
Aknīstes novada
vēstis

Nr. 7/30 2015. gada JŪLIJS

novada
vēstis

No 6. līdz 9. augustam Aknīstes novada pašvaldībā viesojās Bialogardas(Polija) deputāti 
un administrācijas pārstāvji, lai pārrunātu turpmākās sadarbības iespējas.

Par pašvaldības budžeta izpildi jūnijā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, li-

kumu „Par pašvaldību budžetiem”,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,

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

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta
2015.gada janvāra – jūnija ieņēmumus – EUR 1388615,20
un izdevumus – EUR 1511931,16; speciālā budžeta ie-
ņēmumus – EUR 60704,69 un izdevumus – EUR 27818,20.

Par saistošo noteikumu Nr.15/2015 „Grozījumi

Aknīstes novada domes 25.02.2015. saistošajos no-
teikumos Nr.6/2015 „Aknīstes novada pašvaldības
pamatbudžeta plāns 2015.gadam”” apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta ot-
rās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
46.panta pirmo, otro daļu, likumu „Par pašvaldību bu-
džetiem”,

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

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.16/2015 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 25.02.2015. saistošajos noteikumos

2015.gada 27.jūlijā
Aknīstes novada domes sēdē pieņemtie lēmumi
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Nr.6/2015 „Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns
2015.gadam””.

Par saistošo noteikumu Nr.17/2015 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 25.03.2015. saistošajos notei-
kumos Nr.7/2015 „Aknīstes novada pašvaldības spe-
ciālā budžeta plāns 2015.gadam”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta ot-

rās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
46.panta pirmo, otro daļu, likumu „Par pašvaldību bu-
džetiem”,

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

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.17/2015 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 25.03.2015. saistošajos noteikumos
Nr.7/2015 „Aknīstes novada pašvaldības speciālā budže-
ta plāns 2015.gadam””.

Par līgumu slēgšanu un noslēgto līgumu 
apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pir-
mās daļas 2.punktu,

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

Apstiprināt līgumu ar A.A. par lielformāta spēļu piegādi
un uzstādīšanu. Līguma summa EUR 260,00.

Apstiprināt līgumu ar z/s „Kauliņi” par pašvaldības au-
toceļu malu appļaušanu Aknīstes novada Gārsenes pagasta
teritorijā. Līgumcena EUR 4,58 (bez PVN) par 1 gājiena km.

Apstiprināt līgumu ar z/s „Senlejas” par zāles appļau-
šanu Gārsenes pagasta – laukumu teritorijās. Līgumcena
EUR 30,00 par 1 nopļauto hektāru.

Apstiprināt līgumu ar I.K. par Līgo zaļumballi
Gārsenes kultūras namā. Līguma summa EUR 300,00.

Apstiprināt līgumu ar z/s „Kauliņi” par ceļa malu ap-
pļaušanu Aknīstes pilsētas un pagasta teritorijā.
Līgumcena EUR 4,58 (bez PVN) par 1 gājiena km. (no ceļu
un ielu fonda līdzekļiem)

Apstiprināt līgumu ar SIA „Mikor” par Aknīstes pilsē-
tas Skolas ielas un Dzirnavu ielas brauktuves horizontālo
apzīmējumu krāsošanu. Līguma summa EUR 2165,46

Apstiprināt līgumu ar D.N. par mehanizētu pašvaldī-
bas autoceļu malu appļaušanu Asares pagasta teritorijā.
Līgumcena EUR 4,98 (bez PVN) par 1 nopļauto autoceļa
garuma kilometru.

Apstiprināt līgumu ar z/s „Ūta” par malkas izvešanas
pakalpojumu sniegšanu. Līgumcena par malkas pieveša-
nu no meža līdz krautuvei – EUR 9,1/m3; malkas izveša-
na no krautuves līdz patērētājam – EUR 4,84/m3.

Apstiprināt līgumu ar VAS „Latvijas autoceļu uztu-
rētājs” Jēkabpils ceļu rajons par pašvaldības autoce-
ļa 3-2 Gārsene – Kraujas posma divkārtu virsmas apstrādi.
Līgumcena 9667,90.

Apstiprināt līgumu ar SIA „Silupe” par smilts-sāls mai-
sījuma sagatavošanas laukuma izveidošanu Saltupes ielā
9, Aknīstē. Līgumcena EUR 46,59 par 1 darba stundu.

Apstiprināt līgumu ar IK „VALTERS P” par grāmat-
vedības kabineta kosmētisko remontu Skolas ielā 7, Aknīstē,
Aknīstes novadā. Līgumcena EUR 270,00.

Apstiprināt līgumu ar biedrību „Stiprinieku
Republika” par Latvijas Atklātā Spēkavīru Čempionāta
Rekordu dienas un ģimeņu aktīvās atpūtas pasākuma „Mazā
Stiprinieka piedzīvojumi” organizēšanu 11.07.2015.
Aknīstē. Līgumcena EUR 2200,00.

Apstiprināt līgumu ar fondu „KULTŪRA.LV” par mu-
zikālās programmas nodrošināšanu ballē Aknīstes estrā-
dē 11.07.2015. Aknīstes novada svētku ietvaros. Līgumcena
EUR 650,00.

Apstiprināt līgumu ar fondu „KULTŪRA.LV” par kon-
certprogrammu Aknīstes estrādē 11.07.2015. Aknīstes no-
vada svētku ietvaros. Līgumcena EUR 2600,00.

Apstiprināt līgumu ar J.Z.-Z. par Aknīstes novada svēt-
ku pašdarbnieku koncerta, grupas „Menuets” apskaņoša-
nu Aknīstes estrādē 11.07.2015. Līgumcena EUR 600,00.

Apstiprināt pakalpojuma līgumu ar SIA „Lattelecom
BPO” par pašvaldības informācijas publicēšanu interne-
ta portālā www.1188.lv un tekstuālās informācijas publi-
cēšanu zvanu uzziņu dienestā 1188 . Līgumcena EUR 66,55.

Apstiprināt līgumu ar D.N. par zāles appļaušanu Asares
pagasta parku – laukumu teritorijās. Līgumcena EUR 35,00
(bez PVN) par 1 nopļauto hektāru.

Slēgt līgumu ar SIA „ELFA” par apgaismojuma izbū-
vi Ancenes ciemā, Asares pagastā, Aknīstes novadā.
Līgumcena EUR 16092,05.

Slēgt līgumu ar SIA „Ramda C” par ēkas vienkāršotu
renovāciju „Akācijās”, Gārsenē, Gārsenes pagastā,
Aknīstes novadā. Līgumcena EUR 47750,30.

Slēgt līgumu ar IK „VALTERS P” par sociālā dienes-
ta kabineta kosmētisko remontu Skolas ielā 7, Aknīstē,
Aknīstes novadā. Līgumcena EUR 700,00.

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne,
I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, balsojumā ne-
piedalās – 1 (A.Voitiške, pildot likumā „Par interešu kon-
flikta novēršanu pašvaldību amatpersonu darbībā” noteiktos
pieņemšanas ierobežojumus), Aknīstes novada dome NO-
LEMJ:

Apstiprināt līgumu ar z/s „Priedītes” par koka kāpņu
un atkritumu tvertņu izgatavošanu un uzstādīšanu. Līguma
summa EUR 1826,81.

Apstiprināt līgumu ar z/s „Renāri” par zāles appļau-
šanu Aknīstes novada laukumu teritorijās. Līguma sum-
ma EUR 127,40 par 1 nopļauto hektāru. (no ceļu un ielu
fonda līdzekļiem)

Apstiprināt līgumu ar z/s „Renāri” par zāles appļau-
šanu Aknīstes novada laukumu teritorijās. Līguma sum-
ma EUR 127,40 par 1 nopļauto hektāru. (no Aknīstes taut-
saimniecības līdzekļiem)

Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta ot-

rās daļas 6.punktu, 15.panta pirmās daļas 7.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,

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

Piešķirt EUR 2390,00 Gārsenes pagasta pārvaldei par
pašvaldības dzīvokļu apkuri un apsaimniekošanu
„Kraujās”, Gārsenes pagastā, no nesadalītajiem budžeta
līdzekļiem.

Piešķirt līdz EUR 1200,00 ūdens novadīšanas sistēmas
sakārtošanai uz piebraucamā ceļa Skolas ielā 10B, Aknīstē,
no nesadalītajiem budžeta līdzekļiem.

Piešķirt EUR 2022,73 Aknīstes vidusskolas darbmācī-
bas ēkas papildus veicamajiem darbiem – no Aknīstes vi-
dusskolas budžeta līdzekļiem EUR 1000,00; no nesadalī-
tajiem pašvaldības budžeta līdzekļiem EUR 1022,73.

Par humānās palīdzības sniegšanu projekta
„Pašvaldību palīdzība Ukrainai” ietvaros

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un
ņemot vērā Ukrainas rajonu un apgabalu asociācijas Latvijas
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Pašvaldību savienībai adresētajā 2015.gada 12.maija vēs-
tulē Nr.C03-07/148 izteikto lūgumu sniegt palīdzību me-
dikamentu un aprīkojuma iegādei Ukrainas Čerņigovas ap-
gabala kara hospitālim un ārstniecības iestādēm,

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

Piešķirt līdzekļus 300,00 euro apmērā no Aknīstes no-
vada pašvaldības rezerves fonda līdzekļiem biedrībai
„Latvijas Sarkanais Krusts” humānās palīdzības sniegšanai
Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārs-
tniecības iestādēm, pārskaitot tos uz Latvijas Sarkanā
Krusta ziedojumu kontu.

Pilnvarot Latvijas Pašvaldību savienību tās priekšsēža
Andra Jaunsleiņa personā noslēgt humānās palīdzības snieg-
šanas līgumu ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts”. 

Pieņemt zināšanai, kā Latvijas Pašvaldību savienība sa-
darbībā ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts” koordinēs
medikamentu un preču iegādi un piegādi Ukrainas Čer-
ņigovas apgabala kara hospitālim un ārstniecības iestādēm.

Par ūdens un kanalizācijas tarifu noteikšanu
Asares pagasta iedzīvotājiem

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

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

Atcelt Aknīstes novada domes sēdes 27.05.2015. lēmumu
„Par ūdens un kanalizācijas tarifu noteikšanu Asares pa-
gasta iedzīvotājiem” (prot. Nr.8, 9.#).

Noteikt dzeramā ūdens m3 cenu Asares pagastā pa-
tērētājiem, kuriem ir uzstādīts ūdens skaitītājs – 1,35
EUR/m3 (bez PVN).

Noteikt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un kanalizā-
cijas tīkla izmantošanas cenu – 1,60 EUR/m3 (bez PVN). 

Noteikt dzeramā ūdens un notekūdeņu patēriņa nor-
mu vienam iedzīvotājam - 6 m3 mēnesī jeb 200 l diennaktī. 

Noteikt ūdens izmantošanas patēriņa normu no pa-
švaldības ūdensvada lopu dzirdināšanai:

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

tītāja rādījuma.
Uzdot Asares pagasta pārvaldes vadītājam K.Tētam brī-

dināt Asares pagasta iedzīvotājus par ūdens tarifa maiņu
ar 01.09.2015.

Veikt ūdens, kanalizācijas uzskaiti atsevišķi Asares pa-
gastam.

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

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

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

Iznomāt A.H. daļu pašvaldības zemes gabala 1,1 ha pla-
tībā, kadastra Nr. 0286, un noslēgt zemes nomas  uz 10 ga-
diem. Zemes lietošanas mērķis –  lauksaimniecības vaja-
dzībām.

Par nekustamā īpašuma „Grantiņi” sadalīšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pir-

mās daļas 27.punktu, Ministru kabineta . noteikumiem

Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikā-
cija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas
un maiņas kārtība”, Aknīstes novada domes 26.08.2009.
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par teritorijas plānoju-
miem”,

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

Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Grantiņi”, īpa-
šuma kadastra Nr. 0066, Asares pagastā, Aknīstes nova-
dā, zemes gabalu 9,2 ha platībā, kadastra Nr.5644 004 0068:

Atdalītajam zemes gabalam ar kadastra Nr.5644 004 0068
piešķirt nosaukumu „Āres”;

Zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecī-
ba (kods 0101).

Zemes gabala atdalīšanai nav nepieciešams izstrādāt ze-
mes ierīcības projektu.

Par nekustamā īpašuma „Pīlādži” sadalīšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pir-

mās daļas 27.punktu, Ministru kabineta . noteikumiem
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikā-
cija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas
un maiņas kārtība”, Aknīstes novada domes 26.08.2009.
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par teritorijas plānoju-
miem”,

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

Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Pīlādži”, īpašu-
ma kadastra Nr.5644 005 0191, Asares pagastā, Aknīstes
novadā, zemes gabalu 1,0 ha platībā, kadastra Nr.5644 005
0192:

Atdalītajam zemes gabalam ar kadastra Nr.5644 005 0192
piešķirt nosaukumu „Zemzālītes”;

Zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecī-
ba (kods 0101).

Zemes gabala atdalīšanai nav nepieciešams izstrādāt ze-
mes ierīcības projektu.

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

Saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Par pašvaldības pabal-
stiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to ma-
teriālo stāvokli”,

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

Piešķirt 2 personām apbedīšanas pabalstus. Kopā EUR
150,00.

Piešķirt 1 personai pabalstu sakarā ar bērna piedzim-
šanu EUR 150,00.

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma
risināšanā

Pamatojoties uz likumu „Par dzīvojamo telpu īri”, liku-
ma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6., 14.pan-
tu un Aknīstes novada pašvaldības 16.09.2009. Saistošajiem
noteikumiem Nr.8 „Par Aknīstes novada pašvaldības pa-
līdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, likuma „Par pa-
švaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 15.panta
pirmās daļas 9.punktu,

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

Izīrēt O.T. dzīvojamo platību (1 istabu) „Rīti” - 10, Asares
pagastā, Aknīstes novadā, slēdzot īres līgumu uz 6 mēne-
šiem.

Izīrēt M.R. dzīvojamo platību (1 istabu) „Kraujas 3”-2,
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, slēdzot īres līgumu uz
6 mēnešiem.

Izīrēt P.V. dzīvojamo platību Augšzemes ielā 26 – 5,
Aknīstē, Aknīstes novadā, no 01.08.2015., slēdzot īres lī-
gumu uz 3 mēnešiem.

Izīrēt Ā.M. dzīvojamo platību Augšzemes ielā 55 – 5,
Aknīstē, Aknīstes novadā, no 01.08.2015., slēdzot īres lī-
gumu uz 6 mēnešiem.

Izīrēt J.E. dzīvojamo platību „Rīti”- 17, Asares pagastā,
Aknīstes novadā, no 20.08.2015., slēdzot īres līgumu uz 1
gadu.

Reģistrēt D.B.-R. reģistrā Nr.1 „Pašvaldībai piederošu
dzīvojamo telpu izīrēšana” ar kārtas Nr.99.

Izīrēt D.B.-R. dzīvojamo platību Augšzemes ielā 36-6,
Aknīstē, Aknīstes novadā, no 01.08.2015., slēdzot īres lī-
gumu uz 6 mēnešiem.

Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu
atlaišanas pabalsta izmaksai Gārsenes

 pamatskolas darbiniekiem
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pir-

mās daļas 27.punktu, Darba likuma 101.panta pirmās da-
ļas 10.punktu,

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

Izmaksāt atlaišanas pabalstus Gārsenes pamatskolas
darbiniekiem (kopējā summa EUR 8447) no Gārsenes
pamatskolas budžeta līdzekļiem.

Par atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības
 domes priekšsēdētājai

Pamatojoties uz Darba likuma 149.panta pirmo, otro daļu,
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 14.panta pirmo daļu, Aknīstes novada
pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
nolikuma 67.punktu, 11.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs,
S.Pudāne, J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne,

A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Piešķirt Aknīstes novada domes priekšsēdētājai Vijai
Dzenei atvaļinājumu – 3 kalendāra nedēļas no 27.07.2015.
līdz 16.08.2015. par nostrādāto laika periodu no
01.07.2013. līdz 30.06.2014., un papildatvaļinājumu no
17.08.2015. līdz 26.08.2015. (ieskaitot) – 8 darba dienas,
t.sk., 4 darba dienas par kaitīgiem darba apstākļiem (darbs
ar datoru), 4 darba dienas par nostrādātajiem gadiem.

V.Dzeni atvaļinājuma laikā aizvietos domes priekšsēdētāja
neatbrīvotais vietnieks Aivars Ielejs.

A.Ielejam domes priekšsēdētājas aizvietošanas laikā no
27.07.2015. līdz 10.08.2015. noteikt darba algu 80% apmērā
no domes priekšsēdētājas amata algas, no 11.08.2015. līdz
26.08.2015. – 30% apmērā no A.Ieleja darba algas.

Par zemes ierīcības projekta saskaņošanu
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru ka-

bineta 12.04.2011. noteikumiem „Zemes ierīcības projek-
ta izstrādes noteikumi”,

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

Apstiprināt SIA „Asare Agro”, reģ.Nr.LV45403026816,
piederošā zemes īpašuma „Aizpori”, Asares pagastā, Aknīstes
novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.5644
004 0113 izstrādāto zemes ierīcības projektu. Zemes vie-
nību lietošanas mērķi un adreses ir piešķirtas saskaņā ar
2015.gada 26.jūnija Aknīstes novada domes lēmumu „Par
nekustamā īpašuma „Aizpori” sadalīšanu (prot.Nr.9, 14.#).

2015.gada 12.augustā
Aknīstes novada domes sēdē

pieņemtais lēmums
Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pir-
mās daļas 3.punktu, Administratīvā procesa likuma 63.pan-
tu pirmās daļas 3.punktu, kā arī izvērtējot personu izteiktos
par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu, 

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

Anulēt ziņas par 3 personu deklarētajām dzīves vietām.

Aicinājums
pieteikties jauniešus

Aknīstes novada pašvaldība aicina pieteikties jauniešus
dalībai projektā „PROTI UN DARI!”. Prasības jauniešiem:

Jābūt vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot);
Ja tu nemācies, nestrādā un neapgūsti arodu (NEET jau-

nietis) – tad tas ir tev;
Neesi reģistrēts NVA (Nodarbinātības valsts aģentūrā)

kā bezdarbnieks.
Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri

nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un veicināt šo jau-
niešu iesaistīšanos izglītībā, tai skaitā aroda apguvē,
Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts
Izglītības attīstības aģentūra, vai nevalstisko organizāci-
ju vai jauniešu centru darbībā. 

Jauniešus, kurus interesē dalība šajā projektā, aicinam
pieteikties līdz 1.septembrim telefoniski (tālr.nr. 65237760)

vai e-pastā liga.liduma@inbox.lv, norādot vārdu, uzvārdu,
vecumu un esošo situāciju.

Aicinājums kļūt par
jauniešu mentoru

Aknīstes novada pašvaldība aicina pieteikties iedzīvo-
tājus, kuri būtu gatavi kļūt par jauniešu mentoriem. Mentora
uzdevums ir motivēt un uzmundrināt jaunieti, lai viņš sek-
mīgi piedalītos projekta „PROTI UN DARI!” īstenošanā. Lai
veiksmīgi tiktu īstenots darbs ar mērķa grupas jauniešiem,
mentoriem tiks organizētas mācības. Par mentoru var kļūt
jebkura persona, kas ir pilngadīga un vēlas sniegt atbal-
stu jauniešiem īstenot individuālo pasākumu programmu. 

Interesentus pieteikties līdz 1.septembrim, telefoniski
(tālr.nr. 65237760) un e-pastā liga.liduma@inbox.lv, norādot
vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju.
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Aknīstes bērnu un jauniešu centrā divas spraigas jūli-
ja nedēļas aizvadītas pulcējot jaunatni (5-15gadi) uz ik-
gadējām VASARAS RADOŠAJĀM DARBNĪCĀM „KABATA
– 2015”.

Šī gada „KABATAS – 2015” tikšanās tēma jeb leģenda
bija „Pētniecības laboratorija” , kurā bija iesaistījušies da-
lībnieki gan novadā dzīvojošie, gan bērni no citām Latvijas
vietām, pilsētām. Viens dalībnieks bija ieradies pat no Īrijas.
Kopskaitā vasaras radošajās darbnīcās bija 43 zēni un mei-
tenes, kas piedalījās dažādās radošajās nodarbēs.

„KABATĀ – 2015” dalībniekiem tika piedāvātas dažā-
das radošās aktivitātes. Teātra studijas dalībnieki katru
nedēļas piektdienu rādīja iestudētu lugu. Praktisko lietu
darbnīcā tapa visdažādākās rokas sprādzes, krelles, tau-
reņi, dekori, sāls mīklas veidojumi, lidmašīnas modeļi, ie-
lūgumi noslēguma pasākumam, zīmējumi u.c. lietas. Smieklu
istabā jokojāmies un tumšajā „istabā” stāstījām spoku stās-
tus. Deju studijā tapa individuālie deju priekšnesumi. Cirka
arēnā un Hobiju stundā rādījām savus talantus, aizrau-
šanos un īpašās prasmes. Velodienā ieradāmies ar visda-
žādākajiem braucamajiem – skrituļdēļiem, skrituļslidām,
skrejriteņiem un, protams, velosipēdiem, un savas pras-

mes dalībnieki rādīja estrādes laukumā, gan izbraucienā
pa Aknīstes vietās saliktiem kontrolpunktiem. Eksperimenti
„Kabatā” bija īpaši interesanti, piem., ar pārtikas krāsvielām
pienā zīmēja visdažādākos rakstus, bija arī maģiski ek-
sperimenti (plaukstas aizdedzināšana). „Kabatas” virtuvē
tapa ātrās picas un kanēļābolmaizītes. Spēļu nakts laikā
notika deju maratons, spilvenu cīņas, galda spēļu turnīri
un multfilmas skatīšanās uz lielā ekrāna līdz miegs visus
pieveica. Aktivitātēs – Cīņai ar garlaicību – bija gan sta-
fetes, kustību rotaļas, futbola spēles, deju grīdas sacensī-
bas, mācīšanās staigāt uz koka kājām (ķekatām), orien-
tēšanās komandām pēc foto attēliem u.c. nodarbes. Katru
dienu pētījām un klausījāmies pašu dalībnieku sagatavo-
tās prezentācijas un stāstījumus, piem., 19.gadsimta ap-
ģērbs, mājdzīvnieki, kosmoss, vēžveidīgie, minjoni (mul-

tiplikācijas tēli). Īpaša bija skolotājas Olgas Vabeļas pre-
zentācija par bitēm, ar visu medu un medus ar šūnām de-
gustāciju. Noslēguma dienā grimēšanās bija kopā ar Evu
Joču un Līgu Trukšāni!

Pusdienas un „KABATAS – 2015” noslēguma pasākums
notika kafejnīcas „Kalniņā” 2.stāvā. Milzīgs paldies Inesei
Sorokinai un visai viņas komandai par mūsu ēdināšanu un

viesmīlīgu uzņemšanu!
„KABATAS – 2015” dalīb-
niekiem bija īpašs pārstei-
gums par multfilmām, ko
maltītes laikā varēja no-
skatīties.

Paldies „KABATAS –
2015” dalībniekiem par la-
bajiem vārdiem un kopā re-
dzēšanās prieku! Paldies ve-
cākiem un vecvecākiem
par savu bērnu/ mazbērnu
uzticēšanu desmit dienu ga-
rumā! 

Ļoti lielu pateicību pa-
rādā par radošo nodarbību
vadīšanu „KABATĀ – 2015”
esmu Olgai Vabeļai, Evai
Jočai un Līgai Trukšānei! 

Īpašais paldies vasaras
radošo darbnīcu skolotājām
Ilonai Brakovskai, Intai
Mežaraupei, Birutai
Bīriņai, kas profesionāli un
saliedētā komandā strādā-
ja kopā ar „KABATAS –
2015” dalībniekiem!

Sagatavoja
Evija Ķiķēna.

VASARAS RADOŠĀS DARBNĪCAS „KABATA-2015”
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Bišu miteklis muzeja sienā.
Bišu saime Aknīstes muzeja sienā dzīvo un darbojas

jau kopš muzeja atklāšanas brīža. Šie brīnumainie kukaiņi
miermīlīgi sadzīvo gan ar muzeja darbiniekiem, gan ar ap-
kārtējiem iedzīvotājiem, gan arī ar muzeja apmeklētājiem.
Rīdziniece Agnese Neja , pēc mūsu lauku muzeja apmek-
lējuma dalās iespaidos: „...Otra lieta, kas mani neatstāja
vienaldzīgu, bija bišu miteklis muzeja sienā, kas man pa-
šai kā bišu kopējai šķita ne tikai bezgala jauki, bet kam
aktīvas mārketinga darbības apstākļos būtu potenciāls kļūt
par muzeja atpazīstamības zīmi.”

Izzinošs pasākums muzejā.
11.jūlijā Aknīstes novads svinēja novada svētkus ar moto

„ Laime ir ligzdā”. Šajā dienā Aknīstes novadpētniecības

muzejs pie sevis pulcināja novada iedzīvotājus un viesus
ar izglītojošu programmu „Dieva kalpone jeb viss par bi-
tēm”.

Šajā izzinošajā un izklaidējošajā pasākumā apmeklētājiem
bija iespēja uzzināt par bitēm no seniem laikiem līdz mūs-
dienām, kā arī par viņu daudzveidīgo produktu nozīmi cil-
vēku dzīvē. Vairāk uzzinājām arī par problēmām, kas skar
bites un biškopību mūsdienās. 

Senie latvieši ir bijuši čakli dravnieki. Livonijas hroni-
ka vēsta, ka 1212.gadā notika liels strīds starp  Autiņa lat-
viešiem un Cēsu bruņiniekiem par izlaupītajiem bišu ko-
kiem. Kad agrāk jaunie laulājās, viņiem parasti dāvināja
medus muciņu ar novēlējumu, lai piedzimst veseli bērni
un būtu stipra ģimene. No tiem laikiem radies izteiciens
„ medus mēnesis”.

Pašreiz bišu skaits daudzās vietās pasaulē strauji sa-
mazinās ( ASV -26 štatos bišu vairs nav). Ja tā turpinā-
sies, cilvēcei draud bojāeja, jo bites ir galvenās apputek-
snētājas dabā. Tad nebūs ne tikai šī vērtīgā produkta kā
medus, bet arī augļu, dārzeņu, ogu utt. Tāpēc pašreiz ES
parlaments un mūsu valsts valdība cenšas atbalstīt biškopību
kā lauksaimniecības nozari.

Šī pasākuma izglītojošo programmu izstrādāja
Aknīstes BJC novadpētniecības pulciņa skolēni
(L.Mežaraupe, A.Kokins, R.Prodnieks, K.Griška), kurus kon-
sultēja skolotāja O.Vabeļa. 

Pasākuma nobeigumā svētku dalībniekus izklaidē-
ja divas bitītes-Madara Ozoliņa un es, kuras klātesošie ai-
cināja ar tautasdziesmu:

Skrien, bitīte, istabā 
Mūsu svētku dieniņā.
Ja tu pati neieskrien,
Ienes sava labumiņa.

Rotaļas, mīklas un tautasdziesmas vienoja dažāda ve-
cuma dalībniekus. Visiem bija patīkama  iespēja nobau-
dīt gardo, aromātisko un veselīgo šūnu medu...

Lai stipra veselība, dzīvesprieks un saskaņa ar dabu ir
vienmēr ar mums!

Pasākuma dalībniece - bitīte
Danute Bašķe-Rutkovska.

Foto no Aknīstes novadpētniecības muzeja arhīva.      

Ciemos pie bitēm

Par latvāņu
apkarošanu

Kopš 2008.gada ir spēkā 14.07.2008. pieņemtie
Ministru kabineta noteikumi Nr.559 „Invazīvo augu sugas
- Sosnovska latvāņa - izplatības ierobežošanas noteikumi”,
ar 04.09.2014. tiem ir grozījumi, kas nosaka arī pašvaldī-
bas tiesības un pienākumus latvāņu izplatības ierobežo-
šanā. Ministru kabiineta noteikumi pieejami mājaslapā
www.likumi.lv saitē http://likumi.lv/ta/id/179511-invazivo-
augu-sugas-sosnovska-latvana-izplatibas-ierobezosanas-
noteikumi Noteikumi nosaka latvāņu ierobežošanas pa-
sākumus, darba aizsardzības prasības, informācijas
sniegšanas kārtību par latvāņu izplatību. Pielikumos ap-
rakstītas latvāņu apkarošanas metodes - mehāniskā (zie-
du čemuru nogriešana, centrālo rozešu izduršana, noklā-
šana ar melnu gaismas necaurlaidīgu plēvi, nopļaušana,
optimāla augsnes apstrādes sistēma), ķīmiskā, bioloģiskā

(noganīšana), kombinētā ierobežošana.
Ja zemes īpašnieki, tiesiskie valdītāji nepilda Ministru ka-

bineta noteikumos noteiktās prasības latvāņu apkarošanā,
pašvaldībai ir pienākums izstrādāt latvāņu apkarošanas plā-
nu 5 gadiem, publicēt to, veikt plānā paredzētos pasākumus,
kā arī piedzīt apkarošanā radušos izdevumus no piesārņoto
platību īpašniekiem, valdītājiem, nomniekiem. Aknīstes no-
vadā pašlaik reģistrētā piesārņotā platība ir 49,45 ha, kas ir
krietni vairāk, kā reģistrēts Jēkabpils vai Viesītes novadā.

Valsts augu aizsardzības dienesta mājaslapā
www.vaad.gov.lv sadaļas „Pakalpojumi” apakšsadaļā
„Invazīvās augu sugas” var iepazīties ar publiski pieeja-
mu latvāņu izplatības karti, apakšsadaļā „Par Latviju bez
latvāņiem” - 2007.gadā uzmērīto ar latvāņiem piesārņoto
zemes vienību ar kadastra numuriem datu bāzi „Latvāņu
izplatība” sadalījumā pa novadiem. Datu bāzē daļēji mi-
nēti piesārņoto zemes vienību īpašnieki, tiesiskie valdītā-
ji. Ja latvāņi minētājās platībās iznīcināti, par to vēlams
informēt Valsts augu aizsardzības dienestu, lai datu bāzē
nomainītu informāciju.
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No 2015.gada 3.septembra līdz 2015.gada 5.oktob-
rim būs atvērta projektu pieņemšanas kārta apakšpasā-
kumā „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīs-
tot mazās lauku saimniecības“. Šī apakšpasākuma mēr-
ķis ir veicināt mazo lauku saimniecību konkurētspēju, pa-
augstinot to ražošanas produktivitāti, efektivitāti, atbal-
stot kooperāciju un tirgus pieejamību.

Atbalsta pretendents atbalsta saņemšanai ir eksistējo-
ša mazā lauku saimniecība – saimnieciskās darbības vei-
cējs: fiziska persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta lauku
teritorijā vai juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir
lauku teritorijā.

Lai saņemtu atbalstu, pretendents sadarbībā ar lauk-
saimniecības nozarē strādājošu konsultāciju pakalpojuma
sniedzēju sagatavo projekta iesniegumu, kas ietver darī-
jumdarbības plānu. Darījumdarbības plānu sagatavo 2 līdz
4 kalendāra gadus ilgam laika posmam. Konsultāciju pa-
kalpojumu sniedzēju saraksts ir publiskots LAD mājasla-
pā izvēlnē „Atbalsta veidi”. Jāņem vērā arī nosacījumi, ka,
lai saņemtu atbalstu, kopējā īpašumā esošās vai nomātās
apsaimniekotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes pla-
tība nevar pārsniegt 50 hektāru, iegūta augstākā vai vidējā
profesionālā lauksaimniecības izglītība vai apgūtas lauk-

saimniecības pamatzināšanas vismaz 160 stundu apjomā
(ja tā nav iegūta, tad tas jāizdara darījumdarbības plāna
īstenošanas laikā) un citi nosacījumi. Par tiem plašāku in-
formāciju var lasīt LAD mājaslapā izvēlnē „Atbalsta veidi”.

Pieejamais publiskais finansējums pirmajā apkšapasā-
kuma kārtā ir EUR 20 851 400. Darījumdarbības plāna
īstenošanai un mērķu sasniegšanai nepieciešamos iegul-
dījumus veido vismaz 80% ilgtermiņa ieguldījumi, ko ap-
liecina priekšapmaksas rēķini vai citi darījumus aplieci-
noši dokumenti, kā arī vispārējās izmaksas, ka ir ne vai-
rāk kā 20% no ilgtermiņa ieguldījumiem.

Atbalsta apmērs viena darījumdarbības plāna īs-
tenošanai ir EUR 15 000 , kas tiek izmaksāts divās da-
ļās atbilstoši darījumdarbības plānam: pirmais maksājums
80 procentu apmērā no kopējā atbalsta, gala maksājums
- 20 procentu apmērā.

Plašāku informāciju lauksaimnieki var saņemt, zvanot
uz LAD informatīvo tālruni 67095000.

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Ilgaža

Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Tālrunis: 67027830, 67027384

E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv

Mazās lauku saimniecības varēs saņemt
atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai 

Aknīstes senioru ekskursija
“Vecpiebalgas kultūras mantojums”.

Ceļā pēc labsajūtas.
Veselības būtiska iezīme ir labsajūta.
Aknīstes novada Veselības veicināšanas darba grupa arī

šovasar aicināja 36 aktīvākos novada seniorus doties ceļā,
lai gūtu pozitīvas emocijas, iepazīstot Latvijas kultūras šū-
puli Vecpiebalgu. Braucienu finansiāli atbalstīja novada
pašvaldība.

Vecpiebalga ir ne tikai Vidzemes pērle, bet arī latvietī-
bas idejas uzturētāju – Kronvaldu Ata, Andreja Pumpura,
Reiņa un Matīsa Kaudzīšu, Kārļa Skalbes – tautas izglī-
tošanas darba vieta. Par šo lielo vīru dzīvi savos romānos
aizrautīgi raksta Vecpiebalgā dzīvojošā Inguna Bauere. Viņa
bija mūsu pavadone, iepazīstot Vecpiebalgu. Brāļu
Kaudzīšu mājā “Kalna Kaibēni” mūs gaidīja tikšanās ar
apbrīnojamu senioru - Aivaru Ošiņu. Viņa aizrautīgā per-
sonība ir paraugs katram muzeja darbiniekam. Daudziem
bija pirmā tikšanās ar “Saulrietiem”, kur 18 vasaras pa-
vadīja Kārlis Skalbe - Brīvības piemineklī kalto vārdu
“Tēvzemei un brīvībai” autors. Vecpiebalga ir kļuvusi par
mājvietu arī uzņēmīgai ģimenei no Rīgas, kas šeit ir uz-
sākuši brīnuma radīšanu – viņu rokās top oriģināli porcelāna
darbi, ne tikai trauki. Kaimiņos esošajā Jaunpiebalgā ti-
kāmies ar Valentīnu un Guntaru Dolmaņiem viņu latvis-
kajā paradīzē - dabas saimniecībā „Lielkrūzes”, kas ir lau-
ku sēta ainaviskā vietā, uz tautas tradīcijām balstīta ra-
žošanas un dabas kopsakarību izpētes vieta, jau
5.Vislatvijas dziesminieku saieta vieta.

Lūk, ko par braucienā gūtajiem iespaidiem saka tā da-
lībnieki:

Daina Miezāne:
“Vecpiebalgā netiku bijusi gandrīz 50 gadus. Atceros, ka

vidusskolā braucām uz turieni mācību ekskursijā, lai tu-
vāk iepazītu brāļu Kaudzīšu muzeju. Toreiz mēs tiešām ie-

pazināmies tikai ar muzeju, es neatceros, vai bija arī gids.
Šoreiz iepazinu rakstniekus kā cilvēkus – interesantas, ra-
došas, izglītotas un dzīves gudras personības,  kuras mūsu
Latvijai atstājušas milzīgu mantojumu literatūrā, kultū-
rā un izglītībā. Gids bija aizrautīgs, zinošs un interesants
stāstnieks, kādu reti nākas dzirdēt.

Vecpiebalgas vārds saistās arī ar baltajām ūdensrozēm,
bet šoreiz mums pretī panāca arī rozā, sarkanas un dzel-
tenas – gluži kā princeses košās kleitās – veselas 38 šķir-
nes! Un kur nu vēl drošās zivtiņas, kas peldēja klāt pie ro-
kām teju vai sacenšoties, kura pirmā iepeldēs plaukstās,
tādējādi simbolizējot piebaldzēnu mīlestību pret visu dzī-
vo radību.

Apstādījumi Piebalgā veidoti ar ļoti lielu pietāti pret dabu.
Nedz krāšņu rožu dobju, nedz eksotisku ārzemju puķu stā-
dījumu – pārsvarā izmantotas mūsu pašu latviskās, ku-
ras lieliski papildina Dieva doto Vidzemes ainavu un pa-
šas Vecpiebalgas senatnīgo centru ar izremontētu un ap-
dzīvotu muižas ēku vidū. Viss tik saposts un vienkāršs.
Nevilšus radās doma kādreiz apceļot tās vietas, kur jau-
nībā ir būts, salīdzināt tās ar šodienu. Vide, kurā dzīvo-
jam, lieliski stāsta par mums pašiem. Vecpiebaldzēniem
tas lieliski izdevies – senatnīgo caurvīt ar mūsdienīgo, tā-
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dējādi radot neaizmirstamu iespaidu un atmiņas par sevi
šodien.”

Dzidra un Uldis Zaveļi (Asare):
“Ļoti sajūsmināja bioloģiskās zemnieku saimniecības

“Lielkrūzes” saimnieki ... un ... Gulbji. Priecājamies, ka esam
bijuši skaistajā dabas stūrītī, kur katru gadu augustā no-
tiek Vislatvijas dziesminieku saiets, par ko šonedēļ pa ra-
dio dzirdam stāstām.”

Daina Mažeika (Gārsene):
“Arī no Gārsenes piedalījāmies 12 seniori. Tā kā es biju

lasījusi Inguna Baueres romānus “Lizete, dzejniekam lem-
tā” un “Ede, Pumpura sieva”, man bija ļoti interesanti visu
apskatīt un izjust dabā – izstaigāt Vecpiebalgas kapsētu,
pasēdēt atjaunotajā slavenajā baznīcā, klausīties pašas raks-
tnieces stāstījumā par slavenajiem vecpiebaldzēniem, pa-
būt Kārļa Skalbes vasaras mājā “Saulrieti”.

Ekskursija bija ļoti pamācoša un interesanta, arī citiem
gārseniešiem patika, protams, katram savs”.

Anna Koponāne (Aknīste):
“Man ļoti patika viss, ko redzēju Vecpiebalgas porcelā-

na fabrikā – lielā izstrādājumu dažādība, iespēja piedalī-
ties apstrādes procesā. Tagad saprotu, kāpēc porcelāns ir
tik dārgs. 

Bioloģiskajā saimniecībā “Lielkrūzes” ir ļoti patriotiska
noskaņa – gan saimnieka dziedātās dziesmas un dzimtas
karogs, gan sakoptā vide.”

Vasarā gūtās pozitīvās emocijas, ko guvām no skaistās
ainavas un garā bagātiem cilvēkiem, ziemas vakaros iegūs
īpaši spēcinošu vērtību.

Lai Vecpiebalgas ūdensrozes, kas atceļojušas uz diviem
mūsu novada dīķiem, jo koši uzzied nākošvasar, atgādinot
par īpašo Latvijas vietu – Vecpiebalgu un tās cilvēkiem!

Skaidrīte Medvecka 
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Sporta svētku „Gārsene 2015“
nolikums 

Laiks un vieta: Sporta svētki notiks 2015.gada 22. au-
gustā. Svētku atklāšana pie Gārsenes pils plkst. 10:00.

Dalībnieki:
Sporta sacensībās piedalās komandas 6-8 dalībnieku sa-

stāvā – ne mazāk kā 1 daiļā dzimuma pārstāve. (Komandu
var veidot arī vairākas vai tikai daiļā dzimuma pārstāves.
Ja komandu veido jaunieši, tad komandas kapteinim obli-
gāti jābūt pilngadīgam (18.g.v.) Ja komandā ir tikai viena
daiļā dzimuma pārstāve, tad volejbola sacensībā nevarēs
veikt maiņu). 

Pieteikums: Komanda jāpiesaka ar dalībnieku sarak-
stu līdz 22.augusta plkst. 9:50, reģistratūrā pie
Gārsenes pils. Komandas dalības maksa 2,00 Eur no kat-
ra pieteikumā minētā dalībnieka. Komandas vēlams mu-
tiski pieteikt jau iepriekš galvenajam tiesnesim Guntaram
Gārsenes pilī, tūrisma informācijas centrā Gārsenes pilī vai
elektroniski: ggeida@inbox.lv. Dalībai makšķerēšanas sa-
censībās jāpiesakās personīgi pie Gārsenes dīķa (pie slū-
žām) līdz 22.augusta plkst. 6:00. 

Sporta veidi komandās:
Volejbols - komandā 4 dalībnieki (3+1)
Tūrisma stafete - piedalās 6 dalībnieki (5+1)
Kapteiņa sacensības (1)
Spēka stafete – piedalās 6 dalībnieki (jebkuri 6 dalībnieki)
Jautrības stafete – piedalās 4 dalībnieki (3+1)
Basketbola metieni – piedalās 6 dalībnieki (5+1)
Individuālie sporta veidi:
Makšķerēšana (no 6:00-9:00, dalībnieki pēc dzimuma

netiek dalīti)
²Ūdens nesējs² (S un V atsevišķi)
Spēka vingrinājumi (S un V atsevišķi)
Smaguma mešana (S un V atsevišķi)
Šaušana (S un V atsevišķi)
Lidojošais šķīvītis (S un V atsevišķi)
No plkst. 12:00 – 14:00 sacensības bērniem (līdz

4.klasei)
Komandu vērtēšana:
Komandu kopvērtējumā tiek ņemti vērā komandas re-

zultāti visās 6 disciplīnās. Uzvar komanda, kura ieguvusi
mazāko vietu summu. Ja komanda nepiedalās kādā dis-
ciplīnā, tad šajā disciplīnā tā saņem vērtējumu kā par pē-
dējo vietu. Piemēram- ja Sporta svētkos pieteikušās 7 ko-
mandas, tad par pēdējo 7.vietu pienākas 7 punkti. Vienādu
rezultātu gadījumā augstāka vieta pienākas komandai, ku-
rai ir vairāk iegūtu augstāko vietu atsevišķās disciplīnās.
Ja arī šis rādītājs ir vienāds, tad augstāku vietu iegūst ko-
manda, kurai ir labāka vieta tūrisma stafetē.

Ja komanda neievēro noteikto dalībnieku sastāvu,
komanda tiek diskvalificēta.

Ja komanda 5 min. laikā neierodas uz spēli vai sa-
censību pēc atkārtota uzaicinājuma tiesnesis ko-
mandai ieskaita zaudējumu. Komandas dalībniekiem
visās sacensībās jāpiedalās sporta apģērbos un spor-
ta apavos bez naglām un citiem palīglīdzekļiem. Par
komandas drošību atbild paši komandas dalībnieki,
ko apliecina rakstiskais pieteikums ar komandas kap-
teiņa un komandas dalībnieku parakstiem.

Individuālajās disciplīnās drīkst piedalīties visi, arī
bērni (ne jaunāki par 4.klases vecumu), kas pieteikušies sa-
censībām pie konkrētās disciplīnas tiesneša. Dalībnieki tiek
dalīti pēc dzimuma, bet netiek dalīti pēc vecuma, izņemot
makšķerēšanu. Individuālajās disciplīnās drīkst startēt arī
komandu dalībnieki, ja tas netraucē komandu startiem.

Apbalvošana:

Komandas un individuālo sacensību uzvarētāji noteik-
ti tiks apbalvoti ar kausiem, medaļām un sacensību spon-
soru balvām.

Piezīme:
Vadoties pēc klimatiskajiem un citiem apstākļiem,

Sporta svētku organizatori var veikt izmaiņas Nolikumā. 

Sacensību galvenais tiesnesis – Guntars
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Jaunieguvumi  jūlijā
Bērziņš, Māris, 1962-. Svina garša : romāns. M. Bērziņa

romānā nepilni trīs gadi (1939-1941) Torņakalna mālder-
zeļļa Matīsa Birkena dzīvi apmet kājām gaisā. Puisi, kurš
lielā mērā mīt grāmatu pasaulē, priecīgs remontē dzīvok-
ļus, meklē īsto meiču, kuru mīlēt uz mūžu, apkārtējo no-
tikumu centrifūga ierauj pašā virpuļa serdē, liekot uz sevi
paskatīties pilnīgi citām acīm. Romānā stāstīts, ka par va-
roņiem nepiedzimst, bet gadās, ka par tādiem kļūst vi-
sikdienišķākie ļaudis.

Patersons, Džeimss. Kurš mirs pirmais : detektīvro-
māns 

Filipsa, Sūzana Elizabete. Varoņi ir mana vājība :
romāns

Mensela, Džila. Mīlestības neparedzamās sekas : [ro-
māns]

Suvorovs, Viktors. Oblom. Izgāšanās : dižās desmit-
gades hronika

George, Nina. Lavandu istaba : romāns
Bērziņš, Alfrēds, 1899-1977. Nepublicētas atmiņas :

laiks, kas negaist
Igauņu-latviešu vārdnīca : [ap 40 000 šķirkļu]

Läti-Eesti sõnaraamat : [üle 40 000 märksõna]

Bērnu un jauniešu literatūra

Melgalve, Ieva, 1981-. Bulta, Zvaigzne un Laī: fan-
tastiskā proza

Pastore, Luīze, 1986-. Pazudušais pērtiķis : detek-
tīvstāsts bērniem

Tabūna, Daina, 1985-. Pirmā reize : [stāsti]
Regers, Robs. Emīlija Dīvaine. Galvas lauzīšana: jau-

natnes proza
Lāgerkranca, Rūse. Mana laimīgā dzīve: bērnu stās-

ti
Olsone, Kristīna. Sudraba puisēns : [stāsts]
Valjamss, Deivids. Žurkburgers : [stāsts]
Nopola, Sinika. Tā stunda ir situsi, Risto Reperi! : [stāsts]
Aivenss, Jans. Jaunie kaimiņi  - Stāsts viegli uztve-

rams, stāsta par draugiem, draudzību un arī jautriem no-
tikumiem.

Aivenss, Jans. Kurmis burkānu dārzā!
Zutis, Mārtiņš. Nenotikušais atklājums
Lindenbauma, Pija. Brigita un brāļi aļņi
Roberešts, Tjerī. Vilks, kurš izvēlās no grāmatas

V.Ancīša Aknīstes bibliotēka informē
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Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgās
Sirds ilgi saglabās.

Skumju brīdī esam kopā ar
Sarmīti , Aināru un viņu ģimenēm,

Ritmu Kunicku 
izvadot pēdējā gaitā.

Avotu un Liepu ielu
kaimiņi.

Lai tēva mīla paliek dziļi sirdī
Par avotu, kur mūžam spēku
smelt.

( I.Mežnora )
Olga, patiesā līdzjūtībā esam kopā

ar tevi tēti mūžībā pavadot.

Sociālā dienesta kolektīvs.

Dusi saldi, mīļo tēt,
Mūža miegs lai tev ir salds.
Auklēs tevi rasas rīti,
Ziedi klās un sniedziņš balts.

(A. Krūklis)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Ingunai Jočai ar ģimeni, 

tēti smilšu kalniņā guldot.

„Helēnas aptieka” kolektīvs

Dzied tālā dārza putns,
Tas tevi vārdā sauc,
Tas paņem tavu sirdi
Un tālu projām trauc.
(Z.Lazda)

Pieminēsim Aknīstes novada
Dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrētos Mūžībā aizgājušos:

Narbuts Francis 
Korsaks Modris 
Roga Atis 
Asaris Imants 
Golubinskis Marks 

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
tuviniekiem!

Aknīstes novada
dzimtsarakstu nodaļa

Netiek vairs ātrā gaitā
Solis dārziņā mīts,
Jo dienā tik negaidītā
Viss jau ir padarīts.

(M.Jansone)

Skumstam līdzi Ritmas
Kunickas tuviniekiem.

Senioru centra un „Adatiņu“ kopa

Bez maksas izkopj 
no krūmiem un kokiem

aizaugušas
lauksaimniecības platības, 

tīrumus, novadgrāvjus, 
mežmalas, kā arī sniedzam

meža kopšanas
pakalpojumus. 

Pārdod svaigi zāģētu malku
klucīšos.

Piedāvā Gaz -53 pašizgāzēja 
pakalpojumus, 

Vēlos nopirkt 
malkas cirsmu. 

Mob. 20239636

Pārdod divistabu dzīvokli
Aknīstē, Augšzemes ielā 28-2 

ar saimniecības ēkām
(ir 3 fāzu elektrības pieslē-

gums un ūdensvads).

Sīkāka informācija mob.
26087976.
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Aknîstes novada domes iz de vums
Re dak ci ja: Lâsma Pran de telef. 65237762, mob. 26386407, e-pasts las ma. pran de@inbox.lv, mâjas la pas ad re se www.akniste.lv. 

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

Tikai vienu zeltainu smaidu
paņem plaukstā un pasaulei 

dod,
Tikai vienu glāstošu vārdu
saki cilvēkam, lietus kad līst,
Tikai pilienu savējā prieka
neliedz draugam, kam dvēsele 

dzīst,
Tikai sapni un cerību staru
atstāj savējai sirdij - lai plaukst!

Augustā dzimšanas dienu
svinēs mūsu kolēģes:

Skaidrīte Biteniece
Ligita Brūvere
Valentīna Petrokiene
Dzintra Sakapilve
Ināra Tubele
Inese Zosina

Sveicam jubilāres!

Aknīstes novada pašvaldības
darbinieku arodbiedrība

Mazais pērļu gliemezīt,
Vai tu vari pasacīt,
Kāpēc balss, kas naktī skan,
Ir tik ļoti mīļa man.

Sveicam Aknīstes novada
dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētos bērniņus: 

Tomu Bitenieku un Alīnu
Nikolajevu. Kopā ar vecākiem

priecājamies par 
viņu nākšanu pasaulē!

Aknīstes novada 
dzimtsarakstu nodaļa

Pārdod lielos siena ruļļus. 
Cena: 5 Eur ( Pašizmaksas cena ).

Tel.26446952

Nevajag skaitīt gadus,
Kuri aulēkšiem skrien -
Gadus tāpat kā naudu,
Noturēt nespēj neviens.
Skaitīsim laimīgos mirkļus,
Kuru mūžā bijis tik daudz -
Ar tiem mēs bagāti esam
Un novecot nebūs ļauts!

Sveicam jubilārus jūlijā 
un augustā! 

Jūlijā

Aknīstē
Bogdanova Rasma-50

Kārkliņš Ilmārs-50
Pontāga Sandra-50
Dārznieks Jānis-55
Kokina Regīna-55
Miķēna Elga-55

Purviņa Genovaite-55
Vasiļjeva Ināra-60
Kārkliņš Pētris-75

Ščegalkovs Voldemārs-75
Grode Veldze-80

Asarē
Ivanova Valija- 50
Čāmāne Laima-55

Gārsenē
Melnieks Jānis-50
Eglīte Valērija-55

Musņicka Marija-55
Upenieks Jānis-55

Antoņeviča Anna-60 
Ozoliņa Lilija-90

Augustā
Aknīstē

Priede Agris-50
Tēta Gita-50

Trofimovs- Trofimovičs Dainis-50
Zaharevska Genovefa -50

Žigurs Māris-50
Gasūne Sarmīte-55

Jakundovičs Imants-55
Treine Raja-55

Ivanovskis Zenons-60
Jakovļeva Inta-60

Sergijenkovs Leonīds-60
Miezāne Daina-65

Podskočija Irena-65
Smirnovs Valdis-65

Tubele Ināra-65
Geidāne Zita-70

Bruņeniece Milda-75
Žindiga Anna-80
Bļodāne Velta-85
Ozoliņš Egons-85

Asarē
Guseva Inga-50

Pāvulāns Aigars-50
Kazanovičute Emīlija-60
Sidorenkovs Pēteris-65

Gārsenē
Nastaja Anita-50

Tumens Rimants-50
Veikšraite Jolanta-50
Popovičs Viktors-55

Aknīstes novada 
dzimtsarakstu nodaļa

Vēl tikai nedaudz atpakaļ
Jūs meklējāt viens otru.
Nu divas sirdis sastapās,
Lai kopā laimi izdzīvotu.

/S.Vorslava/

Saskanīgu kopdzīvi novēlam
Madarai un Raivim Karabeško!

Aknīstes novada dzimtsarakstu
nodaļa

Ai, vasara, vasara mana,
Saki- kur paliek mūžs?
Birzē dzeguze zvana,
Vējš ābeļu zaros pūš.
Apskaties darbu kalnos-
Tur sakrājies mūžs.

Sveicam jubilārus jūlijā
Ingrīdu Vendeli,
Silviju Skabi,
Eviju Ķiķēnu,
Ādolfu Kravali.

Biedrība „Manai Mazpilsētai
Aknīstei”

Ikkatra dvēseles atspulgs ir redzams
draugu domās par pašu cilvēku.

Sintija Alle
Izsaku pateicību Egonam

Tunķelim par lielo atbalstu.
Māris un Anda
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