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“Tautas
Saimes
grāmata”
Aknīstes
novadā
Pēc Rīgas aktīvo senioru alianses
(RASA) biedru iniciatīvas „Tautas
Saimes grāmata” kļuvusi par ļoti personisku un Latvijas tautu vienojošu dāvanu mūsu valstij, kuras veidošanā apvienojas Zemgales, Vidzemes,
Kurzemes, Latgales un Rīgas reģionu
iedzīvotāji. Mums katram tā ir unikāla
iespēja un atbildīgs darbs – rakstīt un
atstāt daļiņu no sevis šajā Lielajā grāmatā, lai to saglabātu un nodotu nākamajām paaudzēm.
Aknīstes novads šo grāmatu saņēma kā otrie no Ilūkstes novada.
Kā katrā novadā vispirms šī grāmata
tiek „iedziedāta”. „Tautas Saimes grāmatas” iedziedāšanas pasākums
Aknīstes novadā notika 4. maijā Baltā
galdauta svētku ietvaros Sēļu parkā.
Pasākuma laikā ieklausījāmies priekšsēdētājas V. Dzenes uzrunā un laba vēlējumos, sadziedājāmies kopā ar novada
ansambļiem, tautas tradīciju kopu “Čukurs”.
Tagad grāmata savu ceļu ir sākusi
novada bibliotēkās. Mīļie novada ļaudis, esiet aicināti ierakstīt katrs savu
vēstījumu!
„Tautas Saimes grāmata” mūsu
novadā būs līdz 21. jūnijamVasaras saulgriežiem. Katrā bibliotēkā ir ieplānotas – „Tautas
Saimes grāmatas” viesošanās dienas, kuru laikā būs iespēja ierakstīt vēstījumu un vēlējumu Latvijas
Simtgadē.
Aknīstes bibliotēkā – Veronika
Papaurele, tālrunis saziņai : 28362692
Gārsenes pagasta bibliotēka –
Inita Lejiņa, tālrunis saziņai :
29457673

Asares pagasta bibliotēka
– Antoņina Dzenuška, tālrunis saziņai :26446133
Jāņem vērā vien tas, ka vēlams bibliotēkā ierasties ar jau sagatavotu melnrakstu, ko grāmatā pārrakstīt. Šajā reizē var ņemt līdzi arī fotomateriālus kā
vēstures liecības. Aicinām savu dalību šajā iniciatīvā pieteikt jau iepriekš
un ziņot, ja ir vēlme rakstīt, bet nav iespējams nokļūt bibliotēkā.
Gatavojot savu vēlējumu, varam pārdomāt arī atbildes uz jautājumiem –
Kāds bijis manas tautas, manas dzimtas, manas ģimenes, mans ceļš valsts
pirmās simtgades nogrieznī? Kāds mūsu
katra un visu kopā ceļš valsts vēsturiskās atmiņas globālā kontekstā?

Esiet aktīvi! Ģimenes un dzimtas!
Amatiermākslas kolektīvi un interešu
grupas! Reliģisko organizāciju pārstāvji
un izglītības iestādes, uzņēmēji!
Jaunieši!
Aicinām pievienoties un radīt gaišo
vēlējumu taku savai valstij, ieejot jaunā simtgadē. Kluss vārds paliek nesadzirdēta doma, bet skaļi izteikta
doma – atbalsojas! Domāsim, vēlēsim un rakstīsim labu, lai labais īstenojas!
Radīsim kopā Aknīstes novada vēstījuma lappuses savai nākotnei!
Paldies par palīdzību un atsaucību visiem uzrunātajiem idejas īstenošanas
dalībniekiem!
K. Kalniete

Aknīstes novada domes sēdes
25.04.2018. lēmumi
Apstiprināt Aknīstes novadā ūdensapgādes pakalpojumu tarifu (bez pievienotās vērtības nodokļa) - 0,98 euro par
1m3 patērētā aukstā dzeramā ūdens. Apstiprināt Aknīstes
novadā kanalizācijas pakalpojumu tarifu (bez pievienotās
vērtības nodokļa) – 1,16 euro par 1m3 notekūdeņu. Noteikt,
ka lēmuma 1. un 2.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2018.gada 1.jūlijā.
Pārtraukt siltā ūdens piegādi Ancenes daudzdzīvokļu mājām, Asares pagastā, Aknīstes novadā, no 01.05.2018.
Pārtraukt audzēkņu uzņemšanu Aknīstes pirmsskolas
izglītības iestādē „Bitīte” uz darbinieku atvaļinājuma un
telpu remonta laiku no 2018.gada 2.jūlija līdz 31.jūlijam.
Atsākt audzēkņu uzņemšanu PII „Bitīte” ar 2018.gada 1.augustu.
Noteikt šādas ēdināšanas pakalpojuma cenas vienai dienai Aknīstes novada izglītības iestādēs:
bērniem no 1 līdz 2 gadu vecumam – EUR 1,73;
bērniem no 3 līdz 6 gadu vecumam – EUR 1,93;
1. – 4.klases skolēniem – EUR 1,56;
5. – 12.klases skolēniem – EUR 1,65.
Nodot dzīvojamās mājas Augšzemes ielā 22, Aknīstē, pārvaldīšanas tiesības īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai.

Apstiprināt 2018.gada 16.aprīļa izsoles rezultātus par
nekustamā īpašuma “Arāji”- 2, Gārsenē, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanu par summu EUR 1410,00.
Apstiprināt 2018.gada 17.aprīļa izsoles rezultātus par
nekustamā īpašuma “Susējas skola”, Aknīstes pagastā,
Aknīstes novadā, atsavināšanu par summu EUR 6950,00.
Atsavināt nekustamo īpašumu Upes iela 3A, Aknīste,
Aknīstes novads, kadastra Nr.56050010181, kas sastāv no
zemes gabala 0,9550 ha platībā. Noteikt, ka atsavināmā
nekustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR 2 161,00.
Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana izsolē ar augšupejošu soli. Apstiprināt Aknīstes novada domes izsoles noteikumus Nr.4/2018 „Par Aknīstes novada
pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala Upes ielā 3A,
Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56050010181, atsavināšanu”.
Noteikt dzīvoklim “Spodras”- 17, Ancenē, Asares pagastā,
Aknīstes novadā, sociālā dzīvokļa statusu.

APSTIPRINĀTI

(piecdesmit euro 00 centi).
9. Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā.
10. Izsoles dalībniekiem jāreģistrējas Aknīstes novada
pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada pašvaldības interneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā termiņā, iepriekš samaksājot drošības naudu 10 % apmērā
no izsolāmā nekustamā īpašuma objekta nosacītās cenas
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.
11. Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies viens
pretendents, nekustamais īpašums tiks pārdots vienīgajam pretendentam, ja viņš pārsolīs izsoles objekta nosacīto cenu.
12. Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000026441 A/S „SEB banka” bankas kontā Nr. LV82UNLA0009012130037, bankas kods UNLALV2X vai arī skaidras naudas norēķinu veidā, veicot maksājumu Aknīstes novada pašvaldības kasē.
13. Visa izsolē nosolītā cena (tai skaitā drošības nauda)
tiek uzskatīta par nekustamā īpašuma pirkuma maksu.
14. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta nekustamā īpašuma pirkuma maksā.
15. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada pašvaldībā līdz
2018.gada 8.jūnijam darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un no
12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30.
16. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai piedalītos izsolē, nekustamā īpašuma pirkšanai jāiesniedz
Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi dokumenti:
16.1. Fiziskām personām:
Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā
ar šiem izsoles noteikumiem;
jāuzrāda pase;
dokuments par drošības naudas iemaksu;

Aknīstes novada domes sēdē
2018.gada 25.aprīlī (prot. Nr.6, 38.#)
Aknīstes novada domes
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 4/2018
„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā
zemes gabala Upes iela 3A, Aknīstē,
Aknīstes novadā, kadastra Nr.56050010181,
atsavināšanu“
1. 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.
2. Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela
7, Aknīste, Aknīstes novads.
3. Izsoles laiks: 2018.gada 12.jūnijā plkst. 10:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas
atsavināšanas komisija:
komisijas priekšsēdētāja: Ilze Ieleja
komisijas locekļi: Jānis Gavars, Kristaps Žubeckis
Sekretāre: Ināra Buiķe
5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošs nekustamais īpašums (zemes gabals):
Upes iela 3A, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr.
56050010181, kopējā platībā 0,9550 ha. Nekustamā īpašuma (zemes gabala) nosacītā cena ir EUR 2161,00 (divi
tūkstoši viens simts sešdesmit viens euro 00 centi).
6. Nekustamā īpašuma objekta izsoli sāk ar izsoles objekta noteikto nosacīto cenu.
7. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt izsoles objektu dabā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00,
piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu pa tālruni 25436558.
8. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00
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Visi Domes sēžu lēmumi un audioieraksti
publicēti mājaslapā www.akniste.lv
sadaļā Dome – Domes sēžu lēmumi
Kancelejas vad. I.Buiķe

dokuments par reģistrācijas maksas samaksu.
16.2. Juridiskām personām:
Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā
ar šiem izsoles noteikumiem;
dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks) vai
attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi;
kvīts par drošības naudas samaksu;
kvīts par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;
noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juridisko
personu izsolē (uzrādot pasi).
17. Ja nepieciešams, no attiecīgā valsts reģistra Mantas
atsavināšanas komisija var pieprasīt zvērināta revidenta
vai licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās personas gada pārskatu.
18. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.
19. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku
sarakstā. Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekšnoteikumi.
20. 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 nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles noteikumiem.
21. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu
eksemplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms izsoles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem.
22. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas numuru.
23. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo
īpašumu. Uzziņas pa tālr. 25436558.
24. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam izpaust jebkādas ziņas par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.
25. 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.
26. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ierodas ne mazāk kā divi dalībnieki, kuri reģistrēti noteiktajā kārtībā.
27. 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 nosacīto cenu.
28. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus
apstiprināt gatavību piedalīties izsolē.
29. 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 50.00.
Ja neviens no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepārsola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu.
30. 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.

31. 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.
32. Pircējs, kas, konkrētam objektam nosolījis pēdējo augstāko cenu, izsoles vietā nekavējoties ar savu parakstu apliecina, ka protokolā norādītā cena atbilst tai, ko viņš ir nosolījis.
33. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet neparakstās protokolā, uzskatāms par atteikušos no nosolītā objekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija ir tiesīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un
viņam netiek atmaksāta dalības maksa un drošības nauda. Tad Mantas atsavināšanas komisija pēdējam pārsolītājam pircējam piedāvā atsavināmo nekustamo īpašumu
par viņa nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo
nekustamo īpašumu pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vairāki dalībnieki, izsoli nekavējoties atkārto no pirmspēdējās augstākās cenas.
34. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.
35. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kurš nosolījis nekustamā īpašuma objektu, saņem
rēķinu samaksas veikšanai.
36. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēgšanai.
37. Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles
nosacīto cenu vai arī izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, 7 dienu laikā pēc izsoles nav iesniedzis Mantas
atsavināšanas komisijai bankas dokumentus par to, ka attiecīgie norēķini ir nokārtoti, viņš zaudē tiesības uz atsavināmo nekustamā īpašuma objektu. Reģistrācijas nodeva un drošības nauda attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu
piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko
cenu.
38. Izsoles dalībniekiem, kas pārtraukuši solīšanu izsoles
gaitā, drošības nauda tiek atmaksāta nedēļas laikā pēc izsoles, bet reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.
39. Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies
uz izsoli, drošības nauda un reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.
40. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu par
konkrētu objektu, 7 dienu laikā kopš izsoles jāpārskaita
starpība starp nosolīto cenu un iemaksāto drošības naudu Aknīstes novada pašvaldības norēķinu kontā.
41. Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles
apstiprina Mantas atsavināšanas
komisija.
42. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome
nākamajā domes sēdē pēc tam, kad saņemts bankas dokuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto nekustamo īpašumu.
43. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, pēc
iemaksas veikšanas atsakās parakstīt pirkuma 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 atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu
piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko
cenu.
44. Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods,
atkāpšanās no līguma u.tml.) par tā nepildīšanu.
Pirkuma līgums nekustamā objekta nosolītājam jāparak-
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sta 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas domes sēdes.
45. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem
Aknīstes novada pašvaldības Mantas atsavināšanas komisija. Sūdzības par Mantas atsavināšanas komisijas darbību iesniedzamas Aknīstes novada domē 3 darba dienu
laikā no izsoles dienas Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208.
46. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles no-

SIA „Aknīstes
pakalpojumi“
informē par tarifu
izmaiņām

SIA „Aknīstes pakalpojumi“ informē, ka pamatojoties uz
l likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta c)apakšpunktu,
l Ūdenssaimniecības pakalpojumu
likuma 6.pantu,
l Ministru kabineta 2009 gada
27.oktobra noteikumu Nr.1227
“Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem”
9.punktu,
l 2016.gada 14.janvāra Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes
lēmuma
Nr.1/2
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa aprēķināšanas metodika”,
l Aknīstes novada domes noteikumiem Ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika
(apstipr.29.03.2017.,
prot.Nr.7,3.#),
l 18.04.2018. Finanšu komitejas lēmumu,
l 25. 04. 2018.Domes lēmumu
l ar 2018. gada 1. jūliju Aknīstes novadā
l par ūdensapgādes pakalpojumu – 0.98 EUR/m3 bez PVN;
l par kanalizācijas pakalpojumu – 1,16 EUR/m3 bez PVN.
Tarifu izmaiņas Aknīstes novadā ir
saistītas ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas izmaksu palielināšanos, t.sk. elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu pieaugumu.
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teikumiem un saņemt sīkāku informāciju par atsavināmo
nekustamo īpašumu Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas
ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2018.gada 7.maija līdz
2018.gada 8.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: 25436558.
47Izsole notiks 2018.gada 12. jūnijā plkst. 10:00, Aknīstes
novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes
novadā, LV-5208.

Jaunā tūrisma sezona ir
sākusies! Aicinām visus
ciemos uz Gārsenes pili!
Līdz ar maija iestāšanos Gārsenes pilī sākusies jaunā tūrisma sezona. Jau
pirmajā maija dienā, kas šogad bija ļoti saulaina un vasarīga, pilī skanēja viesu balsis – gan tuvāki, gan tālāki ciemiņi labprāt piestāj Gārsenes pilī un dabas takās. Par to patiess prieks!
Šī vasara solās būt notikumiem bagāta –rezervāciju kalendārs priecē, ka
pils šovasara būs mājvieta vairākām nometnēm, semināriem, koncertiem, kā
arī dzimšanas dienu svinībām un kāzām. Tieši tādu mēs Gārsenes pili arī vēlamies redzēt – piepildītu ar ļaužu čalām.
Savukārt jau maija beigās sāksies jaunā piļu un muižu apceļošanas akcija, kas šogad uzņēmusi jaunus internacionālus apgriezienus – aptverot Baltijas
valstu pilis un muižas. No Latvijas šajā apceļošanas akcijā piedalīsies 46 dalībnieki, no Igaunijas – 54, bet no Lietuvas – 32. Arī ikvienu Aknīstes novada iedzīvotāju aicinām iesaistīties šajā piļu un muižu apceļošanas akcijā, kas
var izvērsties par jauku vasaras notikumu, kā arī ceram Gārsenē sagaidīt kaimiņvalstu apceļotājus. Plašāka informācija par apceļošanas akciju: www.visitbalticmanors.com vai pie mums – pilī.
Par gaidāmajiem vasaras notikumiem noteikti informēsim novada avīzē un
Facebook lapā, bet jau tagad ikvienu interesentu aicinām uz pils verandu, kur
rotājas neretnieces Mirdzas Brūniņas rokdarbu izstāde. Tā ir apskatāma visu
maiju ikvienam interesentam bez maksas!
Tūrisma informācijas centrs Gārsenes pilī gaida visus ik dienu no plkst.11:00
– 18:00, aicinu droši zvanīt un rakstīt, ja radušies kādi jautājumi par pils un
dabas taku apskati, par ekskursijām, piknika vietām un vai telpu nomu un
guļvietām Gārsenes pilī! Lai veiksmīga vasara mums visiem!

Gaidām ciemos Gārsenes pilī un dabas takās!
Pils pārvaldnieka p.i. Dace

Aknīstes novada pašvaldības policijā 2018. gada aprīļa mēnesī saņemtas 14 mutiskas informācijas un sūdzības no Aknīstes novada

iedzīvotājiem. Pašvaldības
policijā ar dažādiem jautājumiem griezušies 12
Aknīstes novada iedzīvotāji. Šajā mēnesī veikta 1
ūdenstilpju apsekošana sadarbībā ar Valsts policijas
darbiniekiem Gārsenes un
Asares
pagastā.
Apsekošanas rezultātā no
Gārsenes ezera izņemti nelegāli ievietoti zvejas tīkli.
Kopumā Valsts policijai
sniegts atbalsts 8 reidos, kā
arī sniegts atbalsts bezvēsts
pazudušas personas meklēšanā Gārsenes pagastā.
Kopā ar sociālo dienestu
veikti 5 apsekošanas reidi, 4

Mēs esam atbildīgi par tiem,
ko esam pieradinājuši
/A. S. Ekzeperī. /
Cienījamie Aknīstes novada iedzīvotāji, mājas
mīluļu-suņu un kaķu īpašnieki!
Nu jau mēnesi Aknīstes novada pašvaldībai ir noslēgts
sadarbības līgums ar dzīvnieku patversmi
‘’Mežavairogi’’.Saskaņā ar to, maija vidū tiek plānots reids
Aknīstes novada administratīvajā teritorijā ar mērķi izķert
bez saimnieka pieskatīšanas klīstošos suņus un kaķus. Ir
pēdējais laiks veikt visus pasākumus, lai Jums pēc sava
mīluļa nebūtu jābrauc uz dzīvnieku patversmi.
Gribu atgādināt, ka :
2006.gada 4.aprīļa MK noteikumi Nr.266 „Labturības
prasības mājas (istabas)
dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” paredz:
„50. Iegādājoties mājas (istabas) dzīvnieku, dzīvnieka īpašnieks vai turētājs uzņemas atbildību par mājas (istabas)
dzīvnieka labturības un īpašo turēšanas prasību ievērošanu
un veterinārmedicīniskās palīdzības nodrošināšanu, nepieļauj tā klaiņošanu, kā arī nodrošina dzīvnieka meklēšanu un apbedīšanu.
51. Mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam vai turētājam
ir tiesības kopā ar mājas (istabas) dzīvnieku atrasties ārpus mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka vai turētāja valdījumā vai turējumā esošās teritorijas, ja mājas (istabas)
dzīvnieks:
51.1. netraucē sabiedrību un nerada draudus cilvēku drošībai, veselībai un dzīvībai;
51.2. nerada draudus citu dzīvnieku drošībai, veselībai
un dzīvībai.
52. Mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam vai turētājam
ir pienākums:
52.1. nodrošināt, lai mājas (istabas) dzīvnieks (smaka,
riešana vai gaudošana) netraucētu mājas vai apkārtnes
iedzīvotājus;
52.2. uzticēt mājas (istabas) dzīvnieka vešanu ārpus īpašnieka vai turētāja valdījumā vai turējumā esošās teritorijas tikai personai, kas spēj kontrolēt un savaldīt dzīvnieku, un nodrošināt, lai mājas (istabas) dzīvnieks neapdraud cilvēkus un dzīvniekus;
52.3. apdzīvotu vietu teritorijā savākt sava mājas (istabas)
dzīvnieka ekskrementus;
52.7. nododot mājas (istabas) dzīvnieku trešajai per-

personām veiktas alkohola
koncentrācijas pārbaudes
izelpā, kā arī 1 gadījumā
sniegts nekavējošs atbalsts
Bāriņtiesai. Aprīļa mēnesī
kopā ar ZS 56. bataljona pārstāvi sniegts atbalsts jauniešu atpūtas pasākumā
BJC.
Veicot teritorijas pavasara sakopšanas darbus (īpaši pilsētas teritorijā), problēmu radīja (bija vairākas
mutiskas sūdzības) ugunskuru un riepu dedzināšana.
Par gumijas riepu dedzināšanu, kas rada veselībai kaitīgu ķīmisko piedūmojumu,
sastādīts 1 ziņojums un ie-

sniegts izskatīšanai VP soda
piemērošanai.
Ir pavasaris, gada skaistākais laiks dabā. Viss
plaukst un priecē mūsu acis.
Tāpēc cienīsim pašvaldības
darbinieku ieguldīto darbu,
lai padarītu apkārtējo vidi
skaistāku.
Nepiesavināsimies ne no pašvaldības dobēm puķu stādus, ne pie privātmājām iestādītos košumkrūmus! Ceru
uz cieņu un sapratni.
Ar cieņu Aknīstes novada
pašvaldības policijas
inspektore I. Ašaka.

sonai, sniegt informāciju par dzīvnieka labturības
un turēšanas prasībām;
53. Ja mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks neievēro šos
noteikumus, viņš tiek saukts pie atbildības normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.”
Atbildību par augstāk minēto paredz Administratīvo pārkāpumu kodeksa „106.pants. Dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšana
Par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un
pārvadāšanas prasību pārkāpšanu –
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām
personām no septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro, bet
juridiskajām personām - no piecpadsmit līdz septiņsimt euro,
konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas.
Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas vai ja
to dēļ nodarīts fizisks vai materiāls zaudējums, -uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecpadsmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no septiņsimt
līdz tūkstoš četrsimt euro, konfiscējot dzīvniekus vai bez
konfiskācijas.
Par bīstama suņa turēšanas prasību pārkāpšanu —
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit
līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no
simt desmit līdz tūkstoš četrsimt euro, konfiscējot dzīvnieku vai bez tā konfiskācijas.
MK. noteikumi Nr.491.”Mājas (istabas) dzīvnieku
reģistrācijas kārtība”
V. Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka pienākumi
17. Suņa īpašnieks (juridiskai personai – pilnvarota persona) nodrošina, lai sunim tiktu implantēta mikroshēma
un tas tiktu reģistrēts datubāzē līdz sešu mēnešu vecuma
sasniegšanai.
18. Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks saskaņā ar normatīvo aktu par Lauksaimniecības datu centra publisko
maksas pakalpojumu cenrādi un izsniegto rēķinu veic maksājumu par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju datubāzē.
19. Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks, izmantojot portālā www.latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu par reģistrētajiem mājas (istabas) dzīvniekiem vai aizpildot ziņojumu
un nosūtot to datu centram, informē par reģistrētā mājas
(istabas) dzīvnieka:
19.1. turēšanas vietas maiņu;
19.2. nāvi (informāciju nesniedz par suni, kas atzīts par
bīstamu);
19.3. pazušanu vai atrašanu;
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19.4. īpašnieka maiņu.
20. Ja mainās reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks, iepriekšējais īpašnieks:
20.1. nodod jaunajam īpašniekam mājas (istabas) dzīvnieka pasi
20.2. ievada datubāzē jaunā īpašnieka apstiprinātu in-

formāciju par dzīvnieka īpašnieka maiņu vai aizpilda ziņojumu un nosūta to datu centram.

Bieži neapzināmies mūsu dabai svešo augu un dzīvnieku kaitējumu vietējai faunai un florai. Svešās agresīvās sugas dēvē par invazīvajām sugām. Lai arī
Latvijā no citām zemēm ievesto sugu saraksts ir garš,
bet latvāņi tā agresijas un izplatīšanas ziņā nepārspēj
neviens.

kārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas,
— uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt
piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no piecsimt septiņdesmit līdz divtūkstoš deviņsimt euro.

Kas ir latvānis?
Latvijā latvānis ievests 40.gadu beigās un 50.gadu sākumā no Kaukāza reģiona, kā perspektīvs lopbarības augs, kuru
vairākas reizes pļaujot, iegūst ražību 800 – 900 cnt/ha. Sēts
arī bitēm kā medus augs. No latvāņa izmantošanas lopbarībā vēlāk atteicās, jo mājlopu pienam un gaļai tika konstatēta
augam raksturīgā anīsa smarža, kā arī cilvēku un dzīvnieku veselības apdraudējuma dēļ. Lauksaimniecības zemju un
ceļmalu nekopšanas rezultātā, latvānis sācis savu uzvaras
gājienu, kļūstot par agresīvu un postošu nezāli. No Latvijā
ievestajām sugām visbīstamākās ir Mantegaca latvānis un
Sosnovska latvānis.
Augu šūnsula satur ķīmiskus savienojumus, kuri saules
gaismas staru iedarbības rezultātā tiek aktivizēti fotoaktīvos furokumarīnos. Nonākot saskarsmē ar cilvēka ādu un gļotādu, šie savienojumi rada grūti ārstējamus apdegumus.
Atbildība
Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumus, tā iznīcināšanas kārtību un metodes nosaka Ministru kabineta
14.07.2008. noteikumi Nr.559 „Invazīvo augu sugas –
Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi”.
Ministru kabineta noteikumi paredz, ka ar latvāņiem invadētās teritorijas tiesiskajam valdītājam jāiesniedz
Valsts augu aizsardzības dienestā (VAAD) informācija par invadētajām teritorijām un par izvēlētajām metodēm, kas paredzētas cīņai ar latvāņiem. Ierobežošanas pasākumi jāplāno līdz pilnīgai audzes iznīcināšanai, un pēc tam
teritorija jānovēro vēl vismaz piecus gadus. Savukārt Augu
aizsardzības likumā noteikts pienākums invazīvās augu
sugas iznīcināt un sniegt informāciju VAAD par to izplatību. Šo pasākumu neveikšanas gadījumā zemes valdītājs vai īpašnieks var saņemt brīdinājumu vai naudas sodu.
Jebkurš īpašums uzliek atbildību un katra zemes īpašnieka
pienākums ir ierobežot latvāņu izplatību un atbrīvot īpašumu no šīs augu sugas. To prezumē Augu aizsardzības likuma 18.1 panta trešā daļa, nosakot, ka „Latvijā aizliegts
audzēt invazīvo augu sugu sarakstā iekļautās augu sugas. Zemes īpašnieka vai valdītāja pienākums ir šīs invazīvās augu sugas iznīcināt, ja tās izplatījušās zemē,
kas atrodas viņa īpašumā vai valdījumā”.
Par invazīvo augu sugu (t.sk. latvāņu) izplatības ierobežošanas pasākumu neveikšanu personas saucamas pie administratīvās atbildības saskaņā ar Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa 51.2 pantu. Šajā pantā noteiktās sankcijas paredz :
Par invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu neveikšanu — izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz trīssimt
piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.
Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti at-
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Ar cerību uz atbildīgu rīcību
Aknīstes novada pašvaldības policijas inspektore
I.Ašaka

Apkarošana
Latvāņu apkarošanas stratēģiju var balstīt uz trīs „vaļiem”:
auga botāniku (monokarps augs - nogatavina sēklas un iet
bojā), valsts politiku (zemju apsaimniekošanas veicināšana
un sabiedrības izglītošana) un praktisko pasākumu pieejamību (apkarošanas metodēm jābūt viegli lietojamām un lētām).
Sugas konkurētspēju veicinošie bioloģiskie un ekoloģiskie
faktori kopā ar efektīvu sēklu izplatīšanu, ko veic cilvēki, ūdens
un vējš, nodrošina latvāņu straujo un sekmīgo savairošanos.
Neatkarīgi no izvēlētās apkarošanas metodes, lai sasniegtu
vēlamo efektu, apkarošanas pasākumi ir jāveic ilglaicīgi un
atkārtoti. Teritorijas, kuros šis augs aktīvi apkarots, rūpīgi
jāuzmana vēl vismaz piecus gadus, jo latvāņi ir ļoti dzīvotspējīgi. Latvāņu iznīcināšanai ir jānotiek vienlaicīgi visās platībās neatkarīgi no zemes īpašuma formas un zemes izmantošanas veida, jo panākumus to ierobežošanā iegūst tikai tad, ja visus darbus veic savlaicīgi, kompleksi un sistemātiski.
Populārākās latvāņu apkarošanas metodes ir izduršana,
appļaušana, noganīšana un apstrāde ar glifosātu herbicīdiem.
Izvēloties iznīdēšanas veidu, jāņem vērā vides aizsardzības
ierobežojumi; īpaši aizsargājamos biotopos un sugu atradnēs,
kā arī ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslās, nav pieļaujama
ķīmiskās apkarošanas metodes izmantošana.
Jānorāda, ka latvāņu appļaušana pirms ziedēšanas sākuma
rada tikai kosmētisku efektu - to augšana tiek nomākta, bet
audze atjaunojas, ja pļaušana netiek atkārtota.
Nelielās platībās atsevišķus augus var iznīcināt, saknes
nogriežot - izrokot ar lāpstu. Darbu sāk pavasarī, kad latvāņi
ataug. Saknes nogriež vismaz 10 cm zem augsnes virsmas
un savāc, tās sakaltē vai sasmalcina. Process ir ļoti efektīvs,
taču darbietilpīgs.
Atsevišķus augus var iznīcināt arī ar melnās plēves mulču. Uz auga uzklāj melnu plēvi, kas nav caurumaina, nostiprina
ar akmeņiem vai citiem smagumiem; nākamā gada pavasarī
noņem un sagatavotā augsnē iesēj zālāju.
Atsevišķus augus to rozetes stadijā var apstrādāt arī ar
aplikatoru (tamponu), kas piesūcināts ar glifosātu herbicīdu šķīdumu ūdenī 1:3. Process ir ļoti vienkāršs: sagatavo darba šķīdumu, iepilda to aplikatorā (rūpnieciski ražotajos aplikatoros var iepildīt ~0,5-1,0 l darba šķīduma) un nosmērē
2-3 lapas uz auga. Ja nav rūpnieciski ražota aplikatora, tad
to var izgatavot, ņemot aptuveni 1 metru garu kātu, kura galā
piestiprina porolona sūkli vai audekla lupatiņu. Lielākās platībās, kur nav vides aizsardzības ierobežojumu, izmanto parastos muguras vai traktoru smidzinātājus, izlietojot 3-6 l/ha
glifosātu herbicīda (darbīgās vielas koncentrācija 360 g/l). Darbu
veic, kad auga lapas sausas un lietus nav gaidāms tuvāko
divu stundu laikā.
Pieaugušu augu iznīcināšanā ir efektīva arī ziedkopu izgriešana to ziedēšanas laikā vai īsi pēc noziedēšanas, kad
nav izveidojušās veselas sēklas. Augs iet bojā dabīgā ceļā,
bet sēklas netiek nogatavinātas. Ziedkopas izgriešanai iz-

manto garas kārts galā iestiprinātu izkapts asmeni.
Latvāņu appļaušana ar izkapti vai krūmgriezi ir ļoti bīstams darbs, jo šajā gadījumā pļāvējam ir jāsargās no apdedzināšanās ar latvāņu sulu. Appļaušana rozetes stadijā,
kad latvānim nav izveidojies ziedkopas stublājs, ir neefektīva, taču tā rada kosmētisku efektu - novērš sēklu izplatīšanos un neļauj attīstīties dīgstiem. Sezonā jāveic vismaz 3
pļāvumi ar intervālu 3-4 nedēļas. Ja tiek nopļauti ziedoši latvāņi, jāseko, lai ataugot neveidotos jaunas ziedkopas, kas spējīgas nogatavināt jaunas sēklas.
Lielās lauka platībās latvāņu apkarošanai izmanto industriālas metodes, no kurām efektīvākā ir glifosātu herbicīdu lietošana ar sekojošu lauksaimnieciskās darbības atjaunošanu.
Latvāņu apkarošana būs sekmīga, ja to veic visā piesārņotajā teritorijā un to pašu darīs arī kaimiņš, jo pretējā gadījumā latvāņi atgriezīsies un ieguldītie līdzekļi būs izkaisīti vējā. Lauksaimnieki, kuri savas lauksaimniecībā iz-

mantojamās zemes platības piesaka Eiropas Savienības
atbalstam, atbalstu ir tiesīgi saņemt par tādu lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kurā nav invazīvo latvāņu ģints augu sugu.
Ņemot vērā Sosnovska latvāņu negatīvo ietekmi uz lauksaimniecību, ainavas skaistumu un cilvēku veselību, nepieciešama aktīva rīcība, lai tos ierobežotu un galu galā iznīdētu.
Savstarpēji sadarbojoties zemes īpašniekiem un nozares ekspertiem, var rasties iespēja atrisināt šo ieilgušo problēmu.
Aknīstes novada pašvaldības policija aicina aktīvi
iesaistīties latvāņu apkarošanā. Neesiet vienaldzīgi,
redzot šo bīstamo augu sava īpašuma tuvumā, nepieļaujiet, ka tas atrodas jūsu īpašumam piegulošajā ceļmalā – nopļaujiet vai izduriet to! Ziņojiet par latvāņu
skartajām zemēm to īpašniekiem vai Valsts augu aizsardzības dienestam, vai pašvaldībai, vai pašvaldības
policijai.

Atbalstīta 4 pašvaldības grants ceļu
pārbūve Aknīstes novadā
Aknīstes novada pašvaldība saņēmusi Lauku atbalsta
dienesta lēmumus par četru iesniegto projektu pieteikumu, kas tika iesniegti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.
– 2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros, apstiprināšanu.
Apstiprināto projektu īstenošanas gaitā uzņēmējdarbības veicināšanai un lauku apdzīvotības saglabāšanai plānots pārbūvēt sekojošus ceļus Aknīstes novadā:
1. ceļš Nr. 1- 14 „14.CRBP – Censoņi” (1,82 km – 2,81
km), projekta Nr. 18-05-A00702 – 000015 ”Pašvaldības
grants ceļa 14.CRBP – Censoņi posma pārbūve Aknīstes
novada Aknīstes pagastā”;
2. ceļš Nr. 2 - 8 “Asare - Vilkupīte” (0,00 km – 1,50 km),
projekts Nr. 18-05-A00702- 000018 “Pašvaldības grants ceļa
Asare – Vilkupīte posma pārbūve Aknīstes novada Asares
pagastā” (no krustojuma ar valsts ceļu V822 līdz pagriezienam uz Emsiņu kapiem);
3. ceļš Nr. 2 - 4 “Tauriņi – Upītes ” (0,00 km - 0,938 km),
projekts Nr. 18-05-A00702-000016 “Pašvaldības grants ceļa

Tauriņi – Upītes posma pārbūve Aknīstes novada Asares
pagastā”;
4 . ceļš Nr. 2 - 34 “Dienvidi - Grantsbedres” (0,00 km –
0,534 km), projekts Nr. 18-05-A00702-000019 “Pašvaldības
grants ceļa Dienvidi – Grantsbedres pārbūve Aknīstes novada Asares pagastā”.
Projektos plānots novākt ceļu apaugumu, nodrošināt lietus ūdeņu noteci no ceļiem, nepieciešamajos posmos pārbūvēt ceļu segumu, izveidot nobrauktuves uz īpašumiem.
Izstrādājot būvprojektus, plānotās darbības saskaņotas ar
piegulošo zemju īpašniekiem.
Ceļu būvdarbi tiks uzsākti pēc būvdarbu, būvuzraudzības,
autoruzraudzības līgumu noslēgšanas, būvatļauju saņemšanas būvvaldē.
Lauku atbalsta dienestā turpinās vēl 3 projektu iesniegumu izvērtēšana, bet būvprojekta Aknīstes pilsētā plānoto ielu un Gārsenes pagasta ceļa Aknīste – Krāces pārbūvei nodošanas termiņš pagarināts līdz šī gada 31 jūlijam sakarā ar problēmām speciālistu piesaistē elektroapgādes sadaļas projektēšanā.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development2014-2020/index_lv.htm

Piešķirts finansējums projektam ‘’Gārsenes
pils publiskās ārtelpas sapošana’’
Saņemta informācija no „Latvijas
valsts mežu atbalstītās Zemgales
Kultūras programmas 2018” projektu konkursa vērtētājiem, ka Aknīstes novada pašvaldības
iesniegto projektu, konkursa kārtībā, ņemot vērā konkursa
nolikumā apstiprinātos vērtēšanas kritērijus, 24.04.2018.
vērtēja 6 ekspertu komisija, un Valsts Kultūrkapitāla fonda padome 26.04.2018. tā īstenošanai piešķīra finansējumu
2000 EUR.
Projekta ‘’Gārsenes pils publiskās ārtelpas sapošana’’

mērķis ir lokālās vēsturiskās kultūrtelpas unikalitātes saglabāšana Gārsenes ciemā, atzīmējot Latvijas valsts simtgades sagaidīšanu ar Gārsenes pils iebraucamo vārtu stabu kā pils vizītkartes atjaunošanu.
Projektu plānots īstenot laikā no 2018.gada maijam līdz
septembrim, tā vadītāja ir Gārsenes pils pārvaldnieces p.i.
Dace Geida, asistente – projektu koordinatore Līga Līduma.
Ar sabiedrisko attiecību speciālistes Lāsmas Prandes līdzdalību plānots veidot fotoizstādi Gārsenes pilī par projekta praktiskās realizācijas gaitu un sūtīt minēto vizuālo informāciju Zemgales plānošanas reģionam.
Otrs šajā projektu konkursā iesniegtais Aknīstes novada pašvaldības projekts nav atbalstīts.
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LATVIJAS CISTISKĀS FIBROZES BIEDRĪBAS
ATBALSTA CENTRA „VIESĪTEI” INFORMĀCIJA
2018. gadā biedrības Atbalsta centrā „Viesītei” Smilšu
31-25, Viesītē jau ceturto gadu tiek īstenots a/s „Latvijas
valsts meži” sociālās jomas projekts, kura ietvaros cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tiek piedāvāti bezmaksas ārstnieciskās fizioterapijas un ergoterapijas pakalpojumi.
Paplašinot centra darbībības specifiku, papildus pakalpojumiem, ko sniedzām iepriekšējos gados, šogad piedāvāsim
ārstniecisko vingrošanu grupā.
Apzinot un izvērtējot, cik psiholoģiski grūti ir cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām, kas katru dienu pavada mājās, kā
arī viņu tuviniekiem, piedāvāsim radošo darbnīcu nodarbības, veicot sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Prakse liecina, ka cilvēkiem ar invaliditāti trūkst informācijas par viņiem pieejamajiem pakalpojumiem kas skar
viņu tiesības un iespējas, tāpēc, Atbalsta centrā, sniegsim
konsultatīvo atbalstu šai cilvēku mērķgrupai un viņu tuviniekiem.
Pakalpojumi tiek piedāvāti Viesītes, Aknīstes un Neretas
novada iedzīvotājiem ar invaliditāti (gan bērniem, gan pieaugušajiem).
Lai saņemtu šos pakalpojumus, jāgriežas biedrības
Atbalsta centrā, kur jūs informēs par šo pakalpojumu saņemšanas iespējām, laiku, kā arī sniegs atbildes uz citiem,
jūs interesējošiem jautājumiem.
Ārstniecisko vingrošnu uzsāksim 20.04 plk. 17.00
un tā notiks piektdienās;

radošās dabnīcas darbu uzsāks maijā - katru otro
piektdienu;
fizioterapeits pieņems trešdienās un piektdienās
no maija;
no jūnija sestdienās apmeklētājus pieņems fizioterapeits ARTŪRS DEMIDOVS;
ergoterapeits strādās otrdienās no jūnija;
konsultatīvus pakalpojumus sniegsim pirmdienās
no 10.00 lidz 12.00 un
trešdienās no 15.30-17.30.
CILVĒKIEM AR INVALIDITĀTI, IR IESPĒJA SAŅEMT ASISTENTA pakalpojumus ( gan bērni, gan
pieaugušie).
Apmeklējumu pie speciālistiem ir jāpiesaka iepriekš, ierodoties centrā, (pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no 1000
- 1600 , trešdienās un piektdienās no 1000 – 1730, pārtraukums no 1200 - 1300), vai telefoniski 26761035,
29161629.
LĪDZTEKUS PAKALPOJUMIEM, KO SNIEDZAM
CILVĒKIEM AR INVALIDITĀTI, PĀRĒJIEM IEDZĪVOTĀJIEM, FIZIOTERAPEITA UN ERGOTERAPEITA PAKALPOJUMUS IR IESPĒJA SAŅEMT
PAR MAKSU.
Būsim gandarīti, ja spēsim palīdzēt ikvienam, kuram tas nepieciešams!
Biedrības priekšsēdētāja Alla Beļinska
un atbalsta centra ’’Viesītei” komanda.

AKNĪSTES NOVADA KULTŪRAS PASĀKUMU PLĀNS
26. maijs
plkst. 19.00 Asares k/n. Asares amatierteātra pirmizrāde
„SATIKŠANĀS HAVAJĀ”
Ieeja ziedojumi.
plkst. 21.00 Balle. Grupa „Rasa” Ieeja – EUR 4.00
30. maijs
Parkā pie pasta. Novadnieku „100 gades skrējiens
Latvijai”
1. jūnijs
Latvijas Ģenerāļu kluba ceļojošā kausa posms Krustpils
novadā. Šķēršļu josla.
2. jūnijs
Tautas mākslas svētki „Sēlija Rotā” Neretā. Piedalās
deju kolektīvi un amatierteātri.
16. jūnijs
plkst. 22.00 Aknīstes estrādē. Izlaidumu diskoballe.
Bezmaksas
21. jūnijs
Aknīstes estrādē. Saulgriežu vakars kopā ar postfolkloras
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grupu „Rikši”. Bezmaksas
23. jūnijs
plkst. 17.00 Asares parkā. Koncertuzvedums „Līgo skaļi novadā”
plkst. 19.00 pie Gārsenes k/n. Koncertuzvedums „Līgo
skaļi novadā”
plkst. 22.00 līgo diskoballe
plkst. 21.00 Aknīstes estrādē. Koncertuzvedums „Līgo
skaļi novadā”
plkst. 22.00 līgo balle kopā ar grupu „Brīvdiena”
Visi līgo pasākumi bezmaksas.
1. – 8. jūlijs
XXVI VISPĀRĒJIE LATVIEŠU DZIESMU UN XVI
DEJU SVĒTKI.
Piedalās
deju kolektīvi: „Ieleja”,
„Dejotprieks” un Aknīstes vidusskolas jauniešu deju kol.
Sīkākai informācijai sekot līdzi afišās,
Aknīstes mājaslapā un facebook!

13. – 14. jūlijs
AKNĪSTES NOVADA SVĒTKI
Atmiņu lietus
Pāri mums nolīst,
Un dvēsele izplaucē
Stāstu: “Reiz bija...”
Tika nolemts, ka Ancenē būs Asares pamatskola. Tā
uzsāka savu darbību 1991.gada 1.septembrī . Gudrības
smelties devās 48 sākumskolas skolēni Asares pamatskolas
telpās, bet 1992./1993. Asares sākumskola kļuva par Asares
pamatskolu. Skolas dzīve ir kā cilvēka mūžs: tajā ir bērnība, jaunība un briedums. Bērnu, viņu vecāku un skolotāju acu priekšā dzima, auga, attīstījās un arī izskanēja pēdējais skolas zvans šajā skolā, jo 2018.gada 31. jūlijā Asares pamatskola beigs savu pastāvēšanu.
Lieli nopelni skolas darba organizēšanā un vadīšanā ir
ilggadējam skolas direktoram Raitim Buholcam.
Skola lepojas ar tās absolventiem – sabiedrībā pazīstamiem un radošiem cilvēkiem, pašvaldības darbiniekiem,
skolotājiem un krietna darba darītājiem, kuri atceras skolā pavadītos gadus ar darbiem un palaidnībām, ar tuvākām vai tālākām ekskursijām un pārgājieniem, ar klases
un skolas pasākumiem, ar rudens krosiem, ar talkām, ar
“Popielām”...
Asares pamatskolai ir uzkrājies bagātīgs videomateriāls
par skolas dzīvi. Vērojot to, pagātne un tagadne nostājas
blakus. Filmētais materiāls ir gan dokumentāla liecība par
agrāk notikušo, gan pieredze, gan emocionāls baudījums,

gan atziņas. Dramatiskā pulciņa un video pulciņa sadarbībā
1994.gadā radās spēlfilma ”Gandrīz kā pasakā “, bet tieši pēc desmit gadiem, iedvesmojoties no A.Lindgrēnas grāmatām
, 2004.gadā sākās otras spēlfilmas
“Meistardetektīvs” uzņemšana. Šajā filmā tiek iesaistīti
ne tikai skolēni, bet arī absolventi, skolotāji, pagasta ļaudis, zemessargi un policija.
Skolā rit ierastā dzīve. Mācības mijas ar pasākumiem,
kopīgu darbu, jautriem un skumīgiem notikumiem, skan
bērnu smiekli, skolotāju balsis, dziesmas, dejas soļi... Skolas
laiks iet cauri ar nepārtrauktām reformām. Viss ierastais
pazūd, ir jāsāk pašiem meklēt, domāt un darīt. Tiek rakstīti projekti, kas palīdz uzņemt trešo spēlfilmu
“Meistardetektīvs Kalvis”, tiek papildināta skolas materiālā bāze.
...Ātri skrien laiks ... ir jau 2018.gads. Laiks mums katram savs un vienlaikus visiem kopīgs. Laiks, kad mēs
uz cilvēkiem, pasauli un varbūt paši uz sevi skatāmies citādākām acīm... gadu gaitā mainās priekšstati par dzīvi
un arī par cilvēkiem...
Mīļie absolventi, bijušie pedagogi un darbinieki!
Gaidīsim Jūs š.g. 19.maijā Asares pamatskolas salidojumā. Pasākuma svinīga atklāšana plkst. 18.00.
Pēc tam satikšanās prieks, atmiņu pavedieni, absolventu stāsti, foto stūrītis, balle.
Uz tikšanos 19.maijā.
SKOLAS KOLEKTĪVS

Atbalsts biškopības nozarei
Atbalsta mērķis ir veicināt kvalitatīvu biškopības produktu ražošanu un realizāciju.
Iesniegumu var iesniegt tikai izmantojot Lauku atbalsta dienesta Elektronisko pieteikšanās sistēmu
(EPS).
Atbalstu 17.07 euro apmērā par vienu bišu saimi saņem pretendents:
l kas veic saimniecisko darbību;
l kas ir reģistrējis bišu saimes atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku
un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu;
l kam iepriekšējā gada 1.novembrī ir vairāk nekā 29 bišu saimes;
l kas nodrošina, lai bišu stropi būtu marķēti atbilstoši Lauksaimniecības datu centra piešķirtajam ganāmpulka
numuram un bišu saimju skaits saimniecībā netiek samazināts laikposmā no kārtējā gada 1.jūnija līdz 30.septembrim;
l kas ir reģistrējies Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai pakļauto Uzņēmumu reģistrā kā biškopības produktu aprites uzņēmums;
l kam ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas, tai skaitā no biškopības, iepriekšējā taksācijas gadā ir vairāk
nekā 50 procentu no kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem. Ieņēmumos no lauksaimnieciskās darbības un
kopējos saimnieciskās darbības ieņēmumos neieskaita saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu;
l kam bišu saimes nav bioloģiski sertificētas normatīvajos aktos par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzību un
kontroli noteiktajā kārtībā.
Lai saņemtu atbalstu, pretendents līdz kārtējā gada 1.jūnijam Lauku atbalsta dienestā iesniedz:
l iesniegumu;
l dokumenta kopiju, kas apliecina ieņēmumus no lauksaimnieciskās darbības par iepriekšējo taksācijas gadu;
l uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības nozarē piešķirtā de minimis atbalsta administrēšanu un uzraudzību.
Kārta atvērta 01.04.2018.-01.06.2018.
Atbalsta pretendenti
l Juridiskas personas
l Zemnieku saimniecības
l Individuālie komersanti
l Saimnieciskās darbības veicēji
Lauku attīstības konsultante Irēna Butkus
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AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA
IZSLUDINA PROJEKTU KONKURSU
Aknīstes novada pašvaldība izsludina projektu konkursu
iedzīvotājiem, kura ietvaros var saņemt pašvaldības atbalstu
dažādu aktivitāšu veikšanai.
Konkursa mērķis ir veicināt Aknīstes novada iedzīvotāju dzīves vides sakārtošanu un uzlabošanu, sekmēt sadarbību ar pašvaldību, sabiedrību un uzņēmējiem, iedrošināt iedzīvotājus, biedrības, nodibinājumus un reliģiskās
organizācijas īstenot pašu radītu ideju.
Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir no
2018.gada 15.maija līdz 2018.gada 15.jūnijam.
Ar nolikumu var iepazīties mājas lapā un Aknīstes novada domes 1.kabinetā, Skolas ielā 7, kā arī Asares pagasta
pārvaldes ēkā un Gārsenes pagasta pārvaldes ēkā.
Sīkāka informācija: zvanot pa tālruni 26585108, vai rakstot uz e-pastu liga.liduma@akniste.lv, vai vēršoties personīgi Aknīstes novada domē, Skolas ielā 7, Aknīstē, 10.kab.
Līga Līduma
Projektu koordinatore
E-pasts: liga.liduma@akniste.lv
Tālr.nr. 26585108; 65237760
Aknīstes novada pašvaldības projektu konkursa
NOLIKUMS
I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Aknīstes novada pašvaldības projektu konkursu (turpmāk – Konkurss) izsludina un organizē Aknīstes novada pašvaldība.
2. Konkursā var piedalīties:
2.1. Biedrības, nodibinājumi, reliģiskās organizācijas,
kuru juridiskā adrese un faktiskā darbība atrodas Aknīstes
novadā;
2.2. Citu biedrību un nodibinājumu teritoriālās struktūrvienības, kas darbojas Aknīstes novadā;
2.3. Fizisku personu neformālas grupas, kurās apvienojušies no 3 līdz 10 vietējie iedzīvotāji, no kuriem vismaz
1 sasniedzis 18 gadu vecumu.
3. Viens pretendents viena projekta konkursa ietvaros
var iesniegt vienu pieteikumu.
4. Projekts jārealizē Aknīstes novada pašvaldības teritorijā.
5. Aknīstes novada pašvaldības maksimālais finansējums vienam projektam ir EUR 500.00. Projekta īstenotājs drīkst piesaistīt papildu savu un/vai sponsoru finansējumu, ja projekta realizācijai nepieciešamais finansējums
pārsniedz EUR 500.00. Šādos gadījumos projekta budžetā jāuzrāda arī savs un/vai sponsoru līdzfinansējums, vēlams iesniegt arī projekta īstenotāju un/vai sponsora rakstisku piekrišanu līdzfinansēt projektu.
6. Projektu konkursam kopējais paredzētais finansējums
ir EUR 2 500.
7. Projektu konkurss tiek izsludināts ne retāk kā vienu reizi gadā.
8. Paziņojumu par konkursu publicē mājas lapā interneta vietnē www.akniste.lv, kā arī informāciju izvieto pagasta pārvalžu ēkās un administrācijas ēkā.
II KONKURSA MĒRĶI UN PRIORITĀTE
9. Konkursa mērķis ir veicināt Aknīstes novada iedzīvotāju dzīves vides sakārtošanu un uzlabošanu, sekmēt sadarbību ar pašvaldību, sabiedrību un uzņēmējiem, iedrošināt iedzīvotājus, biedrības, nodibinājumus un reliģiskās
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organizācijas īstenot pašu radītu ideju.
10. Konkursā var tikt atbalstīti sabiedriska labuma projekti jomās, kas ir svarīgas un aktuālās vietējai sabiedrībai vai kādai tās daļai. Īstenotā projekta rezultāts nedrīkst
konfliktēt ar citas iedzīvotāju daļas interesēm.
11. Konkursā tiks atbalstīti projekti divās aktivitātēs:
11.1. vides sakārtošana un labiekārtošana;
11.2. sabiedriski kultūras, labdarības vai izglītojoši pasākumi.
12. Priekšroka tiks dota projektiem, kas sekmēs dzīves
kvalitātes uzlabošanos pēc iespējas plašākai sabiedrības
daļai.
III PROJEKTA ĪSTENOŠANAS NOSACĪJUMI
13. Projekts tiek realizēts un pabeigts līdz kārtējā kalendārā gada 30. novembrim.
14. Projekta attiecināmās izmaksas:
14.1. materiālu izmaksas;
14.2. pakalpojumu izmaksas;
14.3. aprīkojuma iegādes izmaksas.
15. Projekta neattiecināmās izmaksas:
15.1. administratīvās izmaksas;
15.2. sakaru izdevumi;
15.3. bankas izdevumi (konta uzturēšana, pārskaitījumi u.c.)
16. Aknīstes novada pašvaldība 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas ieskaita projekta finansējumu 100
% apmērā projekta koordinatora norādītajā bankas kontā.
17. Piešķirtais finansējums nevar tikt izmantots kā līdzfinansējums citu projektu realizācijai.
IV PROJEKTU PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS
KĀRTĪBA
18. Projekta pieteikums jāiesniedz Aknīstes novada pašvaldībā Skolas ielā 7, 1.kabinetā (1.stāvs, kancelejā), Aknīstē,
Aknīstes novadā.
19. Projekta pieteikumu iesniedz mēneša laikā no projektu konkursa izsludināšanas dienas.
20. Projektu pieteikums jāsagatavo latviešu valodā, datordrukā vai skaidrā rokrakstā uz A4 formāta lapām.
Projekta pieteikums jācauršuj, nav jāliek vākos.
21. Projekta pieteikumā jāiekļauj:
21.1. aizpildīta pieteikuma veidlapa (1.pielikums)*
21.2. neformālajām grupām – visu grupas dalībnieku parakstīts saraksts (2.pielikums)*
21.3. pēc vēlēšanās – cita informācija, ko projekta iesniedzējs uzskata par vajadzīgu – fotogrāfijas, skices u.c.
22. Konkursa nolikums un projekta pieteikuma veidlapa
pieejama Aknīstes novada pašvaldības mājas lapā
www.akniste.lv un Aknīstes novada kancelejā (Skolas iela
7, 1.kab.)
23. Jautājumos par projektu konkursa nolikumu var zvanīt pa tālruni 26585108 vai rakstīt uz e-pastu: liga.liduma@akniste.lv.
V PROJEKTU IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA
UN LĪGUMU SLĒGŠANA
24. Konkursam iesniegtos projektu pieteikumus vērtē
ar Aknīstes novada domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota konkursa komisija 6 cilvēku sastāvā (turpmāk –
Komisija).
25. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk
nekā puse no komisijas locekļiem.
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26. Komisija projektu pieteikumus vērtē pēc šādiem kritērijiem:
26.1. Projekta nozīmīgums vietējās sabiedrības dzīves
kvalitātes uzlabošanā (35%), 0 – 35 punkti,
26.2. Vietējo iedzīvotāju un/vai mērķauditorijas iesaiste, brīvprātīgais darbs un līdzdalība (15%), 0 – 15 punkti,
26.3. Projekta oriģinalitāte (10%), 0 – 10 punkti,
26.4. Projekta ilgtspēja vai devums ilgtspējīgā attīstībā (30%), 0 – 30 punkti
26.5. Vietējo uzņēmēju iesaiste (maksas pakalpojumu sniegšana u.tml.) projekta realizācijā (10% ), 0 – 10 punkti.
27. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai projekta pieteicējs precizē vai papildina informāciju par savu projekta
pieteikumu, ja tas nepieciešams projektu pieteikumu vērtēšanai un salīdzināšanai, norādot termiņu, līdz kuram
projekta pieteicējam jāsniedz atbilde. Pēc informācijas saņemšanas, Komisija projekta pieteikumu izskata atkārtoti.
28. Konkursa rezultāti tiks paziņoti 20 dienu laikā
pēc iesniegšanas termiņa beigām, projektu iesniedzējiem
pa pieteikumā norādīto tālruņa numuru vai e-pastu.
29. Ar apstiprināto projektu īstenotājiem Aknīstes novada pašvaldība slēgs līgumu par projekta īstenošanu (3.pielikums)*.
30. Pēc projekta īstenošanas, īstenotājam jāiesniedz noteiktas formas saturiskā un finanšu atskaite (4.pielikums)*, pievienojot grāmatvedības dokumentu oriģinālu kopijas (rēķinus, čekus, kvītis, līgumus, pieņemšanas –
nodošanas aktus). Visām aktivitātēm jābūt pabeigtām līdz
kārtējā kalendārā gada 30.novembrim. Atskaite jāiesniedz 10 dienu laikā pēc projekta īstenošanas – Aknīstes
novada kancelejā (Skolas ielā 7, 1.kab.). Ja projekts netiek
īstenots, jāveic saņemtā finansējuma 100% atmaksa.
31. Vienlaikus ar saturisko un finanšu atskaiti jānosūta
īstenotā projekta fotogrāfijas (gan rezultāts, gan norises gaita) uz e-pastu liga.liduma@akniste.lv.
*Piezīme: Nolikuma pielikumi pieejami Word formātā Aknīstes novada pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv
– sadaļā AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBAS IEDZĪVOTĀJU PROJEKTU KONKURSS.
1. PIELIKUMS

PROJEKTA PIETEIKUMA VEIDLAPA
AknÄstes novada pašvaldÄbas
projektu konkursam
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Visp¢rµj¢ inform¢cija


(organiz¢cijas vai
neform¢l¢s grupas)
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(atzÄmµt ar X)
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Inform¢cija par projekta koordinatoru (ar kuru iespµjams sazin¢ties projekta
Ästenošanas laik¢)
¢ǡ¢

ǣ

¢ǣ

Ǧǣ

Projekta nosaukums
Projekta Ästenošanas laiks: ____/_____/________ lÄdz
(datums/mµnesis/gads)

Projekta Ästenošanas vieta:

____/_____/________
(datums/mµnesis/gads)

(datums/m

Esoš¢s situ¢cijas, problµmas un t¢s risin¢juma Äss apraksts.
Ja nepieciešams, pievienojiet karti, fotogr¢fijas, skices utt.

Projekta aktivit¢šu apraksts:
Ko nepieciešams paveikt, lai realizµtu iecerµto? Kas bós galvenie darÄt¢ji un k¢
pl¢notaj¢s aktivit¢tµs tiks iesaistÄti citi pagasta vai novada iedzÄvot¢ji?
Projekta budžets (EUR)
(Nav oblig¢ti j¢izpilda visas paraug¢ dot¢s budžeta pozÄcijas, bet gan tikai t¢s, kas
attiecas uz projekta izmaks¢m. AiÎu skaitu var papildin¢t pµc vajadzÄbas)
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Ko projekta Ästenošana dos novada turpm¢kajai attÄstÄbai?

Projekta iesniedzµjs
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Bankas rekvizÄti
finansµjuma
ieskaitÄšanaiǤ



AknÄstes novada pašvaldÄbas projektu konkursa
projekta pieteicµja grupas dalÄbnieku saraksts

(ja tiek veidota neform¢la iedzÄvot¢ju grupa)
Nr.
V¢rds, uzv¢rds
Adrese
T¢lrunis

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

2.PIELIKUMS

Paraksts




3.PIELIKUMS
352-(.7$),1$16Ɯâ$1$6/Ʈ*8061UBBBBBBBBBB



$NQƯVWƝ






BBJDGDBBBBBBBBBBBBBB

 $NQƯVWHV QRYDGD SDãYDOGƯED UHƧLVWUƗFLMDV 1U MXULGLVNƗ DGUHVH
6NRODVLHOD$NQƯVWH$NQƯVWHVQRYDGV WXUSPƗN3DãYDOGƯED SULHNãVƝGƝWƗMDV9LMDV
']HQHVSHUVRQƗNXUDGDUERMDVX]1ROLNXPDSDPDWDQRYLHQDVSXVHV

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
WXUSPƗN  )LQDQVƝMXPD VDƼƝPƝMV  NXUD YƗUGƗ GDUERMDV DWELOGƯJƗ SHUVRQD
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
SHUVRQDV NRGV BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB DGUHVH

BBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB QR RWUDV SXVHV VDVNDƼƗ DU
$NQƯVWHV QRYDGD SDãYDOGƯEDV SURMHNWX NRQNXUVD QROLNXPX WXUSPƗN ± 1ROLNXPV 

QRVOƝG]ãROƯJXPXXQYLHQRMDVSDUVHNRMRãR
ͳǤ3DãYDOGƯEDSDPDWRMRWLHVX]3URMHNWXYƝUWƝãDQDVNRPLVLMDVOƝPXPXDSƼHPDV

L]PDNVƗW )LQDQVƝMXPD VDƼƝPƝMDP SLHãƷLUWR QDXGDV VXPPX (85 BBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBB HXUR  NDV QDY MƗDWPDNVƗ 3DãYDOGƯEDL MD WLHN L]SLOGƯWDV
YLVDVãDMƗOƯJXPƗQRWHLNWƗVVDLVWƯEDV

ʹǤâƯILQDQVƝMXPDPƝUƷLVLUSURMHNWDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB WXUSPƗN±
3URMHNWV UHDOL]ƗFLMD
 ͵Ǥ3URMHNWDƯVWHQRãDQDVWHUPLƼL
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 3URMHNWDƯVWHQRãDQDVVƗNXPDWHUPLƼã 
 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 3URMHNWDƯVWHQRãDQDVEHLJXWHUPLƼã 
ͶǤ3DãYDOGƯED DSƼHPDV OƯJXPƗ QRWHLNWR QDXGDV VXPPX LHVNDLWƯW )LQDQVƝMXPD
VDƼƝPƝMDQRUƗGƯWDMƗEDQNDVNRQWƗQHYƝOƗNNƗ SLHFX GDUEDGLHQXODLNƗQRãƯ

OƯJXPDSDUDNVWƯãDQDVGLHQDV
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ͷǤ)LQDQVƝMXPDVDƼƝPƝMVDSƼHPDV
 ƯVWHQRW3URMHNWXVDVNDƼƗDU3DãYDOGƯEDLLHVQLHJWR3URMHNWDSLHWHLNXPX
 L]OLHWRW SLHãƷLUWR ILQDQVƝMXPX WLNDL 3URMHNWD ƯVWHQRãDQDL XQ SƝF DSVWLSULQƗWƗ
SURMHNWDEXGåHWD
 UHDOL]ƝW3URMHNWXDWELOVWRãLãƯOƯJXPDSXQNWƗQRWHLNWDMDPWHUPLƼDP
 ƯVWHQRW 3URMHNWX DWELOVWRãL  SURMHNWD EXGåHWƗ SDUHG]ƝWDMDP ILQDQVƝMXPD
L]OLHWRMXPDP SLHƺDXMDPDV  L]PDLƼDV VWDUS DSVWLSULQƗWƗ SURMHNWD EXGåHWD
L]GHYXPXSR]ƯFLMƗPQHSDOLHOLQRWNRSƝMRL]GHYXPXVXPPX
  GHVPLW GLHQXODLNƗSƝF3URMHNWDƯVWHQRãDQDVEHLJXWHUPLƼDLHVQLHJW$NQƯVWHV
QRYDGD SDãYDOGƯEDV 7ǌULVPD LQIRUPƗFLMDV SXQNWƗ YDL SDãYDOGƯEDV NDQFHOHMƗ
ILQDQVLƗOR XQ VDWXULVNR DWVNDLWL NƗ DUƯ QRVǌWƯW IRWRJUƗILMDV X] HSDVWD DGUHVL
WXULVPV#DNQLVWHOY SDU SURMHNWD L]SLOGHV JDLWX XQ VDVQLHJWDMLHP UH]XOWƗWLHP
DWELOVWRãL1ROLNXPDQRWHLNXPLHP

DWPDNVƗW 3DãYDOGƯEDL VDƼHPWR ILQDQVƝMXPX MD 3URMHNWV QHWLHN ƯVWHQRWV YDL
ƯVWHQRWVWLNDLGDƺƝML
 LHNƺDXWQRUƗGLSDU3DãYDOGƯEDVDWEDOVWXNRQNUƝWDMDP3URMHNWDPYLVRVDU3URMHNWX
VDLVWƯWRVSD]LƼRMXPRVXQUHNOƗPƗVJDQPDVXPHGLMRVJDQSXEOLVNDMƗVUXQƗVJDQ
GUXNƗWDMRV SDãURFƯJL JDWDYRWDMRV PDWHULƗORV NƗ DUƯ YLVD YHLGD LHVSLHGGDUERV 
JUƗPDWƗVSHULRGLNDVL]GHYXPRVEXNOHWRVXWWMƗEǌWQRUƗGHLÄ3URMHNWVƯVWHQRWV
DU $NQƯVWHV QRYDGD SDãYDOGƯEDV ILQDQVƝMXPX´  XQ MƗLHNƺDXM $NQƯVWHV QRYDGD
SDãYDOGƯEDVORJR
Ǥ9LVL OƯJXPD JUR]ƯMXPL XQ SDSLOGLQƗMXPL LU VDLVWRãL DEƗP SXVƝP MD VDVWƗGƯWL
UDNVWYHLGƗXQLUSXãXSDUDNVWƯWL
Ǥ9LVDV GRPVWDUSƯEDV SXVHV ULVLQD VDYVWDUSƝMƗ SƗUUXQX FHƺƗ EHW QHVDVNDƼX
JDGƯMXPƗ/5QRUPDWƯYDMRVDNWRVQRWHLNWƗNƗUWƯEƗ
ͺǤ/ƯJXPVVDVWƗGƯWVX] GLYƗP ODSƗP GLYRV HNVHPSOƗURVNDWUVDUYLHQƗGX
MXULGLVNRVSƝNXSDYLHQDPHNVHPSOƗUDPNDWUDLSXVHL
ͻǤ3XãXUHNYL]ƯWL

)LQDQVƝMXPDVDƼƝPƝMV
3DãYDOGƯED
%LHGUƯEDV QRGLELQƗMXPD UHOLƧLVNƗV
$NQƯVWHVQRYDGDSDãYDOGƯED
RUJDQL]ƗFLMDV
YDL
LHG]ƯYRWƗMX
5HƧ1U
QHIRUPƗOƗV JUXSDV       DWELOGƯJƗV
$GUHVH6NRODVLHOD$NQƯVWH
SHUVRQDVYƗUGVX]YƗUGV
$NQƯVWHVQRYDGV/9±
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

$GUHVH
9LMD']HQH
5HƧQXPXUVYDLSHUVRQDVNRGV
%DQNDVUHNYL]ƯWL
.RQWV


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
SDUDNVWDDWãLIUƝMXPV

















Programma: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020.
Projekts: LLI-302 “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana
Latvijas un Lietuvas pierobežā”.
LLI-302 “Improvement of efficiency and availability of
local public security services in cross border regions of Latvia
and Lithuania”.
Saīsinātais nosaukums: “Safe borderlands”
Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2018 – 30.11.2019
(20 mēneši).
Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions (LV),
www.zemgale.lv
Projekta partneri:
l Vecumnieku novada dome (LV), www.vecumnieki.lv;
l Rokišķu rajona pašvaldības administrācija (LT), www.rokiskis.lt;
l Aknīstes novada pašvaldība (LV), www.akniste.lv;
l Biržu rajona pašvaldības administrācija (LT),
www.birzai.lt;
l Tērvetes novada dome (LV), www.tervetesnov.lv;
Projekta mērķis ir uzlabot pierobežas pašvaldību snieg-
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4.PIELIKUMS

ATSKAITE
AknÄstes novada pašvaldÄbas
projektu konkursam
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(projekta nosaukums)
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Esi aprakstÄt projekta gaitu, kas paveikts un k¢di rezult¢ti sasniegti, realizµjot
projektu. Vai projekts Ästenots t¢, k¢ s¢kotnµji pl¢nots?

Ô
K¢das atziÔas iegótas, Ästenojot projektu? Ierosin¢jumi turpm¢kajiem projektu
konkursiem.
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to drošības pakalpojumu efektivitāti un pieejamību, tā padarot pierobežu par drošāku dzīves vietu.
Projektā plānotas aktivitātes:
1. Uzlabota publisko pakalpojumu efektivitāte, nodrošinot preventīvas aktivitātes:
l Videokameru izvietošana un to sasaiste ar novērošanas stacionārām sistēmām 5 pašvaldību teritorijās;
l Ceļu satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi (ātruma
displejs, ceļa zīmes);
l Vietējo pašvaldību ugunsdzēsēju kapacitātes stiprināšanai (1 ugunsdzēsēju mašīnas un drona iegāde).
2. Sadarbības un kapacitātes stiprināšana:
l Kopējas apmācības LV un LT par otras valsts likumdošanu un institūcijām sabiedriska drošībā;
l Pieredzes apmaiņas braucieni pie partneru pilsētām
tajā skaitā brauciens uz Zviedriju, pārņemot labo pieredzi;
l Darba grupas starp visām iesaistītajām institūcijām
– brīvprātīgie, pašvaldības un valsts institūcijas;
l Iedzīvotāju drošības vecināšanas pasākumi katrā partneru pilsētā;
l Buklets par atšķirībām starp valstīm drošības jautājumos.
3. Jaunu pārrobežu sadarbības risinājumu ieviešana:
l pētījums par pārrobežu sadarbības risinājumiem
l Sadarbības līgumi starp 6 pārrobežu pašvaldībām par
sadarbību sabiedriskas drošības jautājumos.

Projektā sasniedzamie rezultāti:
l Organizēti 2 apmācības semināri par sabiedrisko drošību pakalpojumu līdzībām un atšķirībām Latvijā un
Lietuvā;
l Organizētas 5 vietējas apmācības, lai uzlabotu reaģēšanu dzīvībai bīstamas situācijās;
l Organizētas 5 iesaistīto pušu darba grupas/darbnīcas,
lai uzlabotu sadarbību starp pašvaldībām un valsts iestādēm
sabiedriskas drošības jautājumos;
l Organizētas 9 izglītojošas kampaņas par drošību un
risku novēršanu vietējiem iedzīvotājiem;
l Veikts pētījums par pārrobežu sadarbības risinājumiem;
l Izstrādāts buklets par atšķirībām drošības jautājumos
Latvijā un Lietuvā;
l Uzlabota 5 pašvaldību drošības dienestu veiktspēja pa-

teicoties: videonovērošanas sistēmas ierīkošanai, kura ietilpst 87 video kameru uzstādīšana pašvaldību teritorijās;
1 ugunsdzēsēju mašīnas un drona iegādei; ātruma displeja
un informatīvo zīmju par videonovērošanu izvietošanai;
l Noslēgti 3 divpusēji sadarbības līgumi starp 6 pārrobežu pašvaldībām par sadarbību sabiedriskas drošības jautājumos.
Projekta kopējais finansējums: 543 262,45 EUR (t.sk.
ERAF finansējums 461 773,08 EUR)
Aknīstes novada pašvaldības finansējums: 49 854,38
(t.sk. ERAF finansējums 42 376,22 EUR)
Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas –
Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020.
gadam, www.latlit.eu

22. maijs. Pēdējais datums, kad var pieteikties platību
maksājumiem bez atbalsta apjoma samazinājuma
1. jūnijs. Pēdējā diena, kad var iesniegt iesniegumu
par pieteikšanos ADE
Lauksaimniecības produkcijas ražotāji 2018./2019.saimnieciskajā gadā var saņemt tiesības iegādāties marķētu
dīzeļdegvielu, kurai piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi.
Lai saņemtu tiesības iegādāties marķētu dīzeļdegvielu, lauksaimniecības produkcijas ražotājam ne vēlāk kā līdz
kārtējā gada 1.jūnijam LAD jāiesniedz iesniegums tādas marķētas dīzeļdegvielas piešķiršanai, kurai piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi, un jāapliecina, ka viņš veic saimniecisko darbību, kas reģistrēta Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā.

1.Jūnijs. Obligāta gada ienākumu deklarācijas iesniegšana
Gada ienākumu deklarācija par 2017. gadā gūtajiem ienākumiem laikā no 2018. gada 1. marta līdz 1.jūnijam
obligāti jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri:
ir veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašumu,
ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības u.c.);
Atgādinām, ka tām fiziskajām personām, kuras veic saimniecisko darbību, kā arī individuālo uzņēmumu, t.sk.
zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašniekiem, kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, Gada ienākumu deklarācija obligāti jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID EDS.
Vēršam uzmanību, ka Gada ienākumu deklarāciju gan elektroniski, gan papīra formātā iespējams iesniegt ne
tikai VID klientu apkalpošanas centros (neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas), bet arī nu jau 76 Valsts un pašvaldības
vienotajos klientu apkalpošanas centros visā Latvijā. Informācija par vienoto klientu apkalpošanas centru adresēm un darba laikiem pieejama portāla www.latvija.lv sadaļā “Vienotie klientu apkalpošanas centri”.
Plašāka informācija pieejama VID mājaslapā sadaļā „Gada ienākumu deklarācija”. Jautājumu un neskaidrību
gadījumā aicinām iedzīvotājus zvanīt uz VID konsultatīvo tālruni 67120000, konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros, uzdot savu jautājumu rakstiski VID mājaslapā „Sazinies ar mums” vai arī VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

PAZIŅOJUMS par derīgo izrakteņu
(kūdras) ieguves kūdras atradnē
„Lielais Aknīstes purvs” ietekmes uz
vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās
versijas iesniegšanu Vides
pārraudzības valsts birojā
Paredzētās darbības nosaukums: Derīgo izrakteņu (kūdras) ieguve kūdras atradnes „Lielais Aknīstes purvs” teritorijā.
Ierosinātājs: AS „Latvijas valsts meži”, reģ. Nr.
40003466281.
Paredzētās darbības vieta: Aknīstes novads, Aknīstes pagasts, nekustamais īpašums „Lielais Aknīstes purvs”.
Ziņojuma nosaukums: Kūdras ieguves (kūdras ieguves
lauku paplašināšana) kūdras atradnē „Lielais Aknīstes
purvs” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums.

Ziņojuma sagatavošanas datums: 2018.gada 21.aprīlis
Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Vides eksperti”, Ganību dambis 24d-25, Rīga, LV-1005,
tālr. 27507017.
Informācija par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru:
Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par ietekmes
uz vidi novērtējuma procedūru pieņemts 2017. gada 10.februārī, Lēmums Nr. 33. Ietekmes uz vidi novērtējuma programma izsniegta 2017.gada 4. aprīlī. Ziņojums sagatavots
2017.gada 28.novembrī. No 2017.gada 28.novembra līdz
2017.gada 29.decembrim notika ziņojuma sabiedriskā apspriešana. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika
2017.gada 7. decembrī plkst. 17:00 Aknīstes novada Domē
(Skolas iela 7, Aknīste). Precizēts ziņojums pēc sabiedriskās apspriešanas Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts
2018.gada 21.aprīlī.
Ar novērtējuma ziņojumu var iepazīties SIA “Vides eksperti” tīmekļa vietnē http://videseksperti.lv/
(Attēlu skatīt 14. lpp.)
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Jānis Pauliņš mob. tālr. +371 27894555
Pārdošanas projektu vadītājs e-pasts janis.paulins@ecobaltiavide.lv
SIA Eco Baltia vide Dienvidu iela 2, Tukums, LV-3101, Latvija
www.ecobaltiavide.lv

Aknîstes novada domes izdevums
Redakcija: Lâsma Prande telef. 65237762, mob. 26386407, e-pasts lasma.prande@akniste.lv, mâjas lapas adrese www.akniste.lv.
Par skaitïu un faktu pareizîbu, kâ arî par sludinâjumu tekstu atbild autors. Publicçtie materiâli ne vienmçr atspoguïo redakcijas viedokli.
Pârpublicçðanas vai citçðanas gadîjumâ atsauce obligâta. Iespiests SIA „Latgales druka”.
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