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â Piešķirt līdzekļus 1632,56 EUR pašvaldībai piedero-
šo dzīvokļu Augšzemes ielā 36, dz.Nr.2 un Nr.8, Aknīstē,
logu nomaiņai no pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem
izdevumiem.

â Piešķirt līdzekļus 1028,50 EUR apmērā Aknīstes vi-
dusskolai apavu iegādei jauniešu deju kolektīvam no pa-
švaldības līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem.

â Ņemt aizņēmumu 85573,83 EUR  Valsts kasē uz 20
gadiem ELFLA finansēta projekta “Pašvaldības grants ceļu
pārbūve Aknīstes novada Asares pagasta Ancenē” reali-
zēšanai, paredzot aizņēmumu izņemt 2 gados un atmak-
su sākt no 2019.gada janvāra. Aizņēmuma atmaksu no-
drošināt ar pašvaldības budžetu.

â Ņemt aizņēmumu 228145,44 EUR  Valsts kasē uz 20
gadiem ELFLA finansēta projekta “Pašvaldības grants ceļa

Gārsene – Jaunmuiža – Irbes pārbūve Aknīstes novada
Gārsenes pagastā” realizēšanai, paredzot aizņēmumu iz-
ņemt 2 gados un atmaksu sākt no 2019.gada janvāra.
Aizņēmuma atmaksu nodrošināt ar pašvaldības budžetu.

â Ņemt aizņēmumu 138457,97 EUR  Valsts kasē uz 20
gadiem ELFLA projekta “Pašvaldības grants ceļa Gārsene
– Bajāri pārbūve Aknīstes novada Gārsenes pagastā” rea-
lizēšanai, paredzot aizņēmumu izņemt 2 gados un atmaksu
sākt no 2019.gada janvāra. Aizņēmuma atmaksu
nodrošināt ar pašvaldības budžetu.

â Segt ēdināšanas izdevumus 50% apmērā laika pos-
mā no 01.08.2018. līdz 31.08.2018. PII “Bitīte” audzēkņiem
no līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem.

â Piešķirt brīvpusdienas 100% apmērā daudzbērnu ģi-
meņu bērniem (3 un vairāk bērni) laika posmā no 01.08.2018.

Aizvadīti Aknīstes novada svētki. Turpinājums 8. lpp.

Aknīstes novada domes sēdes 27.06.2018. lēmumi
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līdz 31.08.2018., kuri apmeklē PII “Bitīte”, neņemot vērā
deklarēto dzīvesvietu, no līdzekļiem neparedzētiem
izdevumiem.

â Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības 2017.gada
publisko pārskatu.

â Apstiprināt 2018.gada 12.jūnija izsoles rezultātus par
pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala 0,9550 ha platī-
bā Upes ielā 3A, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanu
par summu EUR 2211,00.

â Piešķirt atvaļinājumu Aknīstes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājai Vijai Dzenei – 2 kalendāra nedēļas
un papildatvaļinājumu (9 darba dienas) no 02.07.2018. līdz
27.07.2018. Domes priekšsēdētāju V.Dzeni atvaļinājuma
laikā aizvietos domes priekšsēdētājas vietnieks Jānis Vanags.

â Nodot dzīvojamās mājas Augšzemes ielā 33, Aknīstē,
pārvaldīšanas tiesības īpašnieku savstarpēju līgumu
pilnvarotai personai.

â Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu 2 personām.

â Piešķirt 1 personai pabalstu EUR 150,00 apmērā
sakarā ar bērna piedzimšanu.

â Piešķirt 2 personām apbedīšanas pabalstu EUR 75,00
apmērā.

â Piešķirt 1 personai apbedīšanas pabalstu EUR 300,00
apmērā.

â Piešķirt 1 personai pabalstu operācijas gadījumā EUR
200,00 apmērā.

â Piešķirt 1 personai pabalstu atsevišķas situācijas
risināšanai EUR 28,46 apmērā. 

â Piešķirt 1 personai dzīvojamo platību “Spodras” – 10,
Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā.

â Piešķirt 1 personai dzīvojamo platību Augšzemes ielā
4 – 5, Aknīstē, Aknīstes novadā.

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

Kancelejas vad. I.Buiķe

â Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbu-
džeta 2018.gada janvāra - jūnija ieņēmumus – 1568224,47
EUR un izdevumus – 1351087,50 EUR; speciālā budžeta
ieņēmumus – 66069,00 EUR un izdevumus – 34646,29 EUR.

â Piešķirt līdzekļus 12643,71 EUR papildus izmaksām
projekta “Radošā rezidence “Debesjums”” īstenošanai no
līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem.

â Piešķirt līdzekļus 2250,38 EUR avansa maksājumam
Valsts zemes dienestam par kadastrālo uzmērīšanu ne-
kustamajam īpašumam Skolas ielā 19, Aknīstē, no līdzekļiem
neparedzētiem izdevumiem.

â Piešķirt līdzekļus 2853,37 EUR projekta “Inovācija
– svaiga domāšana pilsētā” pašvaldības līdzfinansējumam
no līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem.

â Piešķirt līdzekļus 700,00 EUR Aknīstes katoļu drau-
dzei baznīcas logu krāsošanai – 350,00 EUR no kultūras
budžeta līdzekļiem, 350,00 EUR no tūrisma budžeta
līdzekļiem.

â Apstiprināt 2018.gada 10.jūlija izsoles rezultātus par
pašvaldības īpašumā esošo zemes gabalu 0,2117 ha platī-
bā, kadastra Nr.56250070199, un 0,2650 ha platībā, ka-
dastra Nr.56250070166, Aerodroms 1, Aknīstes pagastā,
Aknīstes novadā, par augstāko cenu, kas sastāda EUR
2923,00.

â Atzīt 10.07.2018. izsoli “Par Aknīstes novada pa-
švaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma “Silmači-1”,
Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā,  atsavināšanu” par ne-
notikušu. Atkārtoti organizēt minētā nekustamā īpašuma
izsoli, pazeminot nosacīto cenu par 10%. 

â Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos notei-
kumus Nr.11/2018 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes
novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli””
jaunā redakcijā.

â Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos notei-
kumus Nr.12/2018 „Grozījums Aknīstes novada domes
2018.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/2018 “Par
materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un
bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm
Aknīstes novadā””.

â Dibināt Aknīstes novada pašvaldības kapitālsabied-
rību - sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Gārsenes pils”,
nosakot šādu pašvaldības kapitālsabiedrības atrašanās vie-
tu: “Labieši”, Gārsene, Gārsenes pagasts, Aknīstes
novads.

â Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības iekšējos no-
teikumus “Tirgus izpētes kārtība Aknīstes novada

pašvaldībā”.
â Nodot atsavināšanai pašvaldības īpašumā esošo dzī-

vokli Miera ielā 3 – 3, Aknīstē, Aknīstes novadā, iekļau-
jot to pašvaldības mantas atsavināšanas ierosinājumu
reģistrā.

â Nodot atsavināšanai pašvaldības īpašumā esošo dzī-
vokli Miera ielā 3 – 5, Aknīstē, Aknīstes novadā, iekļau-
jot to pašvaldības mantas atsavināšanas ierosinājumu
reģistrā.

â Nodot atsavināšanai pašvaldības īpašumā esošo dzī-
vokli Miera ielā 3 – 6, Aknīstē, Aknīstes novadā, iekļaujot
to pašvaldības mantas atsavināšanas ierosinājumu reģistrā.

â Nodot atsavināšanai pašvaldības īpašumā esošo dzī-
vokli Miera ielā 1 – 16, Aknīstē, Aknīstes novadā, iekļau-
jot to pašvaldības mantas atsavināšanas ierosinājumu
reģistrā.

â Nodot atsavināšanai pašvaldības īpašumā esošo ze-
mes gabalu 0,107 ha platībā, kadastra apzīmējums
56050010066, Aknīstē, Aknīstes novadā, iekļaujot to pa-
švaldības mantas atsavināšanas ierosinājumu reģistrā.

â Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu 1 personai.
â Piešķirt 2 personām pabalstus EUR 150,00 apmērā

sakarā ar bērnu piedzimšanu. 
â Piešķirt 2 personām apbedīšanas pabalstus EUR 75,00

apmērā. 
â Segt ēdināšanas izdevumus 100% apmērā (1,77 EUR

dienā) no 01.08.2018. līdz 31.08.2018. – 3 (trim) PII “Bitīte”
no 3 līdz 6 gadu veciem audzēkņiem.

â Segt ēdināšanas izdevumus 100% apmērā (1,57 EUR
dienā) no 01.08.2018. līdz 31.08.2018. – 2 (diviem) PII “Bitīte”
no 1 līdz 2 gadu veciem audzēkņiem.

â Segt ēdināšanas izdevumus 50% apmērā (1,77 EUR
dienā) no 01.08.2018. līdz 31.08.2018. – 18 (astoņpadsmit)
PII “Bitīte” no 3 līdz 6 gadu veciem audzēkņiem.

â Segt ēdināšanas izdevumus 50% apmērā (1,57 EUR
dienā) no 01.08.2018. līdz 31.08.2018. – 5 (pieciem) PII
“Bitīte” no 1 līdz 2 gadu veciem audzēkņiem.

â Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz
31.12.2018. par dzīvokli Krasta ielā 3 – 2, Aknīstē, Aknīstes
novadā.

â Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz
31.01.2019. par dzīvokli Radžupes ielā 5 – 9, Aknīstē,
Aknīstes novadā.

â Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz
31.01.2019. par dzīvokli Augšzemes ielā 28 – 5, Aknīstē,
Aknīstes novadā.

Aknīstes novada domes sēdes 25.07.2018. lēmumi
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â Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz
31.07.2019. par dzīvokli “Kraujas 2”- 2, Kraujas, Gārsenes
pagastā, Aknīstes novadā.

â Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz
03.01.2019. par dzīvokli “Spodras”- 5, Ancenē, Asares
pagastā, Aknīstes novadā.

â Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz
31.01.2019. par dzīvokli Augšzemes ielā 28 – 3, Aknīstē,
Aknīstes novadā.

â Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz
31.01.2019. par dzīvokli Augšzemes ielā 55 – 5, Aknīstē,
Aknīstes novadā.

â Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz
24.10.2018. par dzīvokli “Spodras”- 17, Ancenē, Asares
pagastā, Aknīstes novadā.

â Izbeigt 02.11.2015. nedzīvojamās telpas nomas līgu-
mu par telpu nomu Skolas ielā 16a, Aknīstē.

â Izbeigt 19.03.2014. nedzīvojamās telpas nomas līgu-
mu par telpu nomu Dzirnavu ielā 5, Aknīstē.

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

Kancelejas vad. I.Buiķe

GROZĪJUMI

Aknīstes novada domes sēdē                                                                
25.07.2018. (prot. Nr.9, 9.#)

Aknīstes novada domes 
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 2/2018

„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā 
nekustamā īpašuma “Silmači-1” kadastra

Nr.56250070173, Aknīstes pagastā 
Aknīstes novadā atsavināšanu”

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

1.1. Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība.
1.2. Pārdošanas metode: trešās kārtas mutiska izsole ar

augšupejošu soli.
2. Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela

7, Aknīste, Aknīstes novads.
3. Izsoles laiks: 2018.gada 11.septembrī plkst. 11:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas

atsavināšanas komisija.
komisijas priekšsēdētāja:     Ilze Ieleja
komisijas locekļi:    Jānis Gavars, Kristaps Žubeckis , 

Antra Aldiņa                                                                                                      
Sekretāre:               Ināra Buiķe
5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošais ne-

kustamais īpašums – zeme ar daudzdzīvokļu māju Aknīstes
pagastā, Aknīstes novadā, zemes vienība 1,46 ha platībā,
dzīvojamās mājas platība 419,4 m2..  Nekustamā īpašu-
ma “Silmači-1” nosacītā cena ir EUR 2 284,00 (divi tūk-
stoši divi simti astoņdesmit  četri euro 00 centi).

6. Nekustamā īpašuma izsoli sāk ar nekustamā īpašu-
ma “Silmači-1”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, izso-
les objekta noteikto nosacīto cenu.

7. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apska-
tīt izsoles objektu dabā darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00,
piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš sazinoties ar kon-
taktpersonu pa tālruni 28685224.

8. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00
(piecdesmit euro 00 centi).

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

pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, laik-
rakstā „Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada pašvaldī-
bas interneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā ter-
miņā, iepriekš samaksājot drošības naudu 10 % apmērā
no izsolāmā nekustamā īpašuma objekta nosacītās cenas
un reģistrācijas nodevu EUR 14,23 (četrpadsmit euro 23
centi). Drošības nauda un reģistrācijas nodeva uzskatāma
par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iz-
soles noteikumos norādītajā bankas kontā.

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

12. Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bez-
skaidras naudas pārskaitījumu Aknīstes novada pašval-
dības, reģistrācijas Nr.90000026441 A/S „SEB banka” ban-
kas kontā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas kods
UNLALV2X, vai arī Aknīstes novada pašvaldības kasē skaid-
ras naudas norēķinu veidā.

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

14. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta ne-
kustamā īpašuma pirkuma maksā.

15. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalī-
ties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada pašvaldībā līdz
2018. gada 7.septembrim darbdienās no 8.00 līdz 12.00
un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30. 

16. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai pie-
dalītos izsolē, nekustamā īpašuma pirkšanai jāiesniedz
Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi dokumenti: 

16.1. Fiziskām personām: 
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. 
16.2. 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). 
17. Ja nepieciešams, no attiecīgā valsts reģistra Mantas

atsavināšanas komisija var pieprasīt zvērināta revidenta
vai licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās perso-
nas gada pārskatu. 

18. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībnie-
kam atpakaļ netiek atdoti. 

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

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

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

rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpašu-
ma atsavināšanas izsoles noteikumiem.

21. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu
eksemplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms iz-
soles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles notei-
kumiem. 

22. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrā-
cijas numuru. 

23. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo
īpašumu. Uzziņas pa tālr. 28685224. 

24. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sāku-
mam izpaust jebkādas ziņas par reģistrētajiem izsoles da-
lībniekiem. 

25. 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. 

26. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ie-
rodas ne mazāk kā divi dalībnieki, kuri reģistrēti noteik-
tajā kārtībā. 

27. 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. 

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

29. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu re-
ģistrācijas kartīti ar numuru. Katrs šāds solījums ir da-
lībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā objek-
ta cenu par noteikto cenas pieauguma apmēru EUR 50.00.
Ja neviens no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepār-
sola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto aug-
stāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. 

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

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

juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs
un nosolītā cena;

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

32. 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. 

33. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet nepa-
rakstās 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-
tajam 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. 

34. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekusta-
mā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu iz-

soles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. 
35. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas da-

lībnieks, kurš nosolījis nekustamā īpašuma objektu, saņem
rēķinu samaksas veikšanai. 

36. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēg-
šanai. 

37. Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles
nosacīto cenu vai arī izsoles dalībnieks, kas nosolījis aug-
stāko cenu, 7 dienu laikā pēc izsoles nav iesniedzis Mantas
atsavināšanas 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. 

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

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

40. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu par
konkrētu objektu, 7 dienu laikā kopš izsoles jāpārskaita
starpība starp nosolīto cenu un iemaksāto drošības nau-
du Aknīstes novada pašvaldības norēķinu kontā. 

41. Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles
apstiprina Mantas atsavināšanas        komisija. 

42. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome
nākamajā domes sēdē pēc tam, kad saņemts bankas do-
kuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto ne-
kustamo īpašumu. 

43. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, pēc
iemaksas veikšanas atsakās parakstīt pirkuma līgumu, kurš
sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta izsoles noteikumiem,
viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. Reģistrācijas 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. 

44. Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods,
atkāpšanās no līguma u.tml.) par tā nepildīšanu.
Pirkuma līgums nekustamā objekta nosolītājam jāparak-
sta 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstipri-
nāšanas.

45. 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. 

46. 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 2018.gada 30.jūlija līdz
2018.gada 7.septembrim 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.

47. Izsole notiks 2018.gada 11.septembrī plkst.11.00,
Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste,
Aknīstes novadā, LV-5208.
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Par ELFLA atbalstu pašvaldības  grants ceļu pārbūvei
Aknīstes novadā

Aknīstes novada pašvaldība saņēmusi 7 Lauku atbal-
sta dienesta lēmumus par projektu pieteikumu,  kas tika
iesniegti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. ga-
dam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjauno-
šana lauku apvidos” ietvaros, apstiprināšanu. 2018.gadā
uzņēmējdarbības veicināšanai un lauku apdzīvotības sa-
glabāšanai novadā plānots uzsākt 8 pašvaldības ceļu, to
posmu  pārbūvi. Ceļu pārbūvei plānots un apstiprināts se-
kojošs finansējums:

1. Projekts Nr. 18-05-A00702–000014 ”Pašvaldības grants
ceļu pārbūve Aknīstes novada Asares pagasta Ancenē”, tā
īstenošanas laiks – 22.02.2018. – 29.11.2019. Projekta ko-
pējās izmaksas – 104 086,49 EUR, projekta attiecināmās
izmaksas – 102 848,12 EUR, no tām publiskais (Eiropas lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai – ELFLA) finansējums
90% no attiecināmajām izmaksām – 92 563,31 EUR, pa-
švaldības finansējums – 11 523,18 EUR. Būvdarbu veicējs
– VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Jēkabpils nodaļa.

2. Projekts Nr. 18-05-A00702–000015 ”Pašvaldības grants
ceļa  14.CRBP – Censoņi posma pārbūve Aknīstes nova-
da Aknīstes pagastā”, tā īstenošanas laiks – 22.02.2018. -
29.11.2019. Projekta kopējās izmaksas – 95 984,32 EUR,
attiecināmās izmaksas –  66 455,00 EUR, publiskais (EL-
FLA) finansējums –  59809,50 EUR. Pašvaldības finansē-
jums – 36 174,82 EUR.  Būvdarbu veicējs – SIA „Baustelle”.

3. Projekts Nr. 18-05-A00702-000016 “Pašvaldības grants
ceļa Tauriņi – Upītes posma pārbūve Aknīstes novada Asares
pagastā”, tā īstenošanas laiks – 22.02.2018. – 29.11.2019.
Projekta kopējās izmaksas 104 322,12, attiecināmās iz-
maksas – 102 625,69 EUR, publiskais (ELFLA) finansē-
jums - 92 363,12 EUR. Pašvaldības finansējums – 11 959,00
EUR. Būvdarbu veicējs – SIA „Mikor”.

4. Projekts Nr. 18-05-A00702-000018 “Pašvaldības grants

ceļa Asare – Vilkupīte posma pārbūve Aknīstes novada
Asares pagastā”, tā īstenošanas laiks – 27.02.2018. –
29.11.2019. Projekta kopējās izmaksas – 117 305,38 EUR,
attiecināmās izmaksas – 114 751,98 EUR, jo tām publis-
kais  (ELFLA) finansējums - 103 276,78 EUR. Pašvaldības
finansējums – 14 028,60 EUR. Būvdarbu veicējs – SIA
„Mikor”.

5. Projekts Nr. 18-05-A00702-000019 “Pašvaldības grants
ceļa Dienvidi – Grantsbedres pārbūve Aknīstes novada
Asares pagastā”, tā īstenošanas laiks – 27.02.2018. –
29.11.2019. Projekta kopējās izmaksas – 49 122,83 EUR,
attiecināmās izmaksas – 48 048,69 EUR, publiskais (EL-
FLA) finansējumus – 43 243,82 EUR. Pašvaldības finan-
sējums – 5 879,01 EUR. Būvdarbu veicējs – SIA „Mikor”

6. Projekts Nr. 18-05-A00702-000036 “Pašvaldības grants
ceļa Gārsene  – Bajāri posma pārbūve Aknīstes novada
Gārsenes pagastā”, tā īstenošanas laiks – 19.03.2018.-
29.11.2019. Projekta kopējās izmaksas – 168 206,66 EUR,
attiecināmās izmaksas – 165 270,48 EUR, no tām publis-
kais (ELFLA) finansējums - 148 743,43 EUR. Pašvaldības
finansējums – 19 463,23 EUR. Būvdarbu veicējs – SIA
„PMCI”.

7. Projekts Nr. 18-05-A00702-000037 “Pašvaldības grants
ceļa Gārsene – Jaunmuiža - Irbes posma pārbūve Aknīstes
novada Gārsenes pagastā”, tā īstenošanas laiks –
20.03.2018. – 29.11.2019. Projekta kopējās izmaksas
246 145,44 EUR, attiecināmās izmaksas – 100 000,00 EUR,
no tām publiskais (ELFLA) finansējums – 90 000,00 EUR.
Pašvaldības finansējums – 156 145,44 EUR. Būvdarbu vei-
cējs – SIA „DSM Meistari”.

Būvuzraudzību visos minētajos projektos veic SIA
„EMVA”, autoruzraudzību ceļa Nr.1-14 14.CRBP –
Censoņi posma pārbūvei veic SIA „SKA projekts”, pārējiem
ceļiem, to posmiem – SIA „K-RDB”. Būvdarbi jau uzsākti
ceļos Asare – Vilkupīte, Dienvidi – Grantsbedres, Tauriņi
– Upītes. 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fon-
du lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa viet-
nē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-
2014-2020/index_lv.htm

Aknīstes novada pašvaldība saņēmusi   Lauku atbalsta
dienesta lēmumus par vēl 3 iesniegto projektu pieteikumu,
kas tika iesniegti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. –
2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” ietvaros, apstiprināšanu. 

Apstiprināto projektu īstenošanas gaitā uzņēmējdarbī-
bas veicināšanai un lauku apdzīvotības saglabāšanai plā-
nots pārbūvēt sekojošus ceļus Aknīstes novadā:

5. ceļš Nr.2-28 „Lupīnas – Birznieki” (0,00 km – 0,485
km), ceļa Nr.2-26 „Rīti – Vecozoli” posms (0,080 km - 0,218
km), projekts Nr. 18-05-A00702–000014 ”Pašvaldības grants
ceļu pārbūve Aknīstes novada Asares pagasta Ancenē”;

6. ceļš Nr. 3-7 “Gārsene – Jaunmuiža - Irbes” (0,00 km

– 0,94 km), projekts Nr. 18-05-A00702-000037 “Pašvaldības
grants ceļa Gārsene – Jaunmuiža - Irbes posma pārbūve
Aknīstes novada Gārsenes pagastā” ; 

7.  ceļš Nr. 3-6 – „Gārsene – Bajāri” (3,920 km - 5,310
km), projekts Nr. 18-05-A00702-000036 “Pašvaldības grants
ceļa Gārsene  – Bajāri posma pārbūve Aknīstes novada
Gārsenes pagastā”; 

Projektos plānots novākt ceļu apaugumu, nodrošināt lie-
tus ūdeņu noteci no ceļiem, nepieciešamajos posmos pār-
būvēt ceļu segumu, izveidot nobrauktuves uz īpašumiem.
Izstrādājot būvprojektus, plānotās darbības saskaņotas ar
piegulošo zemju īpašniekiem.

Jau noslēgti būvuzraudzības, autoruzraudzības līgumi.
Pēc būvdarbu līgumu noslēgšanas un būvatļauju saņem-
šanas tiks uzsākti ceļu pārbūves būvdarbi.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības
fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmek-
ļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-
2014-2020/index_lv.htm

Atbalstīta vēl 3 pašvaldības  grants ceļu pārbūve 
Aknīstes novadā
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Pabeigta Aknīstes luterāņu baznīcas fasādes atjaunošana

Aknīstes evaņģēliski luteriskā draudze īstenojusi
LEADER programmas projektu Nr. 17-05-AL24-A019.2204-
000001 “Aknīstes luterāņu baznīcas fasādes atjau-
nošana vietas identitātes saglabāšanai”, kurš
2017.gadā tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības  programmas
2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana sa-
skaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģi-
ju” biedrības „Lauku partnerība Sēlija” izsludinātajā pro-
jektu konkursā.    

Projekta pamatmērķis – Aknīstes luterāņu baznīcas
Dzirnavu ielā 18, Aknīstē fasādes vienkāršota atjaunoša-
na vietas identitātes, kultūrvēsturiskā mantojuma sagla-
bāšanai un attīstībai,   kultūras pasākumu infrastruktū-
ras un piedāvājuma uzlabošana vietējās attīstības stratē-
ģijas īstenošanas teritorijā. Projektā plānotās  galvenās ak-
tivitātes – baznīcas jumta seguma nomaiņas būvdarbi, in-
formatīvā stenda pasūtīšana, uzstādīšana. 

1.att. Uzsākti būvdarbi. Foto – Līga Jaujeniece.

2.att. Darbi tuvojas nobeigumam. Foto – Līga Jaujeniece.

Projekta kopējās izmaksas -  EUR 30 888,28, no tām at-
tiecināmās izmaksas ir EUR 28920,08, bet publiskais -
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai - finan-

sējums ir EUR 26 028,07. Saņemts arī pašvaldības līdzfi-
nansējums projekta īstenošanai - EUR 4 100, tai skaitā in-
formatīvā stenda izgatavošanai. Būvdarbu gaitā atklāto bū-
ves bojājumu novēršanai daļu materiālu ziedojuši arī drau-
dzes locekļi. Būvprojektu draudze pasūtījusi iepriekš par
saviem līdzekļiem. 

3.att. Būvdarbi pabeigti. Foto – Lāsma Prande.

4.att. Jaunais stends pie baznīcas. Autori - koktēlnie-
ki Aigars un Ivars Rūrāni. 

Foto – Līga Jaujeniece.
Draudze pateicas būvdarbu veicējam  SIA „JuN”,  bū-

vuzraugam Astrīdai Dutkevičai par ieinteresētību, palīdzību,
kvalitatīvo darbu projekta īstenošanā.    

Projekta vadītāja Silvija Jaujeniece.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fon-
du lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa viet-
nē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-
2014-2020/index_lv.htm
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21.un 22.jūlija brīvdienās Aknīstes novadā notika
Dienvidsusējas sakopšanas talka posmā Kraujas-Aknīstes
estrāde. Talkas laikā tika zāģēti koki, kuri pārkrituši pāri
upei, vākti atkritumi no upes, ravētas ūdenszāles. Darbs
bija fiziski smags, bet, neskatoties uz to, bija liela iedzīvotāju
atsaucība (arī no dāmu puses!). Kopā abās talkas dienās
piedalījās 15 cilvēki un vēl vairāk atbalstītāju krastā. Liels

paldies katram talciniekam. Jūs izdarījāt varenu darbu!
Tagad upe šo vairāk kā 4 km garumā ir brīvi pieejama ik-
katram interesentam - gan ūdensprieku baudītājam, gan
makšķerniekam, gan vienkārši dabas mīlim. Upes kļuvu-
si pieejamāka gan vizuāli, gan fiziski.

Talkas laikā upes krastos tika atstāti sazāģētie koki un
zari. Privātzemju īpašniekiem lūgums būt iecietīgiem. Visa
malka un zari tiks savākti pakāpeniski - gan projekta ie-
tvaros, gan aicinām ikvienu interesentu doties uz iztīrīto
upes posmu un ņemt atstāto kokmateriālu. Tā patiešam
tur ir daudz! 

Ar šīm talkām projekts vēl nebeidzas. Taps atpūtas vie-
ta, tiks tīrīta upe vēl citos posmos. Sekojiet līdzi sociāla-
jiem medijiem! Tiekamies upē!

Projekta komandas vārdā Santa Šmite
Projekts tapis ar Aknīstes novada pašvaldības atbal-

stu 2018.gada iedzīvotāju iniciatīvas projekta ietvaros.
Laivu noma Aknīstē. 
Kanoe, SUP dēļi.
Mob.tel.+37125453963.

Dienvidsusējas sakopšanas talka

Aknīstes novada
pašvaldības policijas darbs

jūnija mēnesī
Aknīstes pašvaldības policijā 2018.gada jūnijā mēnesī

saņemti 5 iesniegumi un 11 mutiskas informācijas par da-
žādiem pārkāpumiem. Ar dažādiem jautājumiem griezu-
šies 9 novada iedzīvotāji. Ar 3 iedzīvotājiem izvestas pre-
ventīva rakstura pārrunas par suņu un kaķu turēšanu.
Nosūtītas 5 brīdinājuma vēstules Aknīstes novada iedzī-
votājiem par mājdzīvnieku labturības noteikumu neievē-
rošanu un nekustamo īpašumu sakoptību. Jūnija mēnesī
veikta sadarbība ar VP- 2 gadījos. Kopā ar Sociālo dienestu
veikti 7 apsekošanas reidi, kā arī veikts 1 klaiņojošo suņu
izķeršanas reids. Klaiņojošo mājdzīvnieku izķeršanas rei-
di turpmāk notiks katru mēnesi.

Īpašu paldies gribu teikt tiem novada iedzīvotājiem, kuri
saņemot brīdinājumus par nekustamo īpašumu sakopša-
nu Aknīstes pilsētā, tos ir sakopuši.

Paldies mājas mīluļu saimniekiem, kuri ir ņēmuši vērā
iepriekšējos mēnešos publicēto informāciju par mājdzīvnieku
labturības noteikumu ievērošanu.

Ija Ašaka,
Aknīstes novada pašvaldības

policijas inspektore

Asares pagasta
iedzīvotāji!

Sakarā ar vairākām iedzīvotāju mutiskām sūdzībām,
par nenopļautām ceļmalām, vēlos aicināt vietējos zemniekus,
būt atbildīgākiem un neveidot akmens krāvumus savu lau-
ku ceļmalās. Arī elektriskais gans, kas novietots ceļa aiz-
sargjoslā, ļoti apgrūtina ceļmalu pļaušanu (šajā gadījumā
īpašniekam pašam ir jāveic appļaušana). Daru zināmu, ka
vairākas ceļmalas netika appļautas laicīgi, jo tehnika tika
bojāta tieši šo darbību rezultātā. Līgo svētki nu ir garām,
bet kādam noteikti ir palicis slikts iespaids par mūsu pa-
gasta sakoptību. Tāpēc vēlreiz atgādinu – esam saprātī-
gi. Arī nelielas rīcības dēļ, var rasties dažādas sekas, kas
rezultātā nepatīk mums pašiem (pagasta iedzīvotājiem).
Lai nākamos Līgo svētkus varētu sagaidīt patīkamākā no-
skaņojumā, jau iepriekš apsekojiet savu lauku, pļavu ceļ-
malas.

Atvainojos tiem iedzīvotājiem, kam svētki bija jāsvin svēt-
ki aiz garās ceļmalu zāles. Kā arī zemniekiem, kuriem zāle
traucēja elektriskā gana darbību. Ceru uz jūsu atsaucību
un sapratni.

Asares pagasta pārvaldes vadītāja
Evita Jasāne
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Šogad svētkiem cauri vijās moto - “uz
sliekšņa” . Slieksnis ir tā robeža, kuru
pārkāpjot, jūties mājās. Arī koncerta
noslēguma Sprīdītis pēc laimes mek-
lējumiem atgriezās mājās ar atziņu, ka
nekur nav tik labi kā mājās. 

Par godu novada svētkiem, piekt-
dienas vakarā koncerti  notika Asares
un Gārsenes pagastā. Gārsenē ar kon-
certu uzstājās dziedošā Manguļu ģi-
mene, bet Asarē koncertēja Arvīda Ži-
linska Jē kabpils Mūzikas skolas Ak -
nīstes filiāles audzēkņi.

Novada svētku programmā dienas
pirmā daļa tika atvēlēta bērnu izklai-
dēm- velosacensībām  parkā, atrakci-
jām un  koncertšovam. Man ir liels
prieks, ka mēs, neskatoties ne uz kā-
diem laika apstākļiem, svinam savus
novada svētkus. Velosacensību dalīb-
nieki bija salijuši ,bet gandarīti par dip-
lomu un saldējumu.

Svētku kulminācija sākās ar gājie-
nu. Svētku uzrunu novada iedzīvotā-

jiem un ciemiņiem teica domes priekš-
sēdētājas vietnieks Jānis Vanags.
Sadraudzības pilsētas Bialogardas
(Polija) pašvaldības deputātu un paš -
valdības darbinieku delegācija ar mēru
Kšištofu Bagisnki (Krzysztof Bagiński)
priekšgalā sveica Aknīstes novadu
svētkos un izteica vēlmi sadarboties arī
turpmāk. 

Svētku pasākuma ievadā Tautas sai -
mes grāmata tika nodota tālāk -
Neretas novadam.

Koncertā brīvdabas estrādē uzstā-
jās novada pašdarbības kolektīvi un arī
agrākie aknīstieši- Kristīne
Vanaga(Deksne) un Sandis Kiops.
Kristīne savu pirmatskaņojumu veltīja
savai māmuļai, senioru deju kolektī-
va „Dejotprieks“ vadītājai Ainai
Deksnei. 

Aknīstes novada svētki turpinājās
ar viesmākslinieku koncertu un balli
estrādē.

L. Prande

Aizvadīti Aknīstes novada svētki
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Aknīstes novada deju kolektīvi piedalījās XXVI 
Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos, 

kas norisinājās no 1. līdz 8. jūlijam.

Dalībnieki gājienā devās no Brīvības pieminekļa pa Brīvības ielu un noslēdzās īpašā  Svētku kvartālā – Skonto sta-
dionā.

Svētku  lieluzve-
dumā „Māras
zeme” piedalījās
mūsu novada kolektī-
vi – Aknīstes novada
jauniešu deju kolek-
tīvs (vadītājs Aivars
Ielejs), vidējās paau-
dzes deju kolektīvs
“Ieleja”, Senioru deju
kolektīvs “Dejotprieks”
(vadītāja Aina
Deksne)

L. Prande
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Mediķu misija
ir nenovērtēja-
ma – tās ir ne-
mitīgas rūpes
par cilvēku ve-
selību.

Novēlam iztu-
rību, dzīvesprie-
ku, veselību un
veiksmi visās
dzīves jomās!
Lai nekad ne-
pietrūkst smai-
du – ne to, kurus
saņemt, ne to,
kurus citiem dā-
vāt!

Sveicam mūsu
slimnīcas kolek-
tīvu Medicīnas
darbinieku dienā!

LVSADA Ak -
nīstes psihoneiro-
loģiskā slimnīcas
arodkomiteja

Laiks un vieta: Sporta svētki notiks 2018.gada 18. 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 jābūt ir vecāku, vai pār-
stāvju parakstītām atļaujām. Ja komandā ir tikai viena da-
iļā dzimuma pārstāve, tad volejbola sacensībās nevarēs veikt
maiņu.

Pieteikums: Komanda jāpiesaka ar dalībnieku sarak-
stu līdz 18.augusta plkst. 9:50, reģistratūrā pie Gārsenes
pils. Komandas dalības maksa 2,00 Eur no katra pietei-
kumā minētā dalībnieka. Komandas vēlams mutiski pie-
teikt jau iepriekš T: 26318640  vai elektroniski: kristia-
na2772@inbox.lv vai aigaand2@inbox.lv Dalībai makšķe-
rēšanas sacensībās jāpiesakās personīgi pie Gārsenes dīķa
(pie slūžām) līdz 18.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)
Intriģējošā stafete - piedalās 6 dalībnieki (jebkuri 6 da-

lībnieki)
„Trāpīts 10niekā” - piedalās 6 dalībnieki (5+1)
Individuālie sporta veidi:
Makšķerēšana (no 6:00-9:00, dalībnieki pēc dzimuma ne-

tiek dalīti)
Spēka vingrinājumi (S un V atsevišķi)
Šaušana (S un V atsevišķi)
Smaguma mešana (S un V atsevišķi)
Burtu rēbuss (S un V atsevišķi)
Badmintons (S un V atsevišķi)
Komandu vērtēšana:

Komandu kopvērtējumā tiek ņemti vērā komandas re-
zultāti visās 6 disciplīnās. Uzvar komanda, kura ieguvu-
si 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 spē-
li vai sacensību pēc atkārtota uzaicinājuma, tiesnesis ko-
mandai ieskaita zaudējumu. Komandas dalībniekiem vi-
sās sacensībās jāpiedalās sporta apģērbos un sporta apavos
bez naglām un citiem palīglīdzekļiem. Par komandas dro-
šību atbild paši komandas dalībnieki, vai to vecāki, ko ap-
liecina rakstiskais pieteikums ar komandas kapteiņa un
komandas dalībnieku parakstiem. Individuālajās discip-
līnās drīkst piedalīties visi, arī bērni (ne jaunāki par 4.kla-
ses vecumu), kas pieteikušies sacensībām pie konkrētās dis-
ciplīnas tiesneša. Dalībnieki tiek dalīti pēc dzimuma, bet
netiek dalīti pēc vecuma, izņemot makšķerēšanu.
Individuālajās disciplīnās drīkst startēt arī komandu da-
lībnieki, ja tas netraucē komandu startiem.

Apbalvošana:
Komandas un individuālo sacensību uzvarētāji tiks ap-

balvoti ar kausiem, medaļām un sacensību sponsoru bal-
vām.

Piezīme:
Vadoties pēc klimatiskajiem un citiem apstākļiem,

Sporta svētku organizatori var veikt izmaiņas
Nolikumā.

Sacensību galvenais tiesnesis – Aivis Ruļuks

Sporta svētku „Gārsene 2018“ nolikums
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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”. 

Dzīves pulkstenis steigai par spīti

Zvana tev šodien atmiņu brīdi.

Gads Tavā gaitā nav bijis par lieku

Nesis gan rūpes, gan dzīvesprieku.

Tīrumam līdzīgs Tavs darbīgais mūžs

-

Ražens gan svelmē, gan vēji kad pūš.

Atskaties, priecājies, rītdienu sveic,

Ieklausies - visi paldies Tev teic.

Sveicam 
Vilmu Vilāni 

Skaistajā 
90 gadu jubilejā!

Rūdolfs 
ar ģimeni.

Miers mūžīgais ir tuvu mājām gājis
Un savu daļu paņēmis ir līdz.
Viss ir tāpat, tik kādas mājas logā
Vairs spuldzes gaismu neieraudzīs rīts.

(N. Dzirkale.)

Pieminēsim Aknīstes novada
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos Mūžībā
aizgājušos:

Berkels Andrejs 22.06.1965 15.06.2018
Krjukovs Pēteris 22.12.1948 02.06.2018
Kukurs Osvalds 28.06.1927 01.06.2018
Valters Jāzeps 04.11.1938 30.05.2018
Ruževica Dzidra 24.11.1930 16.07.2018
Tautere Elga 08.04.1939 02.07.2018
Trofimova-Trofimoviča
Benita 03.07.1938 14.07.2018
Uzulnieks Viktors 20.03.1955 30.07.2018

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!
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