
Aknîstes novada
vēstis

Nr. 5/16 2014. gada MAIJS

Rallycross Challenge Europe trešais posms Lietuvā, Vilkiču trasē noslēdzās ar Mārtiņa Porieša uzvaru Super 1600 klasē., 
un panākums neapšaubāmi ieskaitāms Latvijas rallijkrosa vēsturē. Informācijas avots: www.go4speed.lv   fotovaldas.com

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

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

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta 2014.gada
janvāra-aprīļa ieņēmumus – EUR 717202,14 un izdevumus – EUR
716630,99; speciālā budžeta ieņēmumus – EUR 53652,56 un iz-
devumus – EUR 18709,57.

Par saistošo noteikumu Nr.13/2014 „Grozījumi Aknīstes no-
vada domes 2014.gada 12.februāra saistošajos noteikumos
Nr.3/2014 „Par Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plā-
nu 2014.gadam”” apstiprināšanu

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,

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

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.13/2014 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 2014.gada 12.februāra saistošajos noteikumos
Nr.3/2014 „Par Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plānu
2014.gadam””.

Par saistošo noteikumu Nr.14/2014 „Grozījumi Aknīstes no-
vada domes 2014.gada 12.februāra saistošajos noteikumos
Nr.4/2014 „Par Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta
plānu 2014.gadam”” apstiprināšanu

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,
G.Geida, A.Zībergs, V.Čāmāne, I.Lunģe, J.Vanags); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
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Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.14/2014 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 2014.gada 12.februāra saistošajos noteikumos
Nr.4/2014 „Par Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plā-
nu 2014.gadam””.

Par grozījumiem pašvaldības 2014.gada ziedojumu un dā-
vinājumu budžetā

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

Apstiprināt grozījumus pašvaldības 2014.gada ziedojumu un dā-
vinājumu budžetā.

Par Revīzijas komisijas ziņojumu
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,

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

1. Pieņemt zināšanai Revīzijas komisijas ziņojumu par daudz-
dzīvokļu mājas „Dimanti”, Gārsenē, apsaimniekošanas finanšu lī-
dzekļu pārbaudi par laika periodu no 2012.gada 1.janvāra līdz
2013.gada 31.decembrim.

2. Uzdot pašvaldības izpilddirektorei L.Vārnai noorganizēt daudz-
dzīvokļu mājas „Dimanti”, Gārsenē, kopsapulci, kurā iepazīstināt
mājas iedzīvotājus ar Revīzijas komisijas ziņojumu un vienoties par
turpmāko rīcību mājas apsaimniekošanas un pārvaldīšanas darba or-
ganizēšanā.

Par grozījumiem nolikumā „Par naudas balvu piešķiršanu
Aknīstes novada iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem, vis-
pārizglītojošo skolu skolēniem un pedagogiem”

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

Apstiprināt grozījumus nolikumā „Par naudas balvu piešķirša-
nu Aknīstes novada iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem, vis-
pārizglītojošo skolu skolēniem un pedagogiem”. (lati pārvērsti euro)

Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,

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

1. Atļaut ņemt kredītu līdz EUR 30 000 jauna pašvaldības trak-
tora iegādei saimniecības darbu veikšanai.

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,
G.Geida, A.Zībergs, I.Lunģe, J.Vanags, A.Voitiške); PRET – nav;
ATTURAS – 1 (V.Čāmāne), Aknīstes novada dome NOLEMJ:

2. Atļaut ņemt kredītu līdz EUR 50 000 uz 20 gadiem Gārsenes
kultūras nama remontam.

Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,
G.Geida, A.Zībergs, V.Čāmāne, I.Lunģe, J.Vanags, A.Voitiške); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

3. Piešķirt EUR 399,30 topogrāfiskās uzmērīšanas veikšanai 0,1237
ha platībā lietus kanalizācijas un lietus ūdens attīrīšanas iekārtu iz-
vietojuma pārnešanai Augšzemes ielā projektā „Augšzemes un Skolas
ielu (t.sk. tilts pār Dienvidsusēju) rekonstrukcija Aknīstes pilsētā”
no tautsaimniecības budžeta līdzekļiem.

4. Piešķirt EUR 1210,00 papildus darbiem – lietus un kanalizā-
cijas tīklu daļas pārprojektēšanai – objekta „Augšzemes un Skolas
ielu (t.sk.tilta pār D-Susēju) rekonstrukcija” 2.kārtā no projekta lī-
dzekļiem.

Par līgumu slēgšanu un noslēgto līgumu apstiprināšanu
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,

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

1. Apstiprināt līgumu ar z/s „Sprīdīši” par muzikālo noformē-
jumu Aknīstes estrādē 26.04.2014. Līguma summa EUR 430,42.

2. Apstiprināt līgumu ar D.V. par rehabilitācijas pakalpojumu bēr-
nam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām. Pakalpojuma cena EUR
14,23 par vienu konsultāciju.

3. Apstiprināt līgumu ar IK „ALENS S” par malkas novietnes
jumta remontu Gārsenes pamatskolā. Līguma summa EUR 655,97.

4. Apstiprināt licences līgumu ar biedrību „AKKA/LAA” par
tiesībām izmantot autoru darbus teātra izrādēs publiskā izpildīju-
mā. Līguma summa EUR 14,23 par katru iestudējuma izrādīšanas
reizi.

5. Apstiprināt līgumu ar AS „Latvijas valsts meži” par meža ap-
saimniekošanas darbu veikšanu. Līguma summa EUR 2436,85.

6. Apstiprināt līgumu ar SIA „Vidzemes ūdens” par gruntsūdens
monitoringa darbu veikšanu Aknīstes novada rekultivētajās CSA iz-
gāztuvēs „Kabatas” Gārsenes pagastā, „Bubuļi” un „Urbāni” Asares
pagastā, „Pāvulāni – 1” Aknīstes pagastā. Līguma summa EUR
1742,40.

7. Slēgt līgumu ar individuālo komersantu A.C. par Tehniskā pro-
jekta Aknīstes pilsētas kapličai izstrādāšanu un nodošanu, kā arī par
projekta autoruzraudzības veikšanu. Līguma summa EUR 3960,00. 

Par pašvaldības zemes nomu
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,

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

1. Izbeigt ar I.K. noslēgto zemes nomas līgumu par pašvaldības
zemes nomu par diviem zemes gabaliem – 3,4 ha platībā, kadastra
Nr. 56620010095, un 2,6 ha platībā, kadastra Nr.56620010094.

2. Iznomāt L.E. pašvaldības zemes gabalu 6,0 ha platībā, kadastra
Nr. 56250040217, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem.
Zemes lietošanas mērķis - lauksaimniecības vajadzībām.

3. Izbeigt ar L.O. noslēgto zemes nomas līgumu par pašvaldī-
bas zemes nomu 300 m2 platībā, kadastra Nr. 56620030182.

4. Iznomāt S.O. daļu no zemes gabala 300 m2 platībā, kadastra
Nr. 56620030182, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem.
Zemes lietošanas mērķis - sakņu dārza vajadzībām.

5. Iznomāt V.B. daļu no pašvaldības zemes gabala ar nosauku-
mu Lauku iela 36 A  0,2912 ha platībā, kadastra Nr. 56050010447,
un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas
mērķis - sakņu dārza vajadzībām.

6. Iznomāt L.I. pašvaldības zemes gabalu 2,3 ha platībā, kadas-
tra Nr. 56250010155, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem.
Zemes lietošanas mērķis - lauksaimniecības vajadzībām.

7. Iznomāt J.Z. pašvaldības zemes gabalu 1,2 ha platībā, kadas-
tra Nr. 56250020064, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem.
Zemes lietošanas mērķis - lauksaimniecības vajadzībām.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,

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

1. Izbeigt J.R. zemes lietošanas tiesības uz zemi „Kapārnieki”,
4,7 ha platībā, kadastra apzīmējums Nr.56250010058.

2. Zemes gabals ar kadastra Nr.56250010058 – 4,7 ha platībā pie-
krīt Aknīstes novada pašvaldībai un ierakstāms zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda.

Par nekustamā īpašuma sadalīšanu
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,

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

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Airītes”, īpašuma Kadastra
Nr.56620020005, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā. Zemes vie-
nību ar kadastra apzīmējumu 56620020117 – 27,9 ha platībā sadalīt
trīs zemes vienībās: pirmā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
Nr.56620020117 – 1,8 ha platībā, otrā zemes vienība ar jaunu ka-
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dastra apzīmējumu – 20,8 ha platībā un piešķirt tai jaunu nosaukumu
„Jaunairītes”, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, trešā zemes vie-
nība ar jaunu kadastra apzīmējumu -5,1 ha platībā.

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

1.2. Atdalītajai zemes vienībai 20,8 ha platībā noteikt zemes lie-
tošanas mērķi – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā dar-
bība ir lauksaimniecība. 

1.3. Atdalītajai zemes vienībai 5,1 ha platībā noteikt zemes lie-
tošanas mērķi – 0102 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā dar-
bība ir mežsaimniecība.

1.4. Zemes vienību platības pēc uzmērīšanas var tikt precizētas.

2. Atļaut atdalīt no pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma
„Pagasta zeme”, īpašuma Kadastra Nr. 56250010120, Aknīstes pa-
gastā, Aknīstes novadā, vienu zemes vienību, kadastra apzīmējums
56250070157 – 0,81 ha. Zemes vienībai piešķirt jaunu adresi:
„Piekalni”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā. 

2.1. Uz zemes gabala atrodas citām juridiskām personām piederošas
ēkas.

2. 2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5625007015
– 0,81 ha noteikt zemes lietošanas mērķi 0101- zeme, uz kuras gal-
venā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

Par pašvaldības materiālo pabalstu piešķiršanu
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,

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

1. Piešķirt 7 personām apbedīšanas pabalstus. Kopā EUR 665,00.
2. Piešķirt 1 personai pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu. Kopā

EUR 150,00.
3. Piešķirt 1 personai pabalstu sakarā ar ilgstošu ārstēšanos. Kopā

EUR 145,00.

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,

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

1. Reģistrēt S.M. pašvaldības Reģistrā Nr.1 „Pašvaldībai piede-
rošu dzīvojamo telpu izīrēšana” ar kārtas Nr.89.

2. Reģistrēt M.O. pašvaldības Reģistrā Nr.1 „Pašvaldībai piederošu
dzīvojamo telpu izīrēšana” ar kārtas Nr.90.

3. Piešķirt O.H. dzīvokli Nr.18 „Rīti”, Ancenē, Asares pagastā,
Aknīstes novadā, slēdzot dzīvojamo telpu īres līgumu uz 1 gadu.

4. Uzdot SIA „Aknīstes Pakalpojumi” likumā noteiktā kārtībā lauzt
dzīvojamās telpas īres līgumu ar I.B.

5. Atļaut J.A. veikt dzīvojamās platības maiņu Dzirnavu ielā 9,
Aknīstē, no dzīvokļa Nr.8 - 2.stāvā uz dzīvokli Nr.2 - 1.stāvā.

Par grozījumiem 27.03.2013. domes lēmumā Nr.18 „Par no-
vada attīstības programmas darbības laika un izstrādes termiņa
pagarināšanu”

Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,
G.Geida, A.Zībergs, V.Čāmāne, I.Lunģe, J.Vanags, A.Voitiške); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

1. Izdarīt Aknīstes novada domes 27.03.2013. domes lēmumā Nr.18
„Par novada attīstības programmas darbības laika un izstrādes ter-
miņa pagarināšanu” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt lēmuma 3.punktu šādā redakcijā:
„Pagarināt Aknīstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un

Aknīstes novada attīstības programmas izstrādes termiņu līdz
2014.gada 1.jūnijam”.

Par Aknīstes novada attīstības programmas 2014.- 2020.ga-
dam apstiprināšanu

Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,
G.Geida, A.Zībergs, V.Čāmāne, I.Lunģe, J.Vanags, A.Voitiške); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Aknīstes novada attīstības programmas 2014.-
2020.gadam pilnveidoto redakciju par gala redakciju.

2. Lēmumu par Aknīstes novada attīstības programmas 2014.-
2020.gadam apstiprināšanu 3 darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas
publicēt pašvaldības mājaslapā www.akniste.lv un elektroniski no-
sūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Zemgales
plānošanas reģionam, 2 nedēļu laikā pēc tā pieņemšanas publicēt
laikrakstā Aknīstes novada vēstis”.

3. Dokumentu „Aknīstes novada attīstības programma 2014. –
2020.gadam” publicēt pašvaldības mājaslapā www.akniste.lv.

4. Divu nedēļu laikā pēc lēmuma par Aknīstes novada attīstības
programmas 2014.- 2020.gadam apstiprināšanu pieņemšanas do-
kumentu elektroniski un papīra formā iesniegt Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai, elektroniski – Zemgales plāno-
šanas reģionam. 

Par Aknīstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz
2030.gadam apstiprināšanu

Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,
G.Geida, A.Zībergs, V.Čāmāne, I.Lunģe, J.Vanags, A.Voitiške); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Aknīstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
līdz 2030.gadam pilnveidoto redakciju par gala redakciju.

2. Lēmumu par Aknīstes novada ilgtspējīgas attīstības stratē-
ģijas līdz 2030.gadam apstiprināšanu 3 darbdienu laikā pēc tā pie-
ņemšanas publicēt pašvaldības mājaslapā www.akniste.lv un elek-
troniski nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai,
Zemgales plānošanas reģionam, 2 nedēļu laikā pēc tā pieņemša-
nas publicēt laikrakstā Aknīstes novada vēstis”.

3. Dokumentu „Aknīstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģi-
ja līdz 2030.gadam” publicēt pašvaldības mājaslapā www.akniste.lv.

4. Divu nedēļu laikā pēc lēmuma par Aknīstes novada ilgtspē-
jīgas attīstības stratēģijas līdz 2030..gadam apstiprināšanu pieņemšanas
dokumentu elektroniski un papīra formā iesniegt Vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības ministrijai, elektroniski – Zemgales plā-
nošanas reģionam.

Par nekustamā īpašuma (zemes) atsavināšanu
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,

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

1. Atļaut atsavināt Aknīstes novada pašvaldībai piederošo ne-
kustamo īpašumu (zemes gabalu) 13,2 ha platībā, „Krēsliņi”, Aknīstes
pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.5625 005 0063, un noteikt,
ka atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR 21345,00.
Minētā nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana par brī-
vu cenu. 

2. Atļaut atsavināt Aknīstes novada pašvaldībai piederošo ne-
kustamo īpašumu (zemes gabalu) 0,1188 ha platībā, Avotu iela 8,
Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr.5605 001 0352, un noteikt,
ka atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR 1720,00.
Minētā nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana par brī-
vu cenu. 

Par sakoptības nolikumu
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,

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

Apstiprināt Aknīstes novada sakoptības konkursa nolikumu.

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs,

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

Anulēt ziņas par 2 personu deklarēto dzīves vietu.
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APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2014.gada 26.martā (protokols Nr.4, 14.#)
PRECIZĒTI

Aknīstes novada domes sēdē
2014.gada 23.aprīlī (prot. Nr.6, 7.#)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 10/2014

„Sabiedriskās kārtības noteikumi Aknīstes novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 16.punktu,
43.panta pirmās daļas 4.punktu,

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5.pantu 

I. Vispārīgie jautājumi
1. Aknīstes novada pašvaldības 2014.gada 26.marta saistošie no-

teikumi Nr. 10 „Sabiedriskās kārtības noteikumi Aknīstes novadā”
(turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Aknīstes novada pa-
švaldība (turpmāk - Pašvaldība) īsteno novada administratīvajā te-
ritorijā pašvaldības autonomo funkciju – piedalīties sabiedriskās kār-
tības nodrošināšanā, nosakot kārtību, kāda jāievēro un paredzot ad-
ministratīvo atbildību par šīs kārtības un saistošo noteikumu neie-
vērošanu. 

2. Noteikumu uzdevums ir nodrošināt pašvaldības administra-
tīvajā teritorijā sabiedrisko kārtību, aizsargāt personu tiesības un li-
kumīgās intereses, kā arī nodrošināt pašvaldības saistošo noteiku-
mu ievērošanu un pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo ini-
ciatīvu izpildi.

3. Noteikumu mērķis ir veicināt sabiedriskās kārtības noteiku-
mu ievērošanu, pārkāpēju un citu personu atturēšanu no pārkāpu-
mu izdarīšanas.

4. Noteikumos ir lietoti šādi termini:
4.1. Noteikumu pārkāpums – prettiesiska, vainojama (ar no-

domu vai aiz neuzmanības izdarīta) darbība vai bezdarbība, kura
apdraud sabiedrisko kārtību, Aknīstes novada īpašumu, pilsoņu tie-
sības un brīvības vai noteikto pārvaldes kārtību, un par kuru
Noteikumos paredzēta administratīvā atbildība;

4.2. Noteikumu pārkāpējs – persona, kura ar nodomu vai aiz
neuzmanības ir izdarījusi darbības, kādas šie noteikumi aizliedz;

4.3. Administratīvā atbildība - noteikumu pārkāpēja atbildība,
kas iestājas, ja persona ir izdarījusi sabiedriskās kārtības noteiku-
mu pārkāpumu, par kuru var administratīvi sodīt šajos Noteikumos
paredzētajā kārtībā;

4.4. Administratīvais sods - atbildības līdzeklis, kas tiek pie-
mērots personām par sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpšanu,
ja par šiem pārkāpumiem pēc to rakstura saskaņā ar spēkā esoša-
jiem likumiem nav paredzēta kriminālatbildība vai administratīvā
atbildība, kas paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā,
(turpmāk – LAPK);

4.5. Publiska vieta - jebkura vieta, kas neatkarīgi no tās fak-
tiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo
vajadzību un interešu nodrošināšanai un par maksu vai bez mak-
sas ir pieejama ikvienai fiziskajai personai, kura nav attiecīgās
vietas īpašnieks, tiesiskais valdītājs, turētājs, algots darbinieks vai
cita persona, kuras atrašanās attiecīgajā vietā ir saistīta ar darba
pienākumu izpildi, pasākuma organizēšanu vai saskaņā ar uzņē-
muma līgumu;

4.6. Zaļā zona – Aknīstes novada teritorijā esošas, ar zaļajiem
stādījumiem dabīgā vai mākslīgā ceļā apaugušas (apaudzētas) pla-
tības, kurās ir koki, krūmi, augi, puķu stādījumi, zāliens, ūdens
tilpnes ar krastiem, parki, skvēri un laukumi ar ierīkotiem ceļiem
un takām, labiekārtojuma elementiem un mazās arhitektūras for-
mām;

4.7. Sabiedriska vieta - ikviena novadā publiski pieejama teri-
torija, telpa (ceļi - jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kas sastāv
no braucamās daļas, kā arī daudzdzīvokļu māju pagalmi, citas spe-
ciāli iekārtotas brīvdabas atpūtas vietas; kā arī neapbūvētas vai ci-
tādi neiekārtotas valsts vai pašvaldības zemes un ēkas).

II. Administratīvais pārkāpums un administratīvā 
soda uzlikšana

5. Administratīvo pārkāpumu protokolus sastādīt ir pilnva-
roti: 

5.1. Pašvaldības priekšsēdētājs;
5.2. Pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks;
5.3. Pašvaldības izpilddirektors;
5.4. Pašvaldības iestāžu vadītāji;
5.5. Pašvaldības pagastu pārvalžu vadītāji;
5.6. Pašvaldības policijas darbinieki.
6. Administratīvo sodu uzlikšanas kārtība:
6.1. Fiziskajām vai juridiskajām personām par Noteikumos mi-

nētajiem sabiedriskās kārtības pārkāpumiem tiek sastādīts protokols; 
6.2. Sodu par šo Noteikumu pārkāpšanu uzliek robežās, ku-

rās paredzēta atbildība par izdarīto Noteikumu pārkāpumu;
6.3. Administratīvā pārkāpuma lietas izskata un lēmumu pie-

ņem Pašvaldības Administratīvā komisija.
6.4. Sods par noteikumu neievērošanu:
6.4.1. Par noteikumu pārkāpšanu var piemērot brīdinājumu

vai naudas sodu.
6.4.2. Brīdinājums, kas tiek izteikts rakstveidā, tiek uzlikts no-

teikumu pārkāpējam par pārkāpumu, kas izdarīts pirmo reizi.

III. Administratīvā atbildība
7. Atbildība par noteikumu neievērošanu:
7.1. Atbildība par šo noteikumu neievērošanu ir saistoša visā

Aknīstes novada teritorijā visām fiziskajām un juridiskajām personām,
kas dzīvo, uzturas un darbojas Aknīstes novadā. Nekustamā īpašuma
īpašniekiem ir saistoši neatkarīgi no tā, vai īpašums ir vai nav re-
ģistrēts zemesgrāmatā.

7.2. Personas, kuras pārkāpj šos Noteikumus, ir saucamas pie ta-
jos paredzētās administratīvās atbildības, ja par viņu darbību konkrētā
gadījumā nav paredzēta LAPK noteiktā administratīvā atbildība.

8. Aknīstes novada teritorijas uzturēšanas un aizsardzības noteikumu
neievērošana.

8.1. Par ēku jumtu, karnīžu, notekcauruļu neattīrīšanu no snie-
ga, ledus un lāstekām vietās, kur tās var apdraudēt personu drošī-
bu un nodarīt kaitējumu viņu veselībai, kā arī par šo bīstamo vie-
tu nenorobežošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz
36,00 euro;

8.1.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu
215,00 – 350,00 euro;

8.2. Par nekustamajam īpašumam piešķirtā saimniecības (ēkas)
nosaukuma vai adreses nenorādīšanu pie nama fasādes vai labi pār-
redzamā vietā, tādējādi apgrūtinot adresācijas objekta atrašanās vie-
tas noteikšanu, ja to pieļauj objekta īpašnieks vai apsaimniekotājs,
– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 36,00 euro;

8.2.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu
no 36,00 – 72,00 euro;

8.3. Par zemes lietošanas tiesību neievērošanu, tai skaitā patva-
rīgu zemes gabala izmantošanu. Šī noteikuma pārkāpšanā vaino-
jamā persona tiek sodīta - ar brīdinājumu vai naudas sodu no 8,00
– 72,00 euro. 

9. Transporta līdzekļu mazgāšana tam neparedzētās vietās.
9.1. Par transporta līdzekļu mazgāšanu daudzdzīvokļu dzīvoja-

mo māju tuvumā vai ūdenstilpju, ūdensteču aizsargjoslās – izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz 36,00
euro, juridiskām personām līdz 72,00 euro.

9.1.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu
fiziskām personām no 36,00 – 72,00 euro, juridiskām personām no
72,00 – 145,00 euro.

10. Plastmasas, gumijas izstrādājumu un citu ķīmisku vielu de-
dzināšana.

10.1. Par plastmasas, gumijas izstrādājumu un citu ķīmisku vie-
lu dedzināšanu, kas rada veselībai kaitīgus dūmus un izgarojumus
– uzliek naudas sodu līdz 36,00 euro.
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10.1.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu
no 36,00 – 72,00 euro.

11. Pārkāpumi, kas apdraud sabiedrisko kārtību 
11.1. Par nakšņošanu koplietošanas telpā un publiskās, tam īpa-

ši neparedzētās vietās, - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu
līdz 30,00 euro.

11.1.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu
no 22,00 – 72,00 euro.

12. Sēdēšana sabiedriskās vietās uz atpūtas soliņu atzveltnēm.
21.1. Par sēdēšanu sabiedriskās vietās uz atpūtas soliņu atzvel-

tnēm, stāvēšanu uz tiem vai gulēšanu uz tiem - izsaka brīdinājumu
vai uzliek naudas sodu līdz 22,00 euro.

12.1.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu
no 22,00 – 72,00 euro.

IV. Noslēguma jautājumi
13. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicē-

šanas Aknīstes novada domes izdevumā „Aknīstes Novada
Vēstis”.

14. Atzīt par spēku zaudējušiem Aknīstes novada domes 2010.gada
18.augusta saistošos noteikumus Nr. 21 „Par sabiedrisko kārtību
Aknīstes novadā”.

Domes priekšsēdētājas vietniece              S.Pudāne

1. Konkursa mērķis: Veicināt Aknīstes novada pašvaldības te-
ritoriju labiekārtošanu,

sakopšanu un noskaidrot sakoptākās vietas.
2. Konkursa organizators: Aknīstes novada pašvaldība
3. Konkursa dalībnieki:
3.1. lauku saimniecības,
3.2. individuālās mājas,
3.3. daudzdzīvokļu mājas,
3.4. iestādes, organizācijas, uzņēmumi,
3.5. lauku mājas,
3.6. zemnieku saimniecības
4. Vērtēšana:
4.1. vērtēšanu veic komisija 5 cilvēku sastāvā;
4.2. komisijas sastāvu nosaka pagasta pārvalde un izpilddirek-

tore;
4.3. komisija veic objektu apsekošanu no 15.jūnija līdz 15.au-

gustam;
4.4. apsekošanas laiku un maršrutu, saskaņojot ar pagastu pār-

valžu vadītājiem un saimniecības daļas vadītāju, nosaka komisija;
4.5. komisija izvērtē un sadala vietas katras grupas ietvaros. Katrs

komisijas loceklis par katru vērtēšanas kritēriju piešķir no 0 līdz 10
punktiem;

4.6. uzvarētāju nosaka, summējot katra komisijas locekļa pie-
šķirtos punktus. Ja ir vienāds punktu skaits, tad uzvarētāju no-
saka balsojot.

4.7. Komisijas locekļiem ir tiesības piešķirt savu simpātiju
balvu.

5. Vērtēšanas kritēriji:
1.grupa – individuālās mājas laukos
1) mājas apkārtnes un apkārtējās vides sakoptība,
2) stādījumu sakoptība;
3) atpūtas vietu iekārtojums;
4) sadzīves ēku stāvoklis;
5) māju nosaukuma noformējums un saimniecības vizītkarte;
6) piebraucamo ceļu sakoptība.

2.grupa – individuālās mājas pilsētā

1) mājas apkārtnes sakoptība;
2) dekoratīvo augu, puķu, augļu koku, ogulāju un sakņu dārza

stāvoklis;
3) atpūtas vietu iekārtojums;
4) ēku stāvoklis;
5) piebraucamo ceļu sakoptība;

3.grupa – daudzdzīvokļu mājas
1) mājas apkārtnes sakoptība;
2) labiekārtošanas elementi (soliņi, celiņi, atpūtas laukumi u.c.);
3) mājas ieejas un kāpņu telpu sakoptība, fasāde un balkonu no-

formējums;
4) zāliena, puķu, koku un krūmu stādījumu sakoptība;
5) bērnu rotaļu laukumi;
6) mājas vizītkarte.

4.grupa - iestādes, organizācijas, uzņēmumi, veikali, kafejnīcas
u.c.

1) apkārtējās vides, piegulošās teritorijas sakoptība;
2) vizītkarte un reklāma;
3) fasādes un citu ēkas elementu noformējums;
4) vides pieejamība (P, velonovietne, piebraucamie ceļi u.c.);
5) veiksmīgs projekts, jaunbūve, paplašināšanās u.c.

5.grupa – zemnieku saimniecības
1) apkārtējās vides, piegulošās teritorijas sakoptība;
2) zemnieku saimniecības vizītkarte;
3) fasādes un citu ēkas elementu noformējums;
4) piebraucamo ceļu sakoptība;
5) veiksmīgs projekts, jaunbūve, paplašināšanās u.c.

Iespējama pārsteiguma balva par lauku vides saglabāšanu (ve-
cās lauku mājas)

6. Apbalvošana notiks svinīgā pasākumā.

Domes priekšsēdētāja V.Dzene

Aknīstes novada pašvaldības
Sakoptības konkursa nolikums 

Pēdējās maija dienās skolas bērniem tāds savāds tauriņa spār-
nu vieglums ir iemeties gan rokās, gan kājās un gribas lidot, de-
jot un doties tālu pasaulē klejot, jo tepat pie durvīm ir labākais
no visiem laikiem- brīvlaiks, kad tu piederi pats sev, saviem dar-
biem, domām un visa lielā skolas kārtība ir vien raibums uz tau-
riņa spārna. 

Pēdējā mācību dienā skolas saime pulcējās svinību zālē uz gada

noslēguma pasākumu, kurā tika sumināti labākie mācībās, sportā
un citās ārpusstundu aktivitātēs. Šogad skolēnu un skolotāju sa-
sniegumu nebija mazums, tāpēc atbilstoši Aknīstes novada domes
nolikumam „Par naudas balvu piešķiršanu Aknīstes novada iestā-
žu un struktūrvienību darbiniekiem, vispārizglītojošo skolu skolē-
niem un pedagogiem” skolēni un skolotāji saņēma diplomus un nau-
das balvas.

Ziņas no Aknīstes vidusskolas
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Skolot js 

1. 12. Baiba Romanovska Krievu valoda 2.   L.Pupi a 
2. 12. Daina Strika Krievu valoda 3.   L.Pupi a 
3. 9. Elgars Mur ns V sture 3.   A.Voitiške 
4. 12. Haralds Punculis V sture 2. 2.pak.diplom

s 
 A.Voitiške 

5. 9. Elgars Mur ns Latviešu valoda 3.   R.Mežaraup
e 

6. 12. Haralds Punculis eogr fija 1. 1.  A.Deksne 
7. 12. Sintija Goldberga Matem tika Atzin.   I.Lun e 
8. 7. Antra Minkevi a Matem tika Atzin.   M.Uk ne 
9. 6. K rlis Griška  Ang u valoda 3.   L.Mažeika 
10. 4. Karl na Pore Matem tika Atzin.   D.Ieleja 
11. 10. Gatis David ns Vizu l  mksla 1.   E. Jo a 
12. 9. Amanda Lu ze 

Kokina 
Ang u valoda 3.  Dal b

a 
E.Zari a 

13. 9. El na Mažeika M jtur ba un 
tektiltehnolo ijas 

3.   J.Krasovska

14. 6. Inguna Ž gure M jtur ba un 
tektiltehnolo ijas 

2.   J.Krasovska

15. 8. Dagnija Zavadska M jtur ba un 
tektiltehnolo ijas 

2.   J.Krasovska

16. 7. Antra Minkevi a Krievu valoda 2.   L.Pupi a 
17. 8. K rlis Tvinti is Krievu valoda Atzin.   Z.Rib ka 
18. 9. Digna Pecikonite Krievu valoda 3.   L.Pupi a 
19. 7. Antra Minkevi a Biolo ijas konkurss 

„Ieskaties dab ” 
3.   E.Mi na 

20. 11. J nis Striks SZPD las jumi  Dal ba 2. M.P rkone 
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Skolēnu sasniegumi sportā, konkursos un citās ārpusstundu aktivitātēs publicēti www.akniste.lv mājas lapā.
2013./2014. mācību gadu Aknīstes vidusskolā izglītību ieguva 182 izglītojamie.1.-4.klase -55 izglītojamie, 5.-9.klase -75 izglītoja-

mie, 10.-12.klase -40 izglītojamie un 12 izglītojamie, kuri mācību programmu no 10.-12.klasei apguva neklātienē.
Savu gada liecību, kurā vidējais vērtējums bija 7 balles un vairāk, un nebija zemāka vērtējuma par 6 ballēm saņēma:

N.p.k. Klase Skol na v rds, 
uzv rds 

1.  1. Sandijs Upmins 
2.  1. Kristers Kalni š 
3.  1. Marts Tolka ovs 
4.  1. Paula Bui e 
5.  1. Alise Jaudzema 

     
     
     
     
     
      
     
      
      
     
     
     
     
     
     
      
     
     
     
     
     
      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
     
     
     

    
 

     
     
     
     
     

6.  1. Gvido Stanbergs 
7.  1. Daniels Vanags 
8.  1. Agnis Jon ns 
9.  2. Agneta Goldberga 
10.  2. Paula Em lija Grauzi a
11.  2. Krista Kristi na Grigas 
12.  2. Annija Žubecka 
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13.  2. Daniela  Krasauska 
14.  2. Marta Annija Mažeika 
15.  3. Anete Goba 
16.  3. Katr na eka 
17.  3. Nikija Gr vele 
18.  3. Sandis Sarokins 
19.  3. Andis Zai enkovs 
20.  3. Adrians i ns 
21.  3. Kristers Harijs Porietis 
22.  3. Laura B rdule 
23.  4. Karl na Pore 
24.  4. Loreta Krasauska 
25.  4. Toms Mežaraups 
26.  4. Elvis Jo is 
27.  4. Al na Ieva Vanaga 
28.  5. L ga Rimša 
29.  5. Sab ne Pavlova 
30.  5. Krišj nis Migl ns 
31.  6. Sintija Zai enkova 
32.  6. Ivonna Iesalniece 
33.  6. K rlis Griška 
34.  6. Vineta Strumska 
35.  6. Arta Sala 
36.  6. Inguna Žigure 
37.  6. Elvita Svikša 
38.  6. El na B rzi a 
39.  6. Simona Franciska 

Jon ne 
40.  6. Reinis Prodnieks 
41.  7. Santa David ne 
42.  7. Laura Dirda 

43.  7. Antra Minkevi a 
44.  8. Krists Petroks 
45.  8. K rlis Tvinti is 
46.  8. Dagnija Zavadska 
47.  8. D vis Zai enkovs 
48.  9. Alise L va Mažeika 
49.  9. Amanda Lu ze Kokina 
50.  9. El na Mažeika 
51.  9. Elgars Mur ns 
52.  9. irts Birz ks 
53.  9. Solvita Strika 
54.  10. Agnese Grigale 
55.  10. Dagnija Melniece 
56.  10. Gatis David ns 
57.  10. Rainers Mežaraups 
58.  11. Solvita Birz ka 
59.  11. Liene Mežaraupe 
60.  11. J nis Striks 
61.  12. Sintija Goldberga 
62.  12. Baiba Grode 
63.  12. Haralds Punculis 
64.  12. Raivis Petroks 
65.  12. Baiba Romanovska 
66.  12. Dita Sala 
67.  12. Artis Pakalns 
68.  12. Artis Vušk ns 

Pateic bas rakstu par izaugsmi m c bu sasn     
r d t jiem sa ma: 
N.p.k. Klase Skol na v rds, 

uzv rds 
1.  1. Ruslans Grigorjevs 
2   2. Elfa Anna Ivanova 

     
 

     
     
     
     
     
     

              
               

 
        

           
          

 

Pateicības rakstu par izaugsmi mācību sasniegumos salīdzinājumā ar 1.semestra rādītājiem saņēma:

     
     
     
     
     
      
      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

         
  

    
 

     
      
     

 
     

5.  7. Laura Dirda 
6.  8. Sintija Prodniece 
7.  9. Reinis T sis 
8.  10. Raivis Dirda 
9.  11. D vis Ind ns 

              
               

 
        

           
          

 

Es ticu, ka katrs šajā mācību gadā ir paņēmis sev to labāko, va-
jadzīgāko, noderīgāko, guvis spēku un atbalstu ikdienā, sajutis to,
ka skolotājs mūsu skolā ir draugs, palīgs un atbalsts.

Paldies visiem pedagogiem, tehniskajiem darbiniekiem, atbal-
sta personālam, virtuves darbiniecēm, kas ar pašaizliedzīgu darbu
un pozitīvu noskaņojumu veica skolas darbu.

Paldies vecākiem par atbalstu bērnu izaugsmei, par sapratni ko-
pīgu jautājumu risināšanā.

Paldies novada pašvaldībai par atbalstu un koleģiālu sadar-
bību.

Visiem 9.un 12.klašu absolventiem vēlu ņemt un smelt dzīves
gudrību, kas nākotnē palīdzēs apliecināt sevi.

Aknīstes vidusskolā:
9.klases izlaidums 13.jūnijā plkst.19:00
12.klases izlaidums 21.jūnijā plkst.18:00
Aicinām izmantot iespēju iegūt izglītību Aknīstes vidussko-

lā 2014./2015.m.g. 
l Vispārējo pamatizglītību 1.-9.klasēm ( klātienē) ; 
lVispārējo vidējo izglītību 10.-12.klasēm ( klātienē vai neklātienē). 

     
     
     
     
     
      
      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

         
j   

N.p.k. Klase Skol na v rds, 
uzv rds 

1.  1. Ruslans Grigorjevs 
2.  2. Elfa Anna Ivanova 
3.  3. M rti š Toms 

Mežaraups 
4.  6. Reinis Prodnieks 
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Vispārējo vidējo izglītību neklātienē (licences Nr . V-2788, iz-
sniegta 27.08.2010.) var iegūt neatkarīgi no vecuma (iepriekš ie-
gūta vispārējā pamatizglītība). Nodarbības skolā var apmeklēt pēc
darba. Izmanto iespēju iegūt vidējo izglītību!

Nākošajam mācību gadam 1. - 12. klasēs Aknīstes vidusskolā

aicinām pieteikties līdz   29. 08. 2014. Darba dienās no 9:00 līdz
16:30

Saulainu, drošu vasaru vēlot, direktores vietniece 
izglītības jomā Gunta Ozoliņa

eTwinning  ir eTwinning ir
Eiropas Savienības izglītības, ap-
mācības, jaunatnes un sporta pro-
grammas Erasmus+ apakšprogram-
ma, kura tiek īstenota, izmantojot pro-
jektu kā metodi mācību un audzinā-
šanas procesā un veicinot skolotāju
tālākizglītību IKT un valodu jomā.

eTwinning piedāvā drošu bezmaksas sadarbības
platformu www.etwinning.net, kurā 33 Eiropas valstu (Eiropas
Savienības, Norvēģijas, Islandes un Turcijas, Maķedonijas, kopš

2013.gada Armēnijas, Azerbaidžānas, Gruzijas, Moldovas, Ukrainas
un Tunisijas) izglītības darbinieki var darboties drošā interneta vidē.

Aknīstes vidusskolas 6.klases skolēni (skolotāja konsultante
L.Mažeika) piedalījās  eTwinning projektos jau otro gadu.  Iepriekšējā
mācību gadā kopā ar 22 citām  Eiropas valstīm skolēni piedalījās
projektā  „European Great Figure” (Eiropas izcilākās personī-
bas), kurā ieguva  atzīstamus rezultātus – Eiropas kvalitātes ser-
tifikātu un Latvijas Nacionālajā eTwinning konferencē iekļuva
6 labāko projektu finālā (plašāka informācija pieejama
http://www.etwinning.lv/saturs/konference-2013).

eTwinning skolu sadarbības tīkla projekts
„Europe – somany faces” 

Aknīstes vidusskolā

Foto: eTwinning nacionālajā konferencē 2013.gada 12.oktobrī 

Foto:Tartu  zinātniskajā centrā AHHAA ( Igaunija)  2013.gada 28.oktobrī

Skolēni saņēma balvu – bezmaksas  ekskursiju uz Igaunijas zinātnes centru AHHAA 2013.gada  rudens brīvdienās,  bet skolotāja
tika bezmaksas  profesionālās pilnveides  seminārā Stambulā (Turcija) 2014.gada maijā .
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Foto: Skolotāju profesionālās pilnveides seminārā Stambulā, 2014.gada 21-24.maijā

Foto: 6.klases skolēni veidoja  video „Cooking Show” un piedalījās e-grāmatas izveidošanā 

Arī šajā 2013./2014.m.g. 6. klases skolēni (konsultante L.Mažeika)  aktīvi iesaistījās  eTwinning  34 Eiropas valstu skolu projektā
„Europe- so many faces” (Eiropā tik daudz seju). Šajā projektā skolēni varēja izpausties radoši veidojot Pāvāru  par savu nacionālo ēdien-
karti šovu (video apskatāms projekta mājas lapā europesomanyfaces.wikispaces.com), reklamēja  savas valsts 5 interesantākās tūrisma
vietas un iepazina citu partnerskolu veikumu.  Noslēgumā  katras valsts skolēni organizēja Eiropas vakaru , kurā iepazinās ar e-grāma-
tā   apkopotajiem projekta ieguvumiem  un   iepazina citu tautu ēdienus. 
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Mācību gada pēdējā nedēļā Aknīstes vidusskolas 6.kalses  skolēni devās uz kafejnīcu „Kalniņā”, kur mūs laipni uzņēma Inese Sorokina
un kafejnīcas darbiniece Laura. Bērni  iesaistījās tortilju gatavošanā. No piedāvātajām sastāvdaļām katrs varēja pagatavot savu īpašo
tortilju . Tortilja savu nosaukumu ieguvusi Spānijā, bet kā garšīga un sātīga ātrā uzkoda nākusi no Meksikas. Pasākums patiešām izde-
vās jautrs un interesants. 

Foto: eTwinning projekta „Europe so many faces” noslēguma pasākums kafejnīcā „Kalniņā”

eTwinning projektus var lieliski pielāgot gan svešvalodu un IKT prasmju uzlabošanai mācību procesā, gan   organizējot dažādas ār-
pusstundu aktivitātes. Aknīstes vidusskolas  skolotāja Līga Mažeika
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Aknīstes Bērnu un jauniešu centrs organizēs, jau četrpadsmito gadu
pēc kārtas, vasaras radošās darbnīcas „KABATA”, kas notiks no 30.jū-
nija līdz 11.jūlijam, laikā no plkst.9.00 līdz plkst.16.00. Dalībnieku
vecums 5-15 gadi. Darbnīcas „KABATA” vadīs četras skolotājas Inta
Mežaraupe, Biruta Bīriņa, Ilona Brakovska, Evija Ķiķēna. 

Dalības maksa Aknīstes novada bērniem 25,-euro, citu pašval-
dību dalībniekiem 50,-euro. Ēdināšana kafejnīcā „Kalniņā”. 

Pieteikšanās līdz š.g., 20.jūnijam.  
Sīkāka informācija zvanot pa tālruni 28349251(Evija) un 26799575

(Inta). 

Vasaras radošās darbnīcas „KABATA”

Aknīstes Bērnu un jauniešu centrs jau ceturto gadu pēc kārta or-
ganizē novada bērnu un jauniešu pasākumu „Nāc kopā ar mums!”,
kur pulcē novada aktīvos bērnus un jauniešus. 

Lai šis pasākums izdotos vēlos pateicību izteikt ļoti daudziem
pasākuma organizēšanā un īstenošanā iesaistītajiem cilvēkiem.

Vislielākais paldies BJC skolotājiem Intai Mežaraupei, Elzai
Porietei, Olgai Vabeļai, Ilonai Brakovskai un Valērijam
Venediktovam. Liels paldies par piedalīšanos koncertā Jēkabpils A.Ži-
linska mūzikas skolas Aknīstes filiāles audzēkņiem (vadītājai Violai
Jasmanei), BJC drāmas draugiem (vadītājai Birutai Bīriņai), pieciem
deju kolektīviem – „Virpulim”, „Virpulītim”, „Hop-hip”, „Hope”,
„Battle trio” (vadītājai Intai Mežaraupei), Asares pamatskolas de-
jotājiem (vadītājai Kristīnei Rubiķei), Gārsenes pamatskolas dejo-
tājiem (vadītājai Marutai Caunītei),

Aknīstes vidusskolas 2.-3.klašu tautu deju kolektīvam (vadītājam
Aivaram Ielejam), Aknīstes vidusskolas 1.-4.klašu korim un 2.-3.kla-
šu ansamblim (vadītājai Ingai Kraševskai), Aknīstes vidusskolas 2.kla-
ses skolniecei Martai Annijai Mažeikai (skolotājai Zojai Ļaščukai).

Paldies BJC videoamatieru pulciņa dalībniekiem un skolotājam
Valērijam Venediktovam par pasākuma filmēšanu un Aigai
Andruškevičai par fotografēšanu un dalību visa pasākuma laikā. Paldies
jaunietei Kaivai Caunītei par koncerta 1.un 2.daļas vadīšanu! 

Paldies par pasākuma apskaņošanu Aigaram Belanoškam un dis-
kotēkas apskaņošanu Jānim Ķipānam. Paldies jauniešiem, kas pie-
meklēja mūziku diskotēkai – Jānim Zaičenkovam, Sintijai Zaičenkovai
un Itai Ķiķēnai. Paldies Jānim Grigas par kārtības uzturēšanu! 

Paldies darbnīcu vadītājiem – jauniešiem, kas vadīja REKOR-
DU DARBNĪCU – Arnim Kokinam, Jānim Mežaraupam, Dāvim
Indānam, Raitim Petrokam, Lienei Mežaraupei. Paldies jaunietēm,
kas vadīja PĒRĻOŠANAS DARBNĪCU – Ditai Salai, Solvitai
Birzākai, Lienei Mežaraupei. Paldies PĀRVĒRTĪBU DARBNĪCAS
vadītājām – grimētājām – Līgai Katei Trukšānei, Aritai Stočkai, Sindijai
Godīgai, frizierēm – Laumai Kurklietei un Laimai Paramonovai, ma-
nikīra speciālistei – Lāsmai Brakovskai. 

Milzīgs paldies uzņēmējiem Inesei un Jurim Sorokiniem, kas spon-
sorēja katram pasākuma dalībniekam saldējumu, frī kartupeļus ar
desiņu un ketčupu, kā arī paldies jauniešiem, kas dalīja šīs porci-
jas, - Amandai Kokinai, Karīnai un Alenam Sorokiniem. Paldies ka-
fejnīcas „Kalniņā” komandai un Inesei Sorokinai personīgi par sa-
klāto galdu pasākuma organizētājiem 31.maijā un par saldējuma spon-
sorēšanu visiem BJC dalībniekiem 1.jūnija pasākumā Rubeņos!

Paldies uzņēmējiem Alitai un Jurim Kuzņecoviem, kas sagādā-

ja hēlija gāzes balonu, lai koncerta noslēgumā dalībnieki varētu de-
besīs palaist balonus.

Paldies pašvaldībai, kas šim pasākumam atvēlēja trīs reizes vai-
rāk līdzekļu, lai piepūšamās atrakcijas varētu dalībniekiem būt bez-
maksas un nepieciešamie materiāli darbnīcās par brīvu. Paldies iz-
pilddirektorei Ligitai Vārnai, kas nodrošināja transportu, lai dalīb-
nieki no Asares un Gārsenes nokļūtu uz pasākumu un atpakaļ mā-
jās. Paldies šoferim Ivaram Mažeikam personīgi! 

Paldies kultūras darba koordinatorei novadā Kristianai Kalnietei
par labajiem vārdiem un kliņģeri skolotājiem! 

Paldies PII „Bitīte” vadītājai, ka aizdeva estrādē izmantot lielizmēra
mīkstās mantiņas noformējumā! 

Paldies Normundam Zariņam ar komandu, kas palīdzēja atgādāt
uz estrādi visu nepieciešamo atribūtiku noformēšanai. Paldies Dainai
Miezānei, Silvijai Koniševskai un Intai Horinai par estrādes apkār-
tnes sakopšanu pirms un pēc pasākuma! Paldies pašvaldības elek-
triķim Eduardam Tolkačovam, kas nodrošināja, lai blakus estrādei
varētu novietot piepūšamās atrakcijas! Paldies BJC darbiniecei Smaidai
Zaičenkovai par kārtības uzturēšanu BJC, par apstādījumu izveidošanu,
BJC noformēšanu un dežūrēšanu pasākumā!

Paldies Aknīstes vidusskolai par mūzikas aparatūras izmantošanu
diskotēkā un personīgi direktorei Aijai Voitiškei. 

Paldies Aivaram Čūrišķim par nesavtīgu palīdzību!   
Paldies sabiedrisko attiecību speciālistei Lāsmai Prandei, kas no-

tiekošo atspoguļo Aknīstes novada mājas lapā un vietējā laikrakstā.
Paldies vecākiem, kas atrada laiku, lai būtu kopā ar savām „at-

vasēm” un atbalstītu jaunatni viņu svētku dienā novadā! 
Paldies visiem, kas bijāt klāt, bet neesat pieminēti! Tikai salie-

dētā komandas darbā spējam izdarīt lielas lietas!  
Šī gada pasākums, liecina, ka novada jaunatnei tādi svētki ne-

pieciešami ar turpmāk! 
E.Ķiķēna. 

Aknīstes novada bērnu un jauniešu
pasākums „Nāc kopā ar mums!”
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Pēdējais mācību gada mēnesis mūsu skolā noslēdzies darbīgā no-
skaņā.  

Maija otrajā nedēļā skolā notika fotosesija, kurā katrs skolēns fo-
tografējās skolas apkārtnē, savām rokām izgatavoja rāmīti sesijas
laikā tapušajai bildītei, kuru pēc tam uzdāvināja savai māmiņai.

13. maijā ar Aknīstes novada pašvaldības atbalstu 5.-9. klašu sko-
lēni devās ekskursijā uz Tērveti, pa ceļam iegriežoties Jelgavā, ap-
skatot pilsētu un Jelgavas keramikas ražotni. Tur bija iespēja iepa-
zīties ar māla trauku tapšanas procesu un iegādāties māla traukus,
kuros ieguldīts liels roku darbs.

Savukārt 14. maijā ekskursijā uz Tērvetes dabas taku  devās pirm-
sskolas un 1.-3. klašu bērni, pirms tam Ausekļa dzirnavās apskatot
senos darbarīkus, lauksaimniecības mašīnas, dažādus senus sadzī-
ves priekšmetus.  Tērvetes dabas takā bērnus sagaidīja Pasaku Rūķis,
un ceļojums pa A. Brigaderes pasaku mežu varēja sākties. Pastaiga
bija gara, bet ļoti interesanta. Dienas beigās ekskursanti noguruši,
bet priecīgi atgriezās mājās.  Paldies šoferītim Ivaram par pacietī-
bu un atsaucību!

16. maijā skolas telpas piepildīja zvaniņa skaņas, jo 9. klases sko-
lēni pēc apsveikumu un laba vēlējumu saņemšanas devās uz pēdē-
jo klases stundu šajā skolā. Vakarā Gārsenes kultūras namā nāka-
mie absolventi rādīja skolotāja Guntara vadībā iestudēto izrādi
„Spociņu ziema”, pēc izrādes saņēma vecāku sarūpētos tradicionālos
gredzenus un lustīgi uzdejoja disenītē. Paldies dīdžejam Aigaram
par mūziku un Kristianai par atvēlētajām kultūras nama telpām.

23. maija pēcpusdienā skolas zālē pulcējās skolēnu vecāki, ku-
riem kā dāvanu par atbalstu un sadarbību bērni sniedza koncerti-
ņu. Mazi un lieli pašdarbnieki kopā dziedāja, dejoja, skaitīja dze-
joļus un spēlēja ludziņu. Skolēnus un viņu vecākus uzrunāja sko-
las direktore A. Baltmane.  Par piedalīšanos dzejas lasījumu kon-
kursā skolas mērogā bērniem pateicās skolotāja Aija, un katrs, kurš
nebija paslinkojis, tika pie diploma un maza saldumiņa.

29. maijā „Rūķi” un 1.-5. klašu bērni devās pārgājienā pa Zaļo
taku, atsvaidzinot dabaszinību, latviešu valodas un matemātikas stun-
dās gūtās zināšanas.

Pēdējo skolas dienu, protams, visi gaidīja ar lielu nepacietību.

Pirmsskolas grupiņai „Rūķīši” bija izlaidums, jo septembrī viņus
jau gaidīs skolas sols.  Pēc tam katrs skolēns saņēma liecību un de-
vās gatavoties tradicionālajai tūrisma stafetei. Katram 9. klases sko-
lēnam bija izveidota komanda no dažāda vecuma bērniem un vie-
na pieaugušā. Stafetes laikā bija jāprot šķērsot purvu, liet ūdeni, slē-
pot, pārvietoties laivā un pārvarēt dažādus šķēršļus. Sacensības no-
slēdzās ar diplomu pasniegšanu uzvarētājiem. Paldies tiesnešiem par
godīgu tiesāšanu un SIA  „Sūknis”  par saldajām balviņām.

Mācību gads noslēdzies, tomēr skolā darbs turpinās. 9. klases sko-
lēni kārto eksāmenus un gatavojas izlaidumam, kurš notiks  13. jū-
nijā plkst. 18.00 Gārsenes kultūras namā. Pie skolas tiek stādītas pu-
ķes, pļauts un  ravēts, lai mūsu pils arī vasaras brīvlaikā būtu skais-
ta gan pašiem, gan ciemiņiem.

Lai saulaina, laba un droša šī vasara !
Gārsenes pamatskolas kolektīvs

Maijs Gārsenes pamatskolā

Mācību gada noslēgumā Gārsenes pamatskolā  notika tradicio-
nālās tūrisma sacensības, kurās komandas organizēja 9. klases sko-
lēni. Šogad komandā bija jābūt diviem skolēniem no 1.- 3. klasei,
vienam skolēnam no 5.- 8. klasei un vienam pieaugušajam (vecā-
kam par 18 gadiem). 

30. maija rītā startam gatavas bija 6 komandas un varēja sākties
spraiga cīņa. Šajās sacensības svarīgākais nav ātrums, bet gan ko-
mandas dalībnieku saliedētība, saskaņota darbība, izpalīdzība.
Komandas distancē gaidīja dažādi pārbaudījumi un šķēršļi, kurus
bez soda punktiem pārvarēt ir diezgan grūti. Uzvarēt sacensībās va-

TRADICIONĀLĀS TŪRISMA
SACENSĪBAS GĀRSENES PAMATSKOLĀ
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rēja tā komanda, kuras vadītājs - 9. klases skolēns, kopā ar pieau-
gušo, vislabāk spēja vadīt un saskaņot savu komandu, izdomāt la-
bāko, bet nolikumam atbilstošu šķēršļu pārvarēšanas veidu. Bieži
vien steidzoties komandas pieļauj kļūdas un izredzes uzvarēt zūd.
Kā aizraujošs piedzīvojums, sevišķi jaunākajiem komandu dalīb-
niekiem, bija upes šķērsošana laivā.

Saliedētākā un visveiksmīgākā šī gada sacensībās izrādījās Elvja
Sineviča komanda ,,5 musketieri,, (8 min 17 sek)

Komandā startēja- Valters Tumens, Rinalds Pavlovs, Zigmunds
Krasovskis un pieaugušais- Dainis Kaders.

Otrā vieta- Megijas Mikitovas komandai ,, Kokgrauzēji,, (9 min
19 sek). Komandā piedalījās Samanta Sineviča, Raivis Grigorjevs,
Ieva Ivanova un pieaugušais Mārtiņš Barišņikovs.

Trešā vieta- Kaivas Caunītes komandai ,,Lāčplēša ordeņa kava-
lieri,, (10 min 2 sek) - Solveiga Sineviča, Niks Kaders, Dace
Jasinkeviča un pieaugušais  Baiba Vasiļjeva.

Mazliet pietrūka veiksmes Ruslana Ivanova komandai ,,5 si-
vēni,, (10 min 7 sek ), Elvitas Cvetkovas komandai ,,Sarkanie vil-
ki,, (12 min 26 sek), un Evitas Pliskas komandai ,,Tik tā,, (13 min
36 sek).

Sacensību laikā no līdzjutējiem un skatītājiem izveidojās vēl vie-
na komanda, kas izteica vēlēšanos piedalīties sacensībās, protams,
ārpus nolikuma. Tie bija mūsu skolas bijušie audzēkņi- Dainis, Kārlis,
Haralds, Elvis un Mārtiņš, kas gribēja pierādīt, ka, ņemot palīgā dzī-
ves pieredzi un domāšanu, var uzvarēt. Tas viņiem arī izdevās, dis-
tanci veicot tikai ar 3 soda punktiem un, līdz ar to, labāko kopējo
laiku (8 min 13 sek).

Noslēgumā gribu paslavēt 9. klases skolēnus, kas spēja noor-
ganizēt komandas, un novēlēt sekmīgi pabeigt nokārtot atlikušos

eksāmenus, visiem skolēniem- patīkami un sportiski pavadīt brīv-
laiku. 

Paldies visiem skatītājiem un līdzjutējiem, paldies bijušajiem sko-
las skolēniem un arī pieaugušajiem, kas neatteica devītajiem un pie-
dalījās sacensībās, paldies visiem tiesnešiem, kas palīdzēja noor-
ganizēt un novadīt šīs sacensības.

Liels paldies šo sacensību sponsoram SIA  ,,SŪKNIS,, īpašnie-
kam Ērikam Serafinovičam par balvām visām komandām.

Sacensību galvenais tiesnesis G. Geida

21. jūnijā, plkst.22.00 balle Aknīstes estrādē. Spēlē grupa
“Rasa”, ieeja- 3 eiro.

23. jūnijā
plkst. 11.00 Līgo sporta aktivitātes pie Aknīstes vidusskolas.

Būs alus dzeršanas sacensības un varēs vinnēt siera rituli dažā-
dās nenopietnās disciplīnās, kā arī pilnīgi nopietni uzspēlēt vo-
lejbolu(4:4).

plkst.19.00 Gārsenes kultūras namā dramatiskā kolektīva
pirmizrāde A. Banka

“Žņaudzavas zelts”, IEEJA- ziedojumi; 
plkst. 21.30 sumināsim Jāņus un Līgas, kursim Jāņu uguns-

kuru ,kāpsim umurkumurā, cienāsimies ar alu un sieru,  lustēsi-
mies kopā ar ”Robežpunkta” muzikantiem līdz rīta gaismai. 

23. jūnijā, plkst. 20:00, Jāņu ielīgošana Asares parkā.. 
Sumināsim Līgas un Jāņus, 
Karaoke visām paaudzēm, 
Jautrā loterija,  
Pie Jāņu ugunskura cienāsim ar alu un sieru..

Jūlijs: 
5. jūlijā, Asares kultūras namā Aknīstes novada Bērnības un

pilngadības svētki. Lūgums pieteikt dalībniekus līdz 26. jūnijam
zvanot pa tālr. 28390203 ( Madara)

19. jūlijā, Aknīstes novada svētki “Rotā saule”. Svētku pro-
grammā:

- Rīta skrējiens
- pušķošanās
- velosacensības
- motocilistu un frīkbaiku jeb  ērmriteņu parāde un paraug-

demonstrējumi
- piepūšamās atrakcijas
- ziepju gatavošanas darbnīca
- Aknīstes novadpētniecības muzejā izstāde ”Fotogrāfija kā vēs-

tures liecinieks” un tikšanās ar fotogrāfu Jāni Kurklieti
- svētku gājiens
- Aknīstes novada pašdarbības kolektīvu koncerts
- Grupas “Autobuss debesīs” koncerts
- Balle kopā ar grupu “Velves”

Aknīstes novada kultūras pasākumu
plāns jūnijā un jūlijā

Lūdzu pieteikt Aknīstes novada bērnus un jauniešus

„Bērnības un pilngadības svētkiem”, 
kuri notiks 2014. gada 5.jūlijā

Asares kultūras namā!

Pieteikšanās līdz 2014.

gada 26. jūnijam  –

mob.28657492
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Sagatavots preses relīzei

Viktors Zemgals
‘’Dziedāšana, cik vien sevi atceros, vienmēr bijis mans

lielākais dzīves aicinājums!’’

Šādus vārdus par sevi saka visiem labi pazīstamais, šarmantais un talantī-
gais dziedātājs un dziesmu autors Viktors Zemgals.

Mums visiem viņš ir labi pazīstams kā populārās grupas ”EOLIKA” da-
lībnieks, kā arī kā mēdiju seja, kad 1993.gadā viņš kļuva par ”laika veci” Latvijas
televīzijas raidījumā ”PANORĀMA”, kas pavēra iespēju pēc vairāku gadu pār-
traukuma atgriezties uz skatuves kā dziedātājam.

Kā populārākie no Viktora Zemgala pēdējo gadu hītiem, kas regulā-
ri skan Latvijas Radio-2 ēterā un lielākajos šlāgermūzikas pasākumos, vien-
nozīmīgi jāpiemin ir ”Magnolijas zieds”, ”Dāliju liesmās”, ”Sapnis”,
”Ragana”, ”Vasaras vīns”, ”Veltījums draugiem”, ”Es mīlu” (duetā ar
Samantu Tīnu), ”Jo tikai tu”, kā arī - ”Es rakstu vēstules” un ”Ir laiks
nosvinēt”, kas iedziedātas kopā ar Kanādā dzīvojošo latviešu izcelsmes
dziedātāju Sandru Maiju Ķuzi, un kur vēl daudzas citas, kas paliekoši
iekarojušas klausītāju sirdis pēdējo gadu laikā!

Tikšanās ar dziedātāju jums sagādās patīkamu ceļojumu iemīļoto melodiju
pasaulē, jautras sarunas un atbildes uz jūsu uzdotajiem jautājumiem.

Tiekamies 4. jūlijā plkst. 20.00 Aknīstes estrādē! Ieejas maksa EUR 3.00.

Aknīstes novada seniori 30. maijā organizēja pasākumu ar spor-
tiskām aktivitātēm. Pulcēšanās notika Gārsenē. Salīdzinājumā ar pa-
gājušo gadu, kad pasākums notika Asarē, kur piedalījās vairāk kā

80 dalībnieki, šogad dalībnieku skaits bija mazāks – 32, taču arī šis
pasākums bija izdevies. Tika pārstāvēti visi novada pagasti. Vecākajai
dalībniecei, kura piedalījās pasākumā ir 84 gadi.

Gārsenes kultūras nama vadītāja Kristiana Kalniete vadīja ek-
skursiju pa „Lutaušu” takām. Neskatoties uz cienījamo vecumu,
visi dalībnieki aizrautīgi sekoja līdzi. Dabas takās viņus gaidīja
„Sarkangalvīte un Vilks”, - Gārsenes pagasta pašdarbnieki de-
monstrēja amizantu izrādi par slavenajiem pasaku tēliem. Turpinot
pastaigu, no kāda kalna galotnes sirsnīgi sveicināja „Barons un
Baronese”, tika minētas mīklas par Gārsenes leģendām un stās-
tītas anekdotes. Pasākuma galapunkts bija estrāde, kur dalībnie-
kus gaidīja uzkodas un jauni uzdevumi. Turpinājās mīklu minē-
šana, dziesmu dziedāšana un dažādas atrakcijas, kā, piemēram, „čie-
kuru lasīšana”. 

Lai arī rīts bija apmācies, vēlāk ik pa laikam arī uzspīdēja sa-
ulīte, kas radīja vēl patīkamāku gaisotni. Mēs varam lepoties ar no-
vada senjoriem, kas atbalsta veselīgu dzīvesveidu, izmanto iespē-
ju izkustēties un ir daļa no Aknīstes novada kultūras dzīves veido-
tājiem. Novēlot viņiem veselību, izturību, dzīvesprieku un tikšanos
jaunos pasākumos!

E. Pāvulāne

Senjori sporto un atpūšas
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SIA “Aknīstes Pakalpojumi” paziņojums
SIA “Aknīstes Pakalpojumi” ir pabeigusi projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes pilsētā, 2.kārta”, līguma Nr.

3DP/3.4.1.1.0/11/AP/A/CFLA/148/025, realizāciju, kura laikā tika izbūvēti maģistrālie ūdensvada un kanalizācijas tīkli pa Augšzemes
ielu, posmā no Dienvidsusējas tilta līdz Annas ielai, un Dzirnavu ielu, posmā no krustojuma ar Augšzemes ielu līdz īpašumam Dzirnavu
ielā 21, ar pievadiem līdz pieguļošo  īpašumu robežām.

SIA “Aknīstes Pakalpojumi” aicina dzīvojamo namu īpašniekus, līdz kuru īpašumu robežām izveidoti pievadi, ierīkot ūdens-
vada un kanalizācijas pieslēgumus. Lai to izdarītu, vispirms ir jāsaņem tehniskie noteikumi no SIA “Aknīstes Pakalpojumi”. 

Neskaidrību gadījumā vērsties pie SIA “Aknīstes Pakalpojumi” valdes locekļa Aleksandrs Vītola personīgi vai pa tālruni 26426362.

SIA “Aknīstes pakalpojumi”
valdes loceklis   A.Vītols

Ikviens no mums ir atkritumu radītājs. Lai radītie atkritumi ne-
ietekmētu mūsu dzīves kvalitāti, tie ir jāapsaimnieko atbilstoši vi-
des aizsardzības prasībām. Ar sadzīves atkritumu apsaimniekoša-
nu Aknīstes novadā nodarbojas SIA „EKO LATGALE”.

Lai iesaistītos atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, ikvienam at-
kritumu radītājam vai valdītājam, neatkarīgi no tā, vai tā ir juridis-
ka vai fiziska persona, ir jānoslēdz līgums ar atkritumu apsaim-
niekotāju.

Pamatojoties uz 23.04.2014. Aknīstes novada pašvaldības lē-
mumu Nr.6, Aknīstes novada teritorijā līdz 2014.gada 01.jūli-
jam noteikts pārējas periods jaunu līgumu noslēgšanai (pār-
slēgšanai). Tas nozīmē, ka pēc 1.jūlija  atkritumu apsaimniekotājs
SIA „EKO LATGALE” veiks atkritumu apsaimniekošanu ti-
kai pēc parakstīta līguma saņemšanas.      

Kas jādara, lai noslēgtu vai pārslēgtu līgumu?

Individuālo māju īpašniekiem vai lietotājiem līgums ir jānoslēdz
par regulāru atkritumu savākšanu konteineros vai marķētos maisos
ar atkritumu apsaimniekotāja logo. Lai noslēgtu/pārslēgtu līgumu
par atkritumu apsaimniekošanu, individuālo māju īpašniekiem vai
lietotājiem sākot ar 10.06.2014. jāierodas pagasta pārvaldē (Aknīstē,
Gārsenē vai Asarē), līdzi ņemot īpašumtiesību un personas aplie-
cinošus dokumentus. 

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem vai
lietotājiem līgums par norēķiniem par atkritumu apsaimniekoša-
nu ar atkritumu apsaimniekotāju jānoslēdz par katru īpašumā vai
lietošanā esošo dzīvokli. Izņemot atsevišķas daudzdzīvokļu dzī-
vojamās mājas, kur nama apsaimniekotājs norēķinās par visu māju
kopumā, pārējo dzīvokļu īpašniekiem vai lietotājiem ar atkritu-
mu apsaimniekotāju līgums jāslēdz un par pakalpojumu jānorē-
ķinās patstāvīgi, jo šajā gadījumā maksājums par atkritumu ap-
saimniekošanu nav iekļauts nama apsaimniekošanas maksā. Lai
noslēgtu līgumu par norēķiniem par atkritumu apsaimniekošanu,
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem vai lieto-

tājiem jāierodas pagasta pārvaldē, līdzi jāņem īpašumtiesību, per-
sonas apliecinošus dokumentus, kā arī izziņu par deklarēto per-
sonu skaitu dzīvoklī. Jāņem vērā, ka maksājums par atkritumu ap-
saimniekošanu ir atkarīgs no dzīvoklī pierakstīto / deklarēto per-
sonu skaita. Ja no līguma noslēgšanas brīža ir mainījies personu
skaits vai kāda no personām atrodas prombūtnē (mācības, darbs
citā pilsētā u.c. iemesli), par to jāinformē atkritumu apsaimnie-
kotājs, iesniedzot atkritumu apsaimniekotāja klientu apkalpoša-
nas daļai skaita izmaiņu vai prombūtnes apliecinošus dokumen-
tus. Par izmaiņām jāinformē savlaicīgi- mēneša laikā no izmai-
ņu brīža. Tāpat atkritumu apsaimniekotājs ir jāinformē par īpa-
šumtiesību vai lietošanas tiesību izbeigšanos. Jaunajiem dzīvokļa
īpašniekiem vai īrniekiem pienākums slēgt līgumu rodas ar īpa-
šumtiesību vai lietošanas tiesību iegūšanas brīdi.

Namu apsaimniekotājiem līgums ar atkritumu apsaimniekotāju
dzīvokļu īpašnieku vārdā jāslēdz par atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojuma organizēšanu, nodrošinot apsaimniekošanā esošajām
mājām nepieciešamo konteineru skaitu, konteineru novietošanas vie-
tu un brīvu atkritumu apsaimniekotāja transportlīdzekļu piekļuvi kon-
teineram, tai skaitā sniega tīrīšanu.

Vēršam uzmanību, ka, nenoslēdzot līgumu par atkritumu ap-
saimniekošanu vai pārkāpjot citus saistošo noteikumu „Par sadzī-
ves atkritumu apsaimniekošanu Aknīstes novada administratīvajā
teritorijā” punktus, atkritumu radītājam vai valdītājam var tikt pie-
mērots administratīvais sods.

Marķēta maisa 150 l tilpumā vērtība – EUR 2,92 (t.sk. PVN).
Maisu skaits vienam namīpašumam nav ierobežots. 

Konteinera 140 l tilpumā vērtība – EUR 25,40 (t.sk. PVN).
Konteinera 240 L tilpuma vērtība – EUR 38,40 (t.sk. PVN).

Sīkāku informāciju par atkritumu apsaimniekošanu Aknīstes
novadā var saņemt SIA „EKO LATGALE” Dunduru ielā 13a,
Daugavpilī vai pa tālr.65438392, 26800650, vai rakstot uz e-pa-
stu ekolatgale@apollo.lv.

Paziņojums par nepieciešamību noslēgt (pārslēgt) sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas līgumus ar atkritumu apsaimniekotāju 

SIA „EKO LATGALE” 
(LV41503024980, Dunduru iela 13a, Daugavpils, LV-5417, 

tālr.654-38392, 26800650, ekolatgale@apollo.lv)
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Konkurss „Sējējs 2014”
Konkursam „ Sējējs 2014” tika izvirzīts SIA „Slaides” īpašnieks

Ainis Čāmāns. Ainis apsaimnieko 500 ha zemes, pamatnozare ir graud-
kopība. Saimniecība tika dibināta 2004. gadā ar platību-20 ha. Laika
gaitā tika paplašināts tehnikas parks. Šobrīd darbojas kalte un ir re-
konstruēta graudu tīrīšanas, uzglabāšanas noliktava. Nupat top jaunās
darbnīcas. Saimniecības attīstībai, sadarbojoties ar LLKC nodaļu tiek
piesaistīti ES līdzekļi. Patstāvīgi darbs tiek nodrošināts 5 strādniekiem. 

Ainis Čāmāns ir Zemnieku Saeimas biedrs. Regulāri apmeklē se-
minārus un mācības, kā arī pieredzes braucienos gūst zināšanas. Gan
2013. gadā novada Lauku dienā, gan šā gada sākumā graudaudzētā-
ju mācībās, Ainis rādīja savus laukus un ar speciālistiem diskutēja re-
konstruētajā kaltē. Dalība konkursā „Sējējs-2014”nav tikai gods, bet
tas ir papildus darbs, jo jārēķinās ar to, ka brauks komisijano Zemkopības
ministrijas un LLKC centra, vērtēs laukus un ražošanu .

Paldies Ainim par dalību šajā konkursā, kā arī novēlēsim veiksmi.
Lauku attīstības konsultante-I.Butkus. 

Valsts Lauku Tīkla atbalstītajā pieredzes braucienā par tēmu-il-
glaicīga mežu apsaimniekošana un izlases cirtes, tika apmeklētas
Latvijas Dabas Fonda demonstrējamās saimniecības. Tās bija Kalna
Gavieši - Amatas novadā un Lejas Kleperi – Smiltenes novadā.
Saimniecībā Kalna Gavieši notika Jāņa Rozīša lekcija. Tajā iepa-
zināmies ar nekailcirtes meža apsaimniekošanas pamatojumu, gan
no ekonomiskā, gan ekoloģiskā , gan tautsaimnieciskā viedokļa. Tāpat
tikām iepazīstināti ar likumdošanas bāzi, lai šādi saimniekotu. Par
šiem jautājumiem izvērtās plašas diskusijas, sevišķi par šādas sa-
imniekošanas ekonomiskajiem aspektiem un nepieciešamajām iz-
maiņām likumdošanā.

Arī saimniekojot bez kailcirtēm, var būt atšķirīga pieeja. Par to
varēja pārliecināties saimniecību „Kalna Gavieši” un „Lejas Kleperi
„saimniecību mežos.  Tur par mežu apsaimniekošanu stāstīja sa-
imniecību īpašnieki. „Kalna Gaviešos” īpaša uzmanība tiek pievērsta
ekonomikai un no meža cenšas iegūt maksimālus ienākumus ar mi-
nimālu piepūli, kas arī veiksmīgi tiek realizēts.”Lejas Kleperos” sa-
imnieks daudz uzmanības pievērš ekoloģiskās daudzveidības sa-

glabāšanai mežā. Te varēja redzēt gan 100 gadu un vecas vismaz
30 metru augstas bērzu audzes, gan milzīgas, ar piepēm apaugušas
apses audzes, kuras no ekonomiskā viedokļa jau sen vajadzēja iz-
cirst. 

Visi brauciena dalībnieki atzina, ka tādu saimniekošanas meto-
di redz pirmo reizi. Tika iegūta vērtīga pieredze, ko izmantot mežu
apsaimniekošanā turpmāk. Brauciena dalībnieki izteica vēlmi ap-
meklēt mežsaimniecības arī citos novados. Šajā braucienā uzska-
tāmi bija redzams, ka katram saimniekam ir sava individuālā pie-
eja un redzējums par nekailcirtes mežsaimniecībām. 

Lai izšķirtos par šo apsaimniekošanas veidu ekonomisku pa-
matojumu šādās saimniecībās, vajadzētu veikt ilglaicīgo pētījumu
uzskaiti, lai ar aprēķiniem būtu iespējams salīdzināt nekailciršu mež-
saimniecību un tradicionālo –kailciršu mežsaimniecību ekonomis-
kos rādītājus. Kā, piemēram, peļņa, koksnes pieaugumu gadā uz m2un
ha.

Braucienu organizēja Lauku attīstības konsultante I.Butkus un
Tautsaimniecības komitejas loceklis A.Zībergs.

Aknīstes un apkārtējo novadu mežu īpašnieki izmantoja
iespēju piedalīties pieredzes braucienā uz Vidzemes

mežsaimniecībām

”Adatiņu” pasākums
Aknīstē

7.maija pēcpusdienā interešu kopa „Adatiņas” aicināja viesus no
sava un kaimiņu novadiem uz pasākumu, kura papildinājums bija
plaša rokdarbu izstāde. Divpadsmit „Adatiņu” kundzēm garie zie-
mas vakari tika aizvadīti čaklā darbā. Par paveikto un nākotnes vī-
zijām pasākuma atklāšanā viesus uzrunāja „Adatiņu” vadītāja Anna
Žindiga. Pateicības vārdi par padomiem un atbalstu tika veltīti Līvijai
Štolniecei, rokdarbniecēm no Ogres un Zasas, kā arī katrai intere-
šu kopas dalībniecei. Vakara gaitā skanēja ansambļa „Viotonika”
dziesmas. Pateicībā par noskaņas radīšanu dziedātājām tika dāvi-
nātas „Adatiņu” veidotas piespraudes.

Īpaši atzīmējams tas, ka tapuši cimdi un zeķes ar Aknīstei rak-
sturīgu krāsu salikumu- zils ar baltu, kas ir pierādīts kopš 19.gs. Arī
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Etnogrāfijas nodaļas vadītāja
I.Ziņģīte, sarunā ar Aknīstes tūrisma darba vadītāju Līgu
Jaujenieci ir atzinusi, ka zila/balta kompozīcija ir mūsējā, nekur ci-
tur Latvijas teritorijā tā nav. Vēlāk, pēc 19.gs., protams, notika pār-
precēšanās, saimnieku meklēšana, kalpu pārvietošanās no vietas uz
vietu, tad ienāca arī brūnais, zaļais, dzeltenais krāsu tonis –ietek-

me no Lietuvas puses.Zili- baltos rakstos cimdi un zeķes tika dā-
vināti Aknīstes tūrisma punktam un novadpētniecības muzejam.

.L. Jaujeniece Dabas muzeja meistarklasēs uzzinājusi interesantu
nostāstu par zilā krāsas toņa iegūšanu.

Lūk: „Baltais bija dabīgā aitas vilnas baltumā, nekas speciāli bal-
tāks netika darīts; savukārt, zilo ieguva šādi - uzaudzē suņu mēle-
ni (augs ), to nopļauj, silē sakapā ar biešu lapu kapājamo, visa ģi-
mene lielāko vasaras daļu dodas pačurāt uz šo sili, smaka rodas ne-
žēlīga, jo mēlene pūst, sačurātais arī piedod savu artavu vispārējam
aromātam. Procedūra tāda, ka kaimiņi attiecīgam vējam pūšot, zi-
nāja, kurā mājā būs zilā dzija... Tad, kad viss ir labi pārsmirdējis,
tad drosmīgāka no sievām atrotīja piedurknes un metās tajā zam-
pā iekšā, lai sataisītu pikas. Pikas salika saulē, lai izkalst kā tēja.
Kad izkalta, tad vairs no smakas nebija ne miņas. Vēlāk visas pi-
kas slaidi sameta ūdenī un novārīja kreptīgu tēju, nokāsa, lai nav
biezumu un mērca iekšā balto dziju - taču tas ūdens nebija zils. Dzijas
krāsošanai bija jānotiek īpaši saulainā laikā, citādi nekā... - jo tikai
izvelkot dziju no tās tējas un purinot saules gaismā tā pamazām ie-
guva zilo toni, ja gribēja košāk zilu, tad mērca atkārtoti un vēlreiz
purināja saulē.”

Izstāžu telpā skatāms plašs rokdarbu klāsts. Iespējams arī iegā-
dāties kādu sev tīkamu darinājumu. Lai arī gadu mija vēl aiz kal-
niem, taču arī Ziemassvētku labdarības akcijai grozs pamazām pil-
dās ar čībām un zeķēm.
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„Adatiņu „kundzes jau otro gadu saņem finansējumu
no Nīderlandes fonda KNHM . Šogad par piešķirto naudu tiks ie-
gādātas dzijas. 

Interešu kopas vadītāja Anna Žindiga lielu paldies saka „Adatiņu”
komandai par radošām idejām, lielo darbu un kopā būšanu, kā arī
Aknīstes novada Domei par atbalstu.

Sportiskajās aktivitātēs piedalījās jaunieši, kuriem patīk aktīvi
pavadīt savu brīvo laiku. Pasākumā piedalījās piecas komandas un
katrā komandā bija pieci dalībnieki. Dalībnieku vecums un dzimums
komandās bija dažāds, - startēja gan jauktās komandas, gan viena
meiteņu komanda. Piektdienas vakarā, kad mācību un darba nedē-
ļa bija noslēgusies, 20:00 pie novada domes pulcējās dalībnieki, pa-
sākuma organizatori un tiesneši - Aiga Andruškeviča, Aknīstes vi-
dusskolas sporta skolotāja Olita Treine  informēja dalībniekus par
noteikumiem un uzdevumiem. Jānis Ķipāns bija parūpējies par pa-
tīkamas atmosfēras radīšanu un uzstādīja fona mūziku, kuras pa-
vadījumā tika gaidītas instrukcijas un starts. 

Komandu uzdevums bija, vadoties pēc dotās kartes, atrast atzī-
mētos kontrolpunktus, iegūt kontrolpunktu tiesnešu parakstus un pa-
veikt to pēc iespējas īsākā laika posmā. Uzdevums tika sarežģīts –
norādītajiem kontrolpunktiem tika noteikts 50 m rādiuss, kas lika
dalībniekiem izveidot stratēģisku plānu šo punktu meklēšanā. Maršruts
bija Aknīstes pilsētas ietvaros, bet dalībnieki, vēloties iegūt pēc ie-

spējas labāku rezultātu un papildus emocijas, izvēlējās brist cauri
gravām un skriet pāri laukiem. Starts un finišs bija pie novada do-
mes. Laika apstākļi bija nedaudz apgrūtinoši, jo karstumā skriet ir
grūtāk, bet vakara gaitā laiks kļuva vēsāks un dalībnieki, pasāku-
mam beidzoties, varēja izbaudīt tik ļoti patīkamo vakara vēsumu.
Kopumā piedalījās Aknīstes vidusskolas audzēkņi un absolventi, bija
arī meiteņu komanda, kuras dalībnieces bija arī no citiem pagastiem. 

. Atsauksmes, jauniešu vidū, ir pozitīvas, kas mudina rīkot šī pa-
sākuma turpinājumu citā vietā un varbūt arī nedaudz citā kontek-
stā, piemēram, kā tas notiek jaunsargu nometnēs – mežā. Jaunieši,
būsim aktīvi un izmantosim savu brīvo laiku lietderīgi. Vasara – tas
ir laiks, kad ir daudz iespēju  atpūsties brīvā dabā. Arī es, piedalo-
ties šajā pasākumā, guvu patīkamas emocijas un aicinu ik vienu jau-
nieti piedalīties novada kultūras dzīvē, padalīties ar idejām jaunu
pasākumu rīkošanā. Kopā mēs varam un kopā mums izdodas!  

Evita Pāvulāne

Nakts orientēšanās Aknīstē

15. maijā ar sportiskām aktivitātēm un kopā būšanu Aknīstes
novadā tika atzīmēta starptautiskā ģimenes diena. Apvienoto Nāciju
Organizācija Starptautisko ģimenes dienu sāka atzīmēt jau pirms 20
gadiem, bet Latvijā šo dienu svin kopš 2008. gada, lai ikviens aiz-
domātos par ģimeni kā nozīmīgu vērtību un tās lielo nozīmi cilvē-
ku ikdienā, attiecībās un dzīvē, kā arī vairāk laika un uzmanības vel-
tītu saviem ģimenes locekļiem.  Pagājušajā gadā Aknīstes novada
pašvaldība veselības veicināšanas funkciju novadā deleģēja bied-
rībai „Manai mazpilsētai Aknīstei”. Tika izveidota veselības veici-
nāšanas darba grupa, kura aktīvi iesaistījās dažādu pasākumu or-
ganizēšanā. 

Un tā saulainajā ceturtdienas pievakarē Asares pagasta Ancenes
ciemā biedrība ”Manai mazpilsētai Aknīstei”, sadarbībā ar Aknīstes
novada pašvaldību organizēja novada ģimeņu sporta spēles. Ancenes
ciems tika īpaši  izvēlēts, jo tas atrodas attālāk no novada centra.
Pasākuma mērķis bija parādīt ciešo saikni starp vairākām paaudzēm.
Piedalījās piecas komandas- Berkmaņu, Kļavinsku, Čāmānu,
Iesalnieku un Elkšņu ģimenes. Arī skatītāju un līdzjutēju netrūka.
Ģimenes dienas pasākumu atklāja biedrības” Manai mazpilsētai
Aknīstei” valdes priekšsēdētāja Skaidrīte Medvecka. Ancenes ie-
dzīvotāja, deputāte un pasākuma atbalstītāja Valentīna Čāmāne vē-
lēja veselīgu sacensības garu un jauku atpūtu. Pateicība Asares pa-
matskolas skolotājiem un skolēniem, kuri sniedza priekšnesumu.
Par sportiskajām aktivitātēm rūpējās kultūras darbinieces Kristiana,

Aiga un Madara. Stafetes un disciplīnas bija organizētas pārdomā-
ti, lai pa spēkam būtu, gan vecvecākiem, gan mazbērniem, jo ko-
mandu veidošanas princips bija- dažādas paaudzes.

Noslēgumā uzvarētāji saņēma kausus, bet torte tika katrai komandai.
Sportiskās dienas noslēgumā visiem garšoja SIA ”Siliņi” sarūpē-
tā zirņu biezputra.

L. Prande

Ģimenes dienas pasākums Aknīstes novadā
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Šogad no lielākiem ceļu remontiem ir plānoti grants segas at-
jaunošana autoceļiem Kapteiņi – Dominieki, Jansoni –Aveni un Braži
– Urbāni. Pārējie ceļi tiks laboti pēc vajadzības. Lūgums iedzīvo-
tājiem neapstrādāt laukus ļoti tuvu ceļa malām, jo tas apgrūtina ceļu
uzturēšanu un kopšanu. 

Iedzīvotājiem, kam ir pieejama kopējā kanalizācijas sistēma lū-
gums tualetes podā nemest higiēnas priekšmetus, saimniecības at-
kritumus un citas lietas, kas var nosprostot kanalizācijas caurules. 

Asares ūdenssaimniecības projekts tuvojas noslēgumam.
Projekta ietvaros ir izbūvētas jaunas attīrīšanas iekārtas un kanali-
zācijas tīkls. 

Lūgums iedzīvotājiem sekot saviem mājdzīvniekiem līdzi un sa-
kopt aiz viņiem.

Ja rodas kādi jautājumi vai ierosinājumi, kā arī, ja ievērojat kādu
bojājumu uz pagasta ceļiem zvanīt tel. nr. 26401153, Kristaps .

Asares pagasta pārvaldes vadītājs Kristaps Tēts

Asares pagasta pārvalde informē...

Bāriņtiesas prioritāri nodrošina bērna
vai aizgādnībā esošās personas personis-
kās un mantiskās intereses un uz bāriņtiesu
būtu nepieciešams doties, ja:

ir pamatotas aizdomas, ka bērns cieš no
vecāku vai citu personu vardarbības;

bērns atrodas viņa veselībai un dzīvībai bīs-
tamos apstākļos;

bērns palicis bez vecāku aprūpes un gā-
dības vai vecāki slikti izturas pret viņu;

nepieciešama bāriņtiesas piekrišana, lai rī-
kotos ar nepilngadīgā bērna mantu;

pilngadīga persona vēlas uzņemties rūpes
par bērniem, kuri atrodas bērnu aprūpes ie-
stādē(bērnu namā), kļūstot par aizbildni, adop-
tētāju, audžuvecāku vai uzticības personu;

nepilngadīgajai piedzimst bērns, kuram ie-
ceļams aizbildnis līdz mātes pilngadībai;

nepilngadīgais ir pietiekami pastāvīgs, spēj
sevi nodrošināt un vēlas, lai viņu atzīst par
pilngadīgu pirms 18 gadu vecuma sasnieg-
šanas u.c.

Bāriņtiesa savas kompetences ietvaros:
pārzina pašvaldības teritorijā aizbildnības,

aizgādnības un adopcijas lietas;
izskata sūdzības un iesniegumus par ve-

cāku, aizbildņu un aizgādņu rīcību, ieceļ un
atceļ aizbildņus;

aizstāv bērnu personiskās un mantiskās in-
tereses attiecībās ar vecākiem un citām per-
sonām;

piedalās lietu izskatīšanā tiesā un dod sa-
vus atzinumus;

sadarbojas ar veselības aprūpes, izglītības,
sociālās palīdzības un policijas iestādēm.

Pieņemšanas laikos, to iepriekš saskaņo-
jot var iepazīties ar bāriņtiesas lietvedībā eso-
šajiem lietas materiāliem. Šāda iespēja ir se-
kojošām personām:

- konkrētā administratīvā procesa dalībnieki
un lietā pieaicināts tulks, ja no administratī-

vās lietas dalībnieka saņemts attiecīgs ie-
sniegums, - ar konkrētās lietas materiāliem;

- prokurors, inspekcijas inspektors vai cita
inspekcijas direktora norīkota amatpersona
– ar visu bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu ma-
teriāliem.

Iepazīšanās ar lietas materiāliem notiek bā-
riņtiesas telpās bāriņtiesas darbinieka klāt-
būtnē. Dienā, kad lietu izskata bāriņtiesas sēdē,
iepazīšanos ar lietas netiek nenodrošināta.

Bāriņtiesa Civillikumā un Bāriņtiesu li-
kumā noteiktajos gadījumos, Aknīstes no-
vadā deklarētajiem iedzīvotājiem sniedz
palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā
par mantojuma apsardzību, kā arī izda-
ra apliecinājumus un pilda citus uzdevu-
mus, kas juridiskā spēka ziņā pielīdzinā-
mi notariālajiem apliecinājumiem, par ku-
riem valsts nodevas tiek iemaksātas novada
domes kasē.

• darījuma akta projekta sagatavošana, ja
darījuma summa nepārsniedz Ls 6000,- (valsts
nodeva 11,38 EUR);

• darījuma akta apliecināšana, ja darījuma
summa nepārsniedz Ls 6000,- (valsts node-
va 7,11 EUR);

• testamenta sastādīšana vai atsaukšana
(valsts nodeva 18,50 EUR);

• testamenta pieņemšana glabāšanā (valsts
nodeva 34,15 EUR);

• pilnvaras (izņemot universālpilnvaru) vai
pilnvaras atsaukuma sagatavošana (valsts no-
deva 4,27 EUR);

• pilnvaras apliecināšana (valsts nodeva
2,85 EUR);

• paraksta īstuma apliecināšana uz doku-
menta (valsts nodeva 2,85 EUR);

• dokumenta kopijas apliecināšana (valsts
nodeva par katru lappusi 0,43 EUR);

• paraksta apliecināšana uz nostiprināju-
ma lūguma (valsts nodeva 4,27 EUR);

• mantojuma saraksta sastādīšana pēc tie-
sas vai notāra pieprasījuma (valsts nodeva
48,38 EUR)

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 60. pantu,
apliecinājumus un citus uzdevumus pilda bā-
riņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas priekš-
sēdētājas vietniece.

Personas, kuras griežas Bāriņtiesā, lai veik-
tu kādu no augstākminētajiem pakalpojumiem,
uzrāda personu apliecinošu dokumentu
(pasi vai personas apliecību) un nepiecieša-
mos dokumentus, piemēram, dzīvesvietas dek-
larācijas izziņu, dzimšanas, miršanas vai lau-
lības apliecību, īpašumu pierādošus doku-
mentus u.c.

Atkarībā no noslogotības, dokumentu no-
formēšana un izsniegšana var nenotikt pie-
prasījuma izdarīšanas dienā, jo bāriņtiesa prio-
ritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējī-
gas personas tiesību un tiesisko interešu aiz-
sardzību.

Atgādināšu, ka bāriņtiesā apmeklētā-
jus pieņem sekojošos laikos:

Aknīstē, Skolas ielā 7, 21. kabinetā
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Aija Dronka

Pirmdien 8:00-12:00, 12:30-17:00 
Trešdien 12:30-17:00
Piektdien 8:00-12:00

Gārsenes pagastā, ”” bāriņtiesas priekš-
sēdētājas vietniece Gita Loča

Otrdien 13:00-16:00
Ceturtdien 8:30-12:00

Asares pagastā, ”Tempļi”, bāriņtiesas
priekšsēdētājas vietniece Gita Loča

Otrdien 8:30-12:00
Ceturtdien 13:00-16:00

Bāriņtiesas telefoni 65237761, 28682433,
e-pasts: barintiesa@akniste.lv

Bāriņtiesa informē...

Dati no www.cvk.lv 
Balsstiesīgie: 2379
Nobalsojušie: 576
Derīgas vēlēšanu aploksnes: 575
Derīgas vēlēšanu zīmes: 569
Grozītās zīmes: 438
Negrozītās zīmes: 131
Dati par Aknīstes, 
Asares 
un Gārsenes iecirkņiem

Eiropas 2014. gada 
Parlamenta vēlēšanu
provizoriskie rezultāti 

Aknīstes novadā
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------ 
Eiropas 2014. gada Parlamenta v l šanu provizoriskie rezult ti Akn stes novad  

 Dati no www.cvk.lv  

Balssties gie: 2379 
Nobalsojušie: 576 
Der gas v l šanu aploksnes: 575 
Der gas v l šanu z mes: 569 
Groz t s z mes: 438 
Negroz t s z mes: 131 
Dati par Akn stes,Asares un G rsenes  iecirk iem 
 
Sar.nr. Saraksts 

   
Z mes Procenti Groz t s 

z mes 
Negroz t s 
z mes 

1. "Saska a" soci ldemokr tisk  partija 12 2.09% 9 3 
2. Politisk  partija "Alternative" 4 0.7% 3 1 
3. Latvijas Soci ldemokr tisk  

str dnieku partija 
4 0.7% 1 3 

4. "Par prezident lu republiku" 0 0% 0 0 
5. Latvijas Atdzimšanas partija 8 1.39% 4 4 
6. Krist gi demokr tisk  savien ba 0 0% 0 0 
7. "SUVERENIT TE" 0 0% 0 0 
8. Latvijas Re ionu Apvien ba 9 1.57% 6 3 
9. Za o un Zemnieku savien ba 91 15.83% 52 39 
10. Latvijas Soci listisk  partija 10 1.74% 8 2 
11. Partija "VIENOT BA" 361 62.78% 307 54 
12. "Latvijas Krievu savien ba" 2 0.35% 2 0 
13. "Latvijas att st bai" 10 1.74% 6 4 
14. Nacion l  apvien ba "Visu Latvijai!"-

"T vzemei un Br v bai/LNNK" 
58 10.09% 40 18 

-------------- 
 
Domes deput tu tikšan s ar iedz vot jiem 
 
Akn stes novad  -Asar , G rsen  un Akn st  13.maij  notika novada deput tu 

un iedz vot ju sapulces, kur s piedal j s ar  atkritumu apsaimniekošanas uz muma 
SIA „Ekolatgale” valdes loceklis Ain rs Veliks. Taj s tika mekl tas atbildes ne tikai 
uz iedz vot ju uzdotajiem jaut jumiem, bet ar  deput ti izteica savus priekšlikumus. 

Sapulces atkl šan  visi kl tesošie tika iepaz stin ti ar Akn stes novada domes 
deput tiem. T l k sekoja SIA „Ekolatgale” p rst vja runa. Taj  vi š atkl ja k das b s 
gaid m s izmaksas atkritumu apsaimniekošanai. L dz š  gada 1.j lijam tarifs 
nemain sies, bet p c nor d t  termi a b s izmai as izmaks s. K  ar  b s j p rsl dz 
l gumi ar šo uz mumu. Pagaid m nav zin mi konkr ti datumi, par to kad tieši un kur 
var s šos l gumus p rsl gt, tom r A. Veliks zi oja, ka datumi tuv kaj  laik  tiks 
saska oti ar pašvald bu un iedz vot ju iev r bai b s izlikti pazi ojumi ar nor d tajiem 
datumiem. 

SIA „Ekolatgale” p rst vis past st ja pl not s izmai as atkritumu sav kšanas 
noris s un izmaks s. B tiskas izmai as ir atkritumu apsaimniekošanas samaksas 
k rt b . L dz šim t  ir bijusi viena konstanta summa, ko maks j m par vienu deklar to 
personu un var j m veikt priekšapmaksu 3 m nešiem, bet p c 1.j lija nauda tiks 
iekas ta p c atkritumu daudzuma (m3). A. Veliks papildin ja, ka šiš izmai as ir 

Aknīstes novadā -Asarē, Gārsenē un Aknīstē 13.maijā noti-
ka novada deputātu un iedzīvotāju sapulces, kurās piedalījās arī
atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma SIA „Ekolatgale” val-
des loceklis Ainārs Veliks. Tajās tika meklētas atbildes ne tikai
uz iedzīvotāju uzdotajiem jautājumiem, bet arī deputāti izteica
savus priekšlikumus.

Sapulces atklāšanā visi klātesošie tika iepazīstināti ar Aknīstes
novada domes deputātiem. Tālāk sekoja SIA „Ekolatgale” pār-
stāvja runa. Tajā viņš atklāja kādas būs gaidāmās izmaksas at-
kritumu apsaimniekošanai. Līdz šī gada 1.jūlijam tarifs nemai-
nīsies, bet pēc norādītā termiņa būs izmaiņas izmaksās. Kā arī
būs jāpārslēdz līgumi ar šo uzņēmumu. Pagaidām nav zināmi kon-
krēti datumi, par to kad tieši un kur varēs šos līgumus pārslēgt,
tomēr A. Veliks ziņoja, ka datumi tuvākajā laikā tiks saskaņoti
ar pašvaldību un iedzīvotāju ievērībai būs izlikti paziņojumi ar
norādītajiem datumiem.

SIA „Ekolatgale” pārstāvis pastāstīja plānotās izmaiņas at-
kritumu savākšanas norisēs un izmaksās. Būtiskas izmaiņas ir
atkritumu apsaimniekošanas samaksas kārtībā. Līdz šim tā ir bi-
jusi viena konstanta summa, ko maksājām par vienu deklarēto
personu un varējām veikt priekšapmaksu 3 mēnešiem, bet pēc
1.jūlija nauda tiks iekasēta pēc atkritumu daudzuma (m3). A. Veliks
papildināja, ka šiš izmaiņas ir sakarā ar grozījumiem likumā un
MK noteikumos. Privātmājām būs iespēja izvēlēties vai iegādāties
atsevišķu konteineri vai arī pirkt lielos, 150 L, maisus ar uzņē-
muma logo, kurš maksās apmēram 2,82 eiro. Un arī šo maisu sa-
vākšanas laiks tiks precizēts, iespējams, ka arī šajā sfērā būs iz-
maiņas. Daudzdzīvokļu mājām arī būs jāpārslēdz līgumi ar šo
uzņēmumu, tajā būs jāuzrāda deklarēto cilvēku skaitu. SIA
„Ekolatgale” turpmāk piefiksēs konkrētu atkritumu daudzumu
uz katru daudzdzīvokļu namu. Gadījumā, ja kāds ir deklarēts dzī-
voklī, bet jau ilgstoši tajā nedzīvo, ir jāuzrāda atbilstošs doku-
ments, kas šo faktu pierāda (dzīvo, strādā ārzemēs).

Sapulces turpinājās ar katra deputāta runu, jautājumiem, ie-
rosinājumiem. Domes priekšsēdētāja Vija Dzene informēja par
budžeta sadalījumu, uzsāktajiem un plānotajiem darbiem. Kā vie-
nu no lielākajiem darbiem Aknīstē minēja Augšzemes ielas re-
konstrukciju. Ir paveikti ūdens apsaimniekošanas projekti Aseres

un Gārsenes ciemos, izveidots Senjoru dienas centrs, veikts re-
kultivēto atkritumu izgāztuvju monitorings, un Aknīstes vidus-
skolā, zēnu darbmācības kabinetā, ir uzstādīti jauni darba gal-
di. Plānotie darbi : uzbrauktuves iekārtošana pie Aknīstes estrādes
un Tirgus ielas apgaismošana. Lielas debates izraisīja Gārsenes
kultūras nama izmantošanas iespējas pēc plānotā remonta.

Aknīstes novada iedzīvotājiem tika dota iespēja personīgi uz-
runāt deputātus un gūt atbildes uz interesējošajiem jautājumiem.
Sakarā es peldēšanās sezonas tuvošanos tika runāts par Zuju
(Vilkupes) ezera peldvietu, tās labiekārtošanās iespējām, tomēr
skaidra atbilde uz šo jautājumu netika saņemta. Tika runāts arī
par „guļošā policista” ierīkošanu pie vidusskolas un PII „Bitīte”
, tiltiņu rekonstrukciju, tirgus vietas izveidi, vidusskolas piesaisti
katlu mājai, kas būtiski samazinātu apkures izmaksas. Tomēr arī
šajā jautājumā radās nesaprašanās. Šim projektam ir savi iegu-
vumi, gan zināmi zaudējumi. Deputāts A. Zībergs, tautsaimnie-
cības komitejas loceklis pastāstīja par projektiem, kuru gaitā tiks
rīkoti izbraucieni un semināri. Arī sociālajā sfērā , kuru pārstā-
vēja deputāte Skaidrīte Pudāne, šī gada laikā ir bijuši vairāki uz-
labojumi, kā, piemēram, 50 % atlaide pusdienām 3., 4., 5. kla-
šu skolēniem, un daudzbērnu ģimenēm. PII „Bitīte” pārstāvji in-
teresējās par iespēju iegūt pilnu slodzi logopēda darbībai šajā ie-
stādē.

Plaša diskusija tika sākta sakarā ar Aknīstes centrālo ielu.
Atsevišķas mājas, kas atrodas uz šīs ielas, ir nesakoptas, nees-
tētiskas, kā arī daudzi pagalmi ir nesakārtoti un piegružoti. Dažas
mājas ir pašvaldības īpašums, bet ir tikai loģiski, ka par šī brī-
ža apsaimniekošanas maksu nav iespējams visām mājām uzlikt
jaunus jumtus, ielikt jaunus logus, nokrāsot fasādes. Jāmin arī
pozitīvs fakts, ka drīzumā divām pašvaldības ēkām tiks uzlikti
jauni jumti. Pilsētas galvenā iela ir pilsētas seja. Iedzīvotājiem
ir jāpiedomā pie tā, kā iespējams šo situāciju labot. Iespējams,
ka lieli līdzekļi nemaz nav nepieciešami un daudz ko mēs varam
paveikt paši ar savu darbu. Šobrīd notiek šīs ielas rekonstruk-
cija, cerēsim, ka darbiem beidzoties, arī iedzīvotājiem radīsies
vēlme pielāgoties un sakopt savu apkārtni, jo ir taču tik patīka-
mi dzīvot sakārtotā vidē.

E. Pāvulāne

Domes deputātu tikšanās 
ar iedzīvotājiem
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Smiltis, smiltis – tikai smiltis!
Kājas arvien dziļāk stieg,
Un pār nogurušo galvu
Lēni, lēni zvaigznes snieg.

(V.Grēviņš)

Pieminēsim Mūžībā aizgājušos:

Voldemārs Bērziņš, 29.08.1954. –
12.05.2014.
Jānis Ivanovs, 04.10.1960. – 12.05.2014.
Visvaldis Legass, 29.09.1929. –
16.05.2014.
Jānis Baltrūns, 18.03.1977. – 15.05.2014.
Ilga Vārna, 11.10.1947. – 19.05.2014.
Staņislavs Geituss, 23.06.1957. –
18.05.2014.
Ivars Voitiškis, 05.11.1945. – 19.05.2014.
Tatjana Koļesņikova, 23.01.1959. –
22.05.2014.
Arvīda Miezāne, 15.10.1927. –
30.05.2014.
Oskars Ancītis, 16.02.1942. – 29.05.2014.
Aivars Prodnieks, 28.08.1960. –
30.05.2014.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa

SIA ”Woodmaster” pērk 
meža īpašumus un cirsmas,
augstas cenas, ātra vērtēšana 
un apmaksa darījuma dienā.

T. 2741377427413774

Kā vīgriezes, kā madaras šie vārdi,
Kas smaržo tā, ka acis jāver ciet,
Un atkal dzīve šķiet kā pļava basām kājām,
Kur spēku gūstot, varu cauri iet.
Sveicam maija jubilārus 
Aknīstē
Grigale  Inta-50
Joča Inguna-50
Mārāne Ināra- 50
Kaļiņina Irina-55
Kursīte Lolita-55
Mežaraups Vilis-70
Strika Aina-70
Arndts Elmārs- 75
Iranoviča Zenta-75
Vārna Pēteris-75
Mūrniece Aleksandrina-85

Asarē
Gusevs Viktors-50
Freimanis Zigmārs-60
Geidāne Veronika- 80
Āboliņš Visvaldis-85
Ozoliņa Elvīra-85
Orlovska Veronija-90

Gārsenē
Schoenig Valerij-50
Vārna Ligita- 50
Vitkus Grita-50
Lietavietis  Aivars-55
Subatiņš Aivars-55
Miglāne Marija-65
Rutkovska Terēzija-75
Krasovska Milda- 85

a

Sirds  jau nerimst kā zvani,
Sarūsot gadu skrejā,
Kamēr vēl priecīgi vēji
Ziedlapas purina sejā.
Kaut kur ir prieks, kas neaizplīvo.
Kā zūdoša un netverama šalts,
Ir noslēpums, kas tālāk dzīvo
Kaut kur, kaut kur... Tā bērzi šalc.
Sveicam maija jubilārus. 
Silviju Silaraupi,
Lolitu Kursīti,
Skaidrīti Bērzkalni, Gitu Loču,
Madaru Deksni

Biedrība „Manai mazpilsētāi Aknīstei”

12. jūlijā, plkst. 19.00 Asares kultūras
namā , Asares amatierteātra pirmizrāde:

A. Banka ”Kredīts”

Pārdod dzīvokli Aknīstē,
Radžupes ielā 4/4. 

Sīkāka informācija mob.
28394907.

Pārdod 2-durvju skapi. 
Cena pēc vienošanās. 

Tel.28632587.

Katram skrejceļam,
Ko veicam savā dzīvē,
Ir taisne pēdējā, un – tas ir viss,
Paliek zeme,
Draugi, mīlestība,
Un priedēs vējš, no ceļa piekusis.

(J. Silazars)
Esam kopā ar Olgu Ivanovu,

atvadoties no brāļa.
Sociālā dienesta kolektīvs

11. 05. Asares   pamatskolā atzīmēja mā-
miņu dienu. Māmiņas gaidīja daudzi  pār-
steigumi. Jau ienākot pa skolas  durvīm, sa-
gaidīja smaidoši bērni, kuri izrādīja savus māj-
turības darbus. Skaisti, tamborēti ziedi, šal-
les, sedziņas, pasveikumu kartiņas, cirvju kāti,
plauktiņi, virtuves piederumi no koka, pats
interesantākais, ka meitenes ar tik lielu in-
teresi darbojas ar koku.

Bērni savām mammām ierādīja goda vietas
pie galdiņiem, kurus rotāja pavasara vēstneši,
dzeltenie gaiļbiksīši,  protams arī mammas lika
pie darba. Izvērtās ļoti jauka mīklu minēšana.
Māmiņām bija iespēja arī demonstrēt savas zī-
mēšanas   prasmes, izsakot kā šodien jūtas.

Mūs ļoti iepriecināja, bērnu sniegtais kon-
certs. Tā bija bauda skatīties un klausīties.
Bija gan solo dziedātājas, gan lielās un ma-
zās meitenes ar saviem moderno deju priekš-
nesumiem. Mazo bērnu garās, un skanīgās
dzeju rindas aizkustināja ikvienu. Zēnu un
meiteņu, dziedātās dziesmas māmuliņai bija,
kā balzāms dvēselei, paldies! Bija  sagata-

voti teātra uzvedumi, viens mums mācīja ka
pie māmiņas tomēr ir vislabāk, bet otrā, bēr-
ni cepa māmiņai pārsteiguma torti. Paldies,
mīļie bērni ar jūsu centību.

Un pārsteigumi jau ar to nebeidzās! Katrai
māmiņai bērni ar skolotājiem, bija uztaisī-
juši brīnišķīgus ziedu pušķus, kas tika turēts
noslēpumā, līdz pat pasākuma beigām.
Skolotāji bija sarūpējuši katrai māmiņai pa
ziedam, kuram iekšā bija salds pārsteigums.

Jā! Pasākuma beigās uzradās svētku kliņ-
ģeris, ko bija sarūpējuši skolotāji.

Mīļie skolotāji, mīļš Jums paldies! Mēs
jutāmies, ļoti svarīgas un mīlētas. Mēs ju-
tām jūsu centienus, padarīt šos svētkus par
īpašiem. Paldies, par to asaru kas noritēja mā-
miņai klausoties,  kā viņas lolojums saka: „Tu
esi pati labākā!”

Sveicam visas māmiņas, jau pagājušajos
svētkos. Vēlam, lai katra diena ir, kā
„Māmiņu diena ” 

Asares pamatskolas audzēkņu vecāki.

Māmiņu diena


