
Aknīs tes novada
vēstis

Nr. 8 2017. gada AUGUSTS

novada
vēstis

Es dodos pa saulainu ceļu Es dodos pa saulainu ceļu 
līdz rudens vēlajām salnām,līdz rudens vēlajām salnām,

Līdz pirmajam septembrim skolā, Līdz pirmajam septembrim skolā, 
līdz pirmajai dienai klasē.līdz pirmajai dienai klasē.

Šis saulainais septembra rīts Šis saulainais septembra rīts 
ir zelta saulītes apspīdēts,ir zelta saulītes apspīdēts,

Un katrā saulītes starā Un katrā saulītes starā 
ir vasaras noslēpums tīts.ir vasaras noslēpums tīts.
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Apmaksāt  SIA “Siliņi” rēķinu EUR 771.30 apmērā par
kanalizācijas sūknēšanu Ancenes ciema daudzdzīvokļu mā-
jām, no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem. 

Piešķirt SIA “Ziņas TV” projekta “Lai dzīvo bērni!” rea-
lizācijai EUR 100.00, no kultūras budžeta līdzekļiem.

Piešķirt finansējumu līdz EUR 3000.00  apmērā no ne-
sadalītajiem budžeta līdzekļiem Aknīstes vidusskolas tel-
pu remontam (biedrībai “Manai mazpilsētai Aknīstei” iz-
nomājamajām telpām).

Piešķirt finansējumu EUR 1445.95 apmērā no nesada-
lītajiem budžeta līdzekļiem apgaismojuma izbūves būv-
projekta izstrādei Avotu ielā, Aknīstes pilsētā.

Piešķirt finansējumu EUR 4374,15 apmērā no nesada-
lītajiem budžeta līdzekļiem 0.4kV un 20kV elektrisko tīk-
lu pārbūves būvprojekta izstrādei Avotu ielā, Aknīstes pil-
sētā.

Piešķirt finansējumu EUR 100,00 L.Loinertes grāma-
tas “Filadelfija” (par I.Mežaraupu”)  10 eksemplāru iegā-
dei no izdevniecības Jumava”, no nesadalītajiem budžeta
līdzekļiem.

Par projekta “Veselības veicināšanas un slimību profi-
lakses pasākumi Aknīstes novadā” grāmatvedi apstipri-
nāt S.Jaujenieci;

Par projekta “Veselības veicināšanas un slimību profi-
lakses pasākumi Aknīstes novadā” sporta aktivitāšu rī-
kotāju apstiprināt A.Andruškeviču.

Dzēst SIA “Aknīstes Pakalpojumi” šaubīgo debitoru pa-
rādus 3 personām.

Precizēt un apstiprināt ceļa Nr.2-26 Rīti – Vecozoli Asares
pagastā pārbūvējamā posma garumu, nosakot to 0,138 km.

Precizēt un apstiprināt ceļa  Nr.2-28 Lupīnas - Birznieki
Asares pagastā pārbūvējamo garumu, nosakot to 0,485 km.

Precizēt un apstiprināt ceļa  Nr.2-33 Parks - Dienvidi
Asares pagastā pārbūvējamā posma garumu, nosakot to
0,371 km.

Precizēt un apstiprināt ceļa  Nr.2-34 Dienvidi -
Grantsbedres Asares pagastā pārbūvējamo garumu, nosakot
to 0,534 km.

Precizēt un apstiprināt ceļa  Nr.2-21 Tauriņi - Vanagi
Asares pagastā pārbūvējamā posma garumu, nosakot to
0,659 km.

Precizēt un apstiprināt ceļa  Nr.1-14 14.CRBP – Censoņi
Aknīstes pagastā pārbūvējamo garumu, nosakot to 0,990
km,

Precizēt augšminēto ceļu garumus Aknīstes novada
Attīstības programmas 2014. - 2020.gadam Rīcības plāna
2016. – 2020.gadam.

Piešķirt jaunu adresi ēkai:

Par materiāli atbildīgo personu Gārsenes pilī noteikt
Gārsenes pils pārvaldnieces pienākumu izpildītāju Daci
Geidu.

Par materiāli atbildīgo personu Aknīstes Novadpētniecības
muzejā noteikt Aknīstes Novadpētniecības muzeja vadītāju
Līgu Jaujenieci.

Palielināt Aknīstes Novadpētniecības muzeja vadītājas
darba slodzi uz 1,0 darba likmi no 01.10.2017.

Noteikt degvielas patēriņa normu Aknīstes
Novadpētniecības muzeja vadītājai līdz 20 litriem mēne-

sī, sākot no 01.10.2017.
Atcelt 08.08.2017. domes sēdes lēmuma daļu (3.punktu)

“Par telpu paplašināšana PII “Bitīte” vajadzībām”, kurā
teikts, ka biedrību “Manai mazpilsētai Aknīstei” pārvieto
uz telpām Parka ielā 1, Aknīstē.

Slēgt 3-pusēju līgumu starp Aknīstes novada pašvaldī-
bu, Aknīstes vidusskolu un biedrību “Manai mazpilsētai
Aknīstei” par telpu nomu Aknīstes vidusskolā.

Noteikt biedrības “Manai mazpilsētai Aknīstei” telpu no-
mas līguma termiņu uz 5 gadiem, sākot no 01.09.2017., ar
tiesībām to pagarināt.

Noteikt šādas ēdināšanas pakalpojumu cenas vienai die-
nai Aknīstes novada izglītības iestādēs.

l Bērniem no 1 līdz 2 gadu vecumam EUR 1,57;
l Bērniem no 3 līdz 6 gadu vecumam EUR 1,75;
l Bērniem no 5 līdz 6 gadu vecumam EUR 1,42;
l 1. – 4.klases skolēniem EUR 1,42;
l 5. – 9.klases skolēniem EUR 1,49;
l 5. – 12.klases skolēniem EUR 1,49
Noteikt, ka bērnu vecāku maksa par PII Bitīte sniegtajiem

pakalpojumiem ir tikai ēdināšanas izmaksas.
Iznomāt 1 personai pašvaldībai piekrītošā zemes gabala

daļu ar adresi Liepu iela 24A, Aknīste, Aknīstes novads –
0.2469 ha  platībā, kadastra Nr. 56050010375. Noslēgt ze-
mes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes  lietošanas mērķis
0502 - pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem.

Iznomāt 1 personai pašvaldībai piekrītošā zemes gaba-
la daļu - 0.0900 ha  platībā, kadastra Nr. 56050010567.
Noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes  lieto-
šanas mērķis 0502 -pagaidu atļautā zemes izmantošana
sakņu dārziem.

Iznomāt 1 personai pašvaldībai piekrītošo zemes gaba-
la daļu 0.3700 ha  platībā ar kadastra  apzīmējumu Nr.
56050010430  un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 ga-
diem. Zemes  lietošanas mērķis 0502 - pagaidu atļautā ze-
mes izmantošana sakņu dārziem.

Iznomāt 1 personai pašvaldībai piekrītošā zemes gaba-
la daļu - 0.0630 ha  platībā, kadastra Nr. 56050010730.
Noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes  lieto-
šanas mērķis 0502 -pagaidu atļautā zemes izmantošana
sakņu dārziem.

Iznomāt 1 personai pašvaldībai piekrītošo zemes gaba-
lu- 2.8 ha  platībā, kadastra Nr. 56250050123. Noslēgt ze-
mes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes  lietošanas mēr-
ķis 0101 zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība lauk-
saimniecība. 

Izbeigt ar 1 personu noslēgto zemes nomas līgumu par
pašvaldības zemes gabala daļas ar kadastra apzīmējumu
Nr. 56250010120 - 0,5 ha  platībā nomu.

Iznomāt 1 personai pašvaldībai piekrītošo zemes gaba-
lu - 0.1168 ha  platībā, kadastra Nr. 56050010146. Noslēgt
zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes  lietošanas mēr-
ķis 0106 – individuālās apbūves zeme.

Iznomāt 1 personai pašvaldībai piekrītošā zemes gaba-
la daļu – 0.7 ha  platībā, kadastra Nr. 56250040212. Noslēgt
zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes  lietošanas mēr-
ķis 0101 zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība lauk-
saimniecība. 

Iznomāt 1 personai pašvaldībai piekrītošā zemes gaba-
la daļu – 0.5 ha  platībā, kadastra Nr. 56250080074. Noslēgt
zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes  lietošanas mēr-
ķis 0101 zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība lauk-
saimniecība. 

Aknīstes novada domes sēdes 
30.08.2017. lēmumi

Nr.p.
k.

kas kadastra Nr. Jaun  adrese Saist t s zemes 
vien bas 
kadastra 

apz m jums
1. 56050010440005 Skolas iela 9A Akn ste, 

Akn stes nov., LV-5208
56050010440



3

Iznomāt 1 personai pašvaldībai piekrītošā zemes gaba-
la daļu – 0.4 ha  platībā, kadastra Nr. 5662 002 0160 04.
Noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes  lieto-
šanas mērķis 0101 zeme, kuras galvenā saimnieciskā dar-
bība lauksaimniecība. 

Pagarināt nomas līgumu 1 personai par pašvaldībai pie-
krītošo zemes gabalu nomu – 5,7 ha  platībā, kadastra Nr.
5662 002 0086; 1,7 ha platībā, kadastra Nr. 5662 002 0087;
2,0 ha platībā, kadastra Nr. 5662 003 0307; 5,5ha platībā,
kadastra Nr.5662 003 0308. Pagarināt zemes nomas līgumu
uz 10 gadiem. Zemes  lietošanas mērķis 0101 zeme, kuras
galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība. 

Dzēst adresi ““Čakstes” Gārsenes pagasts, Aknīstes no-
vads, LV - 5218” (saistītās zemes vienības kadastra apzī-
mējums 5662 003 0011)

Slēgt līgumu ar 1 personu par telpu nomu Gārsenes pilī
(“Labieši”, Gārsene, Gārsenes pagasts).

Apstiprināt Aknīstes novada vēlēšanu komisiju šādā sa-
stāvā: 

Aiga ANDRUŠKEVIČA,
Biruta BALULE,
Sarmīte BUHOLCE,
Iveta KANCĀNE,
Elga MIĶĒNA,
Gita OZOLIŅA,
Lāsma PRANDE
Iekļaut Mārīti NASTAJU, Sandru PLIKŠU vēlēšanu ko-

misijas kandidātu sarakstā.
Piešķirt 5 personām apbedīšanas pabalstu. Kopā EUR

375,00.
Piešķirt 6 personām bērna piedzimšanas pabalstu. Kopā

EUR 750,00.
Piešķirt brīvpusdienas 100 % apmērā 51 novada izglī-

tības iestāžu audzēknim no 01.09.2017. līdz 31.05.2018. 
Piešķirt brīvpusdienas 50 % apmērā 55 novada izglītī-

bas iestāžu audzēkņiem no 01.09.2017. līdz 31.05.2018. 
Piešķirt 1 personai vienreizēju materiālo pabalstu sa-

karā ar ilgstošu ārstēšanos. Kopā EUR 145,00.
Piešķirt 1 personai vienreizēju materiālo pabalstu EUR

30.00 apmērā sakarā ar atgriešanos no ieslodzījuma vietas.

Piešķirt 1 personai dzīvojamo platību Aknīstes novada,
Asares pagasta, Ancenes ciema “Spodrās”- 17.

Atzīt 2 personas par tiesīgām saņemt palīdzību dzīvok-
ļa jautājuma risināšanā un reģistrēt reģistrā Nr.1
“Pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu izīrēšana” ar kār-
tas Nr.120 un Nr.121. 

Izslēgt 1 personu no Aknīstes novada pašvaldības reģistra
Nr.1 “Pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšana”.

Apstiprināt 2017.gada 25.augusta izsoles par Aknīstes
novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvokli Skolas ielā 16
- 3, Aknīstē, rezultātus.

Apstiprināt 2017.gada 25.augusta izsoles par Aknīstes
novada pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu,
dzīvojamo māju, nedzīvojamo ēku – kūts un zemes gaba-
lu “Brīvnieki”, kadastra Nr. 56440020106, Asares pagas-
tā, Aknīstes novadā, Aknīstē, rezultātus.

Atzīt 07.08.2017. izsoli par Aknīstes novada pašval-
dības nekustamā īpašuma (zemes gabala) Liepu ielā 8B,
Aknīstē, Aknīstes novadā, ar kadastra Nr. 5605 001 0030,
kopējā platībā 3620 m2 atsavināšanu par nenotikušu.
Organizēt minētā nekustamā īpašuma trešo izsoli, paze-
minot nosacīto cenu par 20%. Apstiprināt grozījumus iz-
soles noteikumos Nr.2/2017 „Par Aknīstes novada pa-
švaldības īpašumā esošā zemes gabala Liepu ielā 8B,
Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanu”. 

Atzīt 07.08.2017. izsoli par Aknīstes novada pašval-
dības īpašumā esošo dzīvokļu Augšzemes ielā 8, dzīvoklis
Nr. 1 un dzīvoklis Nr.2, Aknīstē, Aknīstes novadā,  atsa-
vināšanu par nenotikušu. Atkārtoti organizēt minēto ne-
kustamo īpašumu izsoli, pazeminot nosacīto cenu par 20%.
Apstiprināt grozījumus izsoles noteikumos Nr.3/2017 „Par
Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu
Augšzemes ielā 8, dzīvoklis Nr.1 un dzīvoklis Nr.2, Aknīstē,
Aknīstes novadā, atsavināšanu”. 

Domes sēžu protokoli un audioieraksti 
publicēti mājaslapā www.akniste.lv
sadaļā Dome – Domes sēžu lēmumi.

Lietvede S.Venediktova - Goba

APSTIPRINĀTI

Aknīstes novada domes sēdē
2017.gada 26.aprīlī (prot. Nr.8)

GROZĪJUMI
Aknīstes novada domes sēdē                                                                

2017.gada 28.jūnijā (protokols Nr.12, 14.#)
GROZĪJUMI

Aknīstes novada domes sēdē                                                                
2017.gada 30.augustā (protokols Nr.15, …..#)

Aknīstes novada domes 
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 2/2017

„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā
zemes gabala Liepu ielā 8B, Aknīstē,

Aknīstes novadā, atsavināšanu“

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

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

7, Aknīste, Aknīstes novads.
Izsoles laiks: 2017.gada 24.oktobrī plkst. 9:00.
Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas at-

savināšanas komisija.

Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošs nekustamais
īpašums (zemes gabals): 

Liepu iela 8B, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr.
5605 001 0030, kopējā platībā 3620 m2. Nekustamā īpa-
šuma (Zemes gabala) nosacītā cena ir EUR 1715.70 (Viens
tūkstotis septiņi simti piecpadsmit euro 70 centi).

Nekustamā īpašuma objekta izsoli sāk ar izsoles objekta
noteikto nosacīto cenu.

Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt iz-
soles objektu dabā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piekt-
dienās līdz plkst. 14.30, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu
pa tālruni 28685224.

Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 30.00
(trīsdesmit euro 00 centi).

Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā.
Izsoles dalībniekiem jāreģistrējas Aknīstes novada pa-

švaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, laikrakstā
„Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada pašvaldības in-
terneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā termiņā, ie-
priekš samaksājot drošības naudu 10 % apmērā no izso-
lāmā nekustamā īpašuma objekta nosacītās cenas un re-
ģistrācijas nodevu EUR 14,23 (četrpadsmit euro 23 cen-
ti). Drošības nauda un reģistrācijas nodeva uzskatāma par
iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles
noteikumos norādītajā bankas kontā.

Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies viens
pretendents, nekustamais īpašums tiks pārdots vienīga-
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jam pretendentam, ja viņš pārsolīs izsoles objekta nosacī-
to cenu. 

Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bezskaidras
naudas pārskaitījumu Aknīstes novada pašvaldības, re-
ģistrācijas Nr.90000026441 A/S „SEB banka” bankas kon-
tā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas kods UN-
LALV2X. Vai arī Aknīstes novada pašvaldības kasē, skaid-
ras naudas norēķinu veidā, vai arī skaidras naudas norē-
ķinu veidā veicot maksājumu Aknīstes novada pašvaldī-
bas kasē.

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

Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta nekusta-
mā īpašuma pirkuma maksā. 

Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties iz-
solē, var pieteikties Aknīstes novada pašvaldībā līdz
2017.gada 23.oktobrim darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un
no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30. 

Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai pieda-
lītos izsolē, nekustamā īpašuma pirkšanai jāiesniedz
Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi dokumenti: 

Fiziskām personām: 
l Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par

vēlēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu sa-
skaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

l jāuzrāda pase; 
l dokuments par drošības naudas iemaksu; 
l dokuments par reģistrācijas maksas samaksu. 
Juridiskām personām: 
l Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par

vēlēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu sa-
skaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

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

l kvīts par drošības naudas samaksu; 
l kvīts par izsoles reģistrācijas maksas samaksu; 
l noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juri-

disko personu izsolē (uzrādot pasi). 
Ja nepieciešams, no attiecīgā valsts reģistra Mantas at-

savināšanas komisija var pieprasīt zvērināta revidenta vai
licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās personas gada
pārskatu. 

Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam
atpakaļ netiek atdoti. 

Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku sa-
rakstā. Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts slu-
dinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekš-
noteikumi. 

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

reģistrācijas termiņš; 
l nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie do-

kumenti; 
l rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpa-

šuma atsavināšanas izsoles noteikumiem.
Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu ek-

semplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms izso-
les sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles notei-
kumiem. 

Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas
numuru. 

Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo īpa-
šumu. Uzziņas pa tālr.22029315. 

Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam
izpaust jebkādas ziņas par reģistrētajiem izsoles dalīb-
niekiem. 

Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles sek-

retāram (protokolistam) reģistrācijas apliecību, uz kuras
pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka reģistrācijas kar-
tīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstī-
tajam kārtas numuram. 

Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli iero-
das ne mazāk kā divi dalībnieki, kuri reģistrēti noteikta-
jā kārtībā. 

Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vai-
rākiem reģistrētajiem dalībniekiem, izsoles vadītājs izso-
li atliek uz 15 minūtēm, bet pēc tam objektu piedāvā pirkt
vienīgajam izsoles dalībniekam, ja tas pārsola izsoles no-
sacīto cenu. 

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

Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas
kartīti ar numuru. Katrs šāds solījums ir dalībnieka ap-
liecinājums, ka viņš palielina izsolāmā objekta cenu par
noteikto cenas pieauguma apmēru EUR 30.00. Ja neviens
no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepārsola, izsoles
vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto augstāko cenu
un fiksē to ar āmura piesitienu. 

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

Dalībnieks, kas, nosolījis visaugstāko cenu izsolē, tiek
ierakstīts izsoles protokolā, kurā norāda dalībnieka juri-
diskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs un no-
solītā cena;

fiziskas personas: vārds, uzvārds, personas kods un no-
solītā cena. 

Pircējs, kas, konkrētam objektam nosolījis pēdējo aug-
stāko cenu, izsoles vietā nekavējoties ar savu parakstu ap-
liecina, ka protokolā norādītā cena atbilst tai, ko viņš ir no-
solījis. 

Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet neparak-
stās protokolā, uzskatāms par atteikušos no nosolītā ob-
jekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija ir tie-
sīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un
viņam netiek atmaksāta dalības maksa un drošības nau-
da. Tad Mantas atsavināšanas komisija pēdējam pārsolī-
tājam pircējam piedāvā atsavināmo nekustamo īpašumu
par viņa nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo
nekustamo īpašumu pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vai-
rāki dalībnieki, izsoli nekavējoties atkārto no pirmspēdē-
jās augstākās cenas. 

Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpa-
šuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles da-
lībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. 

Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks,
kurš nosolījis nekustamā īpašuma objektu, saņem rēķinu
samaksas veikšanai. 

Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēgšanai. 
Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles no-

sacīto cenu vai arī izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko
cenu, 7 dienu laikā pēc izsoles nav iesniedzis Mantas at-
savināšanas komisijai bankas dokumentus par to, ka at-
tiecīgie norēķini ir nokārtoti, viņš zaudē tiesības uz atsa-
vināmo nekustamā īpašuma objektu. Reģistrācijas node-
va un drošības nauda attiecīgajam dalībniekam netiek at-
maksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu
piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolī-
to cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko
cenu. 

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



5

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

Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu par kon-
krētu objektu, 7 dienu laikā kopš izsoles jāpārskaita star-
pība starp nosolīto cenu un iemaksāto drošības naudu
Aknīstes novada pašvaldības norēķinu kontā. 

Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles ap-
stiprina Mantas atsavināšanas        komisija. 

Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome nā-
kamajā domes sēdē pēc tam, kad saņemts bankas doku-
ments, kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto ne-
kustamo īpašumu. 

Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, pēc
iemaksas veikšanas atsakās parakstīt pirkuma līgumu, kurš
sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta izsoles noteikumiem,
viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. Reģistrācijas no-
deva un drošības nauda šādam dalībniekam netiek at-
maksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu
piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolī-
to cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko
cenu. 

Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods, at-
kāpšanās no līguma u.tml.) par tā nepildīšanu. Pirkuma
līgums nekustamā objekta nosolītājam jāparaksta 7 (sep-
tiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas do-
mes sēdes.

Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem
Aknīstes novada pašvaldības Mantas atsavināšanas ko-
misija. Sūdzības par Mantas atsavināšanas komisijas dar-
bību iesniedzamas Aknīstes novada domē 3 darba dienu
laikā no izsoles dienas Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes no-
vadā, LV-5208. 

Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles no-
teikumiem un saņemt sīkāku informāciju par atsavināmo
nekustamo īpašumu Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas
ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2017.gada 4.septem-
bra līdz 2017.gada 20.oktobrim darbdienās no 8.00 līdz 12.00
un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 12.00 un
no 12.30 līdz 14.30. Tālrunis uzziņām: 28685224. 

Izsole notiks 2017.gada 24.oktobrī plkst. 9:00, Aknīstes
novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes
novadā, LV-5208.

Mantas atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja: 
Komisijas locekļi:
Komisijas sekretāre:                                            

Ar izsoles noteikumiem iepazinušies: 
________________________      _________________________

(izsoles dalībnieks)                   (paraksts, datums)
________________________      ________________________

(izsoles dalībnieks)                   (paraksts, datums)

APSTIPRINĀTI

Aknīstes novada domes sēdē                                                                
2017.gada 28.jūnijā (prot. Nr.12, 11.#)

GROZĪJUMI
Aknīstes novada domes sēdē                                                                

2017.gada 30.augustā (protokols Nr.15, …..#)

Aknīstes novada domes 
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 3/2017

„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā 
esošo dzīvokļu Augšzemes ielā 8, dzīvoklis Nr.1
un dzīvoklis Nr.2, Aknīstē, Aknīstes novadā, 

atsavināšanu”

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

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

7, Aknīste, Aknīstes novads.
Izsoles laiks: 2017.gada 24.oktobrī plkst.10:00.
Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas at-

savināšanas komisija.
Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošie nekusta-

mie īpašumi (dzīvokļi):
Augšzemes ielā 8, dzīvoklis Nr.1, Aknīste, Aknīstes no-

vads, kadastra Nr. 56059000033, ar kopējo platību 25,5 m2,
kas sastāv no 255/2415 kopīpašuma domājamās daļas no
daudzdzīvokļu mājas un no zemes. Nekustamā īpašuma
(dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR 746,03 (septiņi simti čet-
rdesmit seši euro 03 centi);

Augšzemes ielā 8, dzīvoklis Nr.2, kadastra Nr.
56059000034, ar kopējo platību 34 m2, kas sastāv no 340/2415
kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un
no zemes. Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir
EUR 906,03 (deviņi simti seši euro 03 centi)

Nekustamo īpašumu objektu izsoli sāk ar nekustamo īpa-
šumu Augšzemes ielā 8, dzīvoklis Nr.1 izsoles objekta no-

teikto nosacīto cenu.
Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt iz-

soles objektus dabā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00,
piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš sazinoties ar kon-
taktpersonu pa tālruni 28685224.

Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 30.00
(trīsdesmit euro 00 centi).

Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā.
Izsoles dalībniekiem jāreģistrējas Aknīstes novada pa-

švaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, laikrakstā
„Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada pašvaldības in-
terneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā termiņā, ie-
priekš samaksājot drošības naudu 10 % apmērā no izso-
lāmā nekustamā īpašuma objekta nosacītās cenas un re-
ģistrācijas nodevu EUR 14,23 (četrpadsmit euro 23 cen-
ti). Drošības nauda un reģistrācijas nodeva uzskatāma par
iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles
noteikumos norādītajā bankas kontā.

Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies viens
pretendents, nekustamais īpašums tiks pārdots vienīga-
jam pretendentam, ja viņš pārsolīs izsoles objekta nosacī-
to cenu.

Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bezskaidras
naudas pārskaitījumu Aknīstes novada pašvaldības, re-
ģistrācijas Nr.90000026441 A/S „SEB banka” bankas kon-
tā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas kods UN-
LALV2X. Vai arī Aknīstes novada pašvaldības kasē, skaid-
ras naudas norēķinu veidā.

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

Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta nekusta-
mā īpašuma pirkuma maksā. 

Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties iz-
solē, var pieteikties Aknīstes novada pašvaldībā līdz
2017.gada 20.oktobrim darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un
no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30. 

Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai pieda-
lītos izsolē, nekustamā īpašuma pirkšanai jāiesniedz
Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi dokumenti: 

Fiziskām personām: 
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Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vē-
lēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā
ar šiem izsoles noteikumiem; 

jāuzrāda pase; 
dokuments par drošības naudas iemaksu; 
dokuments par reģistrācijas maksas samaksu. 
Juridiskām personām: 
Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vē-

lēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā
ar šiem izsoles noteikumiem; 

dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks) vai
attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpa-
šuma iegādi; 

apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) kopiju vai iz-
raksts par pārvaldes institūciju amatpersonu) kompeten-
ces apjomu; 

kvīts par drošības naudas samaksu; 
kvīts par izsoles reģistrācijas maksas samaksu; 
noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juridisko

personu izsolē (uzrādot pasi). 
Ja nepieciešams, no attiecīgā valsts reģistra Mantas at-

savināšanas komisija var pieprasīt zvērināta revidenta vai
licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās personas gada
pārskatu. 

Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam
atpakaļ netiek atdoti. 

Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku sa-
rakstā. Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts slu-
dinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekš-
noteikumi. 

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

ģistrācijas termiņš;
nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie do-

kumenti; 
rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpašu-

ma atsavināšanas izsoles noteikumiem.
Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu ek-

semplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms izso-
les sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles notei-
kumiem. 

Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas
numuru. 

Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo īpa-
šumu. Uzziņas pa tālr. 28685224. 

Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam
izpaust jebkādas ziņas par reģistrētajiem izsoles dalīb-
niekiem. 

Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles sek-
retāram (protokolistam) reģistrācijas apliecību, uz kuras
pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka reģistrācijas kar-
tīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstī-
tajam kārtas numuram. 

Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli iero-
das ne mazāk kā divi dalībnieki, kuri reģistrēti noteikta-
jā kārtībā. 

Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vai-
rākiem reģistrētajiem dalībniekiem, izsoles vadītājs izso-
li atliek uz 15 minūtēm, bet pēc tam objektu piedāvā pirkt
vienīgajam izsoles dalībniekam, ja tas pārsola izsoles no-
sacīto cenu.

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

Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas
kartīti ar numuru. Katrs šāds solījums ir dalībnieka ap-
liecinājums, ka viņš palielina izsolāmā objekta cenu par
noteikto cenas pieauguma apmēru EUR 30.00. Ja neviens
no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepārsola, izsoles

vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto augstāko cenu
un fiksē to ar āmura piesitienu. 

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

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

juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs
un nosolītā cena; 

fiziskas personas: vārds, uzvārds, personas kods un no-
solītā cena. 

Pircējs, kas, konkrētam objektam nosolījis pēdējo aug-
stāko cenu, izsoles vietā nekavējoties ar savu parakstu ap-
liecina, ka protokolā norādītā cena atbilst tai, ko viņš ir no-
solījis. 

Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet neparak-
stās protokolā, uzskatāms par atteikušos no nosolītā ob-
jekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija ir tie-
sīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un
viņam netiek atmaksāta dalības maksa un drošības nau-
da. Tad Mantas atsavināšanas komisija pēdējam pārsolī-
tājam pircējam piedāvā atsavināmo nekustamo īpašumu
par viņa nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo
nekustamo īpašumu pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vai-
rāki dalībnieki, izsoli nekavējoties atkārto no pirmspēdē-
jās augstākās cenas. 

Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpa-
šuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles da-
lībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. 

Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks,
kurš nosolījis nekustamā īpašuma objektu, saņem rēķinu
samaksas veikšanai. 

Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēgšanai. 
Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles no-

sacīto cenu vai arī izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko
cenu, 7 dienu laikā pēc izsoles nav iesniedzis Mantas at-
savināšanas komisijai bankas dokumentus par to, ka at-
tiecīgie norēķini ir nokārtoti, viņš zaudē tiesības uz atsa-
vināmo nekustamā īpašuma objektu. Reģistrācijas node-
va un drošības nauda attiecīgajam dalībniekam netiek at-
maksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu
piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolī-
to cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko
cenu. 

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

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

Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu par kon-
krētu objektu, 7 dienu laikā kopš izsoles jāpārskaita star-
pība starp nosolīto cenu un iemaksāto drošības naudu
Aknīstes novada pašvaldības norēķinu kontā. 

Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles ap-
stiprina Mantas atsavināšanas komisija. 

Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome nā-
kamajā domes sēdē pēc tam, kad saņemts bankas doku-
ments, kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto ne-
kustamo īpašumu. 

Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, pēc
iemaksas veikšanas atsakās parakstīt pirkuma līgumu, kurš
sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta izsoles noteikumiem,
viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. Reģistrācijas no-
deva un drošības nauda šādam dalībniekam netiek at-
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maksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu
piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolī-
to cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko
cenu. 

Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods, at-
kāpšanās no līguma u.tml.) par tā nepildīšanu. Pirkuma
līgums nekustamā objekta nosolītājam jāparaksta 7 (sep-
tiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem
Aknīstes novada pašvaldības Mantas atsavināšanas ko-
misija. Sūdzības par Mantas atsavināšanas komisijas dar-
bību iesniedzamas Aknīstes novada domē 3 darba dienu
laikā no izsoles dienas Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes no-
vadā, LV-5208. 

Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles no-
teikumiem un saņemt sīkāku informāciju par atsavināmo
nekustamo īpašumu Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas

ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2017.gada 4.septem-
bra līdz 2017.gada 20.oktobrim darbdienās no 8.00 līdz 12.00
un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 12.00 un
no 12.30 līdz 14.30. Tālrunis uzziņām: 28685224. 

Izsole notiks 2017.gada 24.oktobrī plkst. 10:00, Aknīstes
novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes
novadā, LV-5208.

Mantas atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja: 
Komisijas locekļi:
Komisijas sekretāre:                                            

Ar izsoles noteikumiem iepazinušies: 
________________________      _________________________

(izsoles dalībnieks)                   (paraksts, datums)
________________________      ________________________

(izsoles dalībnieks)                   (paraksts, datums)

v  v  v

Aknīstes
novada

deputātu
kontakti 

un
pieņemšanas

laiki

v  v  v

Vija Dzene

Domes 
priekšs d t ja, 

Finanšu 
komitejas pr-ja

tel. 65237750,  
29205425 vija.dzene@inbox.lv

Apmekl t ju pie emšanas 
laiks: 

Pirmdien- 

13.00-17.00,

J nis 
Vanags

Domes 
priekšs d t jas 
vietnieks

tel. 29378994     janis.buve@gmail.com

Apmekl t ju pie emšanas 
laiks: 

Otrdien 
8.00-12.00; 
12.30-17.00

Skaidr te 
Pud ne 

 
Deput te tel. 29352391 s.pudane@gmail.com 

Apmekl t ju pie emšanas 
laiks: 

 katru darba dienu no pl. 10.00 
- 12.00, par konkr tu tikšan s 
vietu un laiku iepriekš 
vienojoties pa 
t lruni+37129352391.S dz bas, 
ierosin jumus rakstiet uz e-
pastu 

s.pudane@gmail.com  
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Aktuāla informācija lauksaimniekiem
Valdība plūdu postījumu dēļ ir izsludinājusi ārkārtas situāciju

arī Aknīstes novadā. Tas nozīmē , ka lauksaimnieki, kuru sējumi
vai sagatavotā lopbarība ir cietusi no lietavām, var griezties pie lau-
ku konsultanta un aizpildīt speciālas veidlapas par plūdu radītiem
bojājumiem. Jāslēdz vienošanās ar konsultantu par  informācijas
iesniegšanu LAD.  Lauksaimnieks ar konsultantu vienojas par cie-
tušās platības apsekošanu dabā.  Tiks aizpildīta speciāli izstrādā-
ta veidlapa ar kultūras kodiem un bojātām platībām, ko parakstīs
īpašnieks vai pilnvarotā persona. Klāt tiks pievienota lauka fotog-
rāfija.

Ja situācija ir glābjama (ja labība nestāv ūdenī, ja nav savel-
drēta un graudi nedīgst vārpās, ja nav sapuvusi) tad jāizvērtē si-
tuācija nopietni, jo kompensācijas noteikti nebūs lielas.  Ja uz lau-
ka ir bojāti, vai atrodas  ūdenī graudaugu  atsevišķi pleķi, tad, lai
saņemtu kompensāciju, platība nevar būt mazāka par 0,3 ha.  

Sienu uzskaitīs tonnās-tas ir –to aprēķinās no sapuvušo un ūde-
nī atradušos rulonu skaita. Kompensāciju par siena ruloniem sa-
ņems tikai tās saimniecības kurām ir ganāmpulkā lopi.
Skābsiens netiks kompensēts.

Papildus tam no 16. oktobra LAD sāks avansa maksājumu iz-
maksas lielākā apjomā nekā sākotnēji tika paredzēts (70% vienotais
platību maksājums un 85% mazāk labvēlīgo apvidu maksājums
un bioloģiskie maksājumi).

Lauksaimnieki uz kompensāciju var pieteikties līdz 2. oktobrim. 
Sīkāka informācija un jautājumi  pie lauku attīstības kon-

sultantes Irēnas Butkus  25649618

Lauksaimniekiem

Aija 
Kurkliete 

 
Deput te tel. 26318580 aa68@inbox.lv  

Apmekl t ju pie emšanas 
laiks: 

katra m neša otr  otrdiena no 
pl. 9.00-10.00 domes z l  

Sandra 
V rslav ne 

 

Deput te 

 
tel. 28313772 sandra.varslavane@inbox.lv 

Apmekl t ju pie emšanas 
laiks: 

katra m neša otr  trešdiena no 
pl. 15.00-16.00 domes z l  

Santa 
Curikova 

 

  

Deput te 

 
 

 

tel. 25610752 viesunamsliepas@inbox.lv  

  

In rs 
m ns 

 

Deput ts tel. 22023997 inars.camans@inbox.lv 

Apmekl t ju pie emšanas 
laiks:  

katra m neša otr  otrdiena no 
pl. 9.00-10.00 Ancen  

Viktors 
Žukovskis Deput ts tel.29441918 vzukovskis@inbox.lv

 Apmekl t ju pie emšanas 
laiks: 

 katra m neša otr  otrdiena no 
pl. 9.00-10.00 domes z l  

 

Normunds 
Zari š Deput ts tel. 29322637 normunds.zarins70@gmail.com 

  

  

 

15. septembris
l ir termiņš, kad jābūt noganītiem vai nopļau-

tiem un novāktiem zālājiem; 
l ir termiņš, kad nezālēm aramzemē jābūt ap-

karotām un augiem, t.sk., 
l zaļmēslojumam jābūt iestrādātam augsnē; 
l ir termiņš, kad jābūt nopļautai zālei, kas aug

ilggadīgo stādījumu platībās.Turpinās pieteikša-
nās pasākumā „Riska pārvaldība“. Atbalsts līdz
65% apmērā no apdrošināšanas polises iegādes iz-
devumiem par dzīvnieku, sējumu un stādījumu pla-
tību apdrošināšanu.

1.oktobris 
Datums, līdz kuram jānokuļ zālāji sēklaudzē-

šanai, kas kārtējā gadā ir pieteikti lauku apska-
tei VAAD, ja vēlāties saņemt  BSA par sertificē-
tu stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām.

20.novembris 
Datums, līdz kuram pašvaldībām tiek nodoti

dati par lauksaimnicības zemes (LIZ) apsekoša-
nu

LAD apkopo iegūto informāciju un datus par ne-
apstrādātajām LIZ platībām, un līdz 20.novembrim
iesniedz vietējām pašvaldībām nekustamā īpašuma
nodokļa papildlikmes aprēķināšanai.

Lauku attīstības konsultante I.Butkus
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Aknīstes novada pašvaldība node-
vusi bēŗniem lietošanā projektu Nr. 16-
05-AL24-A019.2203-000001 “Veidosim
nākotni bērniem”. Tā ietvaros pirm-
sskolas izglītības iestādes „Bitīte” te-
ritorijā Aknīstē, Skolas ielā 16A ir uz-
stādīti 6 objekti – divi rotaļu kompleksi
- „Kuģis” un „BL05 15 003” un četras
atsperšūpoles - skūtera, spāres, suņa,
žirafes formā. Projekta kopējās iz-
maksas ir 10 883,95 EUR, no kurām
Eiropas Lauksaimniecības fonda lau-
ku attīstībai finansējums ir 9795,55
EUR un pašvaldības līdzfinansējums
1088,40 EUR. Plānotos bērnu rotaļu
laukuma aprīkojuma uzstādīšanas būv-
darbus veica SIA “MK Dizains”.

Atklāšanas pasākums iesākās ar
muzikālu priekšnesumu. Turpinājumā
PII „Bitīte“ metodiķe Sandra Plikša pa-
teicās visiem, kuri piedalījās projektā
- no idejas līdz īstenošanai. Tad seko-
ja svinīga lentas griešna, kura tika uz-
ticēta Aknīstes novada domes priekš-
sēdētajai Vijai Dzenei un domes
priekšsēdētājas vietniekam Jānim
Vanagam. Bērniem un visiem klāte-
sošajiem patiess prieks, ka mazajiem
aknīstiešiem pamazām sāk piepildīties
sapnis par jaunu rotaļu laukumu. 

Sabiedrisko attiecību speciāliste
L. Prande

Rotaļu laukuma atklāšana pie PII „Bitīte“

Aizvadīts pasākums
“Vedējs -2017”

17. augustā Biržu Tautas namā norisinājās gadskārtē-
jais biedrības “Lauku partnerība Sēlija” organizētais ra-
došais konkurss “Vedējs 2017”. Tā mērķis ir rosināt „Lauku
partnerības Sēlija” teritorijas lauku ļaudis teikt labus vār-
dus par sava pagasta ļaudīm, kaimiņiem, kuri ir aplieci-
nājuši piederību laukiem ar izpalīdzību, labo sirdi un op-
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timismu. Šogad tika iesniegti 11 apraksti. Stāstu varoņi
ir cilvēki, kuri ir mums līdzās, bet viņos ir kaut kas īpašs,
kas liek pamanīt un novērtēt.  Šogad svinīgais pasākums
notika Biržu tautas namā. Tajā piedalījās aprakstu auto-
ri un varoņi, novadu, pagastu pārstāvji un draugi, kuri pa-
teicību Vedējiem un Rakstītājiem izteica ar ziediem.
Pasākumu vadīja Lauku partnerības Sēlija administratī-
vā vadītāja Skaidrīte Medvecka un valdes loceklis Jānis
Subatiņš. Katrs Vedējs saņēma tradicionālo Vedēja balvu-
lukturīti, kas simbolizē gaismas turpinājumu. No Aknīstes
novada Vedēji ir Ilona Vagale,  Marija Miglāne, Valdis
Kalnietis Juris un Jānis Popoviči. 

Pasākumā tika atzīmēti arī čaklākie rakstītāji. Aknīstes
novadā darbīgos cilvēkus pamana un ar labajiem vārdiem
neskopojas Lidija Drozdovska, Daina Miezāne, Veronika
Pliska un nu jau aizsaulē aizgājušais Guntars Geida. Svētku
noskaņu radīja Kreicburgas Ziķeri un Vita Talla
Malceniece.

L. Prande

Aknīstes novads vēsturiski ir bijis bagāts ar visdažādāko
kultūras mantojumu – tautas tērpiem, cimdiem un arī ar
mūsu mājokļu arhitektonisko veidojumu (dekoratīviem kok-
griezumiem māju apdarēs, pildiņu durvīm, slēģotiem lo-
giem utt.). Visiem zināmajos „Latvju rakstu” 3 sējumos mūsu
novada īpašās vērtības ir tikušas rādītas kā Latvijai rak-
sturīgo etnogrāfisko iezīmju paraugs – piemēram, Jāņa
Indāna (Gārsenes pagastā) dzīvojamās mājas rotājošie kok-
griezumi un kokamatniecības darbi.

Mūsdienās visas Latvijas, arī mūsu novada iedzīvotā-
ji, mēdz aktīvi remontēt savus mājokļus, veidot piebūves,
apšūt māju fasādes utt., darīt visu, lai dzīvošana būtu es-
tētiska un mūsdienām atbilstoša. Šāda cilvēku rīcība ir sa-
protama un veicināma. Tomēr  fakts, ka modernizējot savu
dzīvesvietu, tiek pazaudēts vēsturiskais „smeķis”,  ir ne-
noliedzams. 

Tamdēļ Aknīstes Novadpētniecības muzejs lūdz ikvie-
nu no Aknīstes novada iedzīvotājiem (uzsveru, ka tiek uz-
runāti visi – gan gārsenieši, gan asarieši, gan aknīstieši,
gan ciemos dzīvojošie) paskatīties uz savām mājām ar ci-
tādām acīm un novērtēt šādas lietas - 

Vai mājai (arī saimniecības ēkām) ir: logu slēģi, kāda ir
logu aizvēršanas sistēma (krampītis? tapiņas?), kādas ir
durvis, durvju rokturis, vai māja ir guļbaļķu vai stāvbū-
ve, varbūt tajā ir manteļskurstenis, kādā paņēmienā ir sa-
laisti guļbaļķu pakši, vai ir veranda, vai spāru gali ir de-
koratīvi veidoti, varbūt Jums ir velvēts pagrabs utt. Tātad
aicinu paskatīties uz jebko Jūsu mājā, kas ir palicis no ve-

cajiem laikiem un vēl nav pārbūvēts vai aizklāts ar mūs-
dienu būvmateriāliem. Turklāt aicinu pāršķirt savus foto
albūmus – varbūt tajos ir bildes, kurās redzama mājas cel-
tniecība, der arī jebkāda pasākuma foto, kurā fonā labi re-
dzama māja.

Dodiet ziņu par savās mājās esošajām vēsturiskajām ar-
hitektūras liecībām – nofotografējiet gan māju kopumā, gan
atsevišķi detaļas (slēģus, spāru galus utt.), ja iespējams,
pārfotografējiet vecās fotogrāfijas, kur redzama Jūsu māja
un norādot mājvārdu un tās adresi sūtiet uz e-pastu: mu-
zejs@akniste.lv . Ja esat ar mieru muzejam dāvināt māju
oriģinālfotogrāfijas vai Jums nav iespējas pašiem savas mā-
jas nofotografēt vai iegūt veco fotogrāfiju digitālās versi-
jas, tad droši zvaniet uz tālruni 26436978 (Līga
Jaujeniece), un mēs vienosimies par iespējamo laiku satikties
Jūsu mājvietā. 

Pat salīdzinot kaut vai pirms 2 gadiem fotografētu ie-
las apbūvi vai atsevišķas mājas, nākas secināt, ka pārmaiņas
ir nemitīgas un ik dienu mēs zaudējam to vēsturisko ska-
tu, kas ir bijis skatāms mūsu priekštečiem, tamdēļ aicinu
Jūs būt atsaucīgiem šīs idejas – dokumentāli saglabāt
Aknīstes novada arhitektūras mantojumu, atbalstītājiem.

Vēlos piebilst, ka ievērība ir vērsta uz visām mājām, ne
tikai uz tādām, kas ir unikāli vēsturiski saglabātas. Pat
visvienkāršākajā mājā ir atrodamas kādas īpašas iezīmes,
ko mēs vairs mūsdienās neatkārtosim. 

Līga Jaujeniece,
Aknīstes Novadpētniecības muzeja vadītāja

Par arhitektūras mantojuma saglabāšanu

Tālu prom no dzimtajām vietām,
kur palikušas bērnības takas un jau-
nības atmiņas, mūžībā devusies
Guna Kakstāne(Purene)28.10.1926-
18.03.2017. 

Guna vai Gunīte, kā viņu sauca
bērnībā, piedzima Jāņa un Martas pu-
renu Ģimenē Gārsenes pilī. Tēvs-
viens no pirmā zemnieku kooperatī-
va organizatoriem- rosināja pa jau-
nam saimniekot muižas zemēs, bet
neguva atsaucību. Pieaugušo liktens
Gunu neskar. Vērojot vienaudžus,
meitēns cenšas iekļauties savas sa-
biedrības vidē. Gunai ir tikai četri

gadi, kad viņa nolemj, tāpat kā citi, doties uz skolu. Somas
vietā ņem padusē avīzi un iet pa Pruņķēnu ceļu. Brauc
Baltmaņu onkulis un vaicā:”… uz kurieni, tad tu, Gunīt,
iesi?” “Uz skolu!” mazā droši atbild. Onkuls sola aizvest,
bet pēc sarunas ratos, viņi tomēr atgriežas pilī. Uz skolu
Guna ies. Skološanos sāks vecajā skolā. Pagastā radusies
ideja par jaunas skolas izveidi pilī. Kad pārbūve pilī pa-
beigta, to atzinīgi novērtē valsts prezidents Kārlis Ulmanis,
viesojoties Gārsenē 1940. gada 2. jūnijā. Valstsvīra svētī-
ba paveiktajam izpaužas reālu valsts līdzekļu piešķirša-
nā par pils pielāgošanu skolai. 

Īpaši saviļņoti par tikšanos ar valsts prezidentu ir bēr-
ni. Mācījušies dziesmas un dzejoļus. Vēl nesen, tuvu sa-
vai 90 gadu jubilejai Guna precīzi skandēja šos dzejoļus,
atcerējās dziesmas. 

Avots ir izsīcis, bet atbalsis skan…
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Trīsdesmitajos gados Purenu ģimeni skar būtiskas pār-
maiņas. Vecāki pērk saimniecību un pārceļas uz Purenēm.
Saimniekošana nevedas. Tēvu joprojām nomāc bijušās ne-
veiksmes. Viņš aiziet no dzīves. 

Bet zeme grib būt kopjama. Padomdevēju netrūkst. Guna
nedomā atteikties no saimniekošanas savā saimniecībā, iz-
vēlas cerīgākos padomdevējus un iegūst labu ražu. Par grū-
to un sarežģīto darba gaitu sākumu kolhozā “Jaunais ceļš”
Guna stāsta autoru kolektīva veidotajā grāmatā “Gārsene
un Gārsenieši”. Gunu kolhoza valde izvēlas rēķinvedes dar-
bam. Profesija jāapgūst neklātienē. Pēc mātes lēmuma iz-
glītību turpinās Gunas māsa Laima. Cīniņš par kolektīvās
saimniecības izdevumiem un ieņēmumiem nonāk Gunas
rogās. Pamazām aug arī aprīkojums un kolhoznieku līdz-
dalība dažādos procesos. Zirga pajūgus nomaina automa-
šīnas. Pēc pirmās nopelnītās naudas uz banku viņi brauc
ar vienu no Petrašūna (atbildīgais par zirgkopību) skais-
tajiem, labi koptajiem zirgiem, kas s spīd pat melnbalta-
jās fotogrāfijās. Ziemā kamanas rotā kasiera Friča Spoles
kolhozam uzdāvinātais kamandeķis, kas pasargā braucē-
jus no sala.

Vēlāk, kad saimniecībā ir smagā automašīna, situācija
uzlabojas. Grāmatvede un priekšsēdētājs uz banku brauc
ar auto. No apsardzes viņi atteikušies ,jo Guna pamana,
ka piekšsēdim līdzi ir cirvītis. 

Guna nemaina jaunībā iegūto profesiju. Tā noder arī strā-
dājot Pļaviņu kaļķakmens karjerā, pēc tam Branku bēr-
nudārzā. Vīrs ir šoferis. Arī tā ir pieprasīta profesija. Pļaviņā
viņi nonāk laikā, kad pārspriedumi būt vai nebūt
Staburagam, skar katru. Vien Daugava mierina ar jaukām
peldvietām. 

Ģimenē uzaug meita Dita- mediķe, un divi mazbērni:
Māra un Mārtiņš.

Pēc gadiem Guna brīnīsies, ka meita un znots turpina
nopietni darboties deju kolektīvā “Ozolnieki”. Par to visu
un daudz ko citu jādomā, darot svarīgos pensionāres dar-
bus. 

Reiz, kad viņsaulē vēl nebija devies viņas Jānis, Guna
ieminējās, ka viņa, likteņa aicināta, vēlētos atgriezties
Gārsenē. Nu tas ir noticis grāmatā ”Gārsene un gārsenieši”.

Aina Švēde

Šogad „PureChokolate” spēlēs no
Aknīstes vidusskolas piedalījās 5 ko-
mandas. Viena meiteņu komanda un
četras zēnu komandas.

1. posms norisinājās Gulbenē, 2.
posms- Madonā. Fināls pirmo reizi
Ogres stadionā, kurā piedalījās 113 la-
bākās volejbola komandas. No Aknīstes
vidusskolas audzēkņiem četras ko-
mandas tika uz finālsacensībām. Tas
ir liels gods, ja kāda komanda tiek uz
finālsacensībām.  Finālsacensībām tiek
5 labākās komandas katrā vecuma gru-
pā no Kurzemes posmiem un 5 labā-
kās no Latgales posmiem.

Katra posma sacensībās audzēkņi,
kuri izcīnījuši godalgotas vietas tika ap-
balvoti ar diplomiem un balvām.

Finālsacensībās mūsu meiteņu ko-
manda, kurā spēlēja-Karlīna Pore,
Alīna Ieva Vanaga, Krista Kristiāna
Grigas, Paula Buiķe ieguva sudraba
medaļas, diplomus, balvas, ko pa-
sniedza LVF prezidents A. Sausnītis.

Mazie zēni, kurā spēlēja-
Intars Tabunovs, Agnis Jonāns,
Toms Mārāns, Kristers Kalniņš
ierindojās 4. vietā.

C grupas zēni- Toms
Mežaraups, Kristiāns Jānis
Tīsis, Lauris Zaičenkovs, Andis
Skrodis izcīnīja 9. vietu.

F grupas zēni- Kārlis Griška,
Jānis Žukovskis, Krišjānis
Miglāns, Andis Pāvulāns iegu-
va 7. vietu.

C2 grupas zēni - Krišjānis
Harijs Porietis, Roberts Bobrovs,
Andis Zaičenkovs, Ivo Moldāns
piedalījās abos posmos, taču tia-
ki nedaudz pietrūka līdz finālam,
jo šajā vecuma grupā lielākais
komandu skaits.

Gribu pateikt lielu paldies ve-
cākiem par atbalstu un saprat-
ni, paldies Aknīstes novada do-
mei par transportu, paldies
Sēlijas sporta skolas vadībai par

līdzfinansējumu.
Īpašu paldies gribu teikt Agrim

Jonānam, kurš ar savu automašīnu no-
gādāja mazo zēnu komandu vērot 19.
augusta Eiropas čempionātu pludma-
les volejbolā, jo tika iegūtas brīvbiļetes
par 2. posmu Madonā, izcīnīto 2. vietu.

Uz tikšanos 1. septembrī Aknīstes vi-
dusskolā. Novēlu audzēkņiem turpināt
iesākto dabu, lai cik tas būtu grūti, sa-
sniegt augstus mērķus, vecākiem- iz-
turību, veiksmi, sapratni.

Lai veiksmīgs visiem ir šis mācību
gads!

Ar cieņu, trenere- Olita Treine

Vasaras volejbola sasniegumi Sēlijas sporta skolā
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1. Robertsa, Nora.  Kad saulriets noskūpsta debesis: ro-
māns

2. Simuka, Salla.  Sirdsmāsas : piedzīvojums citā pasaulē
3. Ulberga, Kristīne.  Tur : romāns. Romāna darbība no-

tiek astoņdesmitajos gados Latvijā, kad gaisā ir jaušamas
pārmaiņas, bet padomju režīms joprojām strādā pret cil-
vēkiem un viņu iespējām. Ir aizliegts pulcēties un darīt to,
kas sirdij tuvs, bet neatbilstīgs padomju ideoloģijai. Darbā
ir vairākas paralēlas sižeta līnijas. Vēsturiskais romāns vēs-
ta par teritoriju, kur pagājušā gadsimta astoņdesmitajos
gados - okupācijas stagnācijas zenītā - bija iespējams uz-
turēties ikvienam. Ja vien cilvēks spēja izdarīt izvēli.
Alternatīvā dzīve kā brīvības ilūzija, iekšējā dzīve - kā brī-
vības slēdzene. Grāmata nerotaļājas ar laikmeta ainiņām
un butaforiju, bet ietiecas cilvēka pamatos, būtībā.

4. Osendovskis, Antonijs Ferdinands.  Cilvēku, zvēru un
dievu zemē : jāšus cauri Centrālajai Āzijai

5. Boida, Hilarija.  Kad tu atkal nāksi : [romāns]
6. Solomone, Enija. Solomone, Enija.  Kur laime mīt: ro-

māns
7. Kellija, Ketija.  Tikai starp māsām : [romāns]
8. Bjorks, Samuels.  Pūce vienmēr medī naktī: detek-

tīvromāns
9. Pataki, Elisone. Pataki, Elisone.  Sisi: impērijas vald-

niece : [vēsturisks romāns]
10. Rūnija, Dženija.  Sarkanā Džoana : romāns
11. Simses, Mērija.  Mīlestības un gramatikas likumi:

romāns
12. Viegliņa, Gaļina, 1947-.  Rainis un viņa mātes : biog-

rāfisks romāns - Grāmata ir biogrāfisks romāns par kon-
krētu cilvēku dzīvēm — Raiņa māti Dārtu un vecāko māsu
Līzi. Grāmatas uzdevums ir rosināt lasītājus ieskatīties
Raiņa tuvo cilvēku dzīves takās, sākot no Vecumnieku no-
vada Bārbeles, Valles, Vecumniekiem un Stelpes līdz pat
Vitebskai. Šīs grāmatas stiprā puse – atrastie, izpētītie fak-
ti, sejas, stāsti, dziesmas, sen pagājušās dzīves apstākļi,
paražas, detaļas, kurām gribas ticēt.

13. Auziņš, Arnolds, 1931-.  Bīstama līdzība : romāns
- Padomju laika literatūrā populāra bija šķiru cīņa.
Bagātnieki lielākoties tika attēloti negatīvi. Patiesība ir
daudz sarežģītāka. Muižnieks spēj būt arī cilvēcisks, un zem-
nieki spītīgi. No vēstures zināms par kungu pirmās nakts

tiesībām, bet romānā „Bīstamā līdzība“ notikumi samez-
glojas, kad jaunā un kaislīgā baronese sagrēko ar vienkāršu
lauku puisi. Liktenis saved kopā abus pusbrāļus Otrā pa-
saules karā. Romāna darbība aptver plašu laika posmu –
no 19. gadsimta līdz trešās Atmodas gadiem, kad Puravas
ļaudis gaida ierodamies ciemos barona fon Rozenblata pēc-
teci no Vācijas.

14. Žerebcova, Poļina.  Smalkais sudraba pavediens :
33 stāsti no Čečenijas dienasgrāmatas

15. Streleckis, Džons.  Kafejnīca Kāpēc : iedvesmojošs
stāsts par dzīves

Bērnu un jauniešu literatūra
1. Pontī, Klods.  Cālēns Blēzs un Dzimiņas Dīnas forti
2. Jakubovska, Māra.  Meža detektīvs : pasaka
3. Vāģi. Zelta stāstu grāmata : par Zibens Makvīna un

viņa draugu piedzīvojumiem
4. Runcis zābakos: stāsti bērniem
5. Sarkangalvīte: stāsti bērniem
6. Rasela, Reičela Renē.  Nikijas dienasgrāmata
7. Glovers, Deivids.  Labirintu pils : matemātiskās mīk-

las par ģeometriskām figūrām un mēriem
8. Glovers, Deivids.  Noslēpumu ala : matemātisko ap-

rēķinu noslēpumi
9. Troļļi: stāsti bērniem
10. Vāģi 3: stāsti bērniem
11. Vāģi 3: kinostāsts

NOVADA BIBLIOTĒKU DEPOZITĀRIJA
JAUNIEGUVUMI augustā

Мартова, Людмила. Высоко над страхом : [роман]
Колычев, Владимир, 1968-. С двумя сразу
Полякова, Татьяна. Змей-соблазнитель : роман
Леонов, Николай, 1933-1999. Смертьнавзлетнойполосе
Володарская, Ольга, 1974-. Ответпередвысшимсудом

: [роман]
Самаров, Сергей, 1952-. Стекляннаяловушка : [роман]
Абдуллаев, Чингиз, 1959-. Обычай умирать : [роман]
Хиберлин, Джулия. Янтарные цветы : [роман]
Делейни, Дж. П. Предшественница[Текст] : [роман: 18+]
Торджуссен, Мэри. Пропавший [Текст] : [роман : 16+]
Марсонс, Анжела. Притворись мертвым : [роман]
Родс, Кейт. Убивая ангелов

V.Ancīša Aknīstes bibliotēkas
jaunieguvumi augustā

Gārsenes takām-20

“Ir jābūt tādai vietai, kurā tu atnāc rūpju pilns
un pēkšņi – sirds iesāpas no skaistuma”.

Šos Imanta Ziedoņa vārdus varētu atkārtot ikreiz stai-

gājot pa dabas un cilvēku vareno kopdarbu- Gārsenes ta-
kām. Šī gada 16. septembrī Gārsenes pils administrācija
un kultūras darbinieki aicina visus interesentus uz plašu
programmu, lai atzīmētu Gārsenes takām 20 gadu jubileju.

Plkst. 10.00 Gārsenes pagasta “Veikala” pagalmā  gār-
senieša Valda Kalnieša senlietu privātkolekcijas “Solis sen-
dienās” atklāšana. Valda hobijs vairāku gadu garumā ir
vākt tuvākas un tālākas vēstures liecības, lai tūristi ar in-
teresi aplūkotu mūsu senču darbarīkus, sadzīves priekš-
metus un fotogrāfijas.

Plkst. 11.00 “Lutaušu” takas sākumā tiks iestādīta vil-
kābele, kura turpmāk katru pavasari sārto ziedu krāšņu-
mā priecēs taku apmeklētājus. Turpinājumā pasākuma da-
lībniekiem būs iespēja gidu pavadībā izstaigāt takas, uz-
zināt par Gārsenes pils barona gaitām un baudīt dabas ne-
tveramo skaistumu.

No plkst. 13.00- 13.30 pie Gārsenes pils visi aicināti uz
Gārsenes barona Budberga smeķīgo virumu un pils Zilās
dāmas spēka dziru.

No plkst. 13.30 – 15.00 Gārsenes pils zālē virtuāla at-
miņu ekskursija pa Gārsenes takām, kuru papildinās gār-
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seniešu un atbalstītāju stāstījumi par  taku veidošanu, gidu
piedzīvojumiem no pirmssākumiem līdz jubilejas gadam. 

Visas dienas garumā Gārsenes pils verandā būs skatā-
ma Jēkabpils mākslas skolas Aknīstes filiāles audzēkņu
un mākslinieces Evas Jočas darbu izstāde.

Plkst. 17.00 Gārsenes kultūras namā uz koncertu ai-

cinās dziedošā Igauņu ģimene.
Esiet laipni aicināti izbaudīt pasākumiem piepildīto

dienu un izjust Gārsenes  burvību ar senatnes un dabas
pieskārienu.  

Sabiedrisko attiecību speciāliste L. Prande

Pateicība
glābējiem

ugunsgrēkā
“Cilvēks patiesi

kļūst par cilvēku,
kad viņš uzņemas
pilnu atbildību. Lai
kas viņš arī būtu, viņš
par to ir atbildīgs. Tā
ir pirmā drosmes iz-
pausme, vislielākā
drosme.”

Osho

Šī gada 24.augus-
tā ugunsgrēks bija
izcēlies Aknīstes no-
vada Gārsenes pa-
gastā, kur 200m2 pla-
tībā dega vienstāva
dzīvojamā māja.

Pateicība  Valsts
ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta
Aknīstes posteņa glā-
bējiem, kuri ieradās
ļoti operatīvi un pro-
fesionāli spēja no-
dzēst ugunsgrēku.
Īpaša pateicība glā-
bējam Ģirtam
Elksnim, kurš, atro-
doties  brīvdienā,
brīvprātīgi, pielietojot
profesionālās iema-
ņas piedalījās nelai-
mes seku likvidēša-
nā.  Kā arī pateicība
brīvprātīgajam
ugunsdzēsējam
Egonam Tunķelim,
kurš glābšanas dar-
bos nežēloja savas sa-
imniecības tehniku
un ātri noorganizēja
glābšanas darbus.

Lai viņiem spēks
un izturība šajā sma-
gajā darbā!
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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@akniste.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”. 

Vienkārši vārdi, 
Vienkāršas domas, 
Laimei jau nevajag sarežģīt lomas. 
Vienkārši mīlēt šo dzīvi, šo dienu, 
Mīlēt šai ikdienā brīdi ikvienu... 

( I. Tora )
Augustā nozīmīgas
jubilejas svinēja
Deksnis Aivars
Kumačova Ilona
Petrokiene Valentīna
Brūvere Ligita
Korsietis Aivars
Sinkevičūte Marīte
Valtere Indra
Aizkārklis Valdis
Brakovskis Jānis
Freimane Maiga
Krasovska Janina
Arbidāne Aija
Mežaraupe Skaidrīte
Sala Olģerts
Bīriņš Voldemārs

a

Dzīve ir pilna mazām laimītēm,
Kas mēdz pārsteigt kā taurenītis 

uz rokas,
Uzmundrināt kā rīta kafija,
Reibināt un mierināt kā malks 

vīna,
Vienalga vai Tev pieder zelta 

zivtiņa,
Vai tikai zilas debesis.
Katra diena ir kā dāvana!

Sveicam augusta jubilāres
Ligitu Vecvagari
Annu Žindigu
Sandru Plikšu
Sarmīti Buholci

Biedrība „Manai mazpilsētai
Aknīstei“

Tāds dīvains klusums šodien 
priedēs,

Tur dzenis serdei laukā sāpi kaļ...
Bet brūci sirdī putnēns 

nesadziedēs,
Nav spēka dzīvību griezt atpakaļ.

(Vējāns)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
tuviniekiem, 

Valdi Lesinski
izvadot pēdējā gaitā.

Mednieku kolektīvs
“Aknīste”

Tai tālajā pļavā, kur atmiņas zied,
Tur mani jūs vienmēr satiksiet.

(I. Rudene)

Pieminēsim Aknīstes novada
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
Mūžībā aizgājušos:

Deksne Ārija 
20.11.1939   10.08.2017

Lesinskis Valdis 
09.12.1940   16.08.2017

Zagare-Zagurska Pranciška
03.06.1922    07.08.2017

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
tuviniekiem!

Aknīstes novada 
dzimtsarakstu nodaļa

Mēs nevaram sāpes Jums atņemt,
Mēs varam vienkārši būt līdzās…

Gunta,
Lai tēva gaišais  mīlestības 

starojums un stiprā pleca sajūta
vēl ilgi sargā Tevi!

Esam kopā un jūtam līdzi.

Aknīstes vidusskolas skolotāji –
pensionāri

Varavīksnes košās krāsas
Šodien katrā sirdī mīt,
Jo pie mums tu atnākusi
Esi, mazā, dvēselīt!
Atnākusi, iesējusi
Cerību, kam lielai augt,
Ka tu mūsu vidū spēsi,
Tā kā ozols plaukt,
Darot gaišas mūsu dienas,
Visu saviem smaidiem vīt,
Augot lielākam, bez ēnām,
Lai tavs ceļš ir, mazulīt!

Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa

Sveicam Aknīstes novada 
dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētos bērniņus: 

Armandu Elksni, 
Kārli Pakalnu 

un Emīlu Vasulu.

Kopā ar vecākiem 
priecājamies par viņu 

nākšanu pasaulē!
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