaigā gaisā. Jaunieši 
piedāvāja doties dāvanu medībās, savukārt sporta centrs mudi-
nāja piedalīties spēlē “Rūķu paslēpes”.

Abos gadījumos dalībniekiem bija jāatrod norādītas vietas pil-
sētā, meklējot kartē iezīmētus punktus vai vadoties pēc dotajām 
koordinātēm. Dalībnieki varēja iesūtīt savas fotogrāfijas, kā arī 
iezīmēt kartē atrastās rūķu slēptuves un nosūtīt karti sporta cen-
tram, lai piedalītos izlozē par iespēju iegūt balviņas.

Sporta pasākumu organizatore Anita Luckāne stāsta, ka kopu-
mā atbildes iesūtīja 19 ģimenes un 20 dalībnieki, kas spēlē pie-
dalījās individuāli. Izlozes kārtībā balvas ģimeņu kategorijā ieguva 
Britānu ģimene, dalībnieki Marta, Iluta, Lauris un Lilita, kā arī Lin-
meijeru ģimene. Veicināšanas balva piešķirta Ratnieku ģimenei. 
Savukārt individuālajā vērtējumā veiksme uzsmaidīja Aivai Jan-
sonei, Jasmīnai P. un Lanai Elītei. Vēl pieciem dalībniekiem pie-
šķirtas veicināšanas balvas. 

A.Luckāne pateicas par labajiem vārdiem, kurus saņēmusi par 
spēli. Dalībnieki priecājušies par iespēju interesanti pavadīt laiku 
un vienlaikus arī labāk iepazīt Aizkraukli. 

Paldies sporta centram un Jauniešu domei par iniciatīvu! Pal-
dies arī iestāžu vadītājiem un uzņēmējiem, kuri atsaucās aicinā-
jumam izvietot rūķu attēlus skatlogos. 

Ziemassvētki ir labestības un mīļuma dāvināšanas laiks, kad 
atceramies savus līdzcilvēkus. Aizkraukles pilsētas pirms-

skolas izglītības iestādes “Saulīte” grupa “Ābelīte” ar skolotājām 
Maiju un Signiju iesaistīja savas grupas vecākus ar bērniem la-
bestības pasākumā. Ģimenes mājās gatavoja Ziemassvētku ap-
sveikumus Staburaga pagasta “Vīgantes” pansijas iedzīvotājiem. 

Iepriekš ar bērniem pārrunājām, kāpēc mums jāatceras vien-
tuļi, veci cilvēki. Bērnu domas bija aizkustinošas, saprotošas, 
emocionālas. Tā kā klātienē apmeklēt sociālā centra iemītniekus 
nedrīkstēja, tad mēs savas Ziemassvētku apsveikumu kartītes 
kopā ar dzejoli “Ceļā uz Ziemassvētkiem” videosveicienā node-
vām Staburaga SIA „Velmaraiši” uzņēmējiem Andrai un Aigaram 
Dobulāniem, kuri tālāk tās nogādāja Staburaga pārvaldes izpild-
direktoram Jānim Koļčam. 

Lai visiem laimīgs un veselīgs Jaunais, 2021. gads.
MAIJA CIEMATNIECE un SIGNIJA KUKLE, 

pirmsskolas izglītības skolotājas

Pērnais gads Aizkraukles novada vispāriz-
glītojošo iestāžu skolēniem diemžēl neļā-

va pilnvērtīgi izbaudīt “Latvijas Skolas so-
ma” pasākumus, bet pieredzētais spārno-
ja.  

2019./2020. mācību gada otrajā pusgadā šīm 
aktivitātēm tika atvēlēti 6776 eiro no Kultūras 
ministrijas budžeta. Ārkārtējās situācijas izsludi-
nāšanas dēļ daudzi plānotie pasākumi tika at-
celti, līdz ar to arī piešķirtais finansējums netika 
izlietots pilnībā un 2454 eiro atlikums tika at-

skaitīts Kultūras ministrijai. Līguma nosacījumi 
neparedzēja, ka finansējumu varētu izmantot 
citā laikā, kas nav mācību gads.

2020./2021. mācību gada 1. semestrī “Latvi-
jas Skolas somas” aktivitāšu nodrošināšanai arī 
tika paredzēta  6776 eiro liels finansējums, no 
kura tika izlietoti 809 eiro. 

2020. gadā Aizkraukles novada vidusskolas, 
Aizkraukles pagasta sākumskolas un Aizkrauk-
les vakara (maiņu) vidusskolas skolēni apmek-
lējuši šādus pasākumus:

Pasākumu izvēle ir katras izglītības iestādes 
kompetencē. Pasākuma izvēlei jābūt saistītai ar 
mācību darbu. Vislabākajā gadījumā to veic 
skolēni kopīgi ar saviem klases audzinātājiem.

Par īstenotajiem pasākumiem iespējams lasīt 
izglītības iestāžu mājaslapās, kā arī vienkopus 
Aizkraukles Interešu izglītības centra mājas la-
pā http://interesu-izglitiba-aizkraukle.mozello.
com/projekti/skolas-soma/.

Kopumā skolēni apgalvo, ka bijuši ļoti ap-
mierināti ar iespēju apmeklēt kādu no šiem pa-

sākumiem, jo lielākā daļa no tiem bijuši inter-
aktīvi, kurā pašiem bijusi iespēja aktīvi iesaistī-
ties un līdzdarboties.

Labā ziņa ir tā, ka arī 2021. gadā iniciatīvas 
“Latvijas Skolas soma” aktivitātēm no Kultūras 
ministrijas plānots piešķirt finansējumu. Vien jā-
cer, ka ārkārtējā stāvokļa ierobežojumi tiks ma-
zināti un skolēniem paredzēto izdosies piedzī-
vot un izbaudīt!

ZANE ROMANOVA,
Aizkraukles Interešu izglītības centra direktore

Aizkraukles novada vidusskolas 3.–4. klašu skolēniem bija iespēja iepazīt mākslu, izmantojot tehnoloģiju 
iespējas. Leļļu un animācijas izrādi skolēni skatījās virtuālajā realitātē.                                             Foto: ANV

Britānu ģimenes dēli (no labās) Patriks, Olivers un Marats pie viena 
no rūķu attēliem.                                                  Foto no personīgā arhīva



8. 2021. gada 16. janvāris

“Domes Vēstis” – Aizkraukles novada domes laikraksts.  
Izdevēja – novada dome. Reģistrācijas apliecība Nr. 1759.  
Iespiests SIA “Latgales druka” Baznīcas ielā 28 Rēzeknē. Datorsalikums. Ofsetiespiedums.

Materiālus sagatavoja Linda Galino, maketētāja Irēna Nagle.  
Adrese: Lāčplēša ielā 1 A  Aizkrauklē, LV–5101. Tālruņi: 65133933, 26671875.  
E–pasts: info@aizkraukle.lv. Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild to autori.

Daugavas ieleja  
aicina pastaigās

Laikā, kad pasākumi un pulcēšanās nav at-
ļauta, dabas parkā “Daugavas ieleja” 

iespējams baudīt dabas klātbūtni garās un re-
laksējošās pastaigās. 

Dabas parka platība ir 1066 ha. Tas izveidots, 
lai aizsargātu Daugavas senlejas raksturīgāko 
posmu ar visām upes izveidotajām terasēm, kas 
palikušas nepārveidotas, būvējot Pļaviņu hidro-
elektrostaciju. Plašāka informācija par dabas parku 
“Daugavas ieleja” atrodama mājaslapās www.dau-
gavasieleja.lv un www. aizkrauklesbaznica.lv.

Krasta stāvo nogāzi klāj vērtīgi platlapju meži. 
Daugavas ieleja ar savu unikālo floru un faunu ir 
viens no savdabīgākajiem rajoniem visā Baltijas 
floras reģionā, jo te atrodas ap 800 ziedaugu 
sugu (2/3 visu Latvijas floras pārstāvju), starp 
tām arī Latvijā reti sastopamas sugas.

Dabas parka “Daugavas ieleja” teritorija aiz-

ņem daļu Aizkraukles, Skrīveru un Jaunjelgavas 
novada. Aizsargājamā teritorija ir minēta Indriķa 
hronikā kā sen apdzīvota, tā apgūšanu un inten-
sīvu izmantošanu veicinājis izdevīgais ģeogrā-
fiskais stāvoklis. Dabas parka teritorijā atrodas 
vairāki valsts aizsardzībā esoši kultūras piemi-
nekļi: Aizkraukles pilskalns (apdzīvots jau 1. gadu 
tūkstotī p. m. ē.), Aizkraukles pilsdrupas pie Ka-
rikstes upes ietekas Daugavā (pils celta 13. gs., 
nopostīta 17. gs.), Lejasžagaru kapulauks (10. – 
12. gs.), Aizkraukles luterāņu baznīca un dolo-
mītu atsegumi pie “Cepļu” mājām. Šeit ir arī citi 
kultūrvēsturiski un atpūtas objekti.

Dabas parks iekļauts Eiropas Savienības aiz-
sargājamo teritoriju tīklā “Natura 2000”.

Dabas parkā “Daugavas ieleja” izstrādāti vai-
rāki taku maršruti. Kartē redzams viens no tiem, 
tā garums ap 8 km.

Paldies fotogrāfei Evai Melnei par uzņemtajiem kadriem pa-
gājušā gada Ziemassvētkos!

Aicinām ikvienu iedzīvotāju, kam izdevies fiksēt skaistas un 
neierastas mūsu novada ainavas, dalīties ar fotogrāfijām sociāla-
jos tīklos. Tāpat arī fotogrāfijas var iesūtīt, rakstot uz e-pasta adresi 
info@aizkraukle.lv. 

Saistošākās bildes publicēsim novada sociālo tīklu kontos, iz-
devumā “Domes Vēstis”, un tie tiks izvietoti arī uz informatīvā 
ekrāna pilsētas centrālajā laukumā. 

Pilsēta sniega 
kupenās


