
Aknīstes novada
vēstis

Nr. 5/28 2015. gada MAIJS

novada
vēstis

Par pašvaldības budžeta izpildi aprīlī
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likumu

„Par pašvaldību budžetiem”,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (A.Ielejs, S.Pudāne,

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

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta
2015.gada janvāra – aprīļa ieņēmumus – EUR 744885,66 un
izdevumus – EUR 859886,42; speciālā budžeta ieņēmumus –
EUR 42095,57 un izdevumus – EUR 15379,98.

Par saistošo noteikumu Nr.12/2015 „Grozījumi Aknīstes
novada domes 25.02.2015. saistošajos noteikumos Nr.6/2015

„Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns
2015.gadam”” apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo, otro

daļu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (A.Ielejs, S.Pudāne,

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

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.12/2015 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 25.02.2015. saistošajos noteikumos
Nr.6/2015 „Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns
2015.gadam””.

Par saistošo noteikumu Nr.13/2015 „Grozījumi Aknīstes
novada domes 25.03.2015. saistošajos noteikumos Nr.7/2015

„Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns
2015.gadam”” apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo, otro
daļu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”,

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (A.Ielejs, S.Pudāne,
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J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.13/2015 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 25.03.2015. saistošajos noteikumos
Nr.7/2015 „Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns
2015.gadam””.

Par līgumu slēgšanu un noslēgto līgumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās

daļas 2.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (A.Ielejs, S.Pudāne,

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

Apstiprināt līgumu ar IK „AGAO” par apbedīšanas
pakalpojumu sniegšanu. Līgumcena EUR 400,00.

Apstiprināt līgumu ar SIA „Erante” par skolēnu dienasgrāmatu
izgatavošanu. Līgumcena 100 dienasgrāmatām – EUR 177,00.

Apstiprināt līgumu ar A.B. par muzikālo nodrošinājumu ballē
Aknīstes estrādē 25.04.2015. Līguma summa EUR 350,00.

Apstiprināt. līgumu ar A.B. par apskaņošanas veikšanu Aknīstes
amatierteātra pirmizrādei Aknīstes vidusskolā 24.04.2015. Līguma
summa EUR 60,00.

Apstiprināt licences līgumu ar biedrību „AKKA/LAA” par
tiesībām izmantot autora darbu teātra izrādēs publiskā izpildījumā
(Asares amatierteātra iestudējums – A.Banka „Meitiņa”).
Līgumcena EUR 15,00 par katru iestudējuma izrādīšanas reizi.

Apstiprināt līgumu ar VAS „Latvijas Valsts radio un
televīzijas centrs” par sadarbību Eiropas Savienības fonda
projekta „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība
lauku reģionos” īstenošanā ar mērķi nodrošināt kvalitatīva un ātra
interneta, datu pārraides un citu elektronisko sakaru pakalpojumus
Aknīstes novada Gārsenes un Asares pagastā. 

Apstiprināt līgumu ar IK „Valters P” par katlu mājas sienas
remontu Saltupes ielā 9, Aknīstē. Līgumcena EUR 3000,83.

Apstiprināt vienošanos ar AS „Sadales tīkls” par elektroietaišu
būvprojekta izstrādi elektrotīkla pieslēgumam Ancenē, Asares
pagastā, Aknīstes novadā. Prognozējamā summa EUR 536,00.

Par Aknīstes novada pašvaldības 2014.gada finanšu
pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 2.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (A.Ielejs, S.Pudāne,
J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības 2014.gada finanšu
pārskatu.

Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas

6.punktu, 
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (A.Ielejs, S.Pudāne,

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

Apmaksāt Asares pagasta pārvaldei SIA „Mazurs” rēķinu
Nr.18/05/15-49 EUR 130,83 apmērā par fidroforu skalošanu un
dezinfekciju Asarē un Ancenē no dabas resursu nodokļa.

Piešķirt līdzekļus EUR 400,00 apmērā Gārsenes pagasta
pārvaldei ugunsdzēsības ūdens baseina iežogojuma atjaunošanai
no dabas resursu nodokļa.

Par pašvaldības automašīnas Ford Transit,
reģ.Nr.ER7447, atsavināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 19.punktu, Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas
mantas atsavināšanas likums” 1.panta 7.punktu, 3.panta pirmās
daļas 2.punktu, 4.panta pirmo un otro daļu, 6.panta otro daļu,
7.pantu, 32.pantu ceturto daļu, 37.panta pirmās daļas 1.punktu,
18.02.2015. transportlīdzekļu vērtības noteikšanas protokolu,

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (A.Ielejs, S.Pudāne,
J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Atsavināt Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošo
automašīnu FORD TRANSIT, reģ.Nr. ER7447, nosakot
atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu. 

Apstiprināt automašīnas FORD TRANSIT nosacīto pārdošanas
cenu – EUR 420,00 (četri simti divdesmit euro 00 centi). 

Sludinājumu par automašīnas pārdošanu par brīvu cenu
publicēt laikrakstā „Aknīstes Novada Vēstis” un Aknīstes novada
pašvaldības mājaslapā, nosakot, ka pieteikums par automašīnas
pirkšanu iesniedzams Aknīstes novada pašvaldībā Skolas ielā 7,
Aknīstē, Aknīstes novadā 5 (piecu) darba dienu laikā no
sludinājuma publicēšanas laikrakstā un mājaslapā.

Ja piecu darba dienu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas
piesakās vairāki pircēji, rīkojama izsole Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.

Apstiprināt automašīnas FORD TRANSIT izsoles noteikumus
(izsoles noteikumi – pielikumā). 

Uzdot Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijai organizēt automašīnas FORD TRANSIT izsoli atbilstoši
apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, izskatīt un apstiprināt izsoles
rezultātus.

Uzdot juriskonsultei L.Valainei 7 (septiņu) dienu laikā pēc
pirkuma vai izsoles rezultātu apstiprināšanas sagatavot pirkuma
līgumu.

Par Aknīstes novadpētniecības muzeja vadītājas
O.Vabeļas iesniegumu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
6.punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (A.Ielejs, S.Pudāne,
J.Vanags, A.Zībergs, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav;
ATTURAS – 1 (G.Geida), Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Noraidīt Aknīstes novadpētniecības muzeja vadītājas O.Vabeļas
prasību par slodzes palielināšanu.

Par ūdens un kanalizācijas tarifu noteikšanu Asares
pagasta iedzīvotājiem

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 14.punkta c) apakšpunktu,

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (A.Ielejs, S.Pudāne,
J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida, A.Voitiške); PRET – nav;
ATTURAS – 1 (I.Lunģe), Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Atcelt Aknīstes novada domes sēdes 05.07.2012. lēmumu „Par
dzeramā ūdens un kanalizācijas tarifu Asares pagastā” (prot.
Nr.10, 5.#).

Noteikt dzeramā ūdens m3 cenu Asares pagastā patērētājiem,
kuriem ir uzstādīts ūdens skaitītājs – 1,65 EUR/m3 (bez PVN).

Noteikt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas tīkla
izmantošanas cenu – 2,00 EUR/m3 (bez PVN). 

Noteikt dzeramā ūdens un notekūdeņu patēriņa normu vienam
iedzīvotājam - 6 m3 mēnesī diennaktī. 

Noteikt ūdens izmantošanas patēriņa normu no pašvaldības
ūdensvada lopu dzirdināšanai:

par 1govi –1,5 m3;
par 1 jaunlopu – 1,2 m3;
par 1cūku, aitu vai kazu – 0,3 m3.
Ja ir ūdens skaitītājs, par patērēto ūdeni maksā pēc skaitītāja

rādījuma.
Uzdot Asares pagasta pārvaldes vadītājam K.Tētam brīdināt

Asares pagasta iedzīvotājus par ūdens tarifa maiņu ar 01.07.2015.
Veikt ūdens, kanalizācijas uzskaiti atsevišķi Asares pagastam.

Par Aknīstes novada sakoptības konkursa nolikuma
apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās
daļas 2.punktu,
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atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (A.Ielejs, S.Pudāne,
J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt Aknīstes novada sakoptības konkursa nolikumu.

Par pašvaldības zemes nomu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās

daļas 27.punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem
Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (A.Ielejs, S.Pudāne,
J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Iznomāt E.Ž. zemes gabalu 1,4 ha platībā, kadastra
Nr.56250040204, zemes gabalu 19,0 ha platībā, kadastra
Nr.5625004028, zemes gabalu 0,3 ha platībā, kadastra
Nr.56250040241, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem.
Zemes lietošanas mērķis - lauksaimniecības vajadzībām.

Iznomāt V.P. daļu no zemes gabala 0,06 ha platībā, kadastra
Nr.56050010567 un zemes gabalu 0,1034 ha platībā, kadastra
Nr.56050010559, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem.
Zemes lietošanas mērķis - sakņu dārza vajadzībām.

Ar 2016.gadu izbeigt nomas līgumu par zemes gabala, kadastra
Nr.56250040299 – 0,5 ha platībā, nomu.

Iznomāt M.J. daļu no zemes gabala 0,3349 ha platībā, kadastra
Nr.56050010360, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem.
Zemes lietošanas mērķis - sakņu dārza vajadzībām.

Iznomāt A.J. zemes gabalu 0,1200 ha platībā, kadastra
Nr.56050010331 un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem.
Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve.

Iznomāt Dz.O.Š. zemes gabalu 3,0 ha platībā, kadastra
Nr.56250010056, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem.
Zemes lietošanas mērķis - lauksaimniecības vajadzībām.

Iznomāt I.A. zemes gabalu 0,3109 ha platībā, kadastra
Nr.56620020085, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem.
Zemes lietošanas mērķis - lauksaimniecības vajadzībām.

Iznomāt V.P. daļu no zemes gabala 7,5 ha platībā, kadastra
Nr.56250050068, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem.
Zemes lietošanas mērķis - lauksaimniecības vajadzībām.

Iznomāt A.G. zemes gabalu 6485 m2 platībā, kadastra
Nr.56050010429, zemes gabalu 1100 m2 platībā, kadastra
Nr.56050010021, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem.
Zemes lietošanas mērķis - lauksaimniecības vajadzībām.

Iznomāt S.P. zemes gabalu 2,2 ha platībā, kadastra
Nr.56620020116, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem.
Zemes lietošanas mērķis - lauksaimniecības vajadzībām.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem

Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība”,

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (A.Ielejs, S.Pudāne,
J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Nekustamā īpašuma, adrese: Zaļā iela 11B, Aknīste,
Aknīstes novads, zemes gabalam ar kadastra apzīmējums
Nr.56050010422 mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz
1002 – Noliktavu apbūve.

Par zemes vienību precizēšanu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 10.04.2012. noteikumu

Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu
aktualizācijas noteikumi” 132.1.apakšpunktu,

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (A.Ielejs, S.Pudāne,
J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldībai piekritīgās zemes
vienību platības Aknīstes novada teritorijā atbilstoši Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas telpiskajiem datiem:

Par medību tiesību nomas līgumu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 01.08.2014. noteikumu

Nr.421 „Medību noteikumi” 13.un 14.pantu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (A.Ielejs, S.Pudāne,

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

Slēgt medību tiesību nomas līgumu ar biedrību „Asare”
par medību lietošanas tiesībām uz pašvaldībai piekrītošo zemes
gabalu „Pļaviņas” 15,1 ha platībā, kadastra Nr.5644 006 0066, uz
1 gadu.

Par Aknīstes novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās

daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
9.panta otro daļu, 10.pantu, 13.pantu, Publiskas personas finanšu

Nr. 
p.k. 

Zemes vien bas 
kadastra apz m jums 

pašuma nosaukums, adrese Grafisk  
plat ba (ha) 

1.   5625 004 0186 „Madaras”, Akn stes pagasts, 
Akn stes novads 

0,4294 

2. 5625 004 0287 „Sk rdup te- den ni”, Akn stes 
pagasts, Akn stes novads 

0,0701 

3. 5625 007 0165 „Lazdas-Krustce i”, Akn stes pagasts, 
Akn stes novads 

0,1589 

4. 5625 007 0170 „Pagasta zeme/Šautuve”, Akn stes 
pagasts, Akn stes novads 

0,4682 

5. 5625 009 0052 „V veri”, Akn stes pagasts, Akn stes 
novads 

1,8489 

6. 5644 004 0165 „Bez adreses”, Asares pagasts, 
Akn stes novads 

0,5713 

7. 5644 004 0221 „Bez adreses”, Asares pagasts, 
Akn stes novads 

0,3386 

8. 5644 004 0276 „Liepas”, Asares pagasts, Akn stes 
novads 

0,2488 

9. 5644 004 0278 „Klima i”, Asares pagasts, Akn stes 
novads 

0,5868 

10. 5644 004 0328 „Bez adreses”, Asares pagasts, 
Akn stes novads 

0,1847 

11. 5644 004 0335 „Bez adreses”, Asares pagasts, 
Akn stes novads 

0,1054 

12. 5662 001 0055 „Maztrie i”, G rsenes pagasts, 
Akn stes novads 

1,2676 

13. 5662 002 0085 „Tauri i”, G rsenes pagasts, Akn stes 
novads 

0,3109 

14. 5662 002 0143 „R vi i”, G rsenes pagasts, Akn stes 
novads 

0,1567 

15. 5662 003 0120 „Bez adreses”, G rsenes pagasts, 
Akn stes novads 

23,8389 

16. 5662 003 0127 „Druvas”, G rsenes pagasts, Akn stes 
novads 

0,7593 

17. 5662 003 0142 „Bez adreses”, G rsenes pagasts, 
Akn stes novads 

1,1647 

18. 5662 003 0167 „Jasm ni”, G rsenes pagasts, 
Akn stes novads 

0,1476 

19. 5662 003 0180 „Uzvaras”, G rsenes pagasts, 
Akn stes novads 

0,8391 

20. 5662 003 0213 „C ku ferma Rai i”, G rsenes 
pagasts, Akn stes novads 

0,7699 

21. 5662 003 0245 „Veronikas”, G rsenes pagasts, 
Akn stes novads 

2,8537 

22. 5662 003 0318 „Bez adreses”, G rsenes pagasts, 
Akn stes novads 

2,0094 

23. 5662 003 0319 „Bez adreses”, G rsenes pagasts, 
Akn stes novads 

2,0583 

24. 5662 003 0321 „Bez adreses”, G rsenes pagasts, 0,677 
Akn stes novads 

25. 5662 003 0322 „Bez adreses”, G rsenes pagasts, 
Akn stes novads 

0,7431 

26. 5662 003 0367 „Bez adreses”, G rsenes pagasts, 
Akn stes novads 

0,4254 

27. 5662 004 0056 „V rnas-Jaunstiebri i-Robežas”, 
G rsenes pagasts, Akn stes novads 

0,4976 

28. 5662 005 0018 „Bez adreses”, G rsenes pagasts, 
Akn stes novads 

3,3691 

29. 5662 005 0052 „Dimanti 6”, G rsenes pagasts, 
Akn stes novads 

7,3147 

30. 5662 005 0067 „ boli i”, G rsenes pagasts, 
Akn stes novads 

0,5743 

31. 5662 002 0158 „Bez adreses”, G rsenes pagasts, 
Akn stes novads 

0,3352 
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līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta
pirmās daļas 2.punktu, 5.panta pirmo daļu, Ministru kabineta
30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 19.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (A.Ielejs, S.Pudāne,
J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības 2015.gada 27.aprīļa
Mantas atsavināšanas komisijas izsoles rezultātus:

noteikt P.V. par Aknīstes novada Asares pagasta nekustamā
īpašuma „Ilzītes”, kadastra Nr.5644 005 0224, izsoles uzvarētāju,
kurš ir nosolījis augstāko nomas maksu par nekustamā īpašuma
nomu, kas sastāda EUR 30,00 (trīsdesmit euro 00 centi) gadā;

noteikt G.G. par Aknīstes novada Asares pagasta nekustamā
īpašuma „Piekrastes”, kadastra Nr.5644 004 0271, izsoles
uzvarētāju, kurš ir nosolījis augstāko nomas maksu par nekustamā
īpašuma nomu, kas sastāda EUR 75,00 (septiņdesmit pieci euro 00
centi) gadā.

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības 2015.gada 26.maija
Mantas atsavināšanas komisijas izsoles rezultātus:

noteikt A.P. par Aknīstes novada Asares pagasta nekustamā
īpašuma „Pļaviņas”, kadastra Nr.5644 006 0066, izsoles
uzvarētāju, kurš ir nosolījis augstāko nomas maksu par nekustamā
īpašuma nomu, kas sastāda EUR 1400,00 (viens tūkstotis četri
simti euro 00 centi) gadā;

Uzdot Aknīstes novada pašvaldības juriskonsultei L.Valainei
sagatavot zemes nomas līgumus izsoles uzvarētājiem.

Par PII „Bitīte” slēgšanu vasaras periodā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās

daļas 4.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (A.Ielejs, S.Pudāne,

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

Pārtraukt darbību Aknīstes pirmsskolas izglītības iestādē
„Bitīte” uz darbinieku atvaļinājuma un telpu remonta laiku ar
2015.gada 1.jūliju līdz 31.augustam.

Atsākt audzēkņu uzņemšanu PII „Bitīte” ar 2015.gada
1.septembri.

Par atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības
izpilddirektoram

Pamatojoties uz Darba likuma 149.panta pirmo, otro daļu, Valsts
un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 14.panta pirmo daļu, Aknīstes novada pašvaldības
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma
67.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (A.Ielejs, S.Pudāne,
J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Piešķirt Aknīstes novada pašvaldības izpilddirektoram Jānim
Gavaram atvaļinājuma daļu – 1 kalendāra nedēļu par nostrādāto
laika posmu no 01.09.2014. līdz 31.08.2015., no 29.06.2015. līdz
05.07.2015.

J.Gavaru atvaļinājuma laikā aizvietos Aknīstes saimniecības
daļas vadītājs Normunds Zariņš.

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

Par pašvaldības materiālo pabalstu piešķiršanu
Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 21.10.2009.

Saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem
Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli”,

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (A.Ielejs, S.Pudāne,
J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Piešķirt 5 personām apbedīšanas pabalstus. Kopā EUR 375,00.
Piešķirt 1 personai pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu EUR

150,00.

Par dzīvokļu īres līgumu izbeigšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās

daļas 27.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu,
personu iesniegumiem,

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (A.Ielejs, S.Pudāne,
J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Izbeigt dzīvojamo telpu „Kraujas 1” - 8, Gārsenes pagastā,
Aknīstes novadā, īres līgumu ar L.V.

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā
Pamatojoties uz likumu „Par dzīvojamo telpu īri”, likuma „Par

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6., 14.pantu un Aknīstes
novada pašvaldības 16.09.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr.8
„Par Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā”, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu un 15.panta pirmās daļas 9.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (A.Ielejs, S.Pudāne,
J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Izīrēt K.Ž. dzīvokli Augšzemes ielā 55 – 5, Aknīstē, Aknīstes
novadā, slēdzot īres līgumu uz 3 mēnešiem.

Izīrēt Z.F. dzīvojamo platību (1 istabu) „Spodras” - 18, Asares
pagastā, Aknīstes novadā.

Izīrēt S.S. dzīvokli Dzirnavu ielā 12 – 1, Aknīstē, Aknīstes
novadā, slēdzot īres līgumu uz 3 mēnešiem.

Izīrēt A.I. dzīvokli „Kraujas 1” – 8, Gārsenes pagastā, Aknīstes
novadā.

Izīrēt I.L. dzīvokli Skolas ielā 16 – 5, Aknīstē, Aknīstes novadā,
slēdzot īres līgumu uz 1 gadu.

Par saistošo noteikumu Nr.14/2015 „Grozījumi Aknīstes
novada domes 26.08.2009. saistošajos noteikumos Nr.4 „Par

sociālo aprūpi mājās Aknīstes novada pašvaldības
iedzīvotājiem”” apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 19.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (A.Ielejs, S.Pudāne,
J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.
14/2015 „Grozījumi Aknīstes novada domes 26.08.2015.
saistošajos noteikumos Nr.4 „Par sociālo aprūpi mājās Aknīstes
novada pašvaldības iedzīvotājiem””.

Par Aknīstes novada domes sēdes 25.03.2015. lēmuma
„Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu” (prot. Nr.5,

8.#) precizēšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas

6.punktu, Aknīstes novada pašvaldības investīciju plānu 2015.-
2017.gadam (precizēts un apstiprināts 25.03.2015., prot.Nr.5, 9.#),

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (A.Ielejs, S.Pudāne,
J.Vanags, G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS
– 1 (A.Zībergs), Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Papildināt Aknīstes novada domes 25.03.2015. lēmumu „Par
pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu” (prot. Nr.5, 8.#) ar
6.punktu šādā redakcijā:

„Noteikt projektu „Gārsenes kultūras nama iekštelpu renovācija,
atjaunošana pa kārtām” par prioritāru 2015.gadā.”

Par aprūpes mājās pakalpojumu 2.līmeņa apmaksas
apmēra samazinājumu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 19.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (A.Ielejs, S.Pudāne,
J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Noteikt aprūpes mājās 2.līmeņa pakalpojumam 1 reizi nedēļā
apmaksas samazinājumu par 50 %.
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Par projekta „Samsung Skola nākotnei” darba grupas
prēmēšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
6.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (A.Ielejs, S.Pudāne,
J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Piešķirt līdzekļus EUR 400,00 apmērā Aknīstes
vidusskolai datortehnikas iegādei par dalību projektā „Samsung
Skola nākotnei” no kultūras budžeta līdzekļiem.

Par Aknīstes Bērnu un jauniešu centra direktores
E.Ķiķēnas iesniegumu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas

6.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (A.Ielejs, S.Pudāne,

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

Piešķirt naudas balvas EUR 75,00 apmērā Jēkabpils mākslas
skolas Aknīstes filiāles audzēknēm L.K., L.D.D., A.G. par 2.vietu
starptautiskajā bērnu mākslas darbu konkursā Slovēnijā „Manas
tautas etnoloģiskais apģērbs un dejas” un skolotājai Evai Jočai no
kultūras budžeta līdzekļiem.

Uzdot pašvaldības juriskonsultei L.Valainei izstrādāt
grozījumus nolikumā „Par naudas balvu piešķiršanu Aknīstes
novada iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem,
vispārizglītojošo skolu skolēniem un pedagogiem”.

1. Konkursa mērķis: Veicināt Aknīstes novada pašvaldības
teritoriju labiekārtošanu, sakopšanu un noskaidrot sakoptākās
vietas.

2. Konkursa organizators: Aknīstes novada pašvaldība
3. Konkursa dalībnieki:
2015.gadā – individuālās mājas un iestādes, organizācijas

uzņēmumi;
2016.gadā – lauku saimniecības un lauku mājas;
2017.gadā – daudzdzīvokļu mājas un zemnieku saimniecības
4. Vērtēšana:
4.1. vērtēšanu veic komisija 5 cilvēku sastāvā;
4.2. komisijas sastāvu nosaka pašvaldības izpilddirektors;
4.3. komisija veic objektu apsekošanu no 15.jūnija līdz

1.jūlijam;
4.4. apsekošanas laiku un maršrutu, saskaņojot ar pagastu

pārvalžu 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
piešķirtos punktus. Ja ir vienāds punktu skaits, tad uzvarētāju
nosaka balsojot.

4.7. Komisijas locekļiem ir tiesības piešķirt savu simpātiju
balvu.

5. Pieteikties konkursam līdz 14.jūnijam:
5.1.  individuāli;
5.2.  jebkura persona, saskaņojot ar konkursa dalībnieku.
6. 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

noformējums;
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.
6) Apbalvošana notiks novada svētku pasākumā.

Domes priekšsēdētājas vietnieks   A.Ielejs

Aknīstes novada 
Sakoptības konkursa nolikums 

Aknīstes novada domes 

IZSOLES NOTEIKUMI Nr.4/2015
par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošas

automašīnas FORD TRANSIT atsavināšanu

Izsoles organizētājs Aknīstes novada pašvaldība, reģ. Nr.
90000026441, adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads.

1.1. Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība.
1.2. Pārdošanas metode: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Izsoles vieta Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela 7,

Aknīste, Aknīstes novads.
Izsoles laiks 2015.gada 27.jūnijā plkst. 11.00
Izsoles komisija komisijas priekšsēdētāja: Liene Valaine
komisijas locekļi: Ilze Ieleja, Jānis Gavars

Sekretāre: Ināra Buiķe
Izsoles priekšmets pašvaldības īpašumā esošā automašīna

FORD TRANSIT, valsts Nr. ER7447, izlaiduma gads 1995.
Izsoles sākumcena EUR 420,00 (četri simti divdesmit euro 00

centi)
Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt

automašīnu dabā, no pirmdienas līdz ceturtdienai no 8.00 līdz
17.00, un piektdienās no 8:00 līdz 14:30, iepriekš sazinoties ar
kontaktpersonu pa tālruni 28685224.

Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 30,00
(trīsdesmit euro 00 centi)

Samaksas kārtība - samaksa veicama EUR (euro). 
Izsoles dalībniekiem jāreģistrējas Aknīstes novada pašvaldībā,

skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, laikrakstā „Aknīstes
Novada Vēstis” un Aknīstes novada pašvaldības interneta mājas
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lapā www.akniste.lv norādītajā termiņā, iepriekš samaksājot
drošības naudu 10 % apmērā no izsolāmā kustamās mantas
nosacītās cenas EUR 42,00 (četrdesmit divi euro 00 centi) un
reģistrācijas nodevu EUR 14,23 (četrpadsmit euro 23 centi).
Drošības nauda un reģistrācijas nodeva uzskatāma par iesniegtu,
ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles noteikumos
norādītajā bankas kontā. 

Samaksa par objektu tiek veikta, pārskaitot naudu Aknīstes
novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000026441 A/S „SEB
banka” bankas kontā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 3003 7, bankas
kods UNLALV2X. 

Visa izsolē nosolītā cena (tai skaitā drošības nauda) tiek
uzskatīta par kustamā īpašuma pirkuma maksu.

Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta kustamā īpašuma
pirkuma maksā. 

Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai piedalītos izsolē,
kustamā īpašuma pirkšanai jāiesniedz Aknīstes novada pašvaldībā
šādi dokumenti: 

Fiziskām personām: 
- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos

iegādāties atsavināmo kustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles
noteikumiem; 

-  jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu,
jāiesniedz kopija); 

- dokuments, kas apliecina izsoles reģistrācijas maksas samaksu
(uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija); 

-  dokuments, kas apliecina nodrošinājuma samaksu (uzrādot
oriģinālu, jāiesniedz kopija).

Juridiskām personām: 
- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos

iegādāties atsavināmo objektu saskaņā ar šiem izsoles
noteikumiem; 

-  dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks) vai
attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par kustamā īpašuma
iegādi; 

- apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) noraksts vai izraksts
par pārvaldes institūciju amatpersonu) kompetences apjomu; 

- dokuments, kas apliecina izsoles reģistrācijas maksas samaksu
(uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija); 

-  dokuments, kas apliecina nodrošinājuma samaksu (uzrādot
oriģinālu, jāiesniedz kopija);

-  noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juridisko
personu izsolē (uzrādot pasi). 

Ja nepieciešams, no attiecīgā valsts reģistra iestādes Aknīstes
novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija var pieprasīt
zvērināta revidenta vai licencēta auditora atzinumu par šīs
juridiskās personas gada pārskatu. 

Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ
netiek atdoti. 

Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku sarakstā.
Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts sludinājumā
noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekšnoteikumi. 

Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 
-  nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku

reģistrācijas termiņš; 
-  nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie dokumenti; 
- rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt kustamā īpašuma

atsavināšanas izsoles noteikumiem.
Aknīstes novada pašvaldības Mantas atsavināšanas komisijas

izsoles noteikumu eksemplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu
pirms izsoles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles
noteikumiem. 

Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību. 
Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt kustamo īpašumu.

Uzziņas pa tālr.28685224. 
Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam izpaust

jebkādas ziņas par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem. 
Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram

(protokolistam) reģistrācijas apliecību, uz kuras pamata viņam
izsniedz izsoles dalībnieka reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst
reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram. 

Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ierodas ne
mazāk kā divi dalībnieki, kuri reģistrēti noteiktajā kārtībā. 

Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem
reģistrētajiem dalībniekiem, izsoles vadītājs izsoli atliek uz 15
minūtēm, bet pēc tam objektu piedāvā pirkt vienīgajam izsoles
dalībniekam, ja tas pārsola izsoles sākumcenu. 

Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus
apstiprināt gatavību piedalīties izsolē. 

Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas
kartīti ar numuru. Katrs šāds solījums ir dalībnieka apliecinājums,
ka viņš palielina izsolāmā objekta cenu par noteikto cenas
pieauguma apmēru EUR 30,00. Ja neviens no dalībniekiem pēdējo
augstāko cenu nepārsola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo
nosolīto augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. 

Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena objekts ir
pārdots personai, kas nosolījusi pēdējo augstāko cenu. Ja vairāki
dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši vienu un to pašu cenu, priekšroka
pirkt objektu ir dalībniekam, kurš pirmais no viņiem saņēmis
izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību. 

Dalībnieks, kas nosolījis visaugstāko cenu izsolē, tiek ierakstīts
izsoles protokolā, kurā norāda dalībnieka

- juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs un
nosolītā cena; 

- fiziskas personas: vārds, uzvārds, personas kods un nosolītā
cena. 

Pircējs, kas nosolījis pēdējo augstāko cenu, izsoles vietā
nekavējoties ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās
cenas atbilstību nosolītajai cenai. 

Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet neparakstās
protokolā, uzskatāms par atteikušos no nosolītā objekta. Šajā
gadījumā Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas
komisija ir tiesīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku
saraksta un viņam netiek atmaksāta dalības maksa un drošības
nauda. Tad pārsolītajam pircējam izsoles komisija piedāvā
atsavināmā kustamā īpašuma pirkšanu par viņa paša nosolīto
augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo kustamo īpašumu
pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vairāki dalībnieki, izsoli
nekavējoties atkārto no pirmspēdējās augstākās cenas. 

Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs kustamā īpašuma
izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā
savu pēdējo solīto cenu. 

Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kurš
nosolījis kustamo īpašumu, saņem rēķinu samaksas veikšanai. 

Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēgšanai. 
Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu

vai arī izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, 7 dienu laikā
kopš izsoles nav iesniedzis komisijai bankas dokumentus par to,
ka attiecīgie norēķini ir nokārtoti, viņš zaudē tiesības uz atsavināmo
kustamo īpašumu. Izsole šajā gadījumā tiek paziņota par
nenotikušu. Reģistrācijas nodeva un drošības nauda attiecīgajam
dalībniekam netiek atmaksāta. 

Izsoles dalībniekiem, kas pārtraukuši solīšanu izsoles gaitā,
drošības nauda tiek atmaksāta nedēļas laikā pēc izsoles, bet
reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta. 

Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies uz izsoli,
drošības nauda un reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta. 

Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu, 7 dienu laikā
kopš izsoles jāpārskaita starpība starp nosolīto cenu un iemaksāto
drošības naudu Aknīstes novada pašvaldības norēķinu kontā. 

Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles apstiprina
Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija. 

Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada pašvaldībā pēc
tam, kad saņemts bankas dokuments, kas apliecina iemaksu
veikšanu par nosolīto kustamo īpašumu. 

Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, pēc iemaksas
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veikšanas atsakās parakstīt pirkšanas līgumu, kurš sastādīts
atbilstoši atsavināmā objekta izsoles noteikumiem, viņš zaudē
tiesības uz nosolīto objektu. Reģistrācijas nodeva un drošības
nauda šādam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā gadījumā tiek
izziņota atkārtota izsole. 

Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods, atkāpšanās no
līguma u.tml.) par tā nepildīšanu. 

Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem Aknīstes
novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija. Sūdzības par

izsoles komisijas darbību iesniedzamas Aknīstes novada
pašvaldībā. 

Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles noteikumiem
un saņemt sīkāku informāciju par atsavināmo kustamo īpašumu
Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes
novadā, no 2015.gada 12.jūnija līdz 2015.gada 19.jūnijam
darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās
no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 14.30. Tālrunis uzziņām:
22029315.

Jau trešo gadu Aknīstes novada
iedzīvotājiem ir iespēja piesaistīt
finansējumu, lai īstenotu idejas, kas nes
labumu gan sabiedrībai, gan videi un mūsu
viesiem. 2013.gadā un 2014.gadā
finansējums bija pieejams sadarbojoties 3
institūcijām – Nīderlandes fondam KNHM,
biedrībai „Lauku partnerība Sēlija” un
Aknīstes novada pašvaldībai. Taču šogad,
kad fonds KNHM savu darbību Latvijā ir
beidzis, iedzīvotāju ideju projektus pirmo
gadu finansē tikai novada pašvaldība.

Šogad iedzīvotāju ideju projektiem
piešķirti EUR 2000 un vienam projektam
maksimālā atbalsta summa ir EUR 400.
Šogad pēc projektu izvērtēšanas atbalstīti
tika 6 ideju pieteikumi – daži no tiem
saņēma maksimālo pieprasīto summu,
dažiem tā tika dalīta.

Atbalstīto projektu idejas:
l „Šķēršļu joslas izveidošana pie

Aknīstes vidusskolas” – projektu
iesniedza Aknīstes vidusskolas jauniešu
grupa, kuri ir apņēmušies sakārtot patlaban
pamesto kādreizējo poligona teritoriju aiz
vidusskolas: iecerēts attīrīt teritoriju no
krūmiem, latvāņiem un izveidot šeit šķēršļu
joslu, ko izmantot jaunsargu treniņos;
plānots veikt arī kosmētisko remontu
kādreizējā šautuves ēkā. Atbildīgais par
projekta īstenošanu – zemessargs, 12.klases
skolēns Ričards Kozāks. 

l „Kopā jautrāk!” – projektu

iesniegusi Gārsenes pagasta iedzīvotāju
grupa, kuri no 10. līdz 16.augustam
Gārsenes pilī rīkos bērnu nometni, kurā
plānots uzņemt 7 – 15 gadus vecus
dalībniekus. Nometnes programmā iecerēti
gan nakts pārgājieni, dažādas sporta,
dziedāšanas, rokdarbu utt. aktivitātes.
Atbildīgā par projekta norisi – Gārsenes
psk. direktora p.i. M.Caunīte.

l „Zied Liepu iela Aknīstē” – projektu
iesniedza Aknīstes pilsētas Liepu ielas
iedzīvotāju grupa, kuri ir iecerējuši novadā
ieviest jaunu tradīciju – ielu svētkus. Pirmie
ielas svētki notiks 3.jūlijā Liepu ielā.
Svētku ietvaros paredzēts gan volejbola
turnīrs starp Liepu un Avotu ielas
iedzīvotāju komandām, gan ielas radošo
cilvēku priekšnesumi un Ērika Gruzniņa
koncerts, gan ielas vecākā un jaunākā
iedzīvotāja godināšana, stilizēta fotoizstāde
utt. Projekta finansējums lielākoties
paredzēts izmantot publiski pieejamu
šūpoļu būvniecībai pašvaldībai piederošā
zemes gabalā. Ielas iedzīvotāju grupa
akcentē, ka šie svētki ir ne tikai ielā
dzīvojošajiem, bet visiem, kuri vēlas
priecāties kopā ar Liepu ielas iedzīvotājiem.
Atbildīgā par projekta un svētku realizāciju
– Liepu ielas iedzīvotāja L.Prande.

l „ZAĻAIS DĀRZS” – vizuālās
informācijas stends – projektu iesniedza
biedrība „Betānija”. Projekta realizācijas
gaitā pie Asares luterāņu baznīcas tiks
uzstādīts informatīvais stends, kurā būs
izlikta informācija par baznīcas un tai
blakusesošā pieminekļa vēsturi, papildus
stendā būs lasāma informācija par baznīcā
plānotajiem pasākumiem –
dievkalpojumiem u.c. Atbildīgais par
informatīvā stenda uzstādīšanu – biedrības

valdes priekšsēdētājs V.Venediktovs.
l „Jauns žogs baznīcai” – projektu

iesniedza Aknīstes luterāņu draudzes
locekļu grupa, kuri iecerējuši demontēt
vizuāli nepievilcīgo betona/drāšu žogu pie
baznīcas, tā vietā iestādot tūju dzīvžogu.
Projekta aktivitātes paredz gan demontāžas
darbus, gan lielo celmu raušanu, stādīšanas
darbus utt. Atbildīgais par darāmajiem
darbiem – draudzes priekšnieks
J.Stalidzāns.

l „Mēs – savam novadam” – projektu
iesniedza interešu grupa „Aknīstes
adatiņas”, kuras jau krietnu laiku nodarbojas
ar rokdarbu darināšanu labdarības
vajadzībām: viņu tamborētie zābaciņi tiek
dāvināti novada jaundzimušajiem
viņureģistrācijas dienā Dzimtsarakstu
nodaļā, tāpat vilnas zeķes nonāk pie
trūcīgajiem un vientuļajiem novada
iedzīvotājiem, kundzes arī ir ļoti aktīvas
mūsu novada tradicionālo zili/balto cimdu
darināšanā. Šī projekta ietvaros
rokdarbnieces dosies jaunas rokdarbu
pieredzes iegūšanas braucienā. Atbildīgā par
idejas īstenošanu – rokdarbniece A.Žindiga.

Paldies visiem, kuri iesniedza savas
izlolotās idejas! Ne visas no tām pašvaldība
spēja finansēt, taču ceram, ka nākamgad
būs iespējams gan palielināt kopējo
finansējumu, gan atbalstīt vairāk no īstenot
iecerētā.

Aicinām iedzīvotājus aktīvi atbalstīt
finansēto projektu īstenošanu – Jūs droši
drīkstat palīdzēt ar savu darbu, ar padomu
un atbalstu tos, kuri iesaistījušies šajā
brīvprātīgajā darbā. Veidosim savu novadu
skaistāku!

Līga Jaujeniece
Tūrisma darba vadītāja

Pašvaldība piešķir finansējumu iedzīvotāju 
ideju projektu īstenošanai

Šogad 8.maijā, noslēdzās dalība profesionālās pilnveides
izglītības programmā „Panākumu universitāte”. Jaunieši, kuri
lekcijas apmeklēja 2 gadu garumā saņēma apliecību par
profesionālās pilnveides izglītību, taču tie, kuri lekcijas apmeklēja
1 gada garumā, saņēma apliecību par lekciju apmeklēšanu. 
Šīs programmas ietvaros jauniešiem bija iespēja pilnveidot savu
personīgo izaugsmi kopā ar citiem Latvijas jauniešiem. Divu gadu
garumā, reizi mēnesī apmeklējām interesantas lekcijas, kurās
uzstājās Latvijā zināmi cilvēki. Uzklausījām šo cilvēku pieredzi,

saņēmām labus padomus turpmākās dzīves veidošanai kā arī
karjeras izvēlei. Tam sekoja radošās darbnīcas, kurās katram bija
iespēja izpaust savu viedokli, pierādīt to, ka viņš ir labākais.
Apguvām psiholoģijas un uzņēmējdarbības pamatus. Pateicoties
šīm lekcijām tika dota iespēja uzkrāt jaunas zināšanas, iepazīt sevi,
atklāt talantus.

No Aknīstes vidusskolas piedāvātajā izglītības programmā
piedalījās 14 skolēni - Alise Līva Mažeika, Amanda Luīze
Kokina,Solvita Strika,Eva Zinare,Agnese Grigale,Karīna

Aknīstes vidusskolas jaunieši saņem apliecības 
par profesionālās pilnveides izglītību
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Sorokina,Guntars Rojevs,Digna Pecikonite,Aiva Lesinska,Ita
Ķiķēna apmeklējot lekcijas 2 gadu garumā ieguva apliecību par
profesionālās pilnveides izglītības programmas beigšanu,bet 2
skolēni,Alens Sorokins un Agris Subatiņš, ieguva apliecību par
dalību šajā programmā, 1 gada garumā. Aknīstes vidusskolas
koordinatores pienākumus  Panākumu Universitātes programmā

šos divus gadus veica direktores vietniece izglītības jomā, sociālo
zinību skolotāja Gunta Ozoliņa.

Liels prieks, par skolas atbalstu un skolēnu iesaistīšanu šajā
programmā.

Paldies Aknīstes novada pašvaldībai par transporta nodrošinājumu.
Ita, Aiva, Digna 10.klase

Precizēta valsts atbalsta
saņemšanas kārtība

dravniekiem 
Lai novērstu situāciju, ka dravnieki divas reizes saņem atbalstu

par bišu saimi, valdība otrdien, 26.maijā, precizējusi valsts atbalsta
piešķiršanas kārtību lauksaimniekiem.

Spēkā esošie noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai
noteic: ja biškopja dravā kārtējā gada 1.janvārī ir vairāk nekā 29
bišu saimes, viņš saņem atbalstu 17,07 eiro par saimi. Savukārt
noteikumi par valsts un ES atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un
uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai
2014.–2020.gada plānošanas periodā paredz, ka dravnieks, kura
saimniecībā - atbilstoši Lauksaimniecības datu centra informācijai
- laikā no 15.maija līdz15.septembrim ir vismaz 20 bioloģiski
sertificētas bišu saimes, kārtējā gadā var saņemt atbalstu 40 eiro
par saimi.

Lai novērstu dubulta finansējuma iespēju, noteikumu
precizējums paredz: ja dravnieks, kuram ir bioloģiski sertificēta
drava, jau ir saņēmis ES atbalstu par bišu saimēm, tad viņš valsts
atbalstu par šīm pašām saimēm nesaņems. Un pastāv nosacījums:
dravniekam, kurš vēlas saņemt valsts atbalstu, ir sava saimnieciskā
darbība jāreģistrē Valsts ieņēmumu dienestā, lai Lauku atbalsta
dienests par to varētu pārliecināties. 

I.Butkus - Aknīstes novada LAK

Ir pagājis pirmais mēnesis kopš Aknīstes novada iedzīvotāji
ir uzsākuši atkritumu dalīto vākšanu.

Izvērtējam pirmos rezultātus!
Konteineros ar uzrakstu „Iepakojums” tika savākti 12,7 m3

iepakojuma. Konteineros ar uzrakstu „Stikls”  -  3,3 m3
iepakojuma. Tātad kopā 16 m3.

Izdarām secinājumus!
Ņemot vērā atkritumu apsaimniekošanas tarifu, Aknīstes novada

iedzīvotāji jau ir ietaupījuši 224 eiro.
Tomēr SIA „EKO LATGALE” lūdz pievērst uzmanību

konteineros izmestā iepakojuma sastāvam. Diemžēl līdz šim
konteineros, kas paredzēti dalīto atkritumu vākšanai, ir nonākuši arī
atkritumi, kurus nevar novirzīt otrreizējai pārstrādei. Vidēji tādu
atkritumu ir aptuveni 10% no visa izvestā iepakojuma apjoma. 

SIA „EKO LATGALE” izsaka pateicību Aknīstes novada
iedzīvotājiem par vērību, atbildību un izrādīto interesi par
atkritumu dalīto vākšanu!!!
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Ekskursija

4. maijā Aknīstes, Gārsenes un Asares skolnieki un skolotāji
devās ceļā uz Rīgu. Rīgā notika grandiozi svētki veltīti Latvijas
Republikas neatkarības atjaunošanas dienai. Diena sākās ar izstādi

pie Saeimas nama par Latvijas valstiskuma atjaunošanu, ap
pusdienlaiku vērojām Latvijas skolnieku pūtēju orķestru defilē
programmu pie Brīvības pieminekļa. Dienas turpinājumā
apskatījām svētku koncertu Vērmaņdārzā un Jūgendstila muzeju.
Dienas beigās apmeklējām kosmosa centru Esplanādē. Diena bija
saulaina un jauka, mēs guvām paliekošus iespaidus par Latvijas
valsts vēsturi.

Paldies skolotājiem M.Pērkonei, A. Gasparovičai, J.Galvānam.
Paldies sakām arī Aknīstes novada domei par iespēju apmeklēt šos
svētkus.

Svētku fotogrāfijā pēc brauciena uz Rīgu mēs nofotografējamies
ar īpašu Latvijas valsts karogu. Šo sarkanbaltsarkano karogu mūsu
skolas vēstures pulciņam 30.aprīlī svētku pasākumā dāvināja
Aknīstes vidusskolas skolotāja Ināra Vasiļjeva. Viņa Atmodas
gados šo karogu darinājusi kopā ar savu mammu. Tā pagatavošanā
izmantoti mājās pieejamie audumi-gabaliņš no palaga baltajai
joslai un sarkanais audums izmantots no blīvāka spilvendrānas
auduma. Taču tas tika gatavots ar mīlestību, ar pārliecību par savas
valsts neatkarības atjaunošanu. Skolotāja Ināra, kopā ar citiem
aknīstiešiem, Atmodas gados  bieži koncertēja, priecēja pasākumu
dalībniekus ar dziesmām. Karogu mēs nodosim glabāšanā Aknīstes
novadpētniecības muzejā un ceram, ka tas arī nākotnē stāstīs par
mūsu neseno ,bet tik nozīmīgo vēsturi.

Aknīstes vidusskolas 7.klases skolnieks Kārlis Griška
Foto autore Gita Pērkone, Aknīstes vidusskolas 10.klases

skolniece

Skaista, jauka Radžupīte,
Ievu krūmiem noaugusi
Tur dziedāja putnu bari,
Tur līgoja ganu meita.

(Emīlija Ancīte)
Šos vienkāršos, Aknīsti raksturojušos

vārdus teikusi latviešu rakstnieka un
vēsturnieka, „Senču kalendāra” autora,
bibliogrāfa, žurnālista un novadpētnieka
Valdemāra Ancīša māte. Valdemārs ir
uzrakstījis divas grāmatas par Aknīstes
novadu un tā cilvēkiem. To veicot, pavadīti
daudzi pētījumu gadi, tiekoties ar
cilvēkiem, kuru dzīve veido Aknīstes
novada vēsturi. Un šie cilvēki ir atstājuši
neizdzēšanas pēdas ne tikai Aknīstē, bet arī
Latvijā un pat pasaulē. Valdemārs Ancītis
teicis: „Aknīstes pagātne joprojām paliks
miglā tīta...”

Lai tie miglas mākonīši kļūtu gaišāki,
Aknīstē vienmēr bijuši un ir cilvēki, kuri pa

„drumstalai” vāc un turpina rakstīt sava
novada vēsturi. Mūsu novadpētniecības
muzejā ir ļoti daudz materiālu, interesantu
rakstu, vēsturisko eksponātu, kurus
muzejam dāvinājuši novada patrioti. Lielu
darbu šo bagātību apkopošanā un izstāžu
veidošanā iegulda muzeja vadītāja, sava
darba fanātiķe, vēsturniece Olga Vabeļa.

Aknīstes Senioru centra Apaļā galda
kārtējā tikšanās reizē neklātienē iepazinām
dažas nozīmīgas pilsētiņas vietas, par
kurām apmeklētājiem bija savs atmiņu
stāsts, jo lielākā daļa no mums Aknīstē
aizvadījuši daudzus desmitus gadu. Uz
pasākumu uzaicinātā Olga Vabeļa
pastāstīja  par Aknīstes vēsturi: ”Aknīstes
novads var lepoties ar savu interesanto
vēsturi. Pirmo reizi vārds AKNĪSTE
vēsturiskajos avotos minēts 1298.gadā.
19.gadsimtā Aknīste piederēja grāfam
Tizenhauzenam, kura rezidence atradās

Rokišķos. Gārsenē valdīja barons
Budbergs, bet Asares muiža piederēja
baroniem Veisiem. Mūsu novadu var
salīdzināt ar Dieva zīmes trīsstūri: Aknīste
– Gārsene - Asare. Un katram ir savas
tradīcijas, savas valodas īpatnības, savi
tautas terpi.” Olga mums parādīja Aknīstes
muižas apraksta kopiju, kuras oriģināls
atrodas Rokišķu novadpētniecības arhīvā.
Dokuments apliecina, ka Aknīste savu
nosaukumu ieguvusi 1824.gadā, bet agrāk
gan to saukuši par Oknisti. Latvijas
brīvvalsts laikā nodibinās Aknīstes pagasts
un arī pats ciems piedzīvo uzplaukumu.

Pagātnes auru papildināja projekts
„Aknīstes novads fotogrāfa acīm”.
Aplūkojot nodzeltējušās fotogrāfijas,
seniori atgriezās savā bērnībā un jaunībā,
apsprieda notikumus, dalījās atmiņās. Kā
vienmēr daudz interesantu notikumu
pastāstīja Olga Voitiške, kura Aknīstē

Ielūkojamies Aknīstes vēstures lappusēs 
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pavadījusi visu mūžu. Šoreiz viņa atnesa burtnīcu ar novadnieka
Аrnolda Kovaļevska un viņa tēva rakstītajām piezīmēm par ciema
ieliņām, katru māju un tajās dzīvojošajiem cilvēkiem. Arnolda vairs
nav, bet viņa veiktais darbs ir spilgta Aknīstes vēstures liecība, kuru
lasīs arī pēc mums. Ar īpašu mīlestību Arnolds aprakstīja Dzirnavu
ielu un tās 19.gadsimta 20.-30.gados celtās ēkas. Katrai no tām ir
savs liktenis, savi noslēpumi, sava dzīve. Seniori ar interesi un
uzmanību ieklausījās Olgas teiktajā: „Dzirnavu iela sākās no
dzirnavām, kuras bija uzceltas uz Radžupītes. No tām iela ieguvusi
arī savu nosaukumu. Reiz dzirnavas bija ļoti dzīva vieta, jo
zemnieki šurp no visām malām ar zirgiem veda malt graudus.
Malējiem tiekoties, tika apspriesti dažādi notikumi, jo rindā bija
jāstāv ilgi. Īpaša vieta Dzirnavu ielā ir Luterāņu baznīcai. Tā ir gara
guļbaļķu ēka, kura par lūgšanu namu kļuva 1866.gadā. Līdz tam šī
telpa atradās latviešu skolā. Atcerējāmies, ka pagājušā gadsimta
90.gados mācītājs Babinskis kopā ar draudzi baznīcā veica kapitālo
remontu. 1920.-1927.gadā Susējas upe dalīja ciematu 2 daļās -
viena piederēja Latvijai, bet otra - Lietuvai. Tajā laikā Aknīstē
dzīvoja dažādu tautību cilvēki. Lielā skaitā dzīvoja ebreji, kas cēla
skaitus namus, izmantojot vietējos sarkanos ķieģeļus. Viņiem
piederēja veikali, aptieka. Bija labs ārsts Stenders. Arī mūsu
Senioru centrs - divstāvu sarkano ķieģeļu ēka -piederēja ebreju
Rozentālu ģimenei. Šeit viņi dzīvoja, te darbojās liela drogu zāļu
aptieka. Pēc kara šajā ēkā atradās dažādas iestādes -slimnīca, skolas
internāts. Pirms 15 gadiem ar Nīderlandes fonda projekta finansiālo
atbalstu ēkai tika veikts remonts. Tagad tā kļuvusi par iedzīvotāju
darbošanās un tikšanās vietu. Nevar nepamanīt pie  paša
krustojuma mūsdienīgu veikalu „Elvi”. Pirms kara šī sarkanā
ķieģeļu māja piederēja ebrejam Rozenkovičam. Toreiz tajā bija
liels veikals, kurā varēja iegādāties sadzīves preces - no maizes līdz
naglām. Senioru jaunības laikā šeit bija klubs, kurā rādīja kino,  kur
bija dejas ar „ „dzīvo” mūziku. Katram bija ko atcerēties.
Saprotams, ka par katru Dzirnavas ielas māju pastāstīt nav
iespējams, jo daudzas šodien neeksistē, bet daudzas ir pārbūvētas.
Neatradīsim māju, kurā dzīvoja mūsu novadniece dzejniece Naula
Dzirkale. Pēdējā kara laikā Aknīstē, tāpat kā citos ciematos, notika
ebreju masvеida iznīcināšana. Gandrīz katra otrā māja palika bez
saimniekiem. Ļoti skumji, bet tāda ir vēsture.

Par pirmskara laikā aknīstiešu izmantotajiem transporta
līdzekļiem zināja stāstīt Ilga Timofejeva. Ar interesi klausījāmies
stāstījumā par  šaursliežu dzelzceļu: Aknīste-Ģeidāni (Slate)-Zasa-
Siliņi-Jēkabpils. ”Šaursliežu dzelzceļu uzbūvēja vācieši Pirmā

Pasaules kara laikā. Mans tēvs Alfrēds Jansons bija Aknīstes
dzelzceļa stacijas priekšnieks. Pa dzelzceļa līniju kursēja neliela
lokomotīve, kas vilka tādus pašus nelielus vagonus. Uz Jēkabpili
varēja aizbraukt 4 stundās, jo vilciens bieži apstājās un uzpildīja
ūdeni.” Irma Eglīte papildināja: ”Bānītis pārvadāja dažādas kravas:
cukurbietes, kokmateriālus, ķieģeļus, jo līdz karam Aknīstē
darbojās neliela ķieģeļu rūpnīca. Zemnieki audzēja labību, lopus,
veda pārdot bekonus un sviestu.” Aina Plikša atcerējās, ka bijuši arī
pasažieru vagoni – nelieli, zaļā krāsā. Ar bānīti bijusi ilga
braukšana, tāpēc vilciena apstāšanās laikā jaunieši izkāpuši un
gājuši kājām. Kad bānītis panācis, visi veikli iekāpuši vagonā un
turpinājuši ceļu. Pēdējais vilciens aizgājis 1959.gadā. Šodien
Aknīstē uz šaursliežu dzelzceļa uzbēruma var apskatīt stilizētu
koka bānīti.

Mums ir svarīgi un vajadzīgi aculiecinieku stāsti. Viņu atmiņas
ir vēstures liecība, jo bez pagātnes nav tagadnes, nebūs arī
nākotnes. Aknīste ir maza pilsēta, kurai ir sava vēsture, tradīcijas,
savas piemiņas vietas un ievērojami cilvēki. Pilsētai skaistumu dod
pakalni, pavasarī ziedošās  ievas un pieneņu pļavas, bet vislielākais
skaistums  un vērtība ir cilvēki, kuri šeit dzīvo.

Šogad Aknīste atzīmē 717. gadu, kopš pirmo reizi dokumentos
minēts tās vārds. Dzīve turpinās, pilsētiņa iegūst jaunus vaibstus,
kļūst sakoptāka un skaistāka. Šīs pārmaiņas rada cilvēku darbs un
dzimtās puses mīlestība.  

Pasākuma dalībnieku vārdā,
Lilija Pupiņa

MĀMIŅU DIENA
Mātes mīlestība ir kā aplis, kam nav ne sākuma, ne beigu. Tā

apļo un apļo-aizvien plašāk, skarot ikvienu, kas ir tai pietuvojies,
apskauj tuvākos kā rīta dūmaka, sasilda kā pustdienu saulīte un
apsedz ar tik skaistu seģeni kā vakara zvaigžņotā debess. 

Ik gadu maija otrajā svētdienā tiek atzimēta Mātes diena. Arī
šogad Asares pamatskolā bijām mīļi aicinātas uz Māmiņu dienas
pasākumu, kas notika 8.maijā. 

Mēs, māmiņas un vecmāmiņas, jutāmies īpašas šai burvigajā
pasākumā. Viss pasākums bija veltīts vienīgi mums. Šī bija
neaizmirstama un pārsteigumiem bagāta diena!
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Bērni un skolotāji bija rūpīgi gatavojušies. Dejas, dziesmas,
mūzika, pamācošas lugas  un silti vārdi. Prieks bērnu un vecāku
acīs, smaidi, kāda prieka  un aizkustinājuma asara  uz māmiņas
vaiga. Tik daudz pozitīvu emociju! Un , ticiet, mājās mums it
nemaz negribējās iet! Paldies,mīļie bērni, par šiem jaukajiem
svētkiem, par skaistajiem ziedu pušķīšiem, par pašgatavotām
dāvaniņām! Paldies par skaistajiem mirkļiem, ko mums sniedzāt
ar saviem priekšnesumiem! Paldies, mīļie skolotāji, par ieguldīto
darbu un brīnumjauko atmosfēru, ko radījāt šai dienā! Paldies, ka
pasākumā bija iesaistīti visi mūsu bērni! Tas mums ir ļoti svarīgi!

Paldies, māmiņas un vecmāmiņas, jums, ka atradāt laiku ierasties
uz šiem jaukajiem svētkiem! Jo,ticiet, tas mūsu bērniem ir svarīgi!
Novēlam jaukus šos svētkus visām māmiņām, vecmāmiņām,
vecvecmāmiņām, krustmāmiņām un, protams, mūsu bērnu otrajām
māmiņām –jaukajām skolotājām!

Un pats galvenais- lai mums visiem pietiek laika saviem
mīļajiem, savai ģimenei! Nežēlosim siltus vārdus, mīļus glāstus!
Mīlestības nevar būt par daudz. Mīlestība vairo mīlestību! Priecīgu
Māmiņu dienu!                                          

Asares pamatskolas  vecāku padome.

Vasaras radošās darbnīcas
„KABATA”

Piecpadsmito gadu pēc kārtas Aknīstes Bērnu un jauniešu centrs
organizēs vasaras radošās darbnīcas „KABATA”, kas notiks katru
darba dienu no 13.jūlija līdz 24.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
pašvaldību dalībniekiem 50,-euro. Ēdināšana kafejnīcā „Kalniņā”. 

Pieteikšanās līdz š.g., 26.jūnijam. 
Sīkāka informācija zvanot pa tālruni 28349251(Evija) un

26799575 (Inta). 

Noslēdzies Latvijas Tirgotāju asociācijas (LTA) un Valsts SIA
„Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” (RTRIT) rīko-
tais Latvijas 4. atklātais kasieru čempionāts. Tajā piedalījās pieda-
lījās 26 dalībnieki, t.sk. gan pieredzējuši pārdevēji no tirdzniecības

tīkliem Aibe, Baltstore, Elvi un Top, gan arī topošie komercdarbi-
nieki no Rīgas, Preiļiem, Laidzes, Valmieras, Jelgavas un Jēkabpils.
Uzņēmumu Antaris” pārstāvēja pārdevējas –kasieres no Aknīstes
Baiba Kaušele un Vineta Kuļijeva.

Latvijas ceturtajā kasieru čempionātā kopvērtējumā par
uzvarētāju kļuva Baiba Kaušele, kura strādā uzņēmuma
Antaris” veikalā Aknīstē. 

Veicamie uzdevumi - pirkuma reģistrācija (preču ap-
strādes ātrums un kvalitāte, strādājot ar kases sistēmu), kon-
takts ar pircēju (dialogs, t.sk. par neikdienišķām, kurio-
zām, konflikta situācijām kasieru darbā), naudas skaitī-
šana, tās apstrādes ātrums un precizitāte, kas varētu būt
viena no skatītājiem interesantākajām disciplīnām, un li-
kumdošanas pārzināšana. Grūti secināt kāds būtu vietu sa-
dalījums, ja kopvērtējumā apvienotu gan pieredzējušus tird-
zniecības darbiniekus, gan jaunos. Secinājums gan ir ti-
kai viens – iespējams, ka naudas skaitīšanas sacensībās
kopvērtējumā laurus plūktu jaunieši, jo labākais laiks bija
30 sekundes, kamēr pieaugušajiem – 41 sekunde. Ikviens
veikala apmeklētājs vēlētos pēc iespējas ātrāk veikt ap-
maksu par pirkumu un doties savās darīšanās, nekļūstot
neapmierināts ar veikala apmeklējumu. Tādēļ spēja veik-
li un precīzi veikt kasiera darbu ir ļoti būtiska. 

Informācija un foto no www.lta.lv .

Baiba Kaušele no Aknīstes 
uzvar kasieru čempionātā 
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AS „Latvijas valsts meži” (LVM) un Pārtikas un veterinārais
dienests (PVD) noslēguši vienošanos, ar mērķi ierobežot Āfrikas
cūku mēra (ĀCM) izplatīšanos Latvijas teritorijā. Vienošanās
paredz savstarpēju sadarbību, informācijas apmaiņu un profilakses
pasākumu īstenošanu – meža traktortehnikas dezinfekciju.

Balstoties uz PVD sniegto informāciju, LVM izveido un atjauno
ģeogrāfisko koordināšu karti ar ĀCM skartajām vietām, iezīmējot
arī potenciāli inficēto teritoriju 8 kilometru rādiusā ap to. Sadarbībā
ar LVM līgumpartneriem, tiek nodrošināta mežizstrādes un
augsnes gatavošanas tehnikas ritošās daļas, kā arī augsnes
gatavošanas agregātu apstrāde vai dezinfekcija pirms tehnikas
pārvietošanas ārpus ĀCM skartajām teritorijām.

LVM līgumpartneri šos profilaktiskos pasākumus veiks,
saņemot norādi meža darbu uzdevumos un tehnoloģiskajās kartēs.
Savukārt gadījumā, ja mežizstrādes vai augsnes gatavošanas darbu
vietā vai tās tuvumā tiek pamanīta mirusi mežacūka, LVM par to
ziņo PVD, kas pieņem lēmumu par tālāku rīcību. Ja noteiktajā
teritorijā 12 mēnešu laikā netiks fiksēts atkārtots Āfrikas cūku mēra
gadījums, tad tā vairs nav uzskatāma par inficētu. ĀCM Latvijā
tika konstatēts 2014. gada 26. jūnijā trim mežacūkām dažus metrus
no Baltkrievijas robežas. Tā ir bīstama saslimšana – ļoti lipīga,
akūta cūku infekcijas slimība, kam raksturīga ļoti augsta letalitāte.

Ar to slimo gan mājas, gan meža cūkas. Zāļu vai speciālas vakcīnas
pret to nav. Pirmo reizi ĀCM fiksēts 2007. gadā Gruzijā.

ĀCM Latvijā tika konstatēts 2014. gada 26. jūnijā netālu no
Baltkrievijas robežas trim mežacūkām. PVD informē, ka šobrīd
ĀCM ir konstatēts 217 meža cūkām 14 Latvijas novados.

Jauni pasākumi cīņā pret Āfrikas cūku mēri 

2015.gada 23.maijā Aknīstes novada Gārsenes pils
teritorijā bija sapulcējušies daudzi jo daudzi ceļošanas
entuziasti (apmēram 200 auto ekipāžas),  kuru mērķis bija
iepazīt gan Sēliju, gan Latgali. Aknīstes novadā bija izveidoti
5 kontrolpunkti, katrā no tiek dalībniekus gaidīja kāds vairāk
vai mazāk āķīgs uzdevums, ko izpildot tika savākti punkti,
kas finišā norādīja, kura no ekipāžām uzvarējusi. 

Gārsenes muižā dalībnieki gan startēja, gan skaitīja pils
apaļo torņu logus; kafejnīcā „Liepas” atbildēja uz asprātīgiem
jautājumiem; Aknīstes Novadpētniecības muzejā pētīja
ekspozīciju, lai atrastu atbildes uz jautājumiem par Aknīstes
vēsturi; z/s Āmuri atpazina senos darba rīkus, bet b/m „Sila
Strauti” skandēja tautasdziesmas un skaitīja lopus.

Aknīstes novadu rallijā pārstāvēja 4 cilvēku komanda
„Komanda” ar šī raksta autori pie stūres – jāteic, ka godam
izturējām braucienu un no 39 punktu vākšanas vietām
apstājāmies 29, kas bija salīdzinoši labs rādītājs, jo īpaši, ja

šāda tipa braucienā piedalījāmies pirmo
reizi. 

Rallija dalībnieku vajadzībām tika izdots
īpašs ceļvedis gan ar kontrolpunktu vietām,
gan norādēm uz citiem apskates objektiem,
un īpaši patīkami bija saklausīt braucēju
komentārus, ka būs jāatbrauc vēlreiz,
jāapskata šī vieta tā - pa īstam!  

Pateicība visiem mūsu novada cilvēkiem,
kas atbalstīja šī tūrisma pasākuma norisi –
sākot ar pašvaldību, kas atbalstīja to
finansiāli, turpinot ar Aknīstes vidusskolas
jauniešiem, kuri intensīvi strādāja muzeja
kontrolpunktā, kafejnīcas „Liepas” grupai,
z/s Āmuri un b/m „Sila Strauti” ļaudīm un
īpaši starta punkta – Gārsenes pils – atbalsta
grupai (pils saimniekiem un pagasta
senioriem)!

Līga Jaujeniece,
Tūrisma darba vadītāja

Gārsenes pilī startējis Tūrisma rallijs 
„Manu jaunu dienu zeme”
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Asares pamatskolas 3. – 8. klases skolēni 18. maijā devās
ekskursijā uz Aknīsti un Gārseni. 

Atzīmējot ugunsdzēsības Latvijā 150 dzimšanas dienu un svinot
Ugunsdzēsēju un glābēju dienu, VUGD aicināja ciemos uz Atvērto
durvju dienu. Asares pamatskolas audzēkņi ciemojās Aknīstes
Ugunsdzēsēju depo. Ugunsdzēsēji izrādīja savu darba vietu,
tehniku un darba instrumentus, pastāstīja par to, kā viņi pavada
darba dienu un kā dzēš ugunsgrēkus, kā arī atgādināja par drošības
noteikumiem un iespējām kļūt par ugunsdzēsēju- glābēju.

Turpinājumā viesošanās Aknīstes domē, neliela ekskursija pa
Aknīsti un Gārseni.

Lūk, ko par ekskursiju domā bērni.

Raksta Vineta
Katrs no mums kaut vienu reizi ir bijis Aknīstes novadā. Katrs

ir redzējis dažādas mājas un dažādus apskates objektus, bet neviens
no mums nespēj iedomāties to, kāds stāsts slēpjas aiz teju katras
mājas, katra lauka un pakalna.

Pateicoties dažiem cilvēkiem, Asares pamatskolas skolēniem un
skolotājiem bija iespēja dzirdēt mazu daļu no Aknīstes un Gārsenes
stāsta. Šis stāsts interesēja katru no mums.

Es vēlētos pateikties par iespēju apciemot Gārseni, tās pili,
Aknīstes domi un tās apkārtni.

Digna
Bija ļoti interesanti uzzināt to, kā strādā ugunsdzēsēji.
Man patika arī uzzināt daudzas lietas par Aknīstes vēsturi un

vietām, kuras ir vērts apmeklēt.
Tatjana
Bija ļoti interesanti pie ugunsdzēsējiem. Ļoti patika staigāt pa

Gārsenes pili un Gārsenes baznīcu.
Ieva
Man patika ļoti, ļoti Aknīstes novada domē. Mēs varējām

iejusties deputātu lomā un izlemt, cik garš būs mūsu mācību gads.
Interesanti bija Gārsenes baznīcā, kur varēju izmēģināt baznīcas

ērģeles. Bija jautri un interesanti.
Jānis
Man patika Gārsenes pils un Gārsenes kapi.
Paldies Aknīstes ugunsdzēsējiem, Aknīstes novada domes

priekšsēdētājai Vijai Dzenei, Aknīstes novada tūrisma darba
vadītāja Līgai Jaujeniecei un Gārsenes pamatskolas skolotājai
Dacei Geidai par interesantajiem stāstiem. 

Asares pamatskolas kolektīvs

‘’Acs redz tālu, prāts- vēl tālāk,’’ ar šādu latviešu tautas
sakāmvārdu 29.maijā svinīgajā līnijā direktore pateicās skolēniem
par labām un teicamām sekmēm mācībās. Pateicības saņēma:

Aivija Ērika Čereškeviča (1.klase),
Laura Mačulāne(4.klase),
Jānis Nemirskis( 4.klase),
Digna Biltauere( 7. Klase),
Diāna Timahova( 8.klase),
Vineta Mačulāne(8.klase),
Kristīne Daģe (8.klase),
Digmārs Eliass Čāmāns( 8.klase).
Pateicamies Aknīstes novada pašvaldībai un Aknīstes

vidusskolai par sirsnīgu uzņemšanu bērnu svētkos ‘’Nāc kopā ar
mums!’’.

Šodien pasniedzām balvu Digmāram Eliasam Čāmānam, ko
2014.gada Zinību dienā SIA ‘’Siliņi’’ pārstāve Valentīna Čāmāne
iedeva nominācijai – labākais skolēns ar lielāko izaugsmes
dinamiku salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu. Un skolotājiem
dotā balva tiks izmantota nākamajā mācību gadā. Paldies SIA
‘’Siliņiem’’ saka Asares pamatskolas kolektīvs!

Asares pamatskola Aknīstē un Gārsenē

Veselības veicināšanas grupas dalībnieki no Gārsenes organizē-
ja Aktīvās atpūtas dienu senioriem »Pilna sauja pavasara«. Šāds
pasākums tiek rīkots jau trešo gadu. Labu garastāvokli un veiksmi

pasākuma atklāšanā vēlēja veselības veicināšanas grupas vadītāja
Skaidrīte Medvecka. Daina Mažeika visiem pastāstīja par plānota-
jām aktivitātēm dienas garumā. Pasākumā piedalījās Subates, Lones,
Elkšņu, Aknīstes, Gārsenes un Asares seniori. Sākumā tika aplūkotas
gleznas pils izstāžu zālē. Pēc tam visi devās piedzīvojumos pa ta-
kām. Uz Dainu akmens tika dziedātas dziesmas, pie Raganu māji-
ņas tās saimniece -Raganiņa cienāja viesus ar meža veltēm. Mīlestības
saliņā seniorus sveicināja Barons un Baronese. Aknīstes tautiņdziesmu
grupa »Čukuriņš« estrādītē muilkāli sveicināja pasākuma dalībniekus.
Par cienastu, kā vienmēr, rūpējās Veronika Pliska, ceļot galdā divu
veidu zupas, ķiplokmaizes un rabarberu plātsmaizi. Lones sievu an-
samblis un Birutas Valaines dzejas lasījumi pasākumam piešķīra īpa-
šu noskaņu. Sportiskās aktivitātes bija Intas Kliģes pārziņā. Tika la-
sīti čiekuri, zari, lapas, kuras pārtapa kolāžās. Katra komanda pre-
zentēja savu veidojumu. Uzvarēja draudzība un balvās visiem tika
saldumi.

L. Prande

Senioru aktīvās atpūtas pasākums Gārsenē
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28.maija pēcpusdienā Gārsenes pamatskolas zālē skolēni, sko-
lotāji un vecāki pulcējās uz svinīgo mācību gada noslēguma pasā-
kumu. Visa darbība stilizēti notika bišu stropā- Gārsenes pamatskolā.
Skolas direktora vietas izpildītāja, Bišu māte, Maruta Caunīte va-
dīja pasākumu no senatnīgas tribīnes. Skolēni dziedāja, dejoja, skai-
tīja dzejoļus un iejutās pasaku tēlos. Pamācošs bija uzvedums par
vilku un septiņiem kazlēniem, kā arī klātesošie varēja sekot līdzi

Puķuzirņa nedienām. Latviešu valodas skolotāja Aija Gasparoviča
pateicās tiem bērniem, kuri mācību gada laikā piedalījušies un sa-
ņēmuši atzinības dzejoļu konkursos. Skolotāja Dace Geida patei-
cās čaklākajiem makulatūras vācējiem, jo iegūti ievērojami rezul-
tāti valsts mērogā. Vakarā bērniem neaizmirstami mirkļi Gārsenes
baznīcā klausoties ērģeļu skaņās un nakšņošana pilī.

L. Prande

Mācību gada noslēgums Gārsenes pamatskolā

Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai - Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas
ieradīsies 16.jūlijā.

Pie Veselības un sociālo pakalpojuma centra, Skolas ielā 9, Aknīstē.
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!!
Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklējums

ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma).
Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu - PAR MAKSU.
Pieraksts notiek pa telefoniem 67 14 28 40 un 27 86 66 55
Sīkāka informācija www.mamografija.lv vai uz e-pastu info@mamografija.lv

Starptautiskās bērnu aizsardzības dienas
ietvaros 30 maijā Aknīstes novada bēr-
niem jau piekto gadu tika organizēts kopīgs
pasākums „Nāc kopā ar mums«, kur šogad
visas dienas garumā kopā tika pulcināta no-
vada jaunā paaudze - novada dziedošie un
dejojošie dalībnieki un to vadītāji. Koncerta
pirmajā daļā Aknīstes bērnu un jauniešu cen-
tra zālē BJC drāmas draugi izrādīja A.
Grīnieces lugu „Māllēpītes atmošanās”.
Režisore Biruta Bīriņa. Koncerta turpināju-

mā uzstājās A. Žilin-
ska mūzikas skolas
Aknīstes filiāles au-
dzēkņi.

Otrajā daļā estrādē
uzstājas bērnu deju
pulciņi „Virpulītis”
un „Mazais
Virpulītis”, mūsdienu
deju pulciņš „Hop-

hip”, Asares pamatskolas deju grupa
„DDT”, Gārsenes pamatskolas ritmikas deju
pulciņa dalībnieki, dejotāji „Just Dancer”,
„Grupa „Hope” un deju šova programma ar
L. Zaldāku un A. Veļičko.

Muzikālos priekšnesumus sniedza BJC
popgrupas dalībnieki vadītājas Madaras
Ozoliņas vadībā.

Noslēgumā zilajās debesīs aizlidoja ba-
lonu serpentīns.

Izskanējis pasākums „Nāc kopā ar mums“
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29.maijā Aknīste vidusskolā norisinājās pasākumi akcijas »Esi
drošs, neesi pārdrošs« ietvaros. Skolēniem lekcijas lasīja A/s
’’Latvenergo« pārstāvis A. Zariņš, A/s „Latvijas valsts ceļi« pārstāvis
M. Zaļaiskalns un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Aknīstes
posteņa komandieris I. Osma. Sporta laukumā notika svinīga līni-
ja un ielu stafete.Sajūsmu radīja tikšanās ar policijas tēliem Runci
RŪDI un Bebru BRUNO. Valsts policijas teltī varēja apskatīt un pie-
laikot policistu ekipējumu, apskatīt policijas mašīnu, kā arī klausī-
ties kinologa stāstījumā un vērot suņu paraugdemonstrējumus.
Noslēgumā skolēni par panākumiem mācībās saņēma atzinības, goda
rakstus un naudas balvas.

L. Prande

Akcija „Esi drošs, neesi pārdrošs“ 
Aknīstes vidusskolā

Pārsteigumu bērniem bija sarūpējusi kafejnīca „Kalniņā” . Katram
svētku dalībniekam tika saldējums. Pateicība Inesei un Jurim
Sorokiniem!

Turpinājumā radošajās darbnīcās bērni gatavoja pērļu rotas, iz-

baudīja manikīra, friziera piedāvātās pārvērtības un ļāvās māksli-
niecēm apgleznot sejas. Svētki noslēdzās ar diskotēku.

L. Prande

Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt
kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst,
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt
kā melodijai, kura sirdī šalc.
Ļauj kādam sapnim šodien zvaigznēs 

mirdzēt,
Lai dienu skrejā tie pie tevis trauc!

/A.Āre/
Apsveiksim jubilārus
Aknīstē
Bērzkalne Skaidrīte-50
Buceniece Olita-50
Zinare Virginija-50
Bērzkalns Aivars-55
Joče Anita-55
Stepanova Galina -60  
Krankale  Vija-70
Romulāne  Aija-75
Stacjukeviča Veronika-75    

Gārsenē
Elksne  Sarmīte  -50  
Galvanauska Veldze-55 
Hauka  Guntis -60  

Klaucāns    Eduards -65  
Mažeika   Daina-70
Rulle Valda-70
Rozenbaks Valdis -80    
Spiridonova Zenta- 80  
Vēvere Ārija- 80
Kovaļevska Ausma -90   
Viļķiene Janina-90      

Asarē
Kaplere   Līga-60

Patiesības kalns ir neatrodams,-
Bet, to meklējot, mūžs kļūst 

par dziesmu!
Neiesalsti savā pārliecībā,
Lai arvien tev paliek kāda jauna,
Kāda nezināma, skaista varbūtība.
Sveicam maija jubilārus:
Lolitu Kursīti 
Skaidrīti Bērzkalni,
Gitu Loču,
Madaru Deksni.
Biedrība „Manai mazpilsētai Aknīstei”

Izsakām pateicību Eduardam
Tolkačovam par   veiktajiem darbiem
elektroinstalācijas sakārtošanā.    

Parka 1 a iedzīvotāji.

Bez maksas izkopj no krūmiem un kokiem
aizaugušas lauksaimniecības platības, tī-
rumus, novadgrāvjus, mežmalas, kā arī
sniedzam meža kopšanas pakalpojumus.

v  v  v
Pārdod svaigi zāģētu malku klucīšos.

v  v  v
Piedāvā Gaz -53 pašizgāzēja pakalpoju-
mus,

v  v  v
Vēlos nopirkt malkas cirsmu. Cena
7.00EUR m3 uz celma.

Mob. 20239636
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Aknîstes novada domes iz de vums
Re dak ci ja: Lâsma Pran de telef. 65237762, mob. 26386407, e-pasts las ma. pran de@inbox.lv, mâjas la pas ad re se www.akniste.lv. 

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

Šūpo mani, māmuliņa,
Vālodzītes šūpulī.
Lai es loku valodiņu
Kā locīja vālodzīt.

Sveicam Aknīstes novada
dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
bērniņus: Gerdu Brigaderi, Elvi

Elksni, Raivi Stankeviču. Kopā ar
vecākiem priecājamies par viņu

nākšanu pasaulē!

Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa

Uz lūpām kā medus minūtes kūst,
Atvēlētas mums skopi.
tie ozolu kroņi žūs.
magone nobirs.

(O.Lisovska)

Pieminēsim Aknīstes novada
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
Mūžībā aizgājušos:

Andžāna Zelma 
Kolosovskis Aleksandrs 
Ludriķis Andris 
Ņikitins Pāvels 
Ribakovs Ēriks 
Svikle Tekla 
Zālīte Aiga 
Žindigs Agris 

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
tuviniekiem!

Aknīstes novada dzimtsarakstu
nodaļa

„Paldies, LIGITAI VECVAGAREI,
kura savā brīvajā laikā sniedza
medicīnisko palīdzību traumas gadījumā.
Paldies par atbalstu un līdzjūtību brīdī,
kad tā bija visnepieciešamākā!

J. Šinkeviča.“

Pārdod par saprātīgu cenu senlaicīgu
skapi 3 durvju. Mob. 28632587

v  v  v 
Pārdod māju vistu olas. Mob.

29544874
v  v  v 

Pārdod gaišu, saulainu trīsistabu
dzīvokli 2. stāvā. Platība 58.6 m2.
Privatizēts, bez parādiem, pakešu logi,
karstais ūdens visu gadu. 

v  v  v 
„Piedāvā pļaušanai pļavas un

ganības 9 ha platībā. Mob.t. 29208996
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