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novada vestis
Aknīstes 2010. gada oktobris

Nr. 15

2. lpp.

Nāk rudens apgleznot Latviju, 
Bet necenties, nepūlies tā, 
Man viņa ir visskaistākā, 
Tik un tā.

Sveicam Aknīstes novada iedzīvotājus  Latvijas 
proklamēšanas  92. gadadienā!
                              Aknīstes novada pašvaldība

Tuvojas gada beigas, un arī pašvaldības budžeta ieņēmumu un 
izdevumu daļas  sāk tuvoties  simts procentiem. 2010. gada deviņos 
mēnešos ieņēmumi ir saņemti 81% apmērā no plānotā (1 130 608 Ls), 
izdevumi  78% apmērā (1 098 712 Ls).  Visas struktūrvieniebas,  ies-
tādes galvenajos  vilcienos  ir saimniekojušas  savu plānoto budžetu 
ietvaros un  paredzams, ka līdz gada beigām līdzekļu vajadzētu pietikt.  
Gada laikā esam varējuši atļauties veikt arī lielākus  darbus, ko finan-
sējam gan no pašvaldības budžeta, gan  daļēji no dažādu fondu līdzek-
ļiem. Gārsenes pagastā realizējam ūdenssaimniecības sakārtošanas 
projektu, ko pilnībā finansējam no pašvaldības budžeta. Pašlaik slikto 
ūdens analīžu dēļ būvniekiem ir jāmeklē un jānovērš kļūmes. 

Ieilgusi ir estrādes būvniecība. Objekts bija jānodod 14. oktobrī, bet 
vēl  līdz šim brīdim būvnieki darbus nav pilnībā pabeiguši. Līgumā ir 
iestrādāts punkts par līgumsodu par termiņu neievērošanu. 

Tiek sagatavots tehniskais projekts  Augšzemes ielai Aknīstē re-
konstrukcijai. To izstrādā SIA „ K-RDB”. Pašlaik tajā tiek labotas eksper-
tu norādītās  kļūdas.  Pēc projekta apstiprināšanas tiks veikta iepirkuma 
procedūra, lai nākošā gada pavasarī sāktos pirmā posma rekonstruk-
cija.  Visu ielu paredzēts rekonstruēt līdz 2014. gada beigām, kopējās 
izmaksas  vairāk kā divi miljoni latu, no kuriem 243 tūkstoši latu ir paš-
valdības līdzfinansējums. 

Ir apstiprināts arī Sociālajā fondā iesniegtais projekta pieteikums 
par speciālistu piesaisti pašvaldībā. To pilnībā finansē ES un kopējās 
izmaksas 18 tūkstoši latu. Par šo finansējumu pašvaldībā no jaunā 
gada uz 2 gadiem  tiks algoti divi speciālisti – jurists un plānošanas 
speciālists. 

Ir apstiprināti arī projekti „ Jauns iesākums kultūras dzīves attīstībai  
Asarē un novadā”  un  „Cilvēkiem un videi” .  Pirmā projekta  izmaksas 

2029 Ls + PVN. (tsk. ELFLA finansējums  1522 Ls) un tiks iegādātas 
mēbeles Asares kultūras namam. Otrā projekta kopējās izmaksas 3136 
Ls + PVN (t. sk. ELFLA finansējums 2352 Ls) un tiks iegādātas 5 biotu-
aletes un 2 roku mazgājamās sistēmas, kuras varēs  uzstādīt  gan da-
žādu pasākumu norises vietās, gan pie tūrisma objektiem. Abi  projekti 
jāīsteno nākošā gada laikā.

Uzsākts īstenot Grundtvig programmas projekts par  muzeju  pa-
kalpojumu uzlabošanu. Šajā projektā iesaistīts arī Aknīstes novadpēt-
niecības muzejs. Ir noticis pirmais brauciens uz  Briseli, kurā piedalījās 
muzeja vadītāja Olga Vabeļa un Skaidrīte Medvecka, kura projektā 
veic tulka pienākumus, jo viss notiek angļu valodā. Nākošās aktivitātes   
saistītas ar Poliju.

28. oktobrī pašvaldība saņēma ar Latvijas – Šveices  sadarbības 
programmas līdzfinansējuma  palīdzību iegādāto 19-vietīgo skolēnu 
autobusiņu. Pašvaldības „maciņam” tas izmaksāja 3,2 tūkstošus latu, 
bet novada bērnus turpmāk uz skolu un   mājām,  ekskursijās, uz sa-
censībām un citos braucienos vizinās pilnīgi jauns  oranžs  busiņš.  

 Pašvaldība ir piešķīrusi  naudas līdzekļus, palielinot pamatkapitālu 
SIA „Aknīstes pakalpojumi”  27 000 Ls – autobusa iegādei. Diemžēl 
atrast piemērotu piedāvājumu  tādam autobusam, kādu vēlamies, nav 
nemaz tik viegli. Lielākoties  tiek piedāvāti lielie (45 un vairāk vietas),  
kuram mūsu novadā nav īsti lietderīga pielietojuma. Līdzfinansējuma 
summa ir piešķirta arī  SIA ”Aknīstes VSAC” projekta līdzfinansējuma 
nodrošināšanai.

Pašvaldība ir izskatījusi arī iesniegtās idejas par novada ģerboni. 
Diemžēl neviena no idejām nerada atbalstu un tika lemts par sadarbību 
ar kādu no māksliniekiem, kuri ir speciālisti šajā jomā.  Paldies visiem, 
kuri atsaucās  un iesniedza savas idejas, un uz valsts svētkiem  viņi 
saņems arī pateicības.

Liela problēma ir arī tā sauktā simts latu programma. Nenoliedza-
mi, ka „simtlatniekos” strādā cilvēki, kuri  bezdarbnieku statusā nonāku-
ši  krīzes laikā un godprātīgi veic savu darbu. Zinu, ka šādiem cilvēkiem 
tas ir tikai pagaidu risinājums, jo vairāki jau ir atraduši patstāvīgu darbu, 
un ļoti ceru, ka stāvoklim uzlabojoties, darbs būs arī citiem.  Diemžēl, 
ļoti daudz ir tādu, kas uz darbu nāk, bet strādāt aizmirst. Nevaram kat-
ram pielikt sargu klāt. Varam atlaist no darba, katru mēnesi 2-3 tā arī 
zaudē darbu.  Maza novada posts – zinām cilvēkus, viņu darba tikumus  
(un netikumus). 

Runāt par nākošā gada budžetu vēl nevaram, jo nav nekādu prog-
nožu no valsts. Gribu teikt, ja nākošā gada budžets nebūs mazāks 
kā šī gada, spēsim turpināt iesāktos darbus un veiksmīgi pabeigt ar 
projektiem saistītos darbus. Jāņem vērā, ka budžetu apgrūtinās šogad 
ņemtie kredīti Asares kultūras nama remontam un Aknīstes estrādes 
būvniecībai. Jau  zināms, ka nākošajā gadā kredīti būs nepieciešami 
Aknīstes siltumapgādes rekonstrukcijas projektam, Augšzemes ielas 
rekonstrukcijai, lai segtu pašvaldības līdzfinansējuma daļu. 

 Domes priekšsēdētāja I. Vendele

1. Apstiprināt saistošos noteikumus:
• Nr. 26 „Grozījumi Aknīstes novada domes 2010. gada 27. janvāra 

saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Aknīstes novada pašvaldības budže-
ta plānu 2010. gadam””.

2. Precizēt saistošos noteikumus:
• „Par sabiedrisko kārtību Aknīstes novadā”;
• „Saskaņošanas kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes Aknīstes 

novada teritorijā”.
3. Apstiprināt līgumus ar:
• SIA „GLASKEK LATGALE” par PVC logu piegādi un montāžu. 

Līguma summa Ls 237,67;
• SIA „Silupe” par autoceļa caurtekas nomaiņu uz Aknīstes novada 

pašvaldības autoceļa Nr.7 Vilciņi - Papališķi. Līguma summa Ls 602,00;

2010. gada 20. oktobrī Aknīstes
novada domes sēdē pieņemtie lēmumi
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• Gunāru Ieleju par zemes un meža platī-
bu nodošanu apmedīšanai 82,8 ha platībā;

• biedrību „Gārsenes vilks” par zemes 
un meža platību nodošanu apmedīšanai 16,1 
ha platībā;

• SIA „ACG” par betona teknes izbūvi 
Skolas ielā 1a, Aknīstē. Līguma summa Ls 
805,27;

• Diānu Strausi par bērna sociālo rehabili-
tāciju dzīvesvietā. Līguma summa Ls 100,00;

• SIA „Kvēle” par elektroapgādes, uguns-
dzēsības signalizācijas un interneta pieejas 
ierīkošanu Aknīstes novada pašvaldības ad-
ministratīvajā ēkā 2. stāvā, Skolas ielā 7, Ak-
nīstē. Līguma summa Ls 2386,39;

• SIA „BORG” par vispārējiem celtnie-
cības un iekšējiem specializētajiem darbiem 
Aknīstes novada pašvaldības administratīvajā 
ēkā Skolas ielā 7, Aknīstē. Līguma summa Ls 
8017,86;

• priekšapmaksas līgumu ar SIA „Pauli-
ņa” par M. Reinberga grāmatu „Mēnessciema 
meža svētki” un kompaktdisku;

• SIA „Sistēmeksperts” par būvuzrauga 
pienākumu veikšanu objektā „Ūdenssaim-
niecības infrastruktūras attīstība Gārsenes 
pagasta Gārsenes ciemā 2. kārta”. Līguma 
summa Ls 847,00;

• z/s „LIELEZERI” par Aknīstes novada 
pašvaldībai piederošā greidera remontu. Līgu-
ma summa Ls 48,40;

• SIA „SPERO-SK” par bīstamo koku 
griešanu novada pašvaldības teritorijā. Līgu-
ma summa Ls 1229,30;

• I.K „Kastaņzieds” par Aknīstes novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā mirušo 
(atrasto) cilvēku ķermeņu transportēšanu no 
notikuma vietas uz pataloganatomisko izmek-
lēšanu saskaņā ar policijas norīkojumu. Līgu-
ma cena Ls 0,28 bez PVN par 1 nobraukto 
kilometru;

• SIA „Pakavs”, veikals „Viss lauksaim-
niekam” (preces pārdošana ar atlikto mak-
sājumu), par kopējo sadarbību uz nenoteiktu 
laiku;

• VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnī-
ca” par komunālo pakalpojumu piegādi „Krau-
jas”- 1, dz. 8 un dz. 9, Gārsenes pagastā, Ak-
nīstes novadā.

4. Apstiprināt vienošanos ar 
• SIA „Siltumkomforts” par veicamo dar-

bu precizēšanu objektā „Ūdenssaimniecības 
infrastruktūras attīstība Gārsenes pagasta 
Gārsenes ciemā”;

• SIA „Tiesu administrācija” par 2009.
gada 11. septembra līguma Nr. 2-25/35-09 
precizēšanu;

• SIA LATTELECOM” par tarifu plānu 
„Biznesa sarunas. Līguma summa Ls 55,93;

• par Eiropas Savienības fonda projek-
ta „Augšzemes un Skolas ielu (t. sk. tilts pār 
Dienvidsusēju) rekonstrukcija Aknīstes pilsē-
tā” Nr. 3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/020 īste-
nošanu Nr. SM2010/-53;

• Nr. 11, Nr. 8, Nr. 7 (Eiropas Sociālā fonda 
projekts „Darba praktizēšanas pasākumu nod-
rošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegū-
šanai un uzturēšanai” Nr. 1DP/1.3.1.5.0./09/
IPIA/NVA/001/) ar Nodarbinātības valsts 
aģentūru;

5. Par pašvaldības budžeta līdzekļu pie-
šķiršanu:

• Ls 400 apmērā datora iegādei grāmat-
vedībai no grāmatvedības budžeta līdzek-
ļiem;

• Ls 400 apmērā metināšanas pusauto-
māta iegādei no tautsaimniecības budžeta 
līdzekļiem;

• Ls 50 apmērā elektriskās plīts sildvirs-
mu maiņai Aknīstes vidusskolai;

• līdz 500 Ls Gārsenes pagasta pārvaldei 
ugunsdzēsības hidranta iegādei no dabas re-
sursu nodokļa līdzekļiem;

• Ls 389 apmērā ūdens vada remontam 
Susējas ielas posmā, Aknīstē, no dabas re-
sursu nodokļa līdzekļiem;

• Ls 100 apmērā interneta pieslēguma ie-
rīkošanai Aknīstes BJC 2. stāvā, Skolas ielā 
1a, Aknīstē;

• nodrošināt transportu novada skolē-
niem uz peldēšanas nodarbībām Salā 2 rei-
zes mēnesī;

• līdz Ls 200 Asares pagasta pārvaldei 
krāsns remontam „Tempļi”, dz. 3, Asares pa-
gastā, no tautsaimniecības budžeta līdzek-
ļiem;

• līdz Ls 200 Gārsenes pagasta pārvaldei 
loga un balkona durvju nomaiņai „Kraujas 3”, 
dz. 5, Gārsenes pagastā.

6. Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma 
tiesībām uz:

• nekustamo īpašumu „Bērzi”, Asares pa-
gastā, Aknīstes novadā, kas sastāv no zemes 
gabala 21,9 ha platībā. Darījuma summa Ls 
11500,00;

• nekustamo īpašumu „Susējas parks”, 
Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kas sa-
stāv no zemes gabala 3,12 ha platībā, kas 
atdalīts no nekustamā īpašuma „Kalnieši”, 
Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā. Darījuma 
summa Ls 1800,00.

7. Reģistrēt īpašuma tiesības zemesgrā-
matā uz zemes vienību, kad. Nr. 5605 001 
0155, Aknīstē, Aknīstes novadā, uz pašvaldī-
bas vārda. 

8. Atcelt Aknīstes novada domes 
15.09.2010. sēdes lēmumu (prot. Nr.13, 34.#) 
„Par pamatkapitāla palielināšanu SIA „Aknīs-
tes Pakalpojumi””. Palielināt SIA „Aknīstes 
Pakalpojumi” pamatkapitālu ar mantisko iegul-
dījumu par 30450 LVL un naudas ieguldījumu 
par 27000 LVL. Noteikt, ka naudas ieguldī-
jums 27000 LVL izmantojams autobusa ie-
gādei. Apstiprināt SIA „Aknīstes Pakalpojumi” 
pamatkapitālu 63266 LVL.

9. Noteikt pašvaldības automašīnai VW 
Sharan, Nr. FM8602, degvielas patēriņa nor-
mu 11 litri/100 km, ziemas periodā palielināt 
degvielas patēriņa normu – 13 litri/100 km.

10. Sakarā ar darba apjoma palielināša-
nos sabiedrisko attiecību speciālista pienāku-
mu veikšanai, palielināt amata algu kultūras 
darba koordinatoram - Ls 404,00 ar 2010.
gada 1. novembri.

11. Atbalstīt pašvaldības dalību:
• ZPR projektā „Central Baltic Cycling”- 

„Centrālbaltijas velotīkls”;
• Vides ministrijas atklāto projektu konkur-

sā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināša-
na pašvaldību apgaismojumā”.

12. Noteikt Aknīstes Bērnu un jauniešu 
centra direktori Eviju Ķiķēnu par atbildīgo per-
sonu darbā ar Aknīstes novada pašvaldības 
jaunatni.

13. Izteikt pateicību Aknīstes novada ģer-
boņu skiču autoriem, pasniedzot pateicības 
rakstus un suvenīrus līdz šī gada 18. novem-
brim.

14. Par pašvaldības materiālajiem pabal-
stiem:

• piešķirt 2 personām bērna piedzimšanas 
pabalstu. Kopējā summa Ls 100,00;

• piešķirt 1 personai apbedīšanas pabalstu. 
Kopējā summa Ls 50,00.

15. Atļaut 1 personai deklarēt savu dzīves-
vietu „Lejasgāršās”,, dz. 2, Gārsenes pagastā, 
Aknīstes novadā.

16. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu 
jautājumu risināšanā:

• izslēgt 2 personas no palīdzības saņem-
šanas reģistra Nr. 1 „Pašvaldībai piederošu 
dzīvojamo telpu izīrēšana”;

• piešķirt 1 personai dzīvokli Nr. 2 daudz-
dzīvokļu mājā „Lejas”, Asares pagastā, Aknīs-
tes novadā;

• piešķirt 1 personai dzīvokli Nr. 8 daudz-
dzīvokļu mājā „Kraujas 1”, Gārsenes pagastā, 
Aknīstes novadā;

• piešķirt 1 personai dzīvokli Nr. 6 daudz-
dzīvokļu mājā Augšzemes ielā 7, Aknīstē, Ak-
nīstes novadā;

• piešķirt 1 personai dzīvokli Nr. 11 daudz-
dzīvokļu mājā „Spodras”, Ancenē, Asares pa-
gastā, Aknīstes novadā;

• piešķirt pagaidu dzīvojamo platību 1 per-
sonai „Spodrās”, dz. 18, Ancenē, Asares pa-
gastā, Aknīstes novadā;

• piešķirt 1 personai dzīvokli Nr. 2 daudz-
dzīvokļu mājā „Gāršas”, Gārsenes pagastā, 
Aknīstes novadā;

• reģistrēt 2 personas palīdzības saņem-
šanas reģistrā Nr. 1 „Pašvaldībai piederošu 
dzīvojamo telpu izīrēšana”.

17. Noteikt sociālā dzīvokļa statusu dzī-
voklim Nr. 18 daudzdzīvokļu mājā „Spodras”, 
Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā.

18. Lūgt VAS „Valsts Nekustamie īpašumi” 
pēc atdalīšanas nodot pašvaldībai bez atlīdzī-
bas zemes gabala Skolas ielā 7, kadastra Nr. 
56050010455 atdalīto daļu.

19. Par zemes lietošanas tiesību izbeig-
šanu:

• Pēterim Minkevičam zemes lietošanas 
tiesības uz zemi „Kaspari”– 12,3 ha, ir izbei-
gušās. P.Minkevičs iegūst zemes nomas pirm-
tiesības, kas realizējamas gada laikā, bet ne 
vēlāk kā līdz 2011. gada 1. jūnijam.

• Jānim Kalnaģeidānam zemes lietošanas 
tiesības uz zemi „Virzas”– 3,9 ha, ir izbeigu-
šās. J. Kalnaģeidāna mantinieki iegūst zemes 
nomas pirmtiesības, kas realizējamas gada 
laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2011.gada 1.jūni-
jam.

• Pēterim Zinaram zemes lietošanas tiesī-
bas uz zemi „Puķītes”– 5,2 ha, ir izbeigušās. 
P. Zinars iegūst zemes nomas pirmtiesības, 
kas realizējamas gada laikā, bet ne vēlāk kā 
līdz 2011. gada 1. jūnijam.

• Ernai Ģeidānei zemes lietošanas tiesī-
bas uz zemi „Striki”– 4,7 ha, ir izbeigušās. E. 
Ģeidāne iegūst zemes nomas pirmtiesības, 
kas realizējamas gada laikā, bet ne vēlāk kā 
līdz 2011. gada 1. jūnijam.

• Anitai Prodniecei zemes lietošanas tiesī-
bas uz zemi „Birznieki”– 3,5 ha, ir izbeigušās. 
A. Prodniece iegūst zemes nomas pirmtiesī-
bas, kas realizējamas gada laikā, bet ne vēlāk 
kā līdz 2011. gada 1. jūnijam.

• Tālim Linartam zemes lietošanas tiesī-
bas uz zemi „Austrumi”– 2,7 ha, ir izbeigušās. 
T. Linarts iegūst zemes nomas pirmtiesības, 
kas realizējamas gada laikā, bet ne vēlāk kā 
līdz 2011. gada 1. jūnijam.

• Jānim Gavaram zemes lietošanas tiesī-
bas uz zemi „Smiltāji”– 5,1 ha un13,8 ha, ir 

no 1. lpp.
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izbeigušās. J.Gavars iegūst zemes nomas 
pirmtiesības, kas realizējamas gada laikā, bet 
ne vēlāk kā līdz 2011. gada 1. jūnijam.

20. Apstiprināt Aknīstes novada Aknīstes 
pilsētas un pagasta, Gārsenes pagasta un 
Asares pagasta autoceļu un ielu sarakstu ar 
noteiktām uzturēšanas klasēm 2010./2011.
gada ziemas sezonā.

21. Izbeigt ar 1 personu noslēgto zemes 
nomas līgumu par pašvaldības zemes nomu 
Gārsenes pagastā.

22. Iznomāt 5 personām pašvaldības zemi 
Aknīstes pilsētā un Gārsenes pagastā.

23. Dzīvojamajai mājai un saimniecības 
ēkai piešķirt adresi „Akācijas 1”, Gārsenes pa-
gasts, Aknīstes novads.

24. Nodot atsavināšanai dzīvokļa īpa-
šumus Nr. 9, Nr. 16, Nr. 17, Nr. 18, „Rītos”, 
Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā, 
pārdodot par brīvu cenu.

25. Uzsākt Aknīstes novada pašvaldībai 
piekritīgo nekustamo īpašumu – daudzdzī-
vokļu mājas Saltupes ielā 2, dzīvokļa Nr. 12 
Radžupes ielā 4, Aknīstē, Aknīstes novadā, 
atsavināšanas procesu – veikt dzīvokļu inven-
tarizāciju (ja nepieciešams) un vērtēšanu.

26. Apstiprināt apbalvošanai valsts svēt-
kos izvirzītos kandidātus:

• Aknīstes vidusskola – Olita Treine, Zino-
vija Ribāka, Santa Grode;

• Asares pamatskola – Kristīne Rubiķe, 
Regīna Pudāne, Anita Okmane;

• Gārsenes pamatskola – Dace Geida, 
Līga Mažeika;

• Aknīstes BJC – Aija Kurkliete;
• PII „Bitīte”- Valentīna Petrokiene, Zita Ie-

salniece, Ilmārs Svikša;
• Gārsenes pagasta pārvalde – Solomeja 

Meišene, Ausma Vuškāne;
• Asares pagasta pārvalde – Modris Grā-

velis;
• SIA „Aknīstes VSAC” – Jurate Pecikoni-

te, Ilona Pavlovska, Evita Pole;
• VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnī-

ca” – Viktors Deinis, Elita Arbidāne;
• kultūras darbs – Daina Mažeika, Osvalds 

Katens;
• lauksaimniecība – Juris Brakovskis, Il-

mārs Rimša, Ainis Čāmāns;
• Aknīstes pasta nodaļa – Aija Sala;
• pašvaldības administrācija – Ņina Zai-

ceva;
• biedrība „Manai mazpilsētai Aknīstei” – 

Skaidrīte Bērzkalne;
• biedrība „Aknīstes Senči” – Olga Voitišķe;
• iniciatīvu kopa „Kosmejas” – Vija Runcī-

te, Silvija Koniševska;
• Sociālais dienests – Janīna Šinkeviča;
• SIA „Siliņi” – Valija Ivanova, Mairis Ka-

minskis;
• z/s „Dadzīši” – Artūrs Betkers;
• z/s „Āmuri”, biedrība „LANDU” – Ilona 

Lapiņa.
27. Palielināt SIA „Aknīstes veselības un 

sociālās aprūpes centrs” pamatkapitālu ar 
naudas ieguldījumu par 3000 LVL. Apstiprināt 
SIA „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes 
centrs” pamatkapitālu 165 300 LVL.

28. Precizēt Aknīstes novada domes sē-
des 15.09.2010. lēmumu (prot. Nr.13, 22.#), 
izsakot to šādā redakcijā: „Iznomāt 1 personai 
Biznesa dārza biroja telpas 1 darba vietu 8 m2 
platībā Skolas ielā 7, Aknīstē, uz 2 gadiem.”

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2010. gada 15. septembrī
(protokols Nr.13, 30.#)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 25

„PAR GROZĪJUMU AKNĪSTES 
NOVADA PAŠVALDĪBAS

16.09.2009. SAISTOŠAJOS 
NOTEIKUMOS Nr. 8

„PAR AKNĪSTES NOVADA 
PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBU 
DZĪVOKĻA JAUTĀJUMU 

RISINĀŠANĀ””
Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām” 

15. panta pirmās daļas 9. punktu,
43. panta trešo daļu,

LR likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 

5. pantu, 6. panta otro daļu

1. Izdarīt Aknīstes novada Domes 2009. 
gada 16. septembra saistošajos noteikumos 
Nr. 8 „Par Aknīstes novada pašvaldības pa-
līdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” šādu 
grozījumu:

Precizēt un papildināt 2.1. punktu, izsa-
kot to šādā redakcijā: „Papildus LR likuma 
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināša-
nā” 13. un 14. pantā noteiktajām personu 
kategorijām, Aknīstes novada pašvaldība 
sniedz palīdzību šādām personu kategori-
jām:

2.1.1. speciālistiem, kuri nepieciešami 
un tiek pieaicināti darbā pašvaldības uzņē-
mumos, iestādēs (īres līgumu slēdz uz lai-
ku, kamēr speciālists strādā pašvaldībā);

2.1.2. personām (ģimenēm), kuras au-
dzina 3 un vairāk nepilngadīgus bērnus;

2.1.3. personām (ģimenēm), kuras au-
dzina bērnu invalīdu ar kustību traucēju-
miem;

2.1.4. pilngadīgām personām, kuras uz-
sāk patstāvīgu dzīvi vai nodibina ģimeni, ja 
šādas personas iesniedz pamatotu iesnie-
gumu;

2.1.5. personām, kuru laulība ir šķirta 
un kuru ikdienas aizgādībā ir nepilngadīgs 
bērns/bērni.”

1. Saistošie noteikumi stājas spēkā liku-
ma „Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā 
kārtībā.

Aknīstes novada domes priekšsēdētāja
I. Vendele

Aknīstes novada 
pašvaldības sociālais 

dienests informē:
 
Ar 2010. gada 15. novembri Aknīstes 
novada pašvaldības sociālais dienests 
apmeklētājus pieņems no plkst. 9.00 - 
12.00 un 13.00 - 17.00

Pirmdienās
Trešdienās
Ceturtdienās

        Sociālā dienesta vadītāja

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2010. gada 20. oktobrī (protokols Nr.14, 14.#)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 21

„PAR SABIEDRISKO KĀRTĪBU 
AKNĪSTES NOVADĀ”

Izdoti saskaņā ar likuma 
”Par pašvaldībām” 21. panta pirmās

daļas 16. punktu,
43. panta pirmās daļas 4. punktu

1. Terminu skaidrojums
1.1. Aknīstes novada pašvaldības saisto-

šajos noteikumos lietoto terminu skaidrojums.
 Noteikumu pārkāpums – prettiesiska, 

vainojama (ar nodomu vai aiz neuzmanības 
izdarīta) darbība vai bezdarbība, kas apdraud 
novada sabiedrisko kārtību.
 Noteikumu pārkāpējs – persona, kura 

ar nodomu vai aiz neuzmanības ir izdarījusi 
darbības, kādas šie noteikumi aizliedz, vai 
persona, kura ar nodomu vai aiz neuzmanības 
nav veikusi tai uzliktos pienākumus.
 Administratīvā atbildība – noteikumu 

pārkāpēja atbildība, kas iestājas, ja persona 
ir izdarījusi sabiedriskās kārtības noteikumu 
pārkāpumu, par kuru var administratīvi sodīt 
šajos noteikumos paredzētajā kārtībā.
 Administratīvais sods – atbildības 

līdzeklis, kas tiek piemērots personām par 
sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpšanu, 
ja par šiem pārkāpumiem pēc to rakstura sa-
skaņā ar spēkā esošajiem likumiem nav pa-
redzēta kriminālatbildība vai administratīvā at-
bildība, kas paredzēta Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksā, turpmāk tekstā – APK.
 Publiska vieta – jebkura vieta, kas 

neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai 
īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo 
vajadzību un interešu nodrošināšanai un par 
maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai 
fiziskajai personai, kura nav attiecīgās vietas 
īpašnieks, tiesiskais valdītājs, turētājs, algots 
darbinieks vai cita persona, kuras atrašanās 
attiecīgajā vietā ir saistīta ar darba pienākumu 
izpildi, pasākuma organizēšanu vai saskaņā 
ar uzņēmuma līgumu. 
 Zaļā zona – ar zaļajiem stādījumiem 

dabīgā vai mākslīgā ceļā apaugušas (apau-
dzētas) platības, kurās ir koki, krūmi, augi, 
puķu stādījumi, zāliens, ūdens tilpnes ar kras-
tiem, parki, skvēri un laukumi ar ierīkotiem ce-
ļiem un takām, labiekārtojuma elementiem un 
mazās arhitektūras formām.
 Sabiedriska vieta – ikviena novadā 

publiski pieejama teritorija, telpa (ceļi - jebku-
ra satiksmei izbūvēta teritorija, kas sastāv no 
braucamās daļas, kā arī daudzdzīvokļu māju 
pagalmi, citas speciāli iekārtotas brīvdabas 
atpūtas vietas; kā arī neapbūvētas vai citādi 
neiekārtotas valsts vai pašvaldības zemes un 
ēkas).

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Saistošo noteikumu „Par sabied-

risko kārtību Aknīstes novadā” mērķis un 
uzdevumi:

1.1.1. Saistošie noteikumi „Par sabiedris-
ko kārtību Aknīstes novadā”, turpmāk tekstā 
Noteikumi, tiek ieviesti, lai Aknīstes novada 
administratīvajā teritorijā nodrošinātu sabied-
risko kārtību un sanitāro tīrību.

4. lpp.
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1.1.2. Noteikumi paredz, kāda kārtība ir 
jāievēro Aknīstes novada administratīvajā te-
ritorijā un kāda ir atbildība tās neievērošanas 
gadījumā.

1.2. Atbildība par noteikumu neievēro-
šanu:

1.2.1. Noteikumi ir saistoši visā Aknīstes 
novada teritorijā visām fiziskajām un juridis-
kajām personām, kas dzīvo, uzturas un dar-
bojas Aknīstes novadā. Nekustamā īpašuma 
īpašniekiem ir saistoši neatkarīgi no tā, vai 
īpašums ir vai nav reģistrēts zemesgrāmatā.

1.2.2. Personas, kuras pārkāpj šos No-
teikumus, ir saucamas pie tajos paredzētās 
administratīvās atbildības, ja par viņu darbī-
bu konkrētā gadījumā nav paredzēta Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktā 
administratīvā atbildība.

1.3. Administratīvo sodu uzlikšanas 
kārtība:

1.3.1. Fiziskajām vai juridiskajām perso-
nām par Noteikumos minētajiem sabiedriskās 
kārtības pārkāpumiem tiek sastādīts protokols. 

1.3.2. Administratīvā soda uzlikšana ne-
atbrīvo pārkāpēju no noteikumu pildīšanas, 
pārkāpuma seku likvidēšanas un pārkāpuma 
rezultātā nodarīto materiālo zaudējumu atlī-
dzināšanas.

1.3.3. Par Noteikumu pārkāpumu, ja to 
izdarījusi nepilngadīga persona, kurai nav 
pastāvīga ienākuma avota, naudas sods tiek 
iekasēts no viņa vecākiem, aizbildņiem vai 
personām, kas viņus aizstāj.

1.3.4. Amatpersonas un institūcijas, 
kuras ir tiesīgas sastādīt administratīvo 
pārkāpumu protokolu un uzlikt administra-
tīvo sodu par Noteikumu pārkāpšanu:

1.3.4.1. Valsts policijas darbinieki;
1.3.4.2. Aknīstes novada pašvaldības 

priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, iz-
pilddirektors un pašvaldības iestāžu vadītāji, 
pārvalžu vadītāji;

1.3.4.3. Aknīstes novada pašvaldības Ad-
ministratīvās komisijas locekļi;

1.3.4.4. Pašvaldību iestāžu vadītāji un pa-
gastu pārvalžu vadītāji ir tiesīgi sastādīt admi-
nistratīvo pārkāpumu protokolus par smēķē-
šanas ierobežojuma neievērošanu.

1.4. Sods par noteikumu neievērošanu:
1.4.1. Par noteikumu pārkāpšanu var pie-

mērot brīdinājumu vai naudas sodu. 
1.4.2. Naudas sods, atbilstoši APK 26. 

panta otrās daļas noteikumiem, nepārsniedz 
fiziskajām personām līdz Ls 250, bet juridiska-
jām personām – līdz Ls 1000;

1.4.3. Brīdinājums, kas tiek izteikts rakst-
veidā, tiek uzlikts noteikumu pārkāpējam par 
pārkāpumu, kas izdarīts pirmo reizi.

1.5. Administratīvā soda uzlikšanas 
kārtība:

1.5.1. Sodu par šo Noteikumu pārkāpšanu 
uzliek robežās, kurās paredzēta atbildība par 
izdarīto šo noteikumu pārkāpumu.

1.5.2. Par pārkāpumiem, kuri paredzēti 
Noteikumos, izdarīšanas vietā bez administra-
tīvā protokola sastādīšanas, izsniedzot noteik-
ta parauga kvīti, Noteikumu 2.4. punktā minē-
tās amatpersonas var uzlikt pārkāpējam nau-
das sodu no 1 līdz 10 latiem vai arī brīdināt, 
ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto naudas 
sodu. Ja pārkāpējs apstrīd soda uzlikšanu, 
attiecīgā amatpersona sastāda administratīvo 
pārkāpumu protokolu.

1.5.3. Administratīvos protokolus izskata un 
sodu uzliek Aknīstes novada administratīvā ko-
misija. Administratīvās komisijas lēmumus var 
pārsūdzēt (apstrīdēt) Administratīvajā rajona 
tiesā LAPK 279., 280. panta noteiktajā kārtībā.

2. Sevišķā daļa
3.1. Novada teritorijas uzturēšanas un 

aizsardzības noteikumu neievērošana.
2.1.1. Par savlaicīgu namīpašumu, ēku, 

fasāžu neuzturēšanu kārtībā, namīpašumam 
piegulošās teritorijas neuzturēšanu, ieskaitot 
gājēju ietvju netīrīšanu, nekaisīšanu ziemas 
periodā, zāles nepļaušanu pie namīpašu-
miem, lauksaimniecības teritorijās, sniega 
novietošanu uz ceļa braucamās daļas – nam-
īpašniekam izsaka brīdinājumu vai uzliek nau-
das sodu līdz 50,- latiem.

2.1.1.1. Par tādām pašām darbībām, ja 
tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc adminis-
tratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas 
sodu 50,- latus.

2.1.2. Par lāsteku savlaicīgu nenovākšanu 
vai paaugstinātas bīstamības vietu, kas apdraud 
iedzīvotāju dzīvību, nenorobežošanu – brīdinā-
jums vai naudas sods līdz Ls 25,- latiem.

2.1.3. Par uzņēmumu, iestāžu, organizā-
ciju teritorijas nesakopšanu un neuzturēšanu 
kārtībā atbildīgajai amatpersonai vai īpašnie-
kam – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu līdz 150,- latiem. 

2.1.3.1. Par tādām pašām darbībām, ja 
tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc adminis-
tratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas 
sodu 150 - 250,- latus.

2.1.4. Par nekustamajam īpašumam pie-
šķirtā saimniecības (ēkas) nosaukuma vai 
adreses nenorādīšanu labi pārredzamā vietā 
vai pie nama fasādes, tādējādi apgrūtinot ad-
resācijas objekta atrašanās vietas noteikšanu, 
ja to pieļauj objekta īpašnieks vai apsaimnie-
kotājs, – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu līdz 25,- latiem. 

2.1.4.1. Par tādām pašām darbībām, ja 
tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc adminis-
tratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas 
sodu no 25,- līdz 50,- latiem.

2.1.5. Par zemes lietošanas tiesību neie-
vērošana, tai skaitā patvarīga zemes gabala 
izmantošana. Šī noteikuma pārkāpšanā vai-
nojamā persona tiek sodīta - ar brīdinājumu 
vai naudas sodu no 5,- līdz 50,- latiem. 

2.1. Pašvaldības apkārtējās vides ele-
mentu bojāšana.

2.1.1. Par puķu stādījumu, apstādījumu 
un zālienu bojāšanu, ziedu plūkšanu vai ci-
tādu bojāšanu publiskās lietošanas parkos, 
mežos, pie ezeriem un upēm, u.c. zaļajā zonā 
– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 
līdz 25,- latiem. 

2.1.1.1. Par tādām pašām darbībām, ja 
tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc adminis-
tratīvā soda piemērošanas – uzliek naudas 
sodu no 25,- līdz 50,- latiem.

2.1.2. Par labiekārtojuma elementu, pie-
minekļu, arhitektūras formu, piemiņas vietu, 
piemiņas plākšņu un uzrakstu, kā arī citu 
aizsargājamo objektu bojāšanu, patvaļīgu no-
ņemšanu vai iznīcināšanu, svētku noformēju-
mu bojāšanu – naudas sods līdz 250,- latiem. 

2.1.3. Par tīšu ūdens un siltuma mēraparātu 
bojāšanu un plombu noņemšanu - izsaka brīdi-
nājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50,- latiem.

2.1.4. Par speciāli ierīkotu bērnu rotaļu 

laukumu, sporta laukumu u.c. postīšanu – 
naudas sods līdz 50,- latiem.

2.2. Transporta līdzekļu mazgāšana 
tam neparedzētās vietās.

2.2.1. Par transporta līdzekļu mazgāšanu 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tuvumā vai 
ūdenstilpju, ūdensteču aizsargjoslās – izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām 
personām līdz 25,- latiem, juridiskām perso-
nām līdz 50,- latiem. 

2.2.1.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās 
izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratī-
vā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu 
fiziskām personām no 25,- līdz 50,- latiem, ju-
ridiskām personām no 50,- līdz 100,- latiem.

2.3. Plastmasas, gumijas izstrādājumu 
un citu ķīmisku vielu dedzināšana.

2.3.1. Par plastmasas, gumijas izstrādā-
jumu un citu ķīmisku vielu dedzināšanu, kas 
rada veselībai kaitīgus dūmus un izgarojumus 
– uzliek naudas sodu līdz 25,- latiem.

2.3.1.1. Par tādām pašām darbībām, ja 
tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc adminis-
tratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas 
sodu no 25,- līdz 50,- latiem.

2.4. Ielu, laukumu un citu sabiedrisko 
vietu piegružošana.

2.4.1. Par pilsētas ielu un laukumu, kā 
arī novada teritorijā esošo parku, mežu, ceļa 
malu, ūdenstilpņu u.c., piegružošanu ar sī-
kiem sadzīves atkritumiem (izsmēķiem, sērko-
ciņiem, saulespuķu sēklām, papīriem u. tml.) 
– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 
līdz 10,- latiem.

2.4.1.1. Par tādām pašām darbībām, ja 
tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc adminis-
tratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas 
sodu no 10,- līdz 50,- latiem.

2.4.2. Par spļaušanu uz ielas vai citā sa-
biedriskā vietā – izsaka brīdinājumu vai uzliek 
naudas sodu līdz 5,- latiem.

2.4.2.1. Par tādām pašām darbībām, ja 
tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc adminis-
tratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas 
sodu no 5,- līdz 20,- latiem.

2.5. Pārkāpumi, kas apdraud sabiedris-
ko kārtību 

2.5.1. Par nakšņošanu koplietošanas 
telpā un publiskās, tam īpaši neparedzētās 
vietās, - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu līdz 20,- latiem.

2.5.1.1. Par tādām pašām darbībām, ja 
tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc adminis-
tratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas 
sodu no 15,- līdz 50,- latiem.

2.5.2. Par dabisko vajadzību kārtošanu 
ārpus speciāli tam paredzētām vietām - izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 5,- latus.

2.5.2.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās 
izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas, - uzliek naudas sodu Ls 10.

2.6. Sēdēšana sabiedriskās vietās uz 
atpūtas soliņu atzveltnēm.

2.6.1. Par sēdēšanu sabiedriskās vietās 
uz atpūtas soliņu atzveltnēm, stāvēšanu uz 
tiem vai gulēšanu uz tiem - izsaka brīdinājumu 
vai uzliek naudas sodu līdz Ls 15.00.

2.6.1.1. Par tādām pašām darbībām, ja 
tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc adminis-
tratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas 
sodu no 15,- līdz 50,- latiem.

Aknīstes novada domes priekšsēdētāja:
I. Vendele

no 3. lpp.
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APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2010.gada 20. oktobrī (protokols Nr. 14, 15. #)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 22

„SASKAņOŠANAS KĀRTĪBA 
KOKU CIRŠANAI ĀRPUS 
MEžA ZEMES AKNĪSTES 
NOVADA TERITORIJĀ”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 
43. panta trešo daļu,

 Ministru kabineta 2006. gada 29. augusta 
noteikumu Nr. 717 “Kārtība koku ciršanai ārpus 

meža zemes” 12. punktu
 
Pieteicējs – nekustamā īpašuma īpaš-

nieks, lietotājs, valdītājs, apsaimniekotājs.
Institūcija – Aknīstes novada pašvaldī-

ba, Asares un Gārsenes pagastu pārvaldes, 
Aknīstes novada domes Tautsaimniecības 
komiteja.

Koki – daudzveidīgi kokaugi ar krasi iz-
teiktu stumbra daļu, kuru zarošanās notiek 
zināmā augstumā no zemes un kuru vidējais 
augstums to galīgajā attīstības stadijā var sas-
niegt septiņus un vairāk metrus.

Koks avārijas situācijā – koks ar vizuāli 
redzamiem bīstamiem bojājumiem – vecuma 
vai dabas apstākļu rezultātā iztrupējis, sa-
plaisājis, aizlūzis, nolūzis, daļēji sasvēries ar 
aprautu un izkustinātu sakņu sistēmu vai pil-
nīgi izgāzies koks vecuma vai dabas apstākļu 
rezultātā.

Patvaļīga ciršana – koku ciršana vai ci-
tāda veida iznīcināšana bez šajos noteikumos 
noteiktajā kārtībā izsniegta Institūcijas lēmuma.

Noteikumu pārkāpējs – fiziska vai juri-
diska persona, kura ar nodomu vai aiz neuz-
manības ir izdarījusi darbības, kādas šie No-
teikumi aizliedz, vai persona, kura ar nodomu 
vai aiz neuzmanības nav veikusi tai uzliktos 
pienākumus.

 I. Vispārīgie jautājumi
 1. Aknīstes novada domes saistošie no-

teikumi “Saskaņošanas kārtība koku ciršanai 
ārpus meža zemes Aknīstes novada teritorijā” 
(turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, 
kādā tiek saskaņota koku ciršana ārpus meža 
zemes Aknīstes novada administratīvajā teri-
torijā, paredzot administratīvo atbildību par šo 
Noteikumu neievērošanu.

2. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām 
un juridiskajām personām Aknīstes novada 
administratīvajā teritorijā.

3. Ārpus meža zemes augošu koku cirša-
na, neatkarīgi no zemes piederības, Aknīstes 
novada ciemu un Aknīstes pilsētas teritorijā ir 
atļauta tikai pēc Tautsaimniecības komitejas 
lēmuma pieņemšanas.

 II. Koku ciršanas noteikumi
4. Aknīstes novada administratīvajā terito-

rijā koku novērtēšanu attiecīgi veic Asares un 
Gārsenes pagastu pārvalžu vadītāji un Aknīs-
tes saimniecības daļas vadītājs; lēmumu par 
koku ciršanu pieņem Aknīstes novada Taut-
saimniecības komiteja.

5. Institūcija, izvērtējot pieteikumu, ne-
pieciešamības gadījumā norāda Pieteicējam 
kompetentās iestādes, ar kurām nepiecie-
šams saskaņot vēlamo darbību pirms lēmuma 
pieņemšanas.

6. Sabiedrisko apspriešanu par saviem 
līdzekļiem organizē Pieteicējs.

7. Pieteicējs paziņojumu par sabiedrisko 
apspriešanu publicē Aknīstes novada interne-
ta mājas lapā, kā arī novieto to informācijas 

stendā Aknīstes novada administrācijas ēkā vai attiecīgās pagasta pārvaldes ēkā. Sabiedriskā 
apspriešana jāveic ne mazāk kā 7 dienas.

8. Sabiedriskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja pēc sabiedriskās 
apspriešanas beigām nav saņemts neviens sabiedrības ierosinājums. Sabiedriskās apsprieša-
nas rezultātus apstiprina Institūcija. 

9. Koku ciršanas atļaujas (1. pielikums) termiņš ir līdz tekošā kalendārā gada beigām.
10. Atļaujai koku ciršanas laikā jāatrodas darba izpildes vietā.
11. Tautsaimniecības komitejas lēmumu var apstrīdēt Aknīstes novada domē normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā.
12. Kokus avārijas situācijā zemes īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai attiecīgais dienests ir 

tiesīgs cirst bez Tautsaimniecības komitejas lēmuma, ja pirms darbu veikšanas ir veikta situāci-
jas fotofiksāža vai pirms darbu veikšanas Institūcija ir telefoniski informēta.

13. Kokus avārijas situācijā, kas radusies dabas stihiju rezultātā, ir atļauts nekavējoties likvi-
dēt, koku vai tā daļu nozāģējot un novācot malā. Par notikušo ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā ir 
jāpaziņo Institūcijai, kas pēc faktisko lietas apstākļu pārbaudes sastāda apsekošanas aktu.

III. Zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība
14. Personām, kuras veic koku ciršanu Aknīstes pilsētas teritorijā, jāatlīdzina zaudējumi par da-

bas daudzveidības samazināšanu vai jāierīko kompensējoši stādījumi saskaņā ar apsekošanas aktu. 
Ja nocērtamais koks ir acīmredzami bojāts vai tiek izcirsts tā negatīvās ietekmes dēļ, koka vērtība sa-
mazināma proporcionāli bojājuma vai negatīvās ietekmes apmēram, kā norādīts apsekošanas aktā.

15. Koku vērtību aprēķina pēc formulas V = A x D x k, kur
V - koka vērtība (Ls),
A - valstī noteiktā minimālā darba alga mēnesī (Ls),
D - koka diametrs 1,3 m augstumā no sakņu kakla (cm),
k - koeficients, ko nosaka atkarībā no koka sugas (priede, ozols, liepa, melnalksnis un sveš-

zemju skuju un lapu koki - 0,025/purva bērzs, āra bērzs, kļava, baltalksnis, parastā apse, osis, 
pīlādzis, ieva, vītols - 0,015/papele, ošlapu kļava - 0,005).

16. Prasības kompensējošo stādījumu ierīkošanai tiek noteiktas apsekošanas aktā. Kom-
pensējošo stādījumu projekts jāsaskaņo ar Institūciju.

17. Ja kompensējošie stādījumi netiek ierīkoti noteiktajā termiņā, personai, kura veica koku 
ciršanu, jāiemaksā Aknīstes novada domes kontā izcirsto koku vērtības maksa.

18. Ja kompensējošie stādījumi daļēji vai pilnībā iznīkst, personai, kura veica koku ciršanu, atkār-
toti jāatjauno stādījumi vai jāiemaksā Aknīstes novada domes kontā izcirsto koku vērtības maksa.

19. Zaudējumus par patvaļīgas koku ciršanas rezultātā radīto dabas daudzveidības samazi-
nāšanu atlīdzina Aknīstes novada domes kontā, iemaksājot divkāršu koku vērtības maksu.

20. Ja patvaļīgi nocirstā koka vērtības aprēķināšanai pēc Noteikumu 25. punkta nav iespē-
jams noteikt koka sugu un koka diametru 1,3 m augstumā no sakņu kakla, par koeficientu “k” 
pieņem 0,025 un par “D” pieņem koka celma diametru.

21. Apstādījumu atjaunošanas vērtība netiek iekasēta gadījumos, kad apstādījumu sakop-
šanas darbi paredzēti sabiedriskajos apstādījumos vai likvidējot nokaltušus un bīstamus kokus, 
kā arī ja apstādījumu sakopšanas darbus finansē Aknīstes novada dome (novada infrastruktū-
ras vajadzībām: komunikācijām, ielu paplašināšanai u. c.).

Aknīstes novada domes priekšsēdētāja:
I. Vendele

1. pielikums 
Aknīstes novada domes Tautsaimniecības komitejas
KOKU CIRŠANAS ATĻAUJA Nr. _________________
Atļauja izdota _______________________________________________________
                                                                    (kam)
 __________________________________________________________________
                                                            (adrese)
Aknīstes novada domes Tautsaimniecības komitejas protokols  
Nr. _________ . ______ _______ gada. __________
 
Zemes gabala

adrese, kadastra Nr.

Koku 
sugas

Koku caurmērs 
(cm)

Koku augstums 
(m)

Skaits Piezīmes

1 2 3 4 5 6
      
      
   KOPĀ:   

  Atļauja derīga līdz: _______ gada _______.____________________
Īpaši norādījumi darba izpildītājam:
 1. Darba izpildītājs atbild par darba drošības un sanitāro noteikumu ievērošanu objektā 

saskaņā ar likumdošanu, kā arī par darba vietas norobežošanu, un sedz trešajām personām 
darba gaitā radušos zaudējumus. 

2. Nodrošina nepieciešamo satiksmes slēgšanu vai ierobežošanu darbības posmā (līdz sar-
kanajai līnijai), to iepriekš saskaņojot ar VAS “Latvijas valsts ceļi”. 

3. Koku ciršanas rezultātā radušos atkritumu (zari, saknes, celmi, skaidas) novietošana un 
glabāšana tiem neparedzētās vietās ir pamats vainīgās personas saukšanai pie administratīvās 
atbildības un tai piemērojamas sankcijas, kādas noteiktas LR Administratīvo pārkāpumu kodeksā.

Z.V.        Aknīstes novada domes Tautsaimniecības komitejas priekš-tājs ________________
Ārpus meža augošo koku ciršanas atļaujas vienu eksemplāru saņēmu:

201___. gada _____ . _________________       _________________ (_______________)

                                                                                 
   (vārds, uzvārds)            (paraksts)
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NOVADA DOMĒ

OKTOBRIS
1. Tika solīts, ka oktobrī pašvaldības sa-

ņems „Šveices autobusus”. Mūsu pašvaldība 
šo autobusu Mercedes-Benz Sprinter 516 
CDI saņems svinīgā pasākumā, kas notiks 
28. oktobrī plkst. 14.00 Jaunjelgavas novada 
domē.  Mūsu līdzfinansējums ir Ls 3422.31. 
Transportlīdzeklim ir 2 gadu vai 400 100 km 
nobraukuma rūpnīcas ražotāja garantija, kā 
arī papildu 12 gadu garantija pret transportlī-
dzekļa virsbūves un grīdas caurrūsēšanu. 

2. Visiem zināms, ka līdz 14. oktobrim 
bija jānodod estrāde, darbi it kā pabeigti, bet 
dokumentācija nav kārtībā, skats diezgan 
briesmīgs. Manuprāt, uz pavasari jāprasa sti-
pendiāti un tos varēs iesaistīt estrādes apza-
ļumošanas darbos. 

3. Gārsenes pagastā pabeigta ūdens-
saimniecības rekonstrukcijas 2. kārta. Darbi 
vēl nav nodoti. Ūdens analīzes noņemtas 3 
vietās: no urbuma, no atdzelžošanas iekārtām 
un Gārsenes pamatskolā, atbilde vēl nav sa-
ņemta.

4. Daugavpils vides pārvalde iesniegts 
pieteikums ūdens atļaujas saņemšanai Asa-
res ciemā un B kategorijas piesārņojošās dar-
bības atļaujas saņemšanai Ancenes ciemā. 

5. 15. oktobrī bija NVA Jēkabpils filiāles 
pārbaude par stipendiātu nodarbinātību. Pār-
kāpumi netika konstatēti. Jauni stipendiāti 
tagad būs decembrī. Notiek diezgan liela sti-
pendiātu maiņa.

6. Pašvaldībā vairākas dienas darbojās 
SIA „SPERO SK” no Aglonas, kas izzāģēja 
bīstamos kokus Aknīstē, Asarē un Gārsenē.

7. Kopā ar sociālā dienesta vadītāju L. 
Deksni, sociālo jautājumu komitejas priekšsē-
dētāju S. Pudāni un SIA „Aknīstes Pakalpoju-
mi” valdes locekli G. Ermansonu apsekojām 
vairākus dzīvokļus Aknīstē un konstatējām, ka 
tie ir avārijas stāvoklī un dzīvošanai nederīgi. 
(Guntis par to jau ir informējis soc. komiteju).

8. Procesā ir tranzītielu rekonstrukcijā ie-
kļauto zemes gabalu īpašuma un nomas tiesī-
bu sakārtošana. 24. augustā tika nosūtīta vēs-
tule VA „Valsts Nekustamie īpašumi” ar lūgumu 
atļaut veikt zemes gabala Skolas 7 reālo sada-
li. Sazinoties ar VA „VNĪ” precizēju lēmuma sa-
turu. Par Skolas 5 - SIA „JTES” gatavo apakš-
nomas līgumu par visu zemes gabalu. Par 
autoostas zemes gabalu – īpašniece pārdod 
par Ls 3000, bet process ieilgs, jo īpašniecei 
vispirms ir jāuzraksta pilnvara, tās īstums vēl 
ir jāapliecina ar “Apostille”, tad mums pilnvara 
pie tulka jāiztulko un varēs slēgt darījumu. 

9. Notiek remontdarbi veco ļaužu namā, 
nākamnedēļ tiks pabeigti santehnikas darbi 
Saulesstarā. 

10. Mantas atsavināšanas komisija pama-
zām uzsākusi atsavināšanai nododamo objek-
tu dokumentācijas kārtošanu. 

11. SIA „Aknīstes Pakalpojumi” un SIA 
„Aknīstes VSAC” jāpalielina pamatkapitāls. 

12. Ancenē notika mājas „Rīti” un „Spod-
ras” iedzīvotāju sapulces.

13. Ancenē tiks uzstādīts āra apgaismo-
jums – pie mājas „Spodras” uzlikti divi prožek-
toriņi un pie skolas arī būs divi prožektoriņi. 
Bija doma sataisīt apgaismojumu kāpņu tel-
pās, bet iedzīvotāji no tā atsakās. 

14. Nākamnedēļ pabeigs zāles remontu 
un pēc divām nedēļām tiks pabeigts viss re-
monts.

APSTIPRINĀTI
Ar Aknīstes novada domes

2009. gada 16. septembra sēdes lēmumu
(protokols Nr. 8, 6. #)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 8

„PAR AKNĪSTES NOVADA 
PAŠVALDĪBAS

 PALĪDZĪBU DZĪVOKĻA 
JAUTĀJUMU RISINĀŠANĀ”

Grozījums 15.09.2010. prot.Nr.13, 30.§ ar pieņemto 
Saistošo noteikumu Nr.25/2010 tekstu

Grozījumi 20.11.2009. prot.Nr.10, 24.§ ar pieņemto 
Saistošo noteikumu Nr.20/2009 tekstu

 Izdoti saskaņā ar LR likuma
„Par pašvaldībām” 

15. panta pirmās daļas 9. punktu,
43. panta trešo daļu,

LR likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 

5. pantu, 6. panta otro daļu

1. Vispārīgie jautājumi 
1.1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk tek-

stā – noteikumi) nosaka personas, kuras ir tie-
sīgas saņemt pašvaldības palīdzību dzīvoja-
mo telpu (turpmāk tekstā arī dzīvoklis) jautāju-
mu risināšanā izīrējot pašvaldībai piederošas 
dzīvojamās telpas un veicot īrētas dzīvojamās 
telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo 
telpu, kā arī kārtību, kādā pašvaldības sniedz 
minēto palīdzību papildus LR likumā “Par dzī-
vojamo telpu īri” un LR likumā “Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” noteiktajam.

1.2. Šie noteikumi attiecas uz Aknīstes 
novada pašvaldības teritorijā deklarētām fi-
ziskām personām (izņemot šo noteikumu 
2.1.2.punktā noteikto).

2. Personas, kurām ir tiesības saņemt 
pašvaldības palīdzību

2.2. Papildus LR likuma “Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13. un 14.pantā 
noteiktajām personu kategorijām, Aknīstes no-
vada pašvaldība sniedz palīdzību šādām per-
sonu kategorijām: (Grozījums 15.09.2010.)

2.2.2. speciālistiem, kuri nepieciešami un 
tiek pieaicināti darbā pašvaldības uzņēmu-
mos, iestādēs (īres līgumu slēdz uz laiku, ka-
mēr speciālists strādā pašvaldībā);

2.2.3. personām (ģimenēm), kuras audzi-
na 3 un vairāk nepilngadīgus bērnus;

2.2.4. personām (ģimenēm), kuras audzi-
na bērnu invalīdu ar kustību traucējumiem;

2.2.5. pilngadīgām personām, kuras uzsāk 
patstāvīgu dzīvi vai nodibina ģimeni, ja šādas 
personas iesniedz pamatotu iesniegumu;

2.2.6. personām, kuru laulība ir šķirta un 
kuru ikdienas aizgādībā ir nepilngadīgs bērns/
bērni.

3. Palīdzības sniegšanas kārtība
3.3. LR likuma “Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” un šajos noteikumos 
noteiktās personas palīdzības saņemšanai 
tiek reģistrētas šādos reģistros:

1.1.3. reģistrs Nr. 1 - “Pašvaldībai piedero-
šu dzīvojamo telpu izīrēšana”;

1.1.4. reģistrs Nr. 2 - “Īrētās dzīvojamās 
telpas apmaiņa pret citu dzīvojamo telpu”;

1.1.5. reģistrs Nr. 3 - „Nodrošināšana ar 
pagaidu dzīvojamo telpu”.

3.2. Personas 3.1.1. apakšpunktā  noteik-
tā reģistra ietvaros tiek reģistrētas 2 grupās:

1.1.1. 1. grupa – personas, kuras ar palī-

dzību nodrošināmas pirmām kārtām;
1.1.2. 2. grupa – pārējās personas, kuras 

noteiktas šajos noteikumos.
1.2. Pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautā-

jumu risināšanā personām tiek sniegta:
1.1.2. 1. grupas ietvaros – personu reģis-

trācijas secībā. (Grozījumi 20.11.2009.)
1.1.2. 2. grupas ietvaros – personu reģis-

trācijas secībā.
1.4. Reģistrā Nr. 1 - “Pašvaldībai piedero-

šu dzīvojamo telpu izīrēšana” - personas tiek 
reģistrētas:

1.1.4. 1. grupā – LR likuma “Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta 1.daļā 
minētās personas. Papildus maznodrošinātu 
personu kategorijas pašvaldība neparedz”.

1.1.5. 2. grupā – šo noteikumu 2.1.1. - 
2.1.3. punktos noteiktās personas.

1.5. Reģistrā Nr. 2 - “Īrētās dzīvojamās tel-
pas apmaiņa pret citu dzīvojamo telpu”- per-
sonas tiek reģistrētas reģistrācijas secībā.

1.6. Reģistrā Nr. 3 - „ Nodrošināšana ar 
pagaidu dzīvojamo telpu” - personas tiek re-
ģistrētas: LR likuma „Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” 13. panta 1. daļā pa-
redzētajā gadījumā personu reģistrācijas se-
cībā.

3.7. Aknīstes novada dome pieņem lēmu-
mu par atteikumu atzīt personu par tiesīgu sa-
ņemt palīdzību: (Grozījumi 20.11.2009.)

3.7.1. ja piecus gadus pēc tam, kad per-
sona ir pārdevusi vai citādi atsavinājusi sev 
piederošo māju vai mājas daļu un ir zaudējusi 
tiesības uz tās lietošanu,

3.7.2.  ja personas īpašumā ir LR likuma 
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”   
16. panta trešās daļas noteikumiem atbilstoša 
dzīvošanai derīga dzīvojamā māja vai dzīvo-
jamā telpa.

3.8. Ja persona atsakās no piedāvātā dzī-
vokļa, Sociālo jautājumu komiteja var lemt par 
izslēgšanas no reģistra.

3. Dokumentu iesniegšana, lēmumu 
pieņemšana 

1.3. Persona, iesniegumā par palīdzī-
bas saņemšanu, norāda vēlamo palīdzības 
veidu un pievieno dokumentus, kas aplieci-
na šīs personas piederību kādai no šajos 
noteikumos vai LR likumā “Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” noteiktajām 
kategorijām.

1.4. Amatpersonai, kas pieņem iesniegu-
mu un institūcijai, kas pieņem lēmumu ir tie-
sības pieprasīt papildus informāciju vai doku-
mentus, ja sākotnēji tā ir bijusi nepietiekama, 
lai pieņemtu lēmumu.

1.5. Lēmumu par personas reģistrēšanu 
konkrētā palīdzības reģistrā un izslēgšanu no 
reģistra pieņem Aknīstes novada dome. (Gro-
zījumi 20.11.2009.)

1.6. Lēmumu par konkrētas palīdzības 
sniegšanu personai pieņem Aknīstes novada 
dome. (Grozījumi 20.11.2009.)

1.7.  Aknīstes novada domes lēmumu var 
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas 
tiesu namā (Jelgavā, Atmodas ielā 19, LV 3007). 
(Grozījumi 20.11.2009.)

5. Nobeiguma noteikumi
5.5. Saistošie noteikumi stājas spēkā li-

kuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā 
kārtībā. (Grozījumi 20.11.2009.)

Aknīstes novada domes priekšsēdētāja:                                                         
I. Vendele
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INFORMĀCIJA

Aknīstes novada Aknīstes pilsētas un pagasta
pašvaldības autoceļu un ielu saraksts

ar noteiktām uzturēšanas klasēm
2010./11. gada ziemas sezonā

Nr.
p. k.

Ceļa
Nr.

Autoceļa
nosaukums

Adrese (km) Posma
garums 

(km)

Uzturē-
šanas 
klaseno līdz

1. 11 Darbnīcas - Spīdolas - 
Simsoni

0 6,25 6,25 C

2. 12 Dravnieki - Zemīši 0 0,40 0,40 D
3. 13 Kalniņi - Simsoni 0 1,42 1,42 D
4. 14 14 CRBP - Simsoni 0 3,10 3,10 D
5. 14 14 CRBP - Simsoni 3,10 5,89 2,79 C
6. 15 Ķiķēni - Brenčusētas 0 2,36 2,36 D
7. 16 Zvaigznes - Mārtiņsētas 0 1,10 1,10 C
8. 16 Zvaigznes - Mārtiņsētas 1,10 2,80 1,70 D
9. 17 Rūķīši - Akmentiņi 0 2,95 2,95 C
10. 18 Viesturi - Bruži 0 0,65 0,65 D
11. 19 Kalnaraupi - Silaraupi 0 0,29 0,29 D
12. 20 Aizkārkļi - Vilciņi 0 2,55 2,55 D
13. 21 Tunķeļu kapi 0 0,27 0.27 D
14. 23 Mārtiņsētas - Blunovi 0 1,03 1,03 D
15. 25 Vendeļi - Virzas 0 0,69 0,69 D
16. 26 Radžupes - Mauriņi 0 0,30 0,30 D
17. 28 Venti - Ardāni II 0 0,76 0,76 D
18. 30 Aizkārkļi - Ulasi 0 1,10 1,10 D
19. 31 Skārdupīte - Ūdenāni 0 0,64 0,64 D
20. 32 Navicki - Vībāni 0 0,51 0,51 D
21. 36 Ošiņi - Sarmas 0 1,45 1,45 D
22. 37 Skārdupītes ceļš 0 0,09 0,09 D
23. 38 Kaņepaites - Kaktiņi 0 1,14 1,14 D
24. 39 Kaktiņi - Stariņi 0 4,96 4,96 D
25. 40 Indrānu ferma 0 0,31 0,31 D
26. 41 Elsītes ceļš 0 0,76 0,76 D
27. 42 Ceļmaļi - Mežinieki 0 1,52 1,52 D
28. 43 Ceļmaļi - Dzintari 0 6,90 6,90 D
29. 45 Gaujas - Radžupes 0 3,43 3,43 D
30. 46 Aploku ceļš 0 0,45 0,45 D
31. 47 Radzes - Plūdoņi 0 2,74 2,74 D
32. 48 Ceļmaļi - Radzes 0 2,33 2,33 D
33. 49 Lazdas - Krustceļi 0 1,71 1,71 D
34. 51 Plikši - Jaunzemi 0 0,37 0,37 D
35. 52 Plikši - Austrumi 0 2,35 2,35 D
36. 53 Daugaviņas - Jaunzemi 0 1,94 1,94 D
37. 54 Skursteņkroga ceļš 0 0,22 0,22 D
38. 55 Ziemeļu ceļš 0 0,37 0,37 D
39. 56 Domānu ceļš 0 0,40 0,40 D
40. 60 Kraujas - Laipas 0 0,19 0,19 D
41. 61 Pāvulānu karjers 0 1,67 1,67 D
42. 62 Vilkupe - Priedāji 0 0,12 0,12 D
43. 63 Birziņu ceļš 0 0,36 0,36 D
44. 64 Birznieku ceļš 0 0,31 0,31 D
45. 65 Kupči - Ozolkalni 0 0,77 0,77 D
46. 66 Priedes - Kaļķinieki 0 0,38 0,38 D
47. 67 Rūķīšu ceļš 0 0,37 0,37 D
48. 68 Pasusējas ceļš 0 0,54 0,54 D
49. 69 Vīganti – Krūkļi 0 1,02 1,02 D
50. Amatnieku iela 0 0,321 0,321 D
51. Annas iela 0 0,390 0,390 D
52. Augšzemes iela 0 1,496 1,496 C
53. Avotu iela 0 1,003 1,003 D
54. Dambja iela 0 0,458 0,458 D
55. Dārza iela 0 0,135 0,135 D
56. Dzelzceļa iela 0 0,115 0,115 D
57. Dzirnavu iela 0 0,437 0,437 C
58. Elsītes iela 0 0,092 0,092 D
59. Fizkultūras iela 0 0,204 0,204 D
60. Girenieku iela 0 0,502 0,502 D
61. Gobu iela 0 0,332 0,332 D
62. Īsā iela 0 0,084 0,084 D
63. Jaunatnes iela 0 0,104 0,104 D
64. Jaunā iela 0 0,108 0,108 D
65. Jauniešu iela 0 0,081 0,081 D
66. Kalna iela 0 0,439 0,439 D
67. Kapu iela 0 0,130 0,130 D
68. Kraujas iela 0 0,580 0,580 D
69. Krasta iela 0 0,838 0,838 D
70. Lapu iela 0 0,160 0,160 D
71. Liepu iela 0 0,767 0,767 D
72. Līvānu iela 0 0,301 0,301 D
73. Lauku iela 0 1,403 1,403 D
74. Melioratoru iela 0 0,855 0,855 D
75. Miera iela 0 0,210 0,210 C
76. Miera iela 0,210 0,301 0,091 D
77. Parka iela 0 0,233 0,233 C

78. Parka iela 0,233 0,580 0,347 D
79. Pasta iela 0 0,183 0,183 C
80. Radžupes iela 0 0,550 0,550 C
81. Saltupes iela 0 1,085 1,085 D
82. Skanstes iela 0 0,183 0,183 D
83. Skolas iela 0 1,439 1,439 C
84. Smilšu iela 0 0,223 0,223 D
85. Susējas iela 0 0,130 0,130 D
86. Strādnieku iela 0 0,147 0,147 D
87. Tirgus iela 0 0,835 0,835 D
88. Torņa iela 0 0,545 0,545 D
89. Ulasu iela 0 0,058 0,058 D
90. Upes iela 0 0,185 0,185 D
91. Zaļā iela 0 0,530 0,530 C

Aknīstes novada Gārsenes pagasta
autoceļu saraksts ar noteiktām uzturēšanas 

klasēm 2010./2011. gada ziemas sezonā
Nr.
p.k.

Ceļa
Nr.

Autoceļa
nosaukums

Adrese (km) Posma
garums 

(km)

Uzturē-
šanas 
klaseno līdz

1. 1 Krāces – Aknīstes pils. 0 0,16 0,16 D
2. 2 Gārsene - Kraujas 0 3,73 3,73 D
3. 3 Kalni - Krāces 0 0,44 0,44 D
4. 4 Oši - Smiltnieki - Pērles 0 1,32 1,32 D
5. 5 Kukalēni - Zīlēni - Purenes 0 4,11 4,11 D
6. 6 Gārsene - Bajāri 0 7,22 7,22 D
7. 7 Gārsene - Jaunmuiža - 

Irbes
0 2,21 2,21 D

8. 8 Tamaņi - Zīlēni 0 2,99 2,99 D
9. 9 Krāces - Avotiņi 0 1,24 1,24 D

10. 10 Ausekļi - Straumes 0 0,40 0,40 D
11. 11 Ezernieki - Peldētava 0 0,29 0.29 D
12. 12 Zeltiņi - Tiltiņi 0 1,66 1,66 D
13. 13 Caunes - Pāvulānu karjers 0 0,48 0,48 D
14. 14 Jaunmuiža - Rubeņi 0 0,83 0,83 D
15. 15 Kalniņi - Šķūņi 0 0,42 0,42 D
16. 16 Miezīši - Izgāztuve 0 0,62 0,62 D
17. 17 Liepkalni - Sāra kalni 0 0,36 0,36 D
18. 18 Vārnas - Jaunstiebriņi - 

Robežas
0 1,65 1,65 D

19. 19 Indāni - Smilgas 0 2,26 2,26 D
20. 20 Vilēni - Smilgas 0 2,14 2,14 D
21. 21 Kabatu ceļš 0 0,545 0,545 D
22. 22 Lejasgāršas - Gāršas 0 0,81 0,81 D
23. 23 Dimanti - Ēdnīca 0 0,35 0,35 D
24. 24 Līvānu māju ceļš 0 0,59 0,59 D
25. 25 Madaru ceļš 0 0,14 0,14 D
26. 26 Veikala ceļš 0 0,08 0,08 D
27. 27 Kapličas ceļš 0 0,08 0,08 D
28. 28 Paspārnes ceļš 0 0,11 0,11 D
29. 29 Skolas ceļš 0 0,083 0,083 D
30. 30 Kaltes ceļš 0 0,244 0,244 D
31. 31 Gatves ceļš 0 0,07 0,07 D
32. 32 Ganu ceļš 0 1,07 1,07 D
33. 33 Dzirnavu ceļš 0 0,142 0,142 D
34. 34 Akāciju ceļš 0 0,116 0,116 D
35. 35 Dimantu ceļš 0 0,054 0,054 D

Aknīstes novada Asares pagasta
autoceļu saraksts ar noteiktām uzturēšanas 
klasēm 2010. /2011. gada ziemas sezonā

Nr.
p.
k.

Ceļa
Nr.

Autoceļa
nosaukums

Adrese (km) Posma
garums 

(km)

Uzturē-
šanas 
klaseno līdz

1. 1 Asare - akas 0 0,1 0,1 D
2. 2 Bruģītis - Kalpaki 0 2,37 2,37 D
3. 3 Kapteiņi - Dominieki 0 4,05 4,05 D
4. 4 Upītes - Tauriņi 0 3,65 3,65 D
5. 5 Pumpuri - Sudrabi 0 1,33 1,33 D
6. 6 Sudrabi - Mežarāji 0 3,99 3,99 D
7. 7 Vilciņi - Papališķi 0 2,50 2,50 D
8. 8 Vilkupīte – Asare 0 3,71 3,71 D
9. 9 Jansoni - Aveni 0 1,85 1,85 D

10. 10 Patmalnieki - Vairogi 0 1,25 1,25 C
11. 11 Lukstiņi - Smilgas 0 5,17 5,17 D
12. 12 Viļņi - Dangas 0 2,98 2,98 D
13. 13 Bubuļi - Lielakmeņi 0 0,98 0,98 D
14. 14 Bubuļi -Grantsbedres 0 0,29 0,29 D
15. 15 Graudiņi - mežs 0 0,40 0,40 D
16. 16 Aveņi - Skujas 0 1,39 1,39 D
17. 17 Rāznas - Smilgas 0 1,76 1,76 D
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18. 18 Smilgas - Bērzaine 0 1,99 1,99 D
19. 19 Zalves - Birzes 0 1,45 1,45 D
20. 20 Valdiņi - Smilgas 0 0,71 0,71 D
21. 21 Tauriņi - Vanagi 0 2,10 2,10 D
22. 22 Darbnīcas - Ozoli 0 0,44 0,44 D
23. 23 Avoti - Grantiņi 0 0,96 0,96 D
24. 24 Liepiņas - Dāboliņi 0 1,04 1,04 D
25. 25 Braži - Urbāni 0 2,24 2,24 D
26. 26 Vecozoli - Rīti 0 0,25 0,25 D
27. 27 Rīti - saimniecības ēkas 0 0,30 0,30 D
28. 28 Lupīnas - Birznieki 0 0,53 0,53 D
29. 29 Vējkalni - tornis 0 0,46 0,46 D
30. 30 Lāčupītes - skola 0 0,21 0,21 D
31. 31 Siliņi - Lāčupītes 0 0,21 0,21 D
32. 32 Maiņas - Baznīca 0 0,84 0,84 D
33.    33 Parks - Dienvidi 0 0,12 0,12 D
34. 34 Dienvidi - grantsbedres 0 0,51 0,51 D
35. 35 Brīvzemnieki - Teikas 0 0,24 0,24 D
36. 36 Grantsbedres - Laimiņas 0 0,25 0,25 D
37. 37 Sarmas - Vējiņi 0 0,26 0,26 D
38. 38 Jaunviesturi - Lejas 0 0,20 0,20 D
39. 39 Brīvzemnieki - Plūmītes 0 0,37 0,37 D
40. 40 Druvas - Rīvāni 0 0,35 0,35 D
41. 41 Ceļinieki - Zīlītes 0 0,51 0,51 D
42. 42 Templis - tempļa kalns 0 0,55 0,55 D
43. 43 Kokneši - Zemgalieši 0 1,10 1,10 D
44. 44 Rudzīši - Stiebriņi 0 0,89 0,89 D
45. 45 Pilskalni - lielceļš 0 0,43 0,43 D
46. 46 Rīti - Jaunozoli 0 0,17 0,17 D
47. 47 Indrāni - Reiņi 0 0,75 0,75 D
48. 48 Ancene - Akas 0 0,07 0,07 D

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ                                                
Atbalstīts projekts

„Speciālistu piesaiste Aknīstes novada pašvaldībai”
Šī gada augustā Aknīstes novada pašvaldība Darbības program-

mas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.1. aktivitātē 
„Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”  
Valsts reģionālās attīstības aģentūrā iesniedza projektu „Speciālistu 
piesaiste Aknīstes novada  pašvaldībai”. 

28.10.2010. saņemts  Valsts reģionālās attīstības lēmums par pro-
jekta iesnieguma nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/079 apstiprināšanu.

Projektā Aknīstes novada pašvaldībā no 2011. gada janvāra plānots 
pieņemt darbā uz 0,8 slodzēm juristu un teritorijas plānotāju uz nepil-
niem 2 gadiem (22 un 23 mēnešiem), pēc tam katrs speciālists strādās 
pašvaldībā vēl vismaz 6 mēnešus par pašvaldības finansējumu. 

Speciālisti tiks pieņemti darbā konkursa kārtībā, izsludinot to piesaisti 
laikrakstā un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv. Galvenie nosacījumi 
pieņemšanai darbā – pabeigta augstākā izglītība nozarē un  ar pašvaldību 
pēdējo 12 mēnešu laikā (2010. gads) nav bijušas darba attiecības.

Projekta rezultātā tiks īstenota 2 nozaru attīstības programmu un 
pašvaldības dokumentu sagatavošanas rokasgrāmatas izstrāde, tiks 
stiprināta  pašvaldības administratīvā un attīstības plānošanas kapaci-
tāte,  tiks uzlabota  pašvaldības autonomo funkciju  izpildes kvalitāte.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas, ko veido Eiropas Sociālā 
fonda finansējums – 18 500 LVL.

I. Cālīte, plānošanas speciāliste

Parakstīta vienošanās par tranzītielu 
rekonstrukciju Aknīstes pilsētā

Aknīstes novada pašvaldības priekšsēdētāja Ingrīda Vendele šī 
gada 29. septembrī Satiksmes ministrijā noslēdza vienošanos par 
projekta „Augšzemes un Skolas ielu rekonstrukcija (t. sk. tilts pār 
Dienvidsusēju) rekonstrukcija Aknīstes pilsētā” (identifikācijas 
nr.3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/020) īstenošanu. 

Projekta īstenošanas termiņs 58 mēneši – no 2010. gada februāra 
līdz 2014. gada 31. decembrim, būvdarbus veicot 4 kārtās, sākot ar 
2011. gadu. 

Projektā paredzēts veikt abu tranzītielu rekonstrukciju 2,935 km 
kopgarumā, rekonstruēt tiltu pār Dienvidsusēju, abu tranzītielu garumā 
paredzēts izveidot gājēju ietves,  lietus ūdens kanalizācijas sistēmu, 
1475 m garumā uzstādīt aizsargbarjeras, izbūvēt normatīvu prasībām 
atbilstošu ielu apgaismojuma sistēmu, kā arī izvietot 6 standarta auto-
busu pieturas un 1 prettrokšņa sienu.

Lai nodrošinātu lietus ūdeņu savākšanu kanalizācijā, būvdarbi tiks 
uzsākti Skolas ielā virzienā no tilta uz Rīgas pusi, pēc 2 gadiem – Augš-
zemes ielā virzienā no tilta uz Daugavpils pusi.

Tiks veikta abu tranzītielu seguma nomaiņa, esošās apgaismojuma 
sistēmas sakārtošana, izvietojot stabus ārpus ietves un ne tuvāk kā 0,5 
m no brauktuves malas, tortuāri tiks izbūvēti noteiktajā 1, 5 – 2,5 m pla-
tumā, uzstādīti atbilstošie satiksmes organizācijas līdzekļi (ceļazīmes, 
aizsargbarjeras, brauktuves marķējums u. c.), ierīkotas vairākas gājēju 
pārejas, nelielas autostāvvietas („kabatas”) ielu malās pie sabiedriskām 
vietām, kā arī rekonstruēts krustojums ar Zaļo ielu, veicot papildjoslu, 
sadalošo saliņu izbūvi un krustojuma paplašināšanu. Paredzēts uzla-
bot mazāksvarīgu ielu pieslēgumus, tos noasfaltējot pirms krustojuma, 
plānotajām autobusu pieturām nodrošināt piebraukšanas joslas un noju-
mes. Tiltam plānots uzlabot segumu, mainīt margas, stiprināt tilta kons-
trukciju.

Projekta realizācija, rekonstruējot Aknīstes pilsētas tranzītielas, kur 
esošā infrastruktūra ir nolietojusies, kā arī nespēj nodrošināt pieaugo-
šo tranzīta plūsmu, nodrošinās komfortablu un drošu satiksmi valsts 1. 
šķiras autoceļa P 73 Vecumnieki – Nereta – Subate maršrutā, kā arī 
drošāku un komfortablāku satiksmi Aknīstes pilsētas un novada iedzī-
votājiem Aknīstē.

Informāciju sagatavoja I. Cālīte, 
Aknīstes novada pašvaldības plānošanas speciāliste.

Veselības norēķinu centrs
Materiāls publicēts Veselības norēķinu centra mājas lapā www.vnc.gov.lv.

Atbalsts trūcīgajiem pacientiem!
Sociālā drošības tīkla stratēģijas ietvaros no 2010. gada 1. februāra ir 

paplašināts personu loks, kuri ir atbrīvoti no pacientu iemaksām un citiem 
līdzmaksājumiem, saņemot ārstēšanu.

No finanšu līdzekļiem, kas piešķirti saskaņā ar Sociālās drošības tīk-
la stratēģiju, pilnībā tiks kompensētas pacientu iemaksas un izdevumi par 
kompensējamajiem medikamentiem trūcīgām personām, kuras ienākumi uz 
katru personas ģimenes locekli nepārsniedz 90 latu mēnesī un personām, 
kuras ienākumi uz katru personas ģimenes locekli nepārsniedz 120 latu 
mēnesī.

Trūcīgajām personām, kuras par tādām ir atzītas Ministru kabi-
neta 2010. gada 30. marta noteikumu Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai 
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” noteiktajā kārtībā un ir 
saņēmušas izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam 
no pašvaldības sociālais dienesta, un personām, kuras ienākumi ne-
pārsniedz 120 latu mēnesi:

- nav jāmaksā pacientu iemaksas pie ģimenes ārsta vai ārsta speciālista;
- nav jāmaksā pacientu iemaksas par ārstēšanos slimnīcā;
- nav jāmaksā izdevumi par uzturēšanos slimnīcu izveidotajās 

„viesnīcās”;
- nav jāmaksā līdzmaksājums par vienā stacionēšanās reizē veiktu ķirur-

ģisku operāciju;
- tiks pilnībā apmaksāti kompensējamie medikamenti (ja persona izvēlē-

sies lētākos kompensējamos medikamentus līdzvērtīgu zāļu grupā).
Savukārt personas, kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo 

triju mēnešu laikā nepārsniedz 150 latus mēnesī, turpmāk maksās 50% 
no pacienta iemaksu apjoma un ne vairāk kā 15 latu līdzmaksājumu par 
vienā stacionēšanās reizē veiktu ķirurģisku operāciju.

Lai persona varētu saņemt iepriekšminētos atvieglojumus, ir jāsaņem 
pašvaldībā, kuras teritorijā ģimene (persona) deklarējusi savu dzīves-
vietu, sociālo dienestu izsniegta izziņa, kas apliecinātu personas ie-
nākumu līmeni un tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus 
ar atvieglojumiem.

Pēc šādas izziņas saņemšanas personai, dodoties pie ģimenes 
ārsta vai pie ārsta speciālista, uz aptieku pēc zālēm vai ārstējoties 
slimnīcā, turpmāk būs jāuzrāda pašvaldības izsniegtā izziņa.

Papildus informācijai: Iedzīvotāji var tikt atzīti par trūcīgiem Ministru 
kabineta noteikumos noteiktajā kartībā (noteikumi nr. 214 03.03.09). 
Attiecīgo izziņu pēc iesnieguma saņemšanas un izvērtēšanas iesniedz 
pašvaldības sociālais dienests. Lai varētu saņemt sev pienākošos at-
vieglojumus un atbalstu, aicinām trūcīgos iedzīvotājus laicīgi iesniegt 
nepieciešamos dokumentus izziņu saņemšanai.



9

INFORMĀCIJA

Aknīstes novAdAm
jAuns busiņš

28. oktobrī Aknīstes novada pašvaldība svinīgā pa-
sākumā Jaunjelgavā saņēma autobusu «Mercedes-Benz 
Sprinter 516 CDI skolēnu pārvadāšanai Latvijas – Šveices 
sadarbības programmas līdzfinansētā projekta «Pašval-
dību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārva-
dāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus» ietvaros.  
Autobusā ir 19 pasažieru sēdvietas. Tie ražoti «Mercedes-
Benz» rūpnīcā Vācijā, savukārt autobusu aprīkošana veikta 
Jelgavā, uzņēmumā SIA «Universāls LTD».

Vēlā pēcpusdienā  oranžais autobuss pieripoja pie Ak-
nīstes novada domes, ko sagaidīja visu Aknīstes novada 
skolu pārstāvji un pašvaldības darbinieki. Priekšsēdētājas 
vietniece Vija Dzene uzrunāja klātesošos un šoferim vēlēja 
laimīgu ceļu. 

            Materiālu sagatavoja L. Prande

Atviegloti pieteikšanās nosacījumi un 
paplašināts potenciālo pieteicēju loks LHZB 
valsts atbalsta programmā 

Š. g. 26. oktobra Ministru kabineta 
(MK) sēdē tika akceptētas būtiskas izmai-
ņas Latvijas Hipotēku un zemes bankas 
(LHZB) īstenotajā atbalsta programmā 
pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības 
uzsākšanai, kuras Ekonomikas ministrija 
rosināja, lai atvieglotu pieteikšanās nosa-
cījumus un paplašinātu potenciālo uzņē-
mējdarbības uzsācēju loku. 

LHZB programmas „Atbalsts pašnodar-
binātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai” 
ietvaros sniedz atbalstu konsultāciju, apmācī-
bu, aizdevumu un grantu veidā saimnieciskās 
darbības uzsākšanai. 

MK sēdē tika atbalstīti šādi grozījumi: 
1. Turpmāk neliela apjoma biznesa pro-

jektiem (līdz 5 000 latiem) nebūs nepiecie-
šams nodrošināt saimnieciskās darbības uz-
sācēja līdzfinansējumu 10% apmērā. Šādas 
normas pieņemšana  veicinās mikrokredītu 
izsniegšanu. 

2. Persona, kurai ir būtiska līdzdalība citā 
komercsabiedrībā (ja personai pieder 25% 
vai vairāk no komersanta balsstiesīgo akciju 
vai kapitāldaļu skaita), turpmāk varēs saņemt 
atbalstu biznesa plāna īstenošanai aizde-
vuma un konsultāciju veidā, taču tai nebūs 
pieejams grants (dāvinājums) saimnieciskās 

darbības nodrošināšanai. 
3. Grantu aizdevuma dzēšanai varēs sa-

ņemt visi saimnieciskās darbības uzsācēji, 
nevis tikai tie, kas reģistrēti pēdējā gada laikā 
pirms atbalsta pieteikuma iesniegšanas. Taču 
tiem saimnieciskās darbības veicējiem, kas 
reģistrēti no viena līdz trīs gadiem pirms atbal-
sta pieteikuma iesniegšanas, un personām, 
kurām ir bijusi būtiska līdzdalība citā komerc-
sabiedrībā pēdējā gada laikā, granta apjoms 
aizdevumu dzēšanai tiek ierobežots līdz 10% 
no piešķirtā aizdevuma apjoma, bet ne vairāk 
kā 2000 latu. 

Līdz 2010. gada 30. septembrim Hipotēku 
banka šīs programmas ietvaros ir atbalstījusi 
168 saimnieciskās darbības uzsācēju biznesa 
plāna īstenošanu, kopā piešķirot aizdevumus 
2 422 496,52 latu apjomā un grantus 735 
331,66 latu apjomā. 

Analizējot programmas ieviešanas gaitu 
pēc pirmā darbības gada (programmas īste-
nošana sākās 2009. gada augustā), LHZB un 
Ekonomikas ministrija nonākusi pie šādiem 
secinājumiem: 

• Bezdarbnieki un studenti izrāda nelielu 
interesi par dalību programmā un informācija 
no reģioniem liecina, ka daļa no interesentiem, 
iepazīstoties ar atbalsta piešķiršanas nosacī-
jumiem, atsakās no līdzdalības projektā, jo tie 
nevar nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmē-
rā no projekta izmaksām. 

• Nepietiekama ieinteresētība ir vēroja-
ma no viena līdz trīs gadiem veco uzņēmumu 
puses, kas saistāms ar ierobežojumiem, kuri 
noteikti programmā. 

• Atbalstu nevar saņemt personas, kurām 
ir būtiska līdzdalība citā komercsabiedrībā, 
līdz ar to ir uzņēmēji, kuri ekonomiskās krīzes 
apstākļos vēlas optimizēt savu saimniecisko 
darbību, veidojot jaunus uzņēmumus vai pār-
vietojot tos uz citiem Latvijas reģioniem, taču 
tie nevar saņemt atbalstu šīs programmas ie-
tvaros. 

Lai risinātu konstatētās problēmas un vei-
cinātu finansējuma pieejamību saimnieciskās 
darbības uzsācējiem, lai tādējādi veicinātu 
ekonomikas attīstību kopumā, ministrija rosi-
nāja veikt augstākminētās izmaiņas program-
mas atbalsta saņemšanas nosacījumos. 

Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabine-
ta 2009. gada 31. marta noteikumos Nr. 293 
„Noteikumi par darbības programmas “Cil-
vēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 
1.3.1.2. aktivitāti “Atbalsts pašnodarbinātības 
un uzņēmējdarbības uzsākšanai”” var iepazī-
ties Ministru kabineta mājaslapā. 

Informācijas sagatavotājs: 
Ekonomikas ministrijas 

Sabiedrisko attiecību nodaļa 
Tālr.: 67 013 193 

E-pasts: prese@em.gov.lv 



10

INFORMĀCIJA

RīcībAs pRogRAmmAs – pRojektu pRiekšlikumu izpilde 2010.
Asares pagasta pašvaldības rīcības programmas 1998. - 2010. projekti (aktualizētā programma, 2007. - 2010.,  jaunajam plānošanas periodam)

Nr.
p.k.

Projekta nosaukums Prior. 5 
punktu 
sistēmā

Projekta uzsākšanas 
gads

Plānotās finanses,  LV, 
termiņš

Izpilde

I. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu infrastruktūras un darbības kvalitātes uzlabošana
1. Ūdenssaimniecības attīstība Asares pagasta 

Asares un Ancenes ciemos – TP.
 3 2007. -2013.  7 gadi, pa posmiem

 207 000
TEP izstrādāts 2010, iesniegts projekts 
ūdenssaimniecības rekonstrukcijai 
Ancenē.

2. Kanalizācijas tīklu un attīrīšanas iekārtu izbūve 
Asarē 

 3 2007.-2013. 7 gadi, pa posmiem
143 000

Nav realizēts, iztsrādāts TEP

3. Pāreja uz dzeramā ūdens patēriņa uzskaiti ar 
skaitītājiem

5 2007.-2013. 7 gadi, pa posmiem
5 000

Uzsākta – pašvaldība un individuāli

4. Ugunsdzēsības dīķa rekonstrukcija Asarē 5 2007.-2013. 1 gads, 2000 Nav izpildīts
5. Vienkāršotā ūdensvada rekonstrukcija Asares 

ciemā.
5 2007.-2013. 1 gads

40 000
Izpildīts 2007. LVAF, 2.kārta – nav 
izpildīta

II. Izglītības, kultūras un sporta iestāžu infrastruktūras un darbības pilnveidošana
1. Asares pamatskolas ēkas renovācijas un  

siltināšanas projekta izstrāde,  realizācija.
4                    2007.-2013   3 gadi

80 000 – 100 000
Izpildīts daļēji 2008.-2009.– jumts, logi.

2. Asares pamatskolas sporta halles (zāles) 
būvniecība 

4 2007.-20013.  2 gadi
350 000

Nav izpildīts

3. Asares pagasta publiskās bibliotēkas 
rekonstrukcija,  lasītavas izveide

5 2007.-2010. 4 gadi Izpildīts

4. Asares pagasta muzeja (Vēstures centra) 
darbības attīstība un infrastruktūras uzlabošana

5 2007.-2013. 7 gadi Nav izpildīts

6. Sporta, trenažieru zāles izveide un aprīkošana 
ciematos iedzīvotāju vajadzībām

5 2007.-20013. 2 gadi Izpildīts daļēji – trenažieri - NVO un 
Asares pamatskola

7. Brīvdabas estrādes būve Asares pagastā 5 2007.-2009.           1 gads, LAD progr. 75 000 Nav izpildīts, ir tehniskais projekts, Asarē
III. Sociālās palīdzības darba pilnveidošana
1. Sociālās aprūpes dienas centra izveide Ancenes 

vidējciemā
5 2007.-2013. 1 -2 gadi

40 000
Nav izpildīts

2. Bērnu un jauniešu aprūpes, interešu dienas  
centra izveide Ancenē 

 5  2007.-2013. 8 mēneši
  7000-10 000

Nav izpildīts

3. Sociālo mājokļu izveide, rekonstrukcija. 5 2007.-2013. 7 gadi Nav izpildīts
IV. Dzīves vides un kvalitātes uzlabošana
2. Degradēto ainavu, teritoriju, objektu  renovācija 

(graustu nojaukšana, renovācija, utml.)
5 2007.-2013. Pašvaldība, īpašnieki – daļēji 

3. Ancenes, Asares  ciemu  teritoriju labiekārtošana 5 2007.-2013. 7 gadi
5000-120000

Daļēji - Ancenē

4. Bērnu rotaļu laukumu izbūve Asarē, Ancenē 4 2007.-2009.              1 gads
35 000-40 000

Nav izpildīts

5. Tempļa kalna labiekārtošana tūrisma, un  
rekreācijas mērķiem

5 2007.-2010. 1 gads
1000-15000

Nav izpildīts

6. Pašvaldības dzīvojamā fonda kvalitātes 
uzlabošana:  renovā-cija, siltināšana, apkures 
u.c.sistēmu rekonstrukcija 

5 2007.-2013. 7 gadi
100000 - 500000

Daļēji – iesniegti projekti  
apkureskatlu rekonstrukcijai Ancenē, 
ūdessaimniecības rekonstrukcijai

7. Satiksmes drošības uzlabojumi  pašvaldības 
teritorijā, pašvaldības ceļu renovācija,  
asfaltēšana, labiekārtošana

5 2007.-2013. 7 gadi Nav finansējuma. Iesniegts projekts 
satiksmes drošības uzlabošanai pie 
Asares kultūras nama.

8. Ciematu apgaismojuma atjaunošana, uzlabošana 3 2007.-2013. 7 gadi Nav izpildīts
9. Peldvietas un atpūtas vietas izveide pie Zuju ezera 4 2007.-2013. 7 gadi Nav izpildīts
V. Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzība, saglabāšana un izmantošana
1. Kapličas remonts 5 2007.-2008. 6 mēneši Izpildīts 
2. Pagasta padomes administratīvās ēkas remonts 5 2007.-2013. 2 gadi Izpildīts

3. Asares luterāņu baznīcas kompleksais remonts 5 2007.-2013. 2 - 4 gadi Daļēji - – nomainīts  jumts (draudze, 
pašvaldība),  iesniegts NVO projekts . 

4. Pilsdrupu apsaimniekošanas plāna izstrāde un  
realizācija (konservācija, izmantošana)

3 2007.-2013. 3 gadi
20000-50000

Nav izpildīts.

5. Grāmatas par Asares pagastu izdošana (A. 
Ērglis)

5 2007.-2009. 2 gadi
 3000-5000

Nav izpildīts.

 7. Tūrisma infrastruktūras uzlabošana, jaunu 
tūrisma objektu un produktu radīšana.

5 2007.-2013. 7 gadi
  

Pašvaldība - nav izpildīts, uzņēmēji - 
daļēji.

VI. Uzņēmējdarbības atbalsta, vides aizsardzības pasākumi
1. Uzņēmējdarbības informācijas un atbalsta 

centra izveidošana 
  3 2007.-2013. 1 gads

3500 – 10 000 
Nav izpildīts

4. Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide 
(konteineri, dalītās savākšanas laukumi, 
šķirošana, iedzīvotāju izglītošana u.c.)

5 2007.-2010. 4 gadi Nav izpildīts. Konteineri tiek piedāvāti.

5. Atkritumu izgāztuvju „Bubuļi”, „Urbāni” 
rekultivācija

3 2009.-2010. 2 gadi
60 000

Izpildīts.

6. Piesārņoto teritoriju rekultivācija 2 2009.-2010. 2 gadi
60000-80000

Izpilda īpašnieki.

7. ZM* 1. „Atbalsts lauksaimniec. un 
mežsaimniecības sektora konkurētspējas 
palielināšanai” pasākumi 

5 2007.-2013. 7 gadi Izpilda īpašnieki

8. ZM* 2. „Vides un lauku ainavas uzlabošana” pasākumi 5 2007.-2013. 7 gadi Izpilda īpašnieki
9. ZM* 3. „Lauku dzīves kvalitātes un ekonomikas 

dažādošanas veicināšana” pasākumi
5 2007.-2013. 7 gadi Izpilda īpašnieki

10. ZM*.  4. Atbalsts LEADER pasākumiem 5 2007.-2013. 7 gadi Pašvaldība, NVO, juridiskas personas – 
iesniegti projekti, NVO – vairāki īstenoti.

ZM* - Zemkopības ministrijas programma.
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NĀKOTNES PILSĒTAS SPĒLE

NākotNes pilsētas 
spēle  akNīstes uN 
Viesītes NoVados 

„Nākotnes pilsētas spēle” ir situācijas ana-
līzes un ideju radīšanas metode, kas sniedz 
iespēju dažādu jomu, pieredžu, interešu un 
vecuma grupu pārstāvjiem sadarboties, radīt 
inovatīvas idejas un risināt ar kādu noteiktu 
teritoriju (pilsēta, novads, apkaime) saistītus 
jautājumus, lai tādējādi uzlabotu dzīves kva-
litāti konkrētajā vietā.

Spēle ir mūsdienīga metode diskusiju or-
ganizēšanai, radošai un kritiskai domāšanai 
un lēmumu pieņemšanai. Tās pamatā ir stin-
gri izstrādāta struktūra darbam divu dienu ga-
rumā, kas ietver trīs pakāpes – vīzijas radīša-
na, idejas pārbaude reālajā vidē un labākās 
idejas prezentēšana, sniedzot spēlētājiem 
noteiktus paņēmienus un metodes sadarbī-
bai, ideju attīstīšanai un prezentēšanai. 

Spēles modeli radījusi Britu padome 
sadarbībā ar speciālistiem, kuru vidū ievē-
rojamākais ir Čārlzs Landrijs, radošo pilsētu 
aizstāvis un pravietis, kura prezentāciju Rīgā 
daudzi uzskatīja par nozīmīgāko un intere-
santāko visa INTA kongresa laikā. Nākotnes 
pilsētas spēle notiek Britu padomes projekta 
Creative Cities ietvaros un līdztekus Latvijai 
tas tiek īstenots vēl 14 Eiropas valstīs. Līdz 
šim projekts īstenots  lielākajās Latvijas pilsē-
tās. Pateicoties Aknīstes un Viesītes novadu 
pašvaldību sadarbībai, tika atbalstīts pro-
jekts” Viesītes un Aknīstes novadu attīstības 
prioritātes un pierobežas attīstības iespējas”, 
ko sagatavoja plānošanas speciālistes Inese 
Vītola un Ilga Cālīte.  

Divas dienas 18. un 19. oktobrī Aknīstē 
un Viesītē notika  Nākotnes pilsētas spēle, ko 
rīkoja Britu padome Latvijā sadarbībā ar Ak-
nīstes un Viesītes novada pašvaldībām. Spēli 
vadīja Britu padomes sertificēta moderatore 
Vita Brakovska. Spēles mērķis bija atklāt Ak-
nīstes un Viesītes novadu attīstības prioritā-
tes un pierobežas attīstības iespējas.

 Šajā spēlē  bija aicināti piedalīties 25 
sabiedriski aktīvi Aknīstes un Viesītes nova-
du dažādu nozaru pārstāvji no pašvaldības, 
izglītības un kultūras iestādēm, nevalstiskā 
sektora un arī aktīvie novadu iedzīvotāji. 

Par Asares pagasta 
attīstības programmas 

realizāciju
Sakarā ar to, ka tiks uzsākta Aknīstes no-

vada attīstības programmas izstrāde, informā-
cijai un ierosinājumiem tiek publicēts pārskats  
par Asares pagasta sociāli ekonomiskās attīs-
tības programmas (1998. - 2010.) aktualizētā 
Rīcības plāna (2007. - 2010.) izpildi. Rīcības 
plāns aktualizēts 2007. gadā, sagaidot jauno 
ES  plānošanas periodu (2007. - 2013.), tāpēc 
tā izpildes termiņš ir 2013. gads. 

Publikācijā no plāna izņemtas tās rīcī-
bas, kas 2007. gadā vēl figurēja kā vispārējas 
frāzes un tika iestrādātas pagasta attīstības 
programmā drošības dēļ - lai šajās rīcībās va-
rētu saņemt atbalstu, tāpat, kā tika iestrādātas 
LAD administrētās rīcības.

I. Cālīte, plānošanas speciāliste

Divu dienu laikā katra grupa radīja des-
mit idejas, no tām atlasīja labākās, notika 
izvērtēšana un apspriešana. Pirmās dienas 
noslēgumā katrai grupai vajadzēja prezentēt 
savu labāko ideju. Otrajā dienā šo ideju vaja-
dzēja papildināt un nodot galīgai vērtēšanai. 
Kā eksperti piedalījās  pašvaldību vadošie 
darbinieki, speciāli pieaicinātas personas. No 
Aknīstes idejas vērtēja Vija Dzene un Ilze Ie-
leja, bet Viesīti pārstāvēja Jānis Miezers un 
Ivars Vingris. 

Spēles noslēgumā visi dalībnieki balsoja 
par veiksmīgāko ideju. Uzvarēja ideja ar no-
saukumu „Latvānija”. Tā paredzēja latvāņu 
tālāku izpēti un izmantošanu gan saimniecī-
bā, gan interjerā. 

Interesanta ideja bija par kūdras purvu iz-
zināšanu un kūdras pielietojumu relaksējošās 
procedūrās, jo mūsu novados to īpatsvars ir 
ievērojams. Kopumā visas idejas balstījās uz 
tūrisma pakalpojumu sniegšanu.  

Varbūt šķiet, ka šīs idejas iziet no ikdie-
nas rāmjiem un iegūst kosmisku lidojumu, 
bet nākotnē tās var likties pieņemas un reali-
zējamas, jo straujās attīstības laikmetā katra 
diena nāk ar jauniem piedāvājumiem.

                     Projekta koordinatore
L. Prande
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Моя школа
Я учусь в Гарсенской основной школе в 

9 классе. Наша школа очень маленькая – в 
ней учатся 48 учеников.

Люди, приезжающие из города, го-
ворят, что образование в деревенских 
школах очень плохое. Я думаю, что это 
глупости. Можно сказать, что у нас, в де-

ревне бесплатная частная школа – мало 
учеников, много учителей, которые знают 
каждого.

Классы в школе разные, в моём классе 
13 учеников, а в первом и в третьем классе- 
совсем нет...

Моя школа замечательна тем, что нахо-
дится в замке. Это создает особую атмос-
феру. Уютно, красиво, интересно...

В нашем замке не только школа, а 
ещё и детский сад. Сюда приходят 18 де-
тей, поэтому в школе иногда бывает очень 
громко.

Вот такая моя школа. Маленькая, ми-
лая, давно знакомая. Моя. Ещё 8 меся-
цев...

Харалдс Пунцулис
29.09.2010.

FORUMS

Šī gada 25. - 26. oktobrī MARITIM Park 
Hotel Rīgā notika Latvijas jaunatnes poli-
tikas forums 2010, uz kuru mani deleģēja 
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komi-
teja. Galvenā tēma „PAŠVALDĪBU INVESTĪ-
CIJAS JAUNATNĒ. DARBA AR JAUNATNI 
ĪSTENOŠANAS IZAICINĀJUMI”. 

Pirmajā dienā forums ieilga līdz vēlam 
vakaram. To pulksten 12.00 atklāja un vadīja 
pazīstams TV žurnālists Haralds Burkovskis, 
nolasot Valsts prezidenta Valda Zatlera vēstu-
li. Latvijas jaunatnes politikas foruma turpinā-
jumā uzstājās Izglītības un zinātnes ministre 
Tatjana Koķe. Savā runā uzsvēra, ka jābūt sa-
balansētībai starp brīvprātīgu līdzdalību un in-
stitūcijām, starp dzīves pieredzi un jaunatnes 
degsmi, ka katram jaunietim jābūt izpratnei 
par jaunatnes politiku un jāizvēlas sava takti-
ka, jāaug līdzi globālajai politikai, jāsaskata ie-
spējas savā pašvaldībā. Investējot jauniešos, 
tiem ir jādod atgriezeniskā saite. Nākošais ir 
brīvprātīgā darba gads.

Plenērs par jaunatnes politiku deva ie-
spēju ieklausīties labās prakses piemēros, 
ko savās prezentācijās izklāstīja vietējie un 
ārzemju speciālisti. Eiropas Jaunatnes foruma 
valdes locekle, skautu un gaidu organizācijas 
pārstāve Agnija Jansone informēja, ka jau-
natnes politikas veidošanā svarīga nozīme ir 
pašvaldības, valsts un starptautiskajam skatī-
jumam. To nevar skatīt atrauti vienu no otra. 
Mūsdienu jauniešus skar pārmaiņas – bez-
darbs, attiecības, veselība... Forums ir iespēja 
cīnīties ar problēmām, kas nomāc jauniešus. 
Jāveido dialogs kopā: jaunieši – pašvaldība. 
Jauniešu līdzdalība lēmumu pieņemšanā un 
sabiedriskajā dzīvē Latvijā ir zemākā Eiropā, 
tikai 2,8%.

Eiropas Komisijas Jaunatnes politikas no-
daļas vadītājs Sergey Koperdak runāja par Ei-
ropas Savienības jaunatnes politiku līdz 2018.
gadam. Briselē tiek izstrādāts Jauniešu Lisa-
bonas līgums, kas ir jauns jauniešu politikas 
veidošanas dokuments. Viņš uzskata, ka Bri-
seles uzdevums ir veidot izpratni par jauniešu 
politiku, taču pašvaldības uzdevums ir to ie-
viest. Aktīvs darbs pie jauniešu politikas veido-
šanas dos iespēju to ieviest pašvaldībās.

IZM Politikas koordinācijas departamenta 
direktore Dace Ratniece iepazīstināja ar jau-

natnes politiku un darbu ar jaunatni pašval-
dībās Latvijā. Saeima ir pieņēmusi un Valsts 
prezidents izsludinājis JAUNATNES LIKUMU, 
kas stājies spēkā ar 2009. gada 1. janvāri. 
Likuma mērķis ir uzlabot jauniešu – personu 
vecumā no 13 līdz 25 gadiem – dzīves kvali-
tāti, veicinot viņu iniciatīvas, līdzdalību lēmu-
mu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī 
atbalstot darbu ar jaunatni. Pašvaldība, pildot 
savas funkcijas, piedalās valsts jaunatnes po-
litikas īstenošanā. Likums iesaka, ka pašvaldī-
ba var izstrādāt arī vietēja līmeņa dokumentus 
jaunatnes politikas jomā. Latvijā darbs ar jau-
natni tiek veikts arī līdz šim. Par to liecina, 79 
jauniešu centri, 49 jauniešu lietu koordinatori, 
46 sporta laukumi utml. 

Taču tas ir darbs ar aktīvajiem – tā sau-
camajiem „labajiem bērniem”. Novārtā paliek 
jaunieši, kam neinteresē darbs dažādos inte-
rešu pulciņos, kam dzīve paiet uz ielas, kam 
ir dažādas atkarības problēmas vai slikta ve-
selība, kam smagi sociālie apstākļi, kam attie-
cības ar vienaudžiem ir sarežģītas, kam nav 
darba un ir citas aktuālas problēmas. Jaunat-
nes lietu politikas īstenošanai Latvijā plānots 
izlietot desmit miljonus latu. 

Latvijas Jaunatnes padomes prezidentes 
Lauras Zvejnieces uzrunā par iespējamo jau-
natnes organizāciju un pašvaldību sadarbību 
jaunatnes jomā bija jaušams, ka joprojām 
trūkst savstarpējās izpratnes un veiksmīgas 
sadarbības starp jauniešiem un pašvaldību. 
Uzsvēra, ka jauniešu organizācijas (mazpulki, 
skauti, gaidas, skolēnu pašpārvaldes, jaunie-
šu klubiņi, NVO u. c. organizētas jauniešu gru-
pas) ir spēcīgs ierocis jaunatnes un pašvaldī-
bas dialoga veidošanā, stratēģijas dokumenta 
izstrādē, politikas veidošanā pašvaldībā un 
valstī kopumā.

L. Zvejniece minēja 4 pašvaldības Latvijā, 
kas ir labās prakses piemēri Jaunatnes politi-
kas īstenošanā, – Rēzekne, Liepāja, Valmie-
ra, Talsi. Taču noteikti jāpiemin Līvānu novads, 
Saldus novads, Jelgavas novads, Alūksnes 
novads, Jelgavas pilsēta, Daugavpils pilsēta, 
jo prezentācijās katra no šīm pašvaldībām rā-
dīja savu pieredzi un ieviesto sistēmu darbā 
ar jaunatni.

Helsinku Universitātes profesors, izcils 
orators un pētnieks Kari Paakkunainen stās-
tīja par jaunatnes pētniecību, jauniešu soci-
ālās drošības aspektiem, Somijas pašvaldī-
bu pieredzi darbā ar jaunatni un ietekmi uz 
jauniešu dzīves kvalitāti. Viņš, pētot Latvijas 

jaunatni, secinājis, ka šeit valda nacionālais 
romantisms, ka joprojām domāšanā atroda-
mies bijušās Padomju Savienības ietekmē 
– „jo stiprāks, jo augstāk izsitas”. Profesors 
uzskata, ka Latvijā esam sākotnējā posmā, 
kad jāmobilizē jaunieši. Jāveido „ceļi un til-
ti” ar jauniešiem. Nepieciešami harizmātiski 
darboņi. Somijas profesors uzskata, ka Lat-
vijā atrodamies dziļi ekonomiskā depresijā, 
ka mums vajadzīga terapeitiska palīdzība. 
Mums jāsaklausa kaut kas apokaliptisks, jā-
būt konstruktīvai retorikai. 

Turpretī Somija lepojas ar savu pieredzi 
darbā ar jaunatni, tā esot progresīvākā Eiro-
pas Savienībā. 

Vācijas Federatīvās Republikas Starptau-
tiskās darba ar jaunatni aģentūras (IJAB) pār-
stāvis Niels Meggers izklāstīja savu pieredzi 
par Vācijas jaunatnes politikas ietvaru vietējo 
pašvaldību līmenī. Uzsvēra, ka svarīgs ir darbs 
uz vietām pašvaldībās, kur katrā ir sava Jau-
natnes darba nodaļa, kur galvenā loma jaunie-
šu nevalstiskajam sektoram. Vācijas īpatnība 
ir tā, ka tajā ir 16 apgabali, kur katrā ir savi 
Skolu likumi, kas pakārtoti vienam Jaunatnes 
likumam. Valstiskais un nevalstiskais sektors 
vienoti visos līmeņos. NVO izsāk darbu pie 
kādas idejas, tad to ievieš valstiskā līmeni. Fi-
nansējums nāk no pašvaldības. Daudz privāto 
bērnudārzu. 

Trīs Baltijas valstīs jauniešu vecums liku-
mā iestrādāts dažāds. Latvijā jaunietis ir no 
13 līdz 25 gadiem, Igaunijā – no 7 līdz 26 ga-
diem un Lietuvā – līdz pat 29 gadiem. Katrā 
no valstīm atšķiras darba ar jaunatni struktūra, 
taču mērķis ir viens – uzlabot jauniešu dzīves 
kvalitāti.

Jaunatnes politikas eksperts Andris Grafs 
uzskata, ka darba ar jaunatni attīstība paš-
valdībās ir nosaucama par „jauno un trauslo 
politiku”.

Ieklausoties Latvijas, Lietuvas, Igauni-
jas, Somijas, Vācijas un Eiropas Komisijas 
Jaunatnes politikas ekspertu viedokļos var 
secināt, ka jaunietis jāuztver kā resurss, ne-
vis kā problēma. Jaunieši ir mūsu TAGAD-
NE! 

Pašvaldība ir tā vieta, kur bērns piedzimst 
un veidojas par jaunieti, tāpēc pašvaldības 
lomai piešķirta vislielākā nozīme jauniešu dzī-
ves kvalitātes veidošanā, kas, manuprāt, no-
teikti nav atdalāma un ir cieši saistīta ar katra 
jaunieša pieredzi ģimenē. 

Aknīstes BJC direktore Evija Ķiķēna.
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 FESTIVĀLS

23. oktobrī baznīcā „Prieka Vēsts”, Rīgā, 
notika īpašs „Cerības festivāls” bērniem. Tajā 
bērni varēja noskatīties speciāli viņiem veido-
tu izrādi „Puzzle”, dziedāt līdz ap 100 bērnu 
lielam bērnu korim, vērot klaunu uzstāšanos 
un piedalīties citās aktivitātēs. „Cerības festi-
vāls” bērniem kopā pulcēja vairākus tūkstošus 
bērnu no visas Latvijas. Pateicoties Krustpils 
draudzes Svētdienas skolas skolotājiem, arī 
Aknīstes draudzes Svētdienas skolas bērni 
un citi interesenti varēja piedalīties šajā gran-
diozajā pasākumā. Diemžēl Aknīstes bērnu 
vēlme piedalīties šoreiz bija lielāka, nekā spē-
jām apmierināt. Visiem gribētājiem doties uz 
festivālu, autobusā nepietika vietas. No Aknīs-
tes kopskaitā bijām 18 bērni un 3 pieaugušie. 
Pasākumu organizēja Billija Grehema Evaņģē-
liskā asociācija un Franklina Grehema starp-
tautiskā labdarības organizācija “Samaritan’s 
Purse”, kā arī daudz atbalstītāju no dažādām 
Kristīgajām konfesijām un organizācijām. Or-
ganizētāju un festivāla mērķis bija līdzdalīt 
uz vēsturiska kristīgo vērtību pamata balstītu 
vēsti par cerību. Atraktīvā veidā bērniem tika 
pastāstīts par garīgām un morālām vērtībām, 
uzsverot mīlestību, piedošanu un cieņu pret 
tuvāko, kas vispilnīgākajā veidā var izpausties 
tikai tad, kad mums pašiem ir tuvas attiecības 
ar Dievu. Ja mēs katrs esam saņēmuši mīlestī-
bu no Dieva un piedošanu caur Viņa Dēlu, tad 
mums būs daudz vieglāk izveidot labas attiecī-
bas ar citiem cilvēkiem. Šajos garīgās un mo-
rālās krīzes laikos īpaši būtu jāpievērš uzmanī-
ba šo vērtību audzināšanā, jo pagaidām mūsu 
Valsts Izglītības sistēmā šī audzināšana nav 
atradusi savu vietu, ja nu vienīgi pēc skolotāju 
pašiniciatīvas, kuri ieinteresēti bērna personas 
vispusīgā izaugsmē. Bet interesanti ir tas, ka 
paši bērni ļoti labi saprot un uzņem šāda veida 
audzināšanu un apzinās to kā vērtību! To, kādu 
iespaidu uz bērniem atstājis šis pasākums, lai 
pastāsta viņi paši. Lūk, daži komentāri:

Digna – „Cerības festivāls” bija ļoti intere-
sants. Man vislabāk patika, ka bērni un visa au-
ditorija dziedāja. Vēl man ļoti iepatikās izrāde 
“Puzzle”, kurā tika parādīts, ka ir jātic Dievam 
un Viņš tevi mīl. Bija ļoti daudz bērnu, jaunie-
šu un, protams, arī vecāku cilvēku. Pasākuma 
beigās ar bērniem tikās garīgie padomdevēji. 
Man un Sindijai bija interesanti. Mums lūdza 
aizpildīt anketas par savu baznīcu, mācītāju 
un draudzi. Padomdevējs arī mums iedeva 
savu numuru un e-pastu, lai varētu sazināties 
un aizsūtīt kādu vajadzību par ko vajag aizlūgt. 
Kopumā pasākums bija ļoti jauks, interesants 
un uzmundrinošs. Visi beigās bija ļoti priecīgi 
arī par saņemtajām dāvaniņām.”

Sindija – „Bērnu Cerības festivālā Rīgā 
notika plašs koncerts. Bija vairāki dziedātāji, 
kas dziedāja gan krievu, gan latviešu kristī-
gās dziesmas. Mēs arī dziedājām viņiem līdzi. 
Mūs izklaidēja klauni. Mēs ar viņiem fotografē-
jāmies smieklīgās pozās. Pasākumā, kopā ar 
dalībniekiem, mēs lūdzām Dievu, kā arī skatī-
jāmies izrādi. Beigās visiem dāvāja dāvanas. 
Kopumā šis pasākums visiem ļoti patika un 
tas ilgi paliks atmiņā!”

Vineta – „Man tur ļoti patika! Vislabāk 
man patika izrāde „Puzzle”. Forši bija dziedāt 

līdzi dziesmām. Pati-
ka, ka starplaikos bija 
dažādas aktivitātes, 
visvairāk, kad auditorijā 
mētāja lielas bumbas. 
Patika cilvēki, kuri bija 
saģērbušies dzīvnieku 
maskās un izklaidēja 
bērnus. Es vairāk uz-
zināju par Dievu. Man 
ļoti patika dāvana, ko 
saņēmu.” 

Iveta – „Man ļoti 
patika izrāde. Varēja 
būt garāka. Visspilgtā-
kās atmiņas bija, kad 
puzzle bija salikta.”

Arta – „Rīgā es 
satiku klaunus, kuri 
bija pārģērbušies par 
dažādiem dzīvniekiem. 
Mēs skatījāmies izrādi 
„Puzzle’’. Man ļoti pati-
ka izrāde, jo no tās es 
uzzināju ko jaunu. Tajā 
es sapratu, ka ar Jēzu 
var draudzēties un kļūt 
par labiem draugiem. 
Man patika Rīgā. Es 
gribētu aizbraukt vēl.”

Elvita – „Man vis-
labāk patika teātris 
„Puzzle”, dziedāt līdzi un dejot. Es sapratu to 
kad Dievam ir jātic, tad Viņš būs tavs draugs, 
bet ja netic, tad Viņš nebūs tavs draugs. Vēl 
es sapratu to – ja tev ir kāds cits draugs, tad 
draudzējies ar abiem un nepamet nevienu. Arī 
lielajā dāvanu kastē bija tik foršas dāvanas!”

Paldies Krustpils draudzei par piedāvā-
jumu doties uz šo pasākumu kopā! Paldies 
Dzintrai par palīdzību organizēšanā! Paldies 
Aknīstes ev. lut. draudzei par finansiālu atbal-
stu! Paldies bērnu vecākiem par vislielāko at-
balstu bērniem un mūsu Svētdienas skolai!

Savukārt, no 5. – 7. novembrim Arēnā 
Rīga norisināsies lielais „Cerības festivāls”, 

kas aicina pulcēties ne tikai Latvijas, bet visas 
Baltijas iedzīvotājus. Festivālā būs ļoti plaša 
koncertprogramma, kurā piedalīsies gan ār-
zemju, gan latviešu populārākie kristīgie mū-
ziķi. Pasākumā ļaudis uzrunās organizatori 
un citi ietekmīgi cilvēki, kas dalīsies visu laiku 
nozīmīgākajā vēstī par Cerību. 7. novembrī 
arī no Aknīstes tiks organizēts autobuss uz šo 
pasākumu. Ja ir vēlēšanās piedalīties Cerības 
festivālā, informāciju var iegūt www.ceribas-
festivals.lv (plaša informācija par pasākumu) 
un pie Aknīstes luterāņu draudzes vadītājiem.

Aknīstes ev. lut. draudzes
Svētdienas skolas skolotāja Guna Lenša

Gada lielākais pasākums 
bērniem – „Cerības festivāls”
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AKTIVITĀTES

Oktobra pirmajā svētdienā savus svētkus 
svin skolotāji. Tomēr šogad skolotāju dienu svi-
nējām nedaudz vēlāk – 8. oktobrī. Parasti vis-
lielāko prieku, protams, sagādā bērnu dāvātie 
ziedi, bet mūsu novadā ir izveidojusies arī vēl 
viena ļoti jauka tradīcija, kas šogad ierasto svēt-
ku sajūtu papildināja, dodot iespēju izmantot 
pašvaldības transportu vienas dienas izbrauku-
mam. Atliek tikai izvēlēties kultūras programmu 
un doties ceļā. Šī diena mūsu darbavietā p.i.i. 
„Bitīte” sākās neierasti – bez parastās bērnu 
kņadas. Nelielā svinīgā pasākumā skolotājus 
sveica pašvaldības pārstāvis, iestādes vadītāja 
un arodbiedrība. Vēl arī sveicieni un ziedi no 
mūsu kolēģītēm, kas strādā kopā ar mums un 
bez kurām mēs, pedagogi, nu nekādi nevaram 
iztikt. Un tad devāmies uz Rīgu.

Pirmā pietura – „Lāču” maizes ceptuve. 
Interesantākais ekskursijā – uzzinājām, kā top 
veselīgā īstā rudzu rupjmaize un citi gardumi. 
Turklāt pašas nedaudz iejutāmies maiznīcas 
ikdienā, jo varējām izgarnēt kliņģeri un izvei-
dot katra savu, unikālu un vēl nekur neredzētu 
cepumiņu, kurus atpakaļceļā varējām samek-
lēt un nobaudīt. 

Jau iepriekš izvēlējāmies, ko Rīgā apmek-

lēsim – teātri, baletu vai koncertu. Pirmsskolas 
skolotājas sadalījās divās grupās: viena devās 
baudīt baletu „Apburtā princese”, otra – „Lab-
vēlīgā tipa” koncertu Kongresu namā. Visi bija 
apmierināti ar savu izvēli un atpakaļceļā dalī-
jās savos iespaidos. 

Tā kā oficiāli svētki ir tikai skolotājiem, bet 
auklītēm, pavāriem un citiem bērnudārza dar-
biniekiem tādu nav, mēs p.i.i. „Bitīte” skolotā-
jas ar arodbiedrības atbalstu saviem kolēģiem 
tos organizējām. Visu nedēļu skolotājas no-
slēpumaini pulcējās, sačukstējās, vāca kopā 
dīvainus tērpus un atribūtus.

28. oktobra vakarā noslēpums tika atklāts. 
Mēs vēlējāmies dalīties ar pārējiem mūsu kolē-
ģiem iespaidos, ko guvām Rīgā. Visi vadītājas 
Rimas – biļešu kontrolieres vadībā ieradās uz 
pasākumu un ieņēma ierādītās vietas – „zem 
vai uz balkona”, „krēslā pa labi vai kreisi”, zāles 
centrā vai parterā. Šovs varēja sākties. Lielos 
māksliniekus no baleta „Apburtā princese” un 
grupas „Labvēlīgais tips” attēlojām mēs, kas 
bijām redzējušas viņu uzstāšanos klātienē. 
Programma sākās ar „Apburtās princeses” 
baleta izrādi. Centāmies, cik spējām. Kopā ar 
„Labvēlīgo tipu”, Fredi un Ufo, tieši tāpat kā 

Rīgā, piedalījāmies Jaungada nakts ierakstā. 
Tā, ka 2011. gadu šogad mēs sagaidījām jau 
oktobrī! Vēl mūs priecēja atraktīvās deju gru-
pas „Fandango” dejotājas. Smiekli un jautrība 
nerima visu vakaru.  

Visiem skaidrs, ka šādi kopīgi pasākumi 
satuvina kolektīvu. Vēl ilgi būs, ko atcerēties 
un par ko priecāties.

Sandra Melniece
Aknīstes p.i.i. ”Bitīte” skolotāja

skolu spoRts
Futbolisti uzsāk

skolu sporta sacensības
Ar šo mācību gadu ir atjaunojušās skolu 

sporta spēļu sacensības, kurās spēkiem mē-
rojas Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Jēkabpils, 
Krustpils, Salas un Viesītes novadu vispāriz-
glītojošo skolu komandas. Skolu sacensības 
notiek divās grupās – mazās skolas ( Aknīstes 
novadu pārstāv Asares pamatskola un Gārse-
nes pamatskola) un lielās skolas (no novada- 
Aknīstes vidusskola). Septembra mēnesī jau 
notika sacensības futbolā lielo skolu grupā 
1997. - 1998. g. dz. zēniem un 1999. g. dz. un 
jaunākiem zēniem, kur piedalījās arī Aknīstes 
vidusskolas komanda. 1999. g. dz. un jaunā-
kiem zēniem futbola prasmē mērojās sešas 
komandas. Aknīstes jaunie futbolisti apakš-
grupā ierindojās 3. vietā, piekāpjoties gan 
Jēkabpils pamatskolas komandai ar rezultā-
tu 1:6, gan arī Jēkabpils 2. vsk. komandai ar 
0:4. Spēlējot tālāk, sīvā cīņā nācās piekāpties 
Krustpils pamatskolas komandai un tika izcī-
nīta 6. vieta kopvērtējumā. Bet, neskatoties uz 
šiem zaudējumiem, zēni mācēja parādīt sa-
vam vecumam atbilstošu sniegumu un izrādī-
ja pienācīgu konkurenci saviem pretiniekiem, 
par ko paldies jāsaka skolotājai Olitai Treinei, 
kura sagatavoja Aknīstes komandu sacensī-
bām. Par labākajiem komandas spēlētājiem 
tika atzīti Ēvalds Skrodis un Krists Petroks. 
1. vietu šajās sacensībās izcīnīja Jēkabpils 2. 

vsk. komanda, 2. vietu – Jēkabpils pamatsko-
las komanda, 3. vietu – Viesītes vsk. koman-
da. Lai šajās sacensībās gūtā pieredze kalpo 
gan skolotājai tālākajā darbā, gan skolēniem 
turpmākajos treniņos!

 

skrējēju svētki
30.09. Jēkabpils „Veselības takā” norisi-

nājās rudens kross, kurā piedalījās dalībnieki 
no 19 skolām. Laika apstākļi skrējējiem neli-
ka vilties, bija skaists, saulains laiks, kā radīts 
sacensībām! No Aknīstes novada bija pārstā-
vētas Gārsenes psk. un Aknīstes vsk. Kā jau 
katrās vieglatlētikas sacensībās, arī šoreiz abu 
skolu skolēni uzrādīja atzīstamus rezultātus. 
Malači visi krosa dalībnieki, bet īpaši gribētos 
atzīmēt Dagniju Melnieci no Aknīstes vsk., kas 
izcīnīja 2. vietu 1997. - 98. g. dz. meiteņu gru-
pā. Pārējie aknīstieši arī rādīja vērā ņemamus 
sasniegumus – Sintija Prodniece izcīnīja 7. vie-
tu 1999. g. dz. un jaunākām meitenēm, Agnese 
Grigale – 13. vietu 1997. - 98. g. dz.meitenēm, 
Guntars Rojevs – 4. vietu 1997. - 98. g. dz. zē-
niem, Sandija Pecikonite – 8.vietu, Baiba Gro-
de – 11. vietu, abas 1995. - 96. g. dz. meiteņu 
grupā, Renāte Buiķe - 6.vietu, Sandra Jegoro-
va – 9. vietu, Diāna Mihailova – 15.vietu, visas 
startējot 1994. - 91. g. dz. meiteņu grupā. Kop-
vērtējumā, 10 lielo skolu konkurencē, Aknīstes 
vsk. skrējēji izcīnīja 7.vietu 1994. - 91. g. dz. 
grupā, 3. vietu 1995. - 96. g. dz. grupā, 2. vietu 
1997. - 98. g. dz. grupā un 6. vietu 1999. g. dz. 
un jaun. grupā. Paldies par skrējēju sagatavo-
šanu skolotājai Olitai Treinei!

Gārsenes psk. komandā labākie skrējēji 
šoreiz bija Diāna Kozāka - 25. vieta 1997. - 
98. g. dz. meitenēm, Evija Sineviča – 18. vie-
ta 1995. - 1996. g. dz. meitenēm un Edgars 
Skudra – 21. vieta 1995. - 96. g. dz. zēniem. 
Kopvērtējumā no 10 mazo skolu komandām, 
Gārsene ierindojās 8. vietā. Par dalībnieku 
sagatavošanu sacensībām jāpateicas skolo-
tājam Guntaram Geidam! 

skolu Futbols viesītē
18. oktobrī Viesītes vsk. sporta laukumā 

norisinājās futbola sacensības 1995. - 96. g. 
dz. zēniem lielo skolu grupā. Piedalījās piecas 
komandas, to skaitā arī Aknīstes vsk. komanda. 
Sacensību dalībnieku sagatavotības līmenis iz-
rādījās ļoti augsts! Izspēlējot dažādas kombinā-
cijas un atdodot cīņai visus spēkus, aknīstiešiem 
tomēr nācās piekāpties visās spēlēs, izcīnot 5. 
vietu. Sīvākās cīņas Aknīste piedzīvoja ar Salas 
komandu, kura izcīnīja 3. vietu, kā arī  aknīstie-
šiem veiksmīgi izdevās pārspēt 2. vietas iegu-
vējas komandas vārtsargu. 1. vietu sacensībās 
izcīnīja JVĢ komandas zēni. Aknīstes komandā 
par labākajiem spēlētājiem tika atzīti Roberts 
Dombrovskis un Raivis Petroks. Komandu sa-
censībām sagatavoja skolotāja Olita Treine.

Paldies visiem Aknīstes novada sporta 
skolotājiem, kuri ar savu neizsīkstošo enerģi-
ju turpina sagatavot skolēnus sacensībām, jo 
tieši skolu sports ir kā pirmais pakāpiens ceļā 
uz lielajiem sportiskajiem sasniegumiem!

Skolu sporta metodiķe 
Tatjana Donāne

Deju grupa “Fandango” Balets “Apburtā princese” Grupa “Labvēlīgais tips”
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SKOLAS DZĪVE

Aknīstes vidusskolas 
pārstāves piedalās projekta 
,,Skolas kā satelīti attīstības 

izglītībā,, vidus posma 
izvērtējuma seminārā 

No 2010. gada 21. līdz 23. oktobrim pro-
jekta “Skolas kā satelīti attīstības izglītībā” 
ietvaros Siguldā, viesnīcas “Aparjods” telpās 
notika projekta vidus posma izvērtējuma 
seminārs.  Semināra mērķis bija dalīties pie-
redzē par paveikto, apgūt jaunas attīstības 
izglītības tēmas un plānot nākamās projekta 
norises. Šajā seminārā bija ekskluzīva iespēja 
iepazīties ar Lielbritānijas (www.leedsdec.org.
uk) un Čehijas (www.fairtrade.cz) pieredzi at-
tīstības izglītības  īstenošanā.

Pirmā semināra dienā bija neliels atskats 
uz projekta rezultātiem, 9 skolu akcijām vi-
sos Latvijas reģionos. Katras skolas pārstāvji 
kopējā izstādē atspoguļoja savu  paveikto. 
Aknīstes vidusskolu šajā seminārā pārstāvē-
ja projekta grupas dalībnieces Aija Voitiške, 
Gunta Ozoliņa un Līga Mažeika.

Otrajā projekta dienā notika nodarbības, 
kurās iepazinām ārzemju lektoru satura un 
metodikas jautājumus attīstības izglītības 
tēmā, projekta aktualitātes,aizsākām sarunas 
par skolu sadarbības tīkla ar Lielbritānijas sko-
lām veidošanu un piedalījāmies  diskusijā, uz 
kuru tika aicināti ārzemju partneri un Latvijas 
valsts un nevalstiskās organizācijas, kas no-
darbojas ar attīstības izglītības jautājumiem.

Trešajā dienā notika semināra izvērtējums 
un plānošas darbs nākamajam projekta pos-
mam līdz pat 2011. gada augustam.

Vairāk par pasākumu www.skolaskasateliti.lv
Materiālu sagatavoja projekta dalībniece 

L. Mažeika.

Mēs esam Aknīstes vidusskolas 7. klase. 
Šī gada 16. septembrī pieteicāmies projektā 
„Nesmēķējošā klase 2010”. Esam vienoju-
šies nesmēķēt sešus mēnešus, proti, laikā 
no 2010. gada 1. oktobra līdz 2011. gada 31. 
martam.

Piedalāmies:
• rudens krosā,
• pavasara krosā,
• peldēšanas sacensībās,
• ielu stafetēs,
• izlietoto bateriju vākšanā,
• makulatūras vākšanā.

Mums patīk strādāt komandā, jo kaut ko 
īpašu un nebijušu izdomāt ir daudz vienkāršāk 
nekā vienam un, protams, kopīgs darbs un ap-
ņemšanās sniedz lielāku prieku.

Mūsu veselīgais stiliņš:

Piedalāmies rudens krosā, 
Darbojamies EKO skolā.
Volejbols un tautasbumba,
Ansamblis un Vides draugi.

Esam klase aktīva,
Ļoti, ļoti sportiska.
Piedalāmies tur, kur varam,
Visu mēs ar prieku darām.

Mēs mācāmies mēs cenšamies,
Un viss mums labi izdosies!

Lai iecerētais piepildās!

7. klases skolēnu vārdā –
Dagnija Melniece.

Aicinām darbā
“Saules” veikalā Aknīstē 

pārdevējus-kasierus
Prasības: 

1. tirdzniecības izglītība, 
    vēlama darba pieredze;
2. labas komunicēšanas spējas;
3. optimisms un vēlme labi strādāt.

Piedāvājam: 
1. konkurētspējīgu atalgojumu, 
    piemaksas atkarībā no darbā
    iegūtiem rezultātiem,
2. sociālās garantijas,
3. apmaksājam ceļa izdevumus.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt:
fakss: 65421283,
e-pasts: personal@antaris.lv 
m. t. 26359945

Tā bija 15. oktobra pēcpusdiena. Ārā 
drēgns un lietains laiks, bet skolas vestibilā, 
nepacietīgiem skatieniem apbruņojošies, gai-
dīja skolēnu grupa. Tie bijām mēs, vienpad-
smitie, kas bija gatavi doties ceļā uz Rēzekni, 
lai arī tumšajās vakara stundās „Zaļās nakts” 
ietvaros mācītos, kā dzīvot videi draudzīgi un 
spētu parūpēties par vides ilgtspējīgu attīstību 
arī savā dzīvē.

Viss aizsākās pirms kāda laiciņa, kad, 
atsaucoties skolotājas aicinājumam, klasē 
tika izveidotas divas komandas – „Spinātiņi” 
un „Ķirsīši”. Kopīgiem spēkiem atbildējām uz 
konkursa rīkotāju sastādītajiem atlases jautā-
jumiem un izcīnījām divas no divdesmit vie-
tām, lai piedalītos „Zaļajā naktī” .

Nonākot galapunktā sapratām, ka 
mūs gaida ne vien izzinošs, bet arī inte-
resants un jautrs vakars Rēzeknes Valsts 
ģimnāzijā. 

Vakara gaitā darbojāmies četrās dažādās 
darbnīcās – „Atkritumu samazināšana” – va-

dītāja – Undīne Būde; „Ekodzīve” – vadītā-
ja – Anitra Tooma; „Āra dzīve. Izdzīvošana. 
Komunikācija” – vadītājs – Nils Klints; „Da-
basgāze – sākums labai enerģijai” – Kaspars 
Šampiņš.  

Pēc mācībām darbnīcās sekoja viktorīna, 
kurā katra komanda pārbaudīja savas zinā-
šanas, atcerējās darbnīcās un skolā apgūto. 
Katra komanda individuāli pildīja gan testa 
jautājumus, gan vēlreiz devās uz darbnīcām, 
lai jau kopējiem spēkiem censtos atrisināt 
uzdevumus, kuri tika balstīti uz darbnīcās 
mācīto. Diemžēl, godalgoto vietu mēs tā arī 
neieguvām, bet varam noteikti tikai priecāties 
par jaunu pieredzi un visnotaļ noderīgajām 
idejām. 

Liels paldies skolotājai, Ainai Deksnei, par 
ideju piedalīties visā šajā pasākumā un vaka-
ra vadītājam Kasparam Zlidnim par pacietību 
un sapratni līdz pat trijiem naktī. 

Liene Radiņa
un Karīna Melniece

Mēs esam un būsim tie labākie,
jo nesmēķē no mums neviens!

„Zaļā Nakts” akNīstes Vidusskolas delegācijai
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Dāvinu lietotu krāsu televizoru 
SAMSUNG teicamā stāvoklī

(bez dekodera).
Lūdzu zvanīt +37129352391

(Aknīstes novads).

Pa diviem ceļš ir tuvāks,
Pa diviem salds ir saldāks,
Pa diviem jautrāk raudāt
Un balts top divreiz baltāks!

Mīļi sveicam
ņINU un MIHAILU DAVIDENKO

Zelta kāzās.
Lai veselība, dzīvesprieks jums vienmēr 
blakus un saskanīga, mīļa dzīvošana 
turpmākajos kopdzīves gados!

Sveicēji: meita Olga ar ģimeni,
māsa Vija ar ģimeni,

Elga, Jevgeņijs.

Šī diena lai Tev skaistāka par citām, 
Šī diena tikai reizi gadā aust, 
Lai pietiek spēka katram dzīves 
                                             rītam, 
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst.

Sveicam oktobra jubilārus!

Aknīstē
Jāzeps Luberts – 55
Harijs Vilnis – 60
Ritma Šimkūne – 70
Vija Sala – 75
Maigonis Striks – 75
Līvija Kriškāne – 80
Milda Rutkovska – 80
Marija Goliass – 85
Milda Kņevinska – 85

Gārsenē
Genovaite Kalniete – 70

Asarē
Jānis Ivanovs – 50
Jānis Vuškāns – 50

Aknīstes novada pašvaldība atgādina, 
ka pilsētas teritorijā dedzināt zāli, lapas, 

zarus aizliegts.

Lūdzam pieteikties iedzīvotājiem uz 
jaunām ēku numura zīmēm Aknīstes 

novada pašvaldībā pie sekretāres vai pa 
telef. 65237751. 

17. decembrī plkst.14.00 
Gārsenes kultūras namā

Aknīstes novada pensionāru, 
represēto un invalīdu

Ziemassvētku balle
 

Pieteikties pagastu pārvaldēs: Gārsenē 
telef. 65229616,

Asarē telef.  65229503 vai
Aknīstes novada domes sociālajā 

dienestā telef. 65237758
Pasākums bezmaksas.
Transports garantēts.

Kā septiņkrāsu varavīksna,
Kā dzintarotais saules sieks,
Kā zaļojoša burvju vīksna
Lai tavā dzīvē staro prieks!
                             /V. Vīksna/

Sirsnīgi sveicam oktobra jubilāres
Nelliju Svikšu

Ditu Brakovsku

Biedrība “Manai mazpilsētai Aknīstei”

akNīstes NoVada kultūras pasākumu plāNs
2010. gada NoVembrī

N.p.k. Datums, laiks Pasākums Vieta
1. 6.11. plkst. 16.00 Latvijas meža darbinieku kora „Silvicola” 

koncerts
Gārsenes k. n.

2. 6.11. plkst. 20.00 Dueta „Sandra” koncerts, balle Asares k. n.
3. 11.11. plkst. 9.00 Lāčplēša dienai veltīts piemiņas brīdis pie 

J. Indāna piemiņas plāksnes
Gārsene

4. 11.11. plkst. 
14.00

Lāčplēša dienai veltīts pasākums. 
Piedalās Aknīstes vidusskolas skolēni un 
Zemessardzes 56. Bataljona pārstāvji.

Aknīstē, laukumā pretī 
novada domei (lietus 
gadījumā Aknīstes 
vidusskolā)

5. 12.11. plkst.18.00 Askolda Saulīša vēsturiski dokumentāla 
filma “Bermontiāda”

Aknīstes BJC

6. 13.11. plkst. 
(precizēs)

Aknīstes novada amatierteātra izrāde J. 
Jurkāns “Ak, nauda, naudiņa”

Asares k. n.

7. 17.11. plkst.17.00 Lāpu gājiens un piemiņas brīdis pie 
represēto piemiņas akmens.

Gārsene

8. 17.11. plkst.19.00 Novada pasākums veltīts Latvijas 
proklamēšanas gadadienai. Svētku koncerts, 
apbalvošana. Balle.

Aknīstes
vidusskola

9. 19.11. plkst. 
12.00

Rīgas cirka izrāde Aknīstes bērnu un 
jauniešu centrs

10. 25. un 26. 
novembris
8.00 - 17.00

Adventes vainagu, kompozīciju un 
pašdarinājumu izstāde - pārdošana

Aknīstes novada 
domes zāle


