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Laika ritējums ir neapstādināms. jau pavisam drīz šī gada notikumi būs ierakstīti laika vēstures
grāmatā un iestāsies īpašais bridis, kad vēlēsim viens otram veiksmi un laimi jaunajā gadā. Tomēr
bridi pirms tam - klusajā Ziemassvētku gaidīšanas laikā, kad ikdienas steiga ir nedaudz rimusi, mums
ir iespēja atskatities uz šajā gadā paveikto un pateikt paldies. Aknīstes novada domes vārdā patei-
cos jums visiem par padarīto! Paldies uzņēmējiem, izglītības, kultūras un medicīnas darbiniekiem,
skolēniem, sportistiem, pašvaldības uzņēmumu darbiniekiem, visiem sociāli un sabiedriski aktīviem
iedzīvotājiem. Paldies visiem, kuri aktīvi piedalījušies novada vārda popularizēšanā. Paldies iedzī-
votājiem par ierosinājumiem un konstruktīvu kritiku. Esmu pārliecināta, ka mums visiem rūp un
ir svariga mūsu novada attistība un dzives kvalitāte mūsu pašvaldībā. Tikai sadarbojoties, citam  citu
uzklausot, varēsim vairot ne vien katrs savu, bet ari kopējo labklājību.

Jaunā gada sagaidīšana nedaudz līdzinās brīnumam, kad ikviens kaut mazliet ļaujas sapņiem un
tic to piepildījumam. Ļausimies sapņiem, izvirzīsim mērķus un īstenosim tos dzīvē!

Mīļie Aknīstes novada iedzīvotāji! Šājā svētku gaidīšanas laikā novēlu, lai jūsu mājās valda labestība,
sirsnība un saticība! Lai piepildās iecerētais! Gaišus Ziemassvētkus un laimīgu jauno 2019. gadu!

Aknīstes novada domes priekšsēdētāja Vija Dzene.



â Apstiprināt izmaiņas Aknīstes pilsētas un pagasta ceļu
un ielu fonda mērķdotācijas izlietojuma 3 gadu perspek-
tīvajā plānā 2018.-2020.gadam.

â Noteikt maksu 0,39 EUR/m2 SIA “Gārsenes pils” par
telpu nomu Gārsenes pilī.

â Atļaut atsavināt Aknīstes novada pašvaldībai piederošu
nekustamo īpašumu Saltupes ielā 22, Aknīste, Aknīstes no-
vads, kadastra Nr.56050010527, kas sastāv no zemes ga-
bala 0,1051 ha platībā, dzīvojamās ēkas 83,1 m2 platībā un
2 (divām) palīgēkām - saimniecības ēkas 43,9 m2 platībā
un šķūņa 38,2 m2 platībā. Atsavināmā nekustamā īpašu-
ma nosacītā cena ir 8163,78 EUR. Nekustamā īpašuma at-
savināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu.

â Atļaut atsavināt Aknīstes novada pašvaldībai piederošu
nekustamo īpašumu (dzīvokli) Augšzemes ielā 28-3, Aknīste,
Aknīstes novads, kadastra Nr.56059000038, ar kopējo pla-
tību 56,0 m2, kas sastāv no 560/3195 kopīpašuma domā-
jamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, divām būvēm un
zemes. Atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena ir
1791,00 EUR. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir
pārdošana par brīvu cenu.

â Izsolīt mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tie-
sības uz Aknīstes novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu “Cīrulīši”, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā,
kadastra Nr.5644 005 0257, ar kopējo platību 1081,5m2.
Apstiprināt Aknīstes novada domes izsoles noteikumus
Nr.6/2018 (izsoles noteikumi un nomas līgums - pielikumā).

â Iznomāt 1 personai pašvaldībai piekrītošo zemes ga-
balu 0,4 ha platībā,  kadastra apzīmējums 56050010562.
Zemes  lietošanas mērķis 0502 – pagaidu atļautā zemes
izmantošana sakņu dārziem.

â Pagarināt noslēgto zemes nomas līgumu ar 1 perso-
nu par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala 0,0724 ha pla-
tībā, kadastra Nr.56050010188, nomu uz 10 gadiem. Zemes
lietošanas mērķis 0502 – pagaidu atļautā zemes
izmantošana sakņu dārziem.

â Atļaut veikt lauksaimniecības zemes transformāci-
ju par meža zemi daļai zemes gabala ar kadastra apzī-

mējumu 56620030081 – 3,8 ha platībā, Gārsenes pagastā,
Aknīstes novadā.

â Atļaut  izstrādāt  zemes ierīcības projektu  nekusta-
mā īpašuma sadalīšanai, kad.Nr.56250080065, „Indras”,
Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, zemes vienības kadastra
apzīmējums Nr.56250080065. Apstiprināt  zemes ierīcības
projekta izstrādes nosacījumus.

â Nodot atsavināšanai pašvaldības īpašumā esošo ze-
mes gabalu 1,28 ha platībā, kadastra Nr.56250070169,
“Augšzemes”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, iekļau-
jot to pašvaldības mantas atsavināšanas ierosinājumu
reģistrā.

â Piešķirt 1 personai dzīvokli Augšzemes ielā 4 – 5,
Aknīstē, Aknīstes novadā, īres līgumu slēdzot uz 3 mēnešiem.

â Piešķirt 1 personai dzīvokli “Kraujas 1”- 8, Kraujas,
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, īres līgumu slēdzot uz
3 mēnešiem.

â Piešķirt 1 personai dzīvokli Augšzemes ielā 36 – 5,
Aknīstē, Aknīstes novadā, īres līgumu slēdzot uz laiku līdz
07.12.2018.

â Izslēgt 1 personu no reģistra Nr.1 “Pašvaldībai pie-
derošu dzīvojamo telpu izīrēšana”.

â Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, kas noslēgts
ar 1 personu par dzīvokli “Spodras” – 17, Ancenē, Asares
pagastā, Aknīstes novadā, uz laiku līdz 24.04.2019.

â Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, kas noslēgts
ar 1 personu par dzīvokli “Kraujas 1” – 10, Kraujas, Gārsenes
pagastā, Aknīstes novadā, uz laiku līdz 31.10.2019.

Izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokli “Rīti”-
18, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā.

â Piedalīties  valsts un Eiropas Reģionālās attīstības
fonda atklātajā projektu iesniegumu konkursa 9.3.1.1.pa-
sākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinsti-
tucionalizācijas plānu īstenošanai” 2.kārtā ar projektu
“Dienas centra un grupu dzīvokļu izveide deinstituciona-
lizācijas plāna īstenošanai Aknīstes novadā”.

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

Kancelejas vad.I.Buiķe

Aknīstes novada domes sēdes 28.11.2018. lēmumi

Aknīstes novada domes 
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 6/2018

„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā 
esošā nekustamā īpašuma “Cīrulīši”, Ancenē,

Asares pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56440050257, telpu nomu”

1. Vispārējie noteikumi
1.1. Izsole tiek organizēta saskaņā ar Ministru kabine-

ta 2018.gada 20.februāra noteikumiem Nr.97 “Publiskas
personas mantas iznomāšanas noteikumi”.  

1.2. Izsoli organizē Aknīstes novada pašvaldības man-
tas atsavināšanas komisija (turpmāk tekstā – Komisija). 

1.3. Izsoles Komisijā ir priekšsēdētājs  un trīs locekļi.
Komisijas darbu vada priekšsēdētājs. 

1.4. Izsoles mērķis – izsolīt neapdzīvojamās telpas, sa-
ņemt augstāko nomas maksu. 

1.5. Izsole ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. 

2. Turpmāk tekstā minēto jēdzienu skaidrojums 
2.1. Nomas  tiesību izsoles objekts – Pašvaldības ne-

dzīvojamo telpu nomas tiesības uz neapdzīvojamajām tel-
pām “Cīrulīši”, Ancene, Asares pagasts, Aknīstes novads,
kadastra numurs 56440050257. Skolas ēkas platība 1008,3
m2, šķūņa ar pagrabu platība 73,2 m2 (turpmāk- objekts). 

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

2.3. Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība.
2.4. Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas

iela 7, Aknīste, Aknīstes novads.
2.5. Izsoles laiks: 2019.gada 8.janvārī plkst.11.00.
2.6. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības man-

tas atsavināšanas komisija.

3. Izsoles priekšmets, sākumcena un lietošanas
mērķis 

3.1. Tiek izsolītas telpu nomas tiesības “Cīrulīši”,
Ancene, Asares pagasts, Aknīstes novads. Telpu kopējā
platība 1081,5 m2. 

3.2. Izsoles sākotnējā cena par telpām ir 4542,00
EUR/gadā (četri tūkstoši pieci simti četrdesmit divi
euro un 00 centi).

3.3. Telpu lietošanas mērķis – komercdarbība.
3.4. Iznomāšanas termiņš -  Nomas līgums tiek slēgts

uz 1 gadu, ar tiesībām pagarināt nomas līgumu.
3.5. Papildus telpu nomas maksai nomnieks kompensē

iznomātājam sertificēta vērtētāja atlīdzības summu – 100,00
EUR (viens simts euro 00 centi).

2



4. Informācijas publicēšanas kārtība 
4.1. Sludinājums par nomas tiesību izsoli un izsoles no-

teikumi tiek publicēti Aknīstes novada pašvaldības mājas
lapā www.akniste.lv., izdevumā “Aknīstes Novada Vēstis”,
pieejams pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs. 

4.2. Ar izsoles noteikumiem, tai skaitā Nedzīvojamās tel-
pu nomas līguma projektu, pretendents var iepazīties  pa-
švaldības mājas lapā www.akniste.lv.

5. Izsoles dalībnieki un to reģistrēšanās kārtība 
5.1. Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņoju-

ma publicēšanas Aknīstes novada pašvaldības mājas lapā
www.akniste.lv.  

5.2. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalī-
ties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada pašvaldībā līdz
2019.gada 4.janvārim darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un
no 12.30 līdz 17.00, (piektdienās līdz 14.30.), iesniedzot šo
noteikumu 6.punktā minētos dokumentus. Ar izsolāmo ob-
jektu pretendents var iepazīties katru darba dienu augstāk
minētajos laikos, iepriekš piesakoties pa tālruni: 26401153.

6. Pretendentu iesniedzamie dokumenti: 
6.1. Fiziskām personām:
6.1.1. Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums

par vēlēšanos iegādāties nomas objekta lietošanas tiesības
saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem, norādot vārdu, uz-
vārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, plā-
notās darbības veidu objektā, elektroniskā pasta adresi. 

6.2. Juridiskām personām: 
6.2.1. Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums

par vēlēšanos iegādāties nomas objekta lietošanas tiesības
saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem, norādot nosauku-
mu (firmu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi, elek-
troniskā pasta adresi;  nomas tiesību pretendenta pārstāvja
vārdu, uzvārdu un personas kodu. Pieteikumam pievieno
pretendenta pārstāvja ar paraksta tiesībām izdotu pilnvaru
(oriģinālu vai apliecinātu kopiju) attiecīgajai personai pār-
stāvēt pretendenta intereses. Pilnvarā ir jābūt norādītam,
ka persona tiek pilnvarota piedalīties nomas tiesību izso-
lē, veikt ar to saistītās darbības, tai skaitā parakstīties, kur
tas ir nepieciešams.

7. Pretendents netiek reģistrēts izsolei: 
7.1. Ja vēl nav iestājies vai jau ir beidzies pretendentu

reģistrācijas termiņš. 
7.2. Ja Pretendents nav iesniedzis šo noteikumu 6.pun-

ktā  minētos dokumentus. 
7.3. Ja tam ir pasludināts maksātnespējas process, ap-

turēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tie-
svedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts.

8. Pretendenta tiesības un pienākumi: 
8.1. Pretendentam ir tiesības reģistrēties izsolei, izpil-

dot šo noteikumu prasības. 
8.2. Pretendentam ir tiesības piedalīties izsolē un pēc rak-

stiska pieprasījuma 3 (trīs) darba dienu laikā pēc izsoles
saņemt izsoles norises protokolu. 

9. Īpašie noteikumi 
9.1. Aizliegta azartspēļu organizēšana, lopkopība, put-

nkopība, kokapstrādes uzņēmējdarbība nomājamās telpās
un jebkāda cita saimnieciska rakstura darbība, kas neat-
bilst normatīvajiem aktiem vai nav saskaņota ar Izsoles
rīkotāju (pēc plānojuma -jaukta sabiedrisko un darījumu
iestāžu apbūves teritorija). 

9.2. Pēc izsoles dalībnieks, kurš nosolījis objektu, veic
saistību izpildes garantijas maksājumu divu mēnešu no-
mas maksas apmērā pirms telpu nomas līguma noslēgša-

nas, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu Aknīstes no-
vada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000026441, A/S „SEB
banka” bankas kontā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037,
bankas kods UNLALV2X vai arī Aknīstes novada pašval-
dības kasē skaidras naudas norēķinu veidā. 

9.3. Nomas līgumu (skatīt pielikumā) ar izsoles uzva-
rētāju slēdz pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas domes
sēdē. 

9.4. Pretendentam  ir tiesības nodot telpas apakšnomā
tikai ar Iznomātāja rakstisku piekrišanu. 

9.5. Pretendentam ir tiesības nepieciešamības gadījumā
veikt Telpu labiekārtošanu pirms komercdarbības uzsāk-
šanas un kārtējo (kosmētisko) remontu atbilstoši nomas
mērķiem par saviem līdzekļiem, vismaz 1 (vienu) mēnesi
iepriekš saskaņojot ar Īpašnieku veicamos remontdarbus,
to apjomu, termiņus un izmaksas. Visi ar Telpu kārtējo (kos-
mētisko) remontu saistītie darbi jāveic atbilstoši spēkā eso-
šajiem normatīvajiem aktiem, nodrošinot labu veikto dar-
bu kvalitāti. (Nomas maksas samazinājums par veiktajiem
ieguldījumiem var tikt paredzēts). Nomas maksa par
Telpām var tikt novirzīta telpu uzlabošanai (renovācijas
veikšanai), kapitālā remonta izmaksas pirms darbu veik-
šanas saskaņojot ar Īpašnieku.

9.6. Pretendentam ir pienākums par saviem līdzekļiem
veikt ēku, kurā atrodas Telpas, un/vai tai piegulošās teri-
torijas sakopšanas darbus, ja pretendenta darbības rezultātā
piegružota ēka vai tās apkārtne.

10. Izsoles norise 
10.1. Izsole var notikt, ja uz izsoli ieradies un tajā pie-

dalās vismaz viens, šajos noteikumos noteiktajā kārtībā re-
ģistrēts izsoles dalībnieks. 

10.2. Pie ieejas izsoles telpās izsoles dalībnieks uzrāda
izsoles sekretāram (protokolistam) pilnvarojuma doku-
mentus, uz kā pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka
reģistrācijas kartīti. 

10.3. Komisijas izsoles noteikumu eksemplārā pirms iz-
soles sākšanās izsoles dalībnieks ar savu parakstu aplie-
cina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem, tie ir sapro-
tami. 

10.4. Izsoles vadītājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisiju,
īsi raksturo objektu un telpas, paziņo izsoles objekta sā-
kumcenu un soli – EUR 10,00 ( desmit euro 00 centi). 

10.5. Pēc Izsoles vadītāja ziņojuma sākas solīšanas pro-
cess. 

10.6. Izsoles vadītājs nosauc objekta sākotnējo cenu, pie-
dāvājot izsoles dalībniekiem veikt soli. 

10.7. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu re-
ģistrācijas kartīti ar numuru. Katrs šāds solījums ir da-
lībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsoles objekta mak-
su par vienu izsoles soli. Ja neviens no izsoles dalībniekiem
pēdējo augstāko maksu nepārsola, Izsoles vadītājs trīs rei-
zes atkārto pēdējo nosolīto augstāko maksu un to fiksē ar
āmura piesitienu. 

10.8. Pēc āmura piesitiena izsoles objektu ir nosolījusi
persona, kas nosolījusi pēdējo augstāko maksu. 

10.9. Izsoles gaita tiek fiksēta protokolā. Protokolē iz-
soles sekretārs. Izsolei noslēdzoties, protokolu paraksta
Komisija un visi izsoles dalībnieki. 

10.10. Izsoles dalībnieku, kurš objektu nosolījis, bet ne-
parakstās izsoles protokolā, uzskata par atteikušos no no-
solītā objekta. Tad pēdējam pārsolītajam objekta preten-
dentam Komisija piedāvā objekta piešķiršanu par viņa paša
nosolīto augstāko maksu. Ja izsolē par objektu pirmspē-
dējo augstāko maksu solījuši vairāki dalībnieki, izsoli ne-
kavējoties atkārto no pirmspēdējās augstākās cenas.
Atkārtotajā izsolē nepiedalās dalībnieks, kurš atteicies no
nosolītā objekta. 
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10.11. Katrs nomas tiesību izsoles dalībnieks apstipri-
na ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo so-
līto maksu. 

11. Nenotikusi izsole
11.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 
11.1.1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vie-

nu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas; 
11.1.2. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav re-

ģistrējies; 
11.1.3. dalībnieks, kurš nosolījis augstāko cenu, un pē-

dējais pārsolītais dalībnieks atsakās no Nomas līguma no-
slēgšanas.

12. Izsoles gaitas un rezultātu apstrīdēšanas kār-
tība

12.1. Izsoles komisijas lēmumus vai faktisko rīcību var
apstrīdēt, iesniedzot atbilstošu iesniegumu adresētu Aknīstes
novada pašvaldības domes izpilddirektoram ne ilgāk kā 30
dienu laikā no izsoles dienas vai dienas, kad tikušas aiz-
skartas iesniedzēja tiesības.

Ar izsoles noteikumiem iepazinušies: 
__________________________    ___________________________

(izsoles dalībnieks)                    (paraksts, datums)

Pielikums Nr.1 
Izsoles noteikumiem

„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā
esošā nekustamā īpašuma “Cīrulīši”, Ancene, 

Asares pagastā,
Aknīstes novadā, kadastra Nr.56440050257, telpu

nomu”.

Telpu nomas līgums Nr. 3.-8/……

Aknīstē,  2019. gada    .janvārī

Aknīstes novada pašvaldība, reģistrācijas
Nr.90000026441, juridiskā adrese: Skolas iela 7, Aknīste,
Aknīstes novads, domes priekšsēdētājas Vijas DZENES
personā, kura rīkojas saskaņā ar pašvaldības Nolikumu,
(turpmāk tekstā saukts- Iznomātājs), 

……………………reģ.Nr………………tās personā, per-
sonas kods ………………., dzīv.……    , turpmāk tekstā sa-
ukts Nomnieks,  abi kopā turpmāk tekstā saukti Puses, pa-
matojoties uz  2019.gada ….   janvāra Aknīstes novada do-
mes izsoles rezultātiem, Ministru kabineta 20.02.2018. no-
teikumiem Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāša-
nas noteikumi”, labprātīgi, bez maldiem, viltus vai spai-
diem un saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā
– Līgums, par sekojošo: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
11.1. Iznomātājs nodod, bet Nomnieks pieņem lietoša-

nā nekustamā īpašuma telpas “Cīrulīši”, Ancenē, Asares
pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56440050257, kas
sastāv no skolas ēkas 1008,3 m2 platībā un šķūņa 73,2 m2,
kā arī tur esošās iekārtas un mantu, kas ir norādīts šā
Līguma pielikumā Nr. 2, (turpmāk tekstā Telpas).

11.2. Telpu lietošanas mērķis- komercdarbība.
11.3. Nomnieks apņemas patstāvīgi iegūt visus nepie-

ciešamos saskaņojumus, atļaujas un citus nepieciešamos
dokumentus, lai varētu izmantot Telpas šā Līguma 1.2.pun-
ktā norādītajiem mērķiem. Visas grūtības un izdevumus,
kas saistīti ar nepieciešamo saskaņošanu un atļauju ie-
gūšanu, kā arī citu dokumentu iegūšanu, Nomnieks uzņemas

patstāvīgi un uz sava rēķina.
11.4. Telpu atrašanās vieta Nomniekam ir ierādīta un

zināma.
11.5. Ēka, kurā atrodas Telpas, ir nodrošināta ar ka-

nalizāciju un ūdensvadu. Telpas ir nodrošinātas ar apku-
ri, elektrību.

11.6. Pusēm ir jāpārbauda Telpu stāvoklis un jānofor-
mē to nodošana Nomniekam ar pieņemšanas un nodoša-
nas aktu.

2. NOMNIEKA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
2.1. Nomnieks apņemas Telpu izmantot tikai tiem mēr-

ķiem, kādi ir norādīti šā Līguma 1.2.punktā. Telpas iz-
mantošanai ir nepieciešama Iznomātāja piekrišana.

2.2. Nomnieks apņemas līgumā noteiktos termiņos mak-
sāt nomas maksu un maksu par šajā līgumā minētajiem
pakalpojumiem.

2.3. Nomnieka pienākums ir saudzīgi izturēties pret ēku,
kurā atrodas Telpa, un tai piegulošo teritoriju, izmantot
Telpu tikai saskaņā ar šā Līguma noteikumiem.

2.4. Nomniekam nav tiesību izdarīt Telpas rekonstrukciju
vai pārbūvi bez iepriekšējas Iznomātāja piekrišanas.

2.5. Izmantojot Telpas, Nomnieks apņemas ievērot dro-
šības tehnikas un ugunsdrošības noteikumus, kā arī tel-
pas izmantošanas sanitāros noteikumus.

2.6. Ievērot Telpā un tai pieguļošajā teritorijā klusumu,
kārtību un tīrību atbilstoši telpu izmantošanas noteikumiem
saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem.

2.7. Uzturēt Telpu un tajās esošās iekārtas mantu labā
stāvoklī.

2.8. Bez Iznomātāja rakstveida atļaujas Nomnieks ne-
drīkst Telpu nodot apakšnomā vai kā citādi piesaistīt tre-
šās personas Telpu izmantošanā (t.sk. kopdarbība ar tre-
šajām personām Telpā).

2.9. Nomniekam Telpas ir jāatbrīvo 30 (trīsdesmit) dar-
ba dienu laikā pēc šā Līguma darbības termiņa beigām vai
arī no tā laušanas brīža.

2.10. Pārtraucot šo Līgumu, Telpas nodošana notiek sa-
skaņā ar Telpas  nodošanas un pieņemšanas Aktu, kas ir
neatņemama šā Līguma sastāvdaļa.

2.11. Ja 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no šā Līguma
darbības termiņa izbeigšanās Nomnieks nav atbrīvojis Telpu,
tajās atstātās mantas Puses uzskatīs par pamestām, un
Iznomātājam ir tiesības rīkoties ar tām pēc saviem ieska-
tiem.

2.12. Tikai ar Iznomātāja rakstveida piekrišanu
Nomniekam ir tiesības veikt Telpas rekonstrukciju un uz-
stādīt Telpā iekārtas uz sava rēķina.

2.13. Atstājot Telpu sakarā ar Līguma termiņa izbeig-
šanos vai Līguma laušanu, Nomniekam  ir tiesības paņemt
līdzi tikai tās viņam piederošās mantas un tikai tos Telpas
uzlabojumus, kurus var atdalīt bez Telpas ārējā izskata un
tehniskā stāvokļa bojāšanas. 

2.14. Kompensāciju par neatdalāmiem uzlabojumiem,
kuri paliek Telpā, Nomnieks var prasīt tikai tajā gadīju-
mā, ja šo uzlabojumu vērtība un raksturs ir ticis rakstveidā
saskaņots ar Iznomātāju, un Iznomātājs rakstveidā ir iz-
teicis savu piekrišanu tos kompensēt.

2.15. Saskaņojot ar Iznomātāju, Nomniekam ir tiesības
samaksāt nomas maksu priekšlaicīgi.

2.16. Nomniekam ir tiesības netraucēti lietot Telpu visu
šī Līguma darbības laiku, ievērojot šī Līguma noteikumus.

2.17. Nomniekam ir tiesības uz nomas maksas samazi-
nājumu, ja ir ierobežota Telpas izmantošana tādu apstākļu
dēļ, par kuriem Nomnieks nav atbildīgs.

2.18. Nomnieka pienākums ir veikt nepieciešamos re-
montdarbus par saviem līdzekļiem, ja Telpas bojājumi ra-
dušies Nomnieka vainas dēļ.
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2.19. Nomnieks pilnībā vai daļēji sedz Iznomātājam pie-
derošā inventāra un iekārtu, kas minētas Pieņemšanas-
nodošanas aktā (Līguma pielikums Nr.1), remontu
un/vai nomaiņu, saskaņojot to ar Iznomātāju.

2.20. Par ugunsdrošību iznomātajās Telpās ir atbildīgs
Nomnieks.

3. IZNOMĀTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1. Nodot Nomniekam lietošanā Telpu saskaņā ar šā

Līguma noteikumiem.
3.2. Izbeidzot Līgumu, pieņemt no Nomnieka Telpu sa-

skaņā ar pieņemšanas un nodošanas aktu un šī Līguma
nosacījumiem.

3.3.  Ievērot pienākumus, kuri viņam uzlikti saskaņā ar
šo Līgumu.

3.4. Netraucējot Nomnieka normālu darbību, veikt Telpas
tehnisko apskati, tās norises laiku iepriekš saskaņojot ar
Nomnieku.

3.5. Iznomātājam ir tiesības pārtraukt šo Līgumu saskaņā
ar šā Līguma noteikumiem un LR normatīvajiem aktiem.

3.6. Pieņemt nomas maksu saskaņā ar šo Līgumu.
3.7. Pieprasīt atbilstošu Telpas izmantošanu saskaņā ar

Līguma priekšmetu.
3.8. Veikt nepieciešamās darbības, lai atbrīvotu Telpu

Līguma darbības termiņa izbeigšanās gadījumā vai arī tā
pirmstermiņa laušanas gadījumā un/vai ja Nomnieks ne-
pilda šā Līguma saistības.

3.9. Ārkārtēju apstākļu gadījumā Iznomātājam ir tiesības
iekļūt Telpā bez iepriekšēja brīdinājuma.

3.10. Šā Līguma darbības laikā Iznomātājs apņemas no-
drošināt Nomniekam brīvu pieeju Telpai jebkurā diennakts
laikā, kā arī netraucēt Nomniekam izmantot Telpu šā lī-
guma 1.2.p. minētajam mērķim.

3.11. Iznomātājam ir tiesības pieprasīt no Nomnieka in-
formāciju par Nekustamā īpašuma uzturēšanu.

4. NORĒĶINU KĀRTĪBA
4.1. Par Telpas izmantošanu Nomnieks maksā nomas

maksu EUR ……..mēnesī.
4.2. Nomas maksas maksājumus saskaņā ar 4.1.punktu

Nomnieks sāk maksāt no Līguma spēkā stāšanās brīža un
veic šādā kārtībā:

4.2.1. Nomnieks sedz 100% no izlietotās elektroenerģi-
jas izmaksām, ko uzrāda kontrolskaitītāja rādījumi.

4.2.2. Nomas maksu un maksu par izlietoto elektroe-
nerģiju par kārtējo mēnesi, Nomnieks maksā Īpašniekam
saskaņā ar Īpašnieka izrakstīto rēķinu, līdz nākamā mē-
neša 15. datumam, maksājot skaidrā naudā Aknīstes no-
vada pašvaldības kasē vai veicot pārskaitījumu Aknīstes
novada pašvaldības kontā:

Aknīstes novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90000026441
A/ S „SEB Banka”
Konta Nr.: LV82UNLA0009012130037.
4.2.3. Par komunālajiem pakalpojumiem Nomnieks mak-

sā pakalpojuma sniedzējam pēc savstarpēji noslēgtā līgu-
ma nosacījumiem.

4.2.4. Par atkritumu savākšanu un izvešanu Nomnieks
maksā pakalpojuma sniedzējam pēc savstarpēji noslēgtā
līguma nosacījumiem.

4.2.5. Par apkuri Nomnieks gādā pats un  nodrošina to
uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

4.2.6. Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par
nomātajām telpām.

4.3. Nomnieks divu nedēļu laikā pēc šī līguma noslēg-
šanas dienas iesniedz Iznomātājam noslēgto pakalpojumu
līgumu kopijas.

4.4. Par nomas maksas un citu šajā Līgumā noteikto sa-
maksas termiņu neievērošanu Nomnieks maksā

Iznomātājam līgumsodu 0,1% apmērā no kopējās pamat-
parāda summas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda sa-
maksa neatbrīvo no saistību izpildes.

4.5. Visi Līgumā paredzētie maksājumi tiek uzskatīti par
samaksātiem tikai tajā brīdī, kad uz Īpašnieka rēķina vai
kasē ir saņemta maksājuma samaksa pilnā apmērā, un
Iznomātājam ir savlaicīgi iesniegts dokuments, kas ap-
stiprina veikto maksājumu.

5. LĪGUMA GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS
UN LAUŠANAS KĀRTĪBA

5.1. Visus šā Līguma grozījumus un papildinājumus Puses
izdara rakstveidā, tie ir pievienojami šim Līgumam un ir
tā neatņemamas sastāvdaļas.

5.2. Šo Līgumu var lauzt, Pusēm rakstveidā vienojoties,
kā arī citos šajā Līgumā minētajos gadījumos un LR nor-
matīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

5.3. Iznomātājs vienpusēji var lauzt šo Līgumu pirms lai-
ka, ja:

5.3.1. Nomnieks pārkāpj šajā Līgumā atrunātos nosa-
cījumus;

5.3.2. Nomnieks tiek atzīts par maksātnespējīgu vai ban-
krotējušu;

5.3.3. Nomnieks ir pieļāvis kāda šajā Līguma paredzē-
tā maksājuma kavējumu ilgāk par diviem mēnešiem;

5.3.4. Citos gadījumos, kad netiek ievēroti šā Līguma no-
teikumi.

5.4. Iznomātājam ir tiesības, rakstiski nosūtot
Nomniekam attiecīgu paziņojumu, vienpusēji mainīt
Nekustamā īpašuma nomas maksas apmēru bez grozīju-
mu izdarīšanas Līgumā: 

5.4.1. ja Centrālās statistikas pārvaldes sniegtais patēriņa
cenu indekss attiecībā pret pēdējo nomas maksas izmai-
ņas dienu pārsniedz 10%. Nomas maksas paaugstinājumu
nosaka, sākot ar otro nomas gadu, atbilstoši Centrālās sta-
tistikas pārvaldes sniegtajiem patēriņa cenu indeksiem;

5.4.2. ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek no jau-
na ieviesti vai palielināti nodokļi vai nodevas. Minētajos
gadījumos nomas maksas apmērs tiek mainīts sākot ar die-
nu, kāda noteikta attiecīgajos normatīvajos aktos; 

5.4.3. reizi gadā attiecībā nākamajam nomas periodam,
ja ir mainījušies Iznomātāja Nekustamā īpašuma plāno-
tie pārvaldīšanas izdevumi; 

5.4.4. ja normatīvie akti paredz citu nomas maksas ap-
mēru vai nomas maksas aprēķināšanas kārtību, ja tā nav
zemāka par Līgumā noteikto.

5.5. Pusēm ir tiesības lauzt Līgumu pirms laika tikai gadī-
jumos, ko tieši paredz LR normatīvie akti, jebkurā gadījumā
brīdinot par to otru Pusi vienu mēnesi pirms Līguma laušanas.

5.6. Gadījumos, kuri nav paredzēti šajā Līgumā, tas var
tikt lauzts tikai kārtībā, ko īpaši paredz LR normatīvie akti.

5.7. Šā līguma priekšlaicīgas izbeigšanas gadījumā,
Nomnieks neveic nekādus papildu maksājumus. Šādā ga-
dījumā Nomnieks pārtrauc nomas maksas maksāšanu no
Telpas atbrīvošanas brīža.

6. PAPILDUS VIENOŠANĀS
6.1. Ja Telpām, saskaņā ar Iznomātāja rakstveida vēr-

tējumu ir nepieciešams remonts, renovācija, Nomnieks ap-
ņemas to veikt par saviem līdzekļiem un ar Iznomātāja rak-
stisku piekrišanu, un akceptētu izmaksu tāmi, ievērojot nor-
matīvo aktu prasības, pēc minēto darbu pabeigšanas
Iznomātājs nomas maksu var samazināt proporcionāli
Nomnieka veiktajiem ieguldījumiem, ievērojot
Civillikumā minētos nosacījumus par nepieciešamo un de-
rīgo izdevumu atlīdzināšanu. Nomas maksa tiek  samazi-
nāta, ja Iznomātājs konstatē, ka Nomnieks attiecīgos ie-
guldījumus ir veicis. 



6.2. Nomas maksa jāsāk iemaksāt Iznomātāja norādīta-
jā kontā pēc tam, kad novirzītās nomas maksas apmērs ir
sasniedzis saskaņotās izmaksas Telpas remontam apjomu.

6.3. Ja līdz šī Līguma izbeigšanās vai pārtraukšanas die-
nai pēc Iznomātāja iniciatīvas (ja līgums netiek pagarināts
vai tiek pārtraukts), saskaņoto remontā ieguldīto līdzek-
ļu summa nav noamortizējusies, tad atlikušo vērtību
Iznomātājs atmaksā Nomniekam. Izņemot, kad līgums tiek
pārtraukts vai netiek pagarināts gadījumos, ja Nomnieks
ir pārkāpis šī līguma nosacījumus (arī 6.3.punkts), kā arī
ja tas tiek izbeigts pēc Nomnieka iniciatīvas. 

6.4. Ja Nomnieks vēlas izbeigt šo līgumu pirms termi-
ņa, tad viņam ir tiesības piedāvāt Iznomātājam jaunu
Nomnieku, kurš atmaksājot iepriekšējam Nomniekam tā
saskaņotos ieguldījumus (kas vēl nav nosegti) un saņemot
rakstisku akceptu no Iznomātāja iegūst tiesības noslēgt no-
mas līgumu par šajā līgumā norādītajām telpām. 

6.5. Veiktie telpu uzlabojumi, kas saskaņoti ar
Iznomātāju, pēc nomas līguma izbeigšanas tiek atstāti tel-
pās Iznomātāja īpašumā.

7. STRĪDU ATRISINĀŠANA UN PUŠU ATBILDĪBA
7.1. Visi strīdi, kas var rasties šā Līguma izpildes gai-

tā, tiek risināti pārrunu ceļā. Strīdus, kuri nav noregulē-
ti pārrunu ceļā, izskata tiesā LR normatīvajos aktos no-
teiktajā kārtībā.

7.2. Puses saskaņā ar spēkā esošajiem LR normatīva-
jiem aktiem savstarpēji ir  materiāli atbildīgas par Līguma
saistību pārkāpšanu, kā arī par otrai Pusei radītiem zau-
dējumiem. 

7.3. Ja Nomnieks nepilda šā Līguma noteikumus, t.sk.
nepareizas kanalizācijas, apkures, citu komunikāciju, uguns-
drošības sistēmu lietošanas gadījumā, Nomnieks ir pilnī-
bā atbildīgs par visiem radītajiem zaudējumiem
Iznomātājam vai trešajām personām.

7.4. Par šajā Līgumā noteikto jebkura maksājuma ka-
vējumu Nomniekam tiek uzlikts naudas sods 0,1% apmē-
rā no maksājamās summas par katru nokavēto dienu.

7.5. Soda sankciju nomaksāšana neatbrīvo Puses no sa-
istību pildīšanas.

8. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS UN LĪGUMA
STĀŠANĀS LIKUMĪGĀ SPĒKĀ

8.1. Šis Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī, un
ir noslēgts uz laiku no 2019.gada……. janvāra līdz
20…...gada…... janvārim, ar nosacījumu, ja pašvaldības
autonomo funkciju veikšanai ir nepieciešama šīs telpas, tad
Iznomātājs, vienu mēnesi iepriekš, rakstiski brīdinot
Nomnieku ir tiesīgs izbeigt līguma darbības termiņu.

8.2. Telpas lietošanas tiesības Nomniekam  rodas no
Līguma spēkā stāšanās brīža.

9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
9.1. Puses šo Līgumu ir izlasījušas, piekrīt tā noteiku-

miem un to apliecina ar saviem parakstiem.
9.2. Ja kāds no šā Līguma noteikumiem zaudē juridis-

ko spēku, tad tas neietekmē pārējos šā Līguma noteiku-
mus.

9.3. Šis Līgums ir sastādīts uz 3 (trīs) lapām divos ek-
semplāros. Katram no Līguma eksemplāriem ir vienāds ju-
ridiskais spēks. Viens Līguma eksemplārs atrodas pie
Īpašnieka, otrs Līguma eksemplārs – pie Nomnieka.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI:

ĪPAŠNIEKS  NOMNIEKS

Aknīstes novada pašvaldība                                  
Skolas iela 7, Aknīste, 
Aknīstes novads, LV-5208,

Reģ.Nr.90000026441 
A/ S „SEB Banka”
Konts Nr.: LV82UNLA0009012130037. 

_______________________V.Dzene

Pielikums Nr.2
Izsoles noteikumiem

„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā
esošā nekustamā īpašuma “Cīrulīši”, Ancenē, 

Asares pagastā,
Aknīstes novadā, kadastra Nr.56440050257, 

telpu nomu”

Aknīste,                          2019.gada …………

Aknīstes novada pašvaldība, Aknīstes novada pa-
švaldības domes priekšsēdētājas Vijas DZENES personā,
turpmāk tekstā saukts Iznomātājs, un …………………….
personā, turpmāk tekstā saukts Nomnieks, 

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti par
Pusēm, pamatojoties uz 2019.gada …..janvārī noslēgto Telpas
nomas līgumu Nr. _______________ , tālāk tekstā saukts
par līgumu, sastādīja šo aktu par turpmāko: 

1. Iznomātājs nodeva Nomniekam, bet Nomnieks saskaņā
ar līguma noteikumiem pieņēma no viņa Telpas ar kopē-
jo platību ……… m² ……………………….”,
……………………………

2. Nomnieks pieņēma no Iznomātāja Telpu kopā ar šā-
dām tajās esošām Iznomātāja komunikācijām un iekārtām: 

Nr.p.k.   Komunikāciju un iekārtu nosaukums un veids

2.1._____________________________________________________
2.2._____________________________________________________
2.3._____________________________________________________
2.4._____________________________________________________
2.5._____________________________________________________
2.6._____________________________________________________
2.7._____________________________________________________
2.8._____________________________________________________
2.9._____________________________________________________

3. Nododot minētās komunikācijas un iekārtas, Puses
konstatēja, ka tās ir lietošanas kārtībā. 

4. Šis akts sastādīts divos eksemplāros, pa vienam ek-
semplāram katrai Pusei. Abiem šā akta eksemplāriem ir
vienāds juridisks spēks. Šis akts ir 2019.gada ……………….
noslēgtā Telpas nomas līguma Nr. ______________ neat-
ņemama sastāvdaļa. 

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI: 
IZNOMĀTĀJS

Aknīstes novada pašvaldība                                  
Skolas iela 7, Aknīste, 
Aknīstes novads, LV-5208,
tel. 65237750
Reģ.Nr.90000026441 
A/ S „SEB Banka”
Konts Nr.: LV82UNLA0009012130037

_______________________V.Dzene
z.v.
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Domes
priekšsēdētāja 

kopā ar uzņēmēju
viesojas pie 

Valsts prezidenta
Lai paustu atzinību vietējo uzņēmēju ieguldījumam

Latvijas reģionu attīstībā, 16. novembrī Valsts prezidents
Rīgas pilī rīkoja jau par tradīciju kļuvušu svinīgu pie-
ņemšanu Latvijas pašvaldību vadītājiem un uzņēmumu
pārstāvjiem.

Aknīstes novada domes priekšsēdētāja Vija Dzene kopā
ar  Aknīstes novada uzņēmēju  - SIA "Siliņi” valdes locekli
Miervaldi Čāmānu piedalījās Valsts prezidenta rīkotajā
pieņemšanā par godu Latvijas Republikas proklamēšanas
100. gadadienai. 

L. Prande

Rundāles pilī godina labākos uzņēmējus
30. novembrī, Rundāles pils Baltajā zālē godināja

Zemgales plānošanas reģiona krietnākos uzņēmējus. Šāds
pasākums notiek jau trešo gadu un to organizē Zemgales
Plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrs.

Atbilstuši nolikumam, ko apstiprinājusi Zemgales
Attīstības padome, katra no divdesmit divām Zemgales plā-
nošanas reģionā ietilpstošajām pašvaldībām izraudzīja vie-
nu titula „Gada uzņēmējs Zemgalē 2018” ieguvēju.  No
Aknīstes novada tika izvirzīts Z/S “Pāvuli “ Īpašnieks Egons
Tunķelis. Nominants saņēma diplomu, 500 eiro naudas bal-
vu un īpašu piemiņas zīmi, uz kuras attēlots pasākuma ide-
jiskais simbols – vējdzirnavas. Pretendentam bija jāatbilst
virknei kritēriju –nodokļu, darba tiesisko attiecību un dar-
ba aizsardzības jomā, videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanā,

radošumā un sabiedriskajās aktivitātēs, kā arī sasadarbība
ar pašvaldību.

Egons Tunķelis ir Latvijas un novada un savas dzimtās
Gārsenes patriots. Kopš agras jaunības Egons ir aktīvs ze-
messargs. Kārtības uzturēšana novadā viņam ir bijis goda
pienākums. Arī šogad Egons aktīvi piedalījās Latvijas
Nacionālo bruņoto spēku apvienotajās mācībās “Namejs
2018”,par to saņemot atzinības sertifikātu. Svēts pienākums
Egonam bija dalība barikādēs, kad vajadzēja aizstāvēt
Latvijas valsts pastāvēšanu. Kopš novada izveidošanas
Egons Tunķelis ir brīvprātīgais ugunsdzēsējs. Viņa pārziņā
ir ugunsdzēsēju mašīnas uzturēšana darba kārībā. Pa šiem
gadiem viņš ar palīgiem glābis gan pavasara kūlas uguns-
grēkus, gan citas ugunsnelaimes. Kopš 2017. gada Egons
ir Aknīstes novada pašvaldības administratīvās komisijas
loceklis. Zemnieku saimniecība “Pāvuli ” ik gadu atbalsta
tradicionālos Sporta svētkus Gārsenē.

Egons Tunķelis aktīvi piedalās dažādu jautājumu risi-
nāšanā, kas saistīti ar novada attīstību, savu viedokli pa-
užot iedzīvotāju sapulcēs. Aknīstes vidusskolas skolēni ap-
meklēja saimniecību, lai iepazītos ar graudkopja darbu. 2018.
gadā Egons iesaistījies LAT-Litprojektā “Drošība pierobežā”.
Tā rezultātā tika Apmeklēts Roķišķu ugunsdzēsības depo,
lai apgūtu pieredzi no Lietuvas kolēģiem.

Z/s ‘‘Pāvuli ” apsaimnieko 270 ha zemes un tiek audzē-
ti rudzi, vasaras un ziemas kvieši, griķi, rapsis auzas. Katru
gadu tiek iegādāta kāda jauna tehnikas vienība. Pēdējie
lielākie projekti ir tehnikas novietne- angārs, Graudu pirm-
sapstrādes iekārta - kalte un graudu uzglabāšanas torņi.

Z/s “Pāvuli ” dibināta 01.04.1993 un saimniecībā ir 2 dar-
binieki. Tāpēc Egons Tunķelis visu saimniecības darbu sma-
gumu iznes uz saviem pleciem. Pamatus saimniekošanā
un graudkopībā Egons pārmantojis no sava tēva, kurš kol-
hoza laikā bija viens no labākajiem kombainieriem, bet aiz-
ejot pensijā palīdzēja art, pļaut un dot padomus. Egons
Tunķelis, dzīvojot un strādājot ’’Pāvulos ”, turpina kopt dzim-
tas tradīcijas. Viņš ar prieku gaida radus un draugus, lai
pērtos pirtiņā, izbaudītu atkalredzēšanās prieku un cienātos
ar medījumu, jo medības Egona dzīvē ir neatņemama sa-
stāvdaļa. Saimniecības “Pāvuli ” īpašnieks dzīvo un strā-
dā leišmalītē saskaņā ar sevi un dabu.

L. Prande
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Aknīstes novada pašvaldība 2018. gada augustā  saņē-
musi Lauku atbalsta dienesta lēmumu par projekta
„Inovācijas – svaiga domāšana pilsētā” apstiprināšanu,
kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lau-
ku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.
– 2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana sa-
skaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
ietvaros. 

Projekts Nr.18-05-AL24-A019.2201-000002 „Inovācijas
– svaiga domāšana pilsētā” - īstenošanas laiks 09.08.2018.
– 20.05.2019, projekta kopējās izmaksas – 22 523,00 EUR,
projekta attiecināmās izmaksas – 21 855,15 EUR, no tām
publiskais (Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstī-

bai – ELFLA) finansējums 90% no attiecināmajām izmaksām
– 19 669,63 EUR, pašvaldības finansējums – 2853,37 EUR. 

Laiks iet uz priekšu un tehnoloģijas attīstās, arī pilsētvidē
ienāk tehnoloģijas un  inovācijas - ar šī projekta palīdzī-
bu pašvaldība vēlas uzlabot un sakārtot dzīves vides tel-
pu novadā, lai tā kļūtu vēl skaistāka un pieejamāka no-
vada iedzīvotājiem un visiem novada apmeklētājiem.
Projekta īstenošanas rezultātā pretī Skolas ielas 5 ēkai
Aknīstē tiks uzstādīts āra LED ekrāns, informācijas un ak-
tualitāšu atspoguļošanai iedzīvotājiem pieejamā un sa-
protamā formātā. Informāciju varēs iesniegt jebkurš no-
vada iedzīvotājs – saskaņojot un iesniedzot pašvaldībā, at-
spoguļošanai uz āra LED ekrāna. 

Šobrīd ir veikta iepirkuma procedūra āra LED ekrāna
piegādātāja noskaidrošanai, līgums par piegādi ir noslēgts
ar SIA “Interactive Media Spot”.

Projektu koordinatore Līga Līduma

Atbalstīta LEADER projekta „Inovācijas –
svaiga domāšana pilsētā” īstenošana

Aknīstes novada pašvaldība kopš 2017.gada turpina īs-
tenot Eiropas Sociālā fonda SAM 9.2.4.2. pasākuma
„Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un
slimību profilaksei” projektu „Veselības veicināšanas un
slimību profilakses pasākumi Aknīstes novadā”
Nr.9.2.4.2/16/I/055”.

2018. gadā visiem novada iedzīvotājiem bija iespēja pie-
dalīties lekcijās un semināros par – veselīgu uzturu, ga-
rīgās veselības profilaksi, garīgās veselības veicināšanu un
fizisko aktivitāšu popularizēšanu. 

Maijā, skolēniem tika rīkota „Veselības diena novada sko-
lēniem”, kuras laikā tika organizētas dažādas fiziskās ak-
tivitātes – volejbols, stafetes, futbols, orientēšanās sacen-
sības. Tāpat skolēni turpina peldēšanas nodarbības Ilūkstes
sporta skolas sporta centra peldbaseinā, kopš gada sāku-
ma (mācību laikā) notiek vingrošanas nodarbības, ar mēr-
ķi veicināt ikdienas paradumu maiņu un stājas problēmu
profilaksei. 

Notikušas arī divas izglītojošas, fiziski aktīvas ekskur-
sijas paradumu, uzvedības maiņas veicināšanai – kuru lai-

kā dalībnieki saņēma sertificēta uztura speciālista teorē-
tiskas un praktiskas apmācības par veselīga uztura jau-
tājumiem, kā arī praktiskas apmācības (meistarklases) ve-
selīga uztura sagatavošanā.

Skolēniem rīkots lekciju cikls par veselīgu uzturu, iz-
vairīšanos no atkarību izraisošo vielu lietošanas, seksuā-
lās un reproduktīvās veselības saglabāšanu.

Lai veiksmīgi varētu notikt interešu grupas nodarbības
slēpošanā iegādāti slēpju komplekti, kas tiks izmantoti lab-
vēlīgu laika apstākļu gadījumā.

2019.gadā plānots turpināt lekciju un semināru ciklus
par veselīgu uzturu, garīgās veselības profilaksi, garīgās
veselības veicināšanu, fizisko aktivitāšu popularizēšanu,
sirds un asinsvadu slimību profilaksi, inkoloģisko saslim-
šanu profilaksi, reproduktīvo un seksuālo veselību, kurās
varēs piedalīties visa novada iedzīvotāji. Plānotas arī iz-
glītojošas, fiziski aktīvas ekskursijas paradumu, uzvedī-
bas maiņas veicināšanai, sporta svētki, senioru aktīvās at-
pūtas diena un daudzi citi pasākumi.

Par visām aktivitātēm, lekcijām, semināriem informā-
cija tiks izplatīta pirms tie tiks rīkoti.

Projekta īstenošanas ilgums – 25.04.2017 –
31.12.2019

Kopējās projekta izmaksas – EUR 34 158.00

Projektu koordinatore Līga Līduma

100-gades ieskaņas pasākums Gārsenes pilī
9. novembra vakarā Gārsenes pili ar valsts 100-gadei vel-

tītu programmu „Latvija gadskārtu lokos” pieskandināja
tradīciju kopa „Čukurs”, izvadot pasākuma apmeklētājus
ar dziesmām, rotaļām un dejām cauri gadskārtām nova-
dos – pavasaris un Lieldienas Kurzemē, vasara un Jāņi
Zemgalē, rudens un Mārtiņi Vidzemē, ziema un
Ziemassvētki Latgalē. Noskaņu radīja uz ekrāna redzamie
dabas skati un latviešu svētku svinēšana. Prieks bija par
skatītāju atsaucību, dziedot, piedaloties rotaļās un dejās.
Noslēgumā kopas vadītāja Daina Miezāne pils pārvaldniecei
Dacei Geidai dāvināja lelli Gārsenes tautastērpā, bet da-
lībnieki klātesošos cienāja ar latviešu svētku tradicionā-
lajiem ēdieniem. Pils mirdzēja svētku gaismā gan no sve-

ču liesmiņām, gan pasākuma dalībnieku siltajiem smaidiem.
Promejot skanēja pateicības vārdi par pozitīvo, sirsnīgo un
izjusto uzstāšanos.

Kopa darbojas četrus gadus. Ideja par tās izveidošanu
bija Skaidrītei Medveckai. Daina Miezāne to atbalstīja. Abas
sāka uzrunāt kopā sanākt un dziedāt gribētājus. Pirmajā
gadā kopā „Čukuriņš” darbojās dažādu paaudžu dalībnieki
no Aknīstes, Asares un Gārsenes pagastiem. Nākošajā gadā
pievienojās Marija Miglāne, kura uzņēmās muzikālo va-
dīšanu. Kopa ir uzstājusies Aknīstes vidusskolā, veselības
un sociālās aprūpes centrā, sociālajā mājā, psihoneirolo-
ģiskajā slimnīcā, senioru pasākumos Gārsenē un Asarē, no-
vada un Baltā galdauta svētkos, asariešu salidojumā un
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Nozaru literatūra
Pīgozne. Latviešu apģērbs.
Vēriņš. Peonijas.

Daiļliteratūra
Anjello Hornbija. Mandeļu vācēja.
Beinerte. Mans zelts.
Bojāre. Par ko vēl ziedēt man.
Devero. Pagātne tavās plaukstās.
Dombrovska. Dzīves virpuļos.
Dreika. Šaubu mitekļi.
Horna. Atgriešanās dzimtenē.
Judina. Amnēzija.
Konjeti. Astoņi kalni.
Kreiss. Zaglis.
Kurzemnieks. Trīsreiz nogalināts.
Laplante. Atraitnes.
Makintoša. Es tevi redzu.

Meiere. Ķīmiķe.
Montefjore. Deverilu pēdējais noslē-
pums.
Peļevins. Čapajevs un tukšums.
Penaks. Kā romāns.
Teilore. Bailes.
Tuņķelis. Kad ūdens kāpj mutē.
Verns. Drāma Livonijā.
Viegliņa-Valliete. Valdnieka Nameja
meita.

Bērnu literatūra
Baltrušaitiene. Kā zaķis iepazina jūtas.
Barsoti. Ziemassvētkus gaidot.
Garā pupa.
Kinnijs. Grega dienasgrāmata.
Sabrukums. 13.
Pikiene. Zaķis Ziķeris atrod draugus.

Pikiene. Zaķis Ziķeris iepazīst krāsas.
Pikiene. Zaķis Ziķeris mācās būt vērīgs.
Pikiene. Zaķis Ziķeris mācās skaitīt.
Plūdons. Zaķīšu pirtiņa.
Saga. Meitene tīmeklī kļūst patstāvīga.

Lasītāju dāvinājumi
Blaumanis. Brīnuma zālīte.
Hegards. Montesumas meita.
Mosa. Labirints.
Osipovs. Par griķīti, miezīti, kukurū-
zu un ķimenīti.
Plūcis. Mazā ciema ledainais pavasaris.
Restaurētie Latvijas kultūras piemi-
nekļi.
Tīcs. Krūmcidonijas.
Zeiboltu Jēkabs. Ūdens burbuļi.
Barons Bunduls.

citos pasākumos, arī pie sadraudzības par-
tneriem Lietuvā. Šobrīd tajā ir 10 dalībnieki
vecumā no 58 līdz 92 gadiem. Kā paši sme-
jas: „Kāds vairs „Čukuriņš”! Esam kārtīgs
„Čukurs”. Mūs visus vieno dziedātprieks, hu-
mora dzirksts un optimisms.” Lai vēl ilgi labi
skan, lai prieks par to pašiem un citiem!

Edīte Pulere

Foto: 
Tradīciju kopas „Čukurs” dalībnieki (no
kreisās): Jūlija Tarvide, Aija Arbidāne,
Silvija Āboliņa, Skaidrīte Medvecka,
Osvalds Katens, Uldis un Dzidra
Zaveļi, Marija Miglāne, Daina Miezāne
un Nellija Svikša pasākuma noslēgu-
mā. (Foto: Visvaldis Dzenuška)

Gārsenes pagasta bibliotēkas
jaunieguvumi 2018. gada 4. ceturksnī

Kā steidzīga, darbīga un
karsta vasaras diena ir
aizsteigusies tūrisma se -
zona Gārsenes pilī. Šogad
tā ir bijusi piepildīta ar
dažādiem notikumiem.
Esam piedalījušies akcijā
“Apceļosim Baltijas pilis un
muižas”. Pils telpas tika
izmantotas vairāku semi -

nāru, koncertu, radošo darbnīcu organizēšanai. Notika
tikšanās ar interesantiem cilvēkiem. Pils zālē skanēja seši
kāzu valši, nometņu bērnu un jauniešu jautrās čalas.
Daudzu dzimšanas dienu ballīšu, arī absolventu tikšanās
vieta ir bijusi Gārsenes pilī. Mūsu dabas takas šovasar
vairāk iemīlējušas organizētās tūristu grupas un grupiņas,
kas pastaigā devās gida pavadībā. Arī individuālie
apmeklētāji baudīja dabas jaukumu un klusumu. Šķiet,
ka vairāk bija ciemiņu -ārzemnieku nekā citus gadus.
Draudzīgajās hosteļveida istabiņās izvēlas nakšņot gan
tūristi, gan dažādu darbu veicēji, “Sansusī” festivāla
mākslinieki un baudītāji, sporta spēļu un velo sacensību
dalībnieki arī svētceļotāju simtgades gājiena dalībnieki
nakšņoja pirms došanās uz Aglonu.

Izstāžu zālē varēja skatīt gan rokdarbu, gan gleznu,
gan foto izstādes. Patreiz interesenti tiek aicināti
apskatīt Jolantas Pūpolas radošo darbu izstādi

“Cilvēksajūta” pils zālē līdz 20. decembrim.
Ļoti priecājos par izdarītajiem darbiem projektu

ietvaros – atjaunotajiem vārdu stabiem, atpūtas vietas
labiekārtošanu aiz pils, arī muižas klēts, nu jau
“Debesjuma” jumts ir kārtībā. Liels paldies Latvijas
Valsts mežiem par atpūtas vietu papildināšanu dabas
takās ar jauniem objektiem. Patreiz vēl aktīvi
darbojamies un iesaistāmies projektā “Sēlijas Salas”. Mēs
esam Gārsenes bagātību sala ar pili, dabas takām,
velomaršrutu, senlietu privātkolekciju, mājas vīnu,
rezidenci “Debesjums” un atsaucīgiem cilvēkiem. Tikko
pie mums notika darbnīca – nometnei, kur satikās 17
“Sēlijas Salu” pārstāvji.

Vēlos teikt paldies visiem tiem labajiem cilvēkiem, kuri
mani ir atbalstījuši, uzklausījuši un palīdzējuši. Paldies,
par labajiem vārdiem un darbiem, smaidiem un
padomiem. Īpašu paldies gribu teikt pils ļaudīm – Edītei,
Stepanam, Zanei, Initai, Valērijai, Taņai.

Šogad ir bijis daudz notikumu un atgadījumu. Esmu
satikusi jaukus, radošus un zinošus cilvēkus. Nākošais
gads solās nākt ar jaunām pārmaiņām, sapņiem,
izaicinājumiem.

Baltu ceļu Ziemassvētku brīnumam! Bet uz Jauno gadu
dāvināsim viens otram labus vārdus, lai tie pavisam
neizzūd no steigas pilnās pasaules.

Dace Gārsenes pilī
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Lauku cilvēki!
Nevieni svētki nenorit bez paaudžu

paaudzēs krātām tradīcijām. Arī
gada īsākajai dienai un garākajai nak-
tij jeb Ziemassvētkiem vai ziemas sa-
ulgriežiem ir savas tradīcijas. Par lat-
viešu raksturīgākajām tradīcijām
tiek uzskatītas- pirtī iešana, deviņu
ēdienu ēšana, kas nodrošina pārtiku-
šu nākamo gadu, iešana budēļos, ķe-
kātās jeb čigānos, bluķa vilkšana, zī-
lēšana un dāvanu dāvināšana.

Uz labu ražu cerot nākamajā gada, se-
nie latvieši skaitīja zvaigznes debesīs; jo
vairāk saskaitīja, jo labāka raža gaidā-
ma. Vēl viens veids, kā tikt pie labas ra-
žas, bija krustiņa izgatavošana no pīlā-
dža, kurš pēc tam bija jāaprok rudzu lau-
kā zem sniega. Bet, ja gribēja pie lielas
naudas  tikt, tad vajadzēja ņemt melnu
kaķi un ar to klēpī apiet apkārt baznīcai.

Ziemassvētkus senie latvieši svinēja
trīs dienas- no 24.decembra līdz 26.de-
cembrim. 24.decembra vakars bija
ķūķa vakars, kad galdā goda vietā tika
likta īpaša graudu biezputra, saukta
par ķūķi jeb koču. Graudu ēdieni sim-
bolizēja dzīvības procesu nepār-
trauktību un cieņas izrādīšanu sen-
čiem, kuru garu labvēlību šādā veidā
svinētāji mēģināja iemantot.

Ak tu lielu brīnumiņu,
Pilni galdi piekravāti:
Cūkas kājas, šņukurītis,
Bieza putra vidiņā.
Ziemassvētki tika sagaidīti ar bagā-

tīgi klātu galdu, uz kura netrūka ne
ēdienu ne dzērienu, tāpēc bez obligā-
tā ķūķa, uz tā bija zirņi, pupas, cūkas
šņukurs, putraimu desas, vistas cepetis,
štovēti kāposti, sautēti kāļi un burkā-
ni, krāsnī cepti kartupeļi, pīrāgi un ap-
aļi rauši, kas simbolizēja sauli.
Tradicionālais Ziemassvētku dzēriens
bija medalus, ko mūsdienās vairs ne-
var redzēt uz svētku galda. Taču dzē-
ra arī pienu un paniņas.

Obligāti uz galda atradās maize, sāls
un uguns, kas solīja svētību nākama-
jam gadam. Galdu nedrīkstēja novākt
visu Ziemassvētku nakti, lai nākamo
gadu dzīvotu pārticībā.

Ir atkal Ziemassvētki, un es priecā-
jos par šo izdevību atkal svētku vakarā
brīdi būt kopā ar jums. Mūs ziemeļu ze-
mēs daba nav pārāk lutinājusi šajā
Ziemas saulgriežu laikā, dienas kļūst ar-
vien īsākas, tumšākas, saule, ja arī pa-
rādās, tad ar mokām, pat netiek līdz koku
galiem, daba ir auksta, koki kaili, un daba
dus ziemas miegā. Arī cilvēkiem brīžiem
uznāk smaguma un paguruma sajūta tie-
ši šajā gadalaikā. Un ne velti no seniem
laikiem visām tautām, kas ziemeļos dzī-

vo, ir bijuši šie Ziemas saulgriežu svēt-
ki. Mums vajag šo svētku brīdi, šo atel-
pu, mums vajag aizdegt sveci, iekurt guni
un ielaist Dievu istabā, lai būtu mums
arī šis Ziemassvētku prieks, ģimenei sa-
nākot kopā, lai būtu mums Ziemassvētku
dāvināšanas prieks, ko vislabāk redzam
bērnu acīs. Tas prieks, kas bērnam ir par
saņemto dāvanu, pieaugušajam bieži vis-
pār ir nozudis no viņa dzīves. Raudzī -
simies bērnos šajā Ziemassvētku vaka-
rā un mēģināsim atcerēties, ka mēs arī
kādreiz bijām bērni un kā mēs mācē-
jām priecāties par visvienkāršāko lie-
tu. Dzīve kļūst par daudz drūma un
smaga, ja tajā pietrūkst pārsteiguma,
brīnuma un prieka. Es novēlu visām
ģimenēm, lai tām ir savā starpā ģi-
menes siltums  un saticība, saderība,
mīlestība un prieks.

Dedziet sveci, dedziet skalu,
Dievs ienāca istabā.
Novēlu jums visiem, lai šie svētki ne-

stu jums to dvēseles pārdzīvojumu, ko
nesniedz mums ikdiena, un lai
Ziemassvētku miers, gaisma un mīles-
tība mājo jūsu sirdīs un dod jums spē-
ku jūsu ikdienas gaitās. Novēlu visiem
jums ļoti priecīgus, gaišus Ziemassvētkus!

Gaišus svētkus!

IrēnaButkus-lauku attīstības
konsultante

Ziemassvētku laikam ir sava  neizsakāma un vārdos
neaprakstāma burvība.

Tas ir laiks, kad atkal un atkal gribas sajust bērnības
piparkūku  un mandarīnu smaržu. 

Tas ir laiks,  kad egles rotājas kā līgavas...
Tas ir laiks, kad bērni gaida dāvanas. 
Tas ir dāvināšanas laiks! 
Cilvēka liktenis ir dibināts uz nejaušībām. Ir  tā - iet

cilvēks pa dzīvi kā pa aizsnigušu upi, kur tā krāce vis-
stiprākā, tur visplānākais ledus. Un kad tu uzmin uz tās
plānās, trausās vietas.... tad ir svarīgi,  ka tu šajā pasaulē
neesi viens, apkārt ir ikdienas kņada,  draugi, kolēģi, mīļi
un tuvi cilvēki.

Neaizver savas durvis un savu sirdi ciet! Nepaliec viens
vismaz Ziemassvētku laikā! Šajā cerību laikā esi atvērts
Ziemassvētku brīnumam, dalies ar sirds siltumu, labiem
vārdiem, smaidu...

Un ko es?
Es pateicos tev par labiem,  stiprinošiem mudinājuma

vārdiem! 
Lai tev stipra veselība, dzīvotprieks,  daudz skaistu ra-

došu domu un to piepildīšanos!
Lai cilvēkos valda saskaņa, lai miers ir sirdīs un prā-

tos! Lai jebkādas nesaskaņas var nolīdzināt sarunājoties,
ne aprunājot.  Lai  cilvēki viens otram sniedz atbalstu,
ne  priecājas par neveiksmi.... 

Katru reizi, kad divi cilvēki viens otram piedod, ir
Ziemassvētki!

Gaišus, mīlestības pilnus Ziemassvētkus!
Lai veiksmīgas, krāsainas dienas 

Jaunajā gadā!

Deputāte Skaidrīte Pudāne
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Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom.
Paliek vien dvēseles gaisma...

Izsakām līdzjūtību Laimai
Eihmanei un tuviniekiem

no tēta uz mūžu atvadoties. 
Laimas kolēģi SIA „LAKTRO“

Saldū un Jelgavā.

Kas smagāks vēl var būt,
pa dzīves taku ejot, 
kā atdot  zemei to,
kas sirdij tuvs un dārgs....

Patiesi jūtam līdzi 
GATIM MIĶĒNAM, 

tēvu zaudējot.
Bijušie  klasesbiedri un audzinā-

tāja Aknīstes vidusskolā.

Ir apklusuši soļi, 
Vien paliek mīlestības
gaišais stars. 

(O. Vācietis)
Visdziļākā līdzjūtība Jānim
Dronkam un viņa ģimenei, 
tēti aizvadot pēdējā gaitā.

Bijušie klases biedri 
un audzinātāja.

Mūsu laiks ir tik īss –
Mūžu vēji šalc apkārt un pāri.
Kas gan zina to brīdi,
Kad atskanēs likteņa balss?

(J. Sirmbārdis)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību

Viktora Miķēna piederīgajiem,
pavadot viņu pēdējā gaitā.

Mednieku kolektīvs “Aknīste”

Paņem līdzi saules glāstu,
Ko tev draugu rokas liek,
Lai tev, smilšu klēpī dusot,
Mazu brīdi siltāk tiek.

(P. Priede.)

Pieminēsim Aknīstes novada Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētos Mūžībā aizgājušos:
Abarons Ēvalds     25.04.1936    13.11.2018
Ķuzis Andrejs     20.06.1951    08.11.2018
Miķēns Viktors     16.11.1961    24.11.2018

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.
Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa

Pateicība
Pasaule ir tik gaiša un laimīga,

cik laimīgu mēs to mākam ieraudzīt
un citiem parādīt. (K.Skalbe)

Izsaku pateicību Daigai
Kondrātei un Veronikai Papaurelei
par sapratni un izpalīdzību!

Vissirsnīgākie pateicības vārdi
Ritai Markūnei par profesionalitāti
atbildīgu pienākumu veikšanā!

V. Mališeva

Lai zvaigžņu lietus Ziemassvētku naktī
nes skaistāko domu un ieceru

piepildījumu ikkatram!
Veiksmi, izdošanos un gaišus notikumus

Jaunajā 2019. gadā! 
Deputāte Aija Kurkliete

No Ziemassvētku zvaigznes
gaisma nāk,
No sniega baltuma
Un sveču liesmas dzīvās,
No mūsu pašu domu baltajām,
No mūsu mīlestības-
Vienkāršās un tīrās.
Lai izdodas šo gaismu saglabāt
Caur cīruļputeņiem
Un vēju brāzmām,
Caur rudens novakariem
Tumšajiem
Līdz nākamajam 
Ziemassvētku stāstam! 

/I. Puidze/
Visiem no sirds novēlu gaišus,

skaistu sapņu piepildītus
Ziemassvētkus!!  Dzīvesprieka un

mīlestības bagātu Jauno gadu!
Deputāts Inārs Čāmāns

Un izbriduši ikdienības tumsu,
Ar baltu gaismu Ziemassvētki nāk.
Nāk Jaunais gads ar jaunu laimi.
Un jaunus sapņus atnes līdz.

Mīļus un gaišus šos visgaidītākos svētkus!
Harmoniju, saticību un bezgala lielu ticību

visam labajam! Lai Jaunais gads visiem dod
spēku, veselību un laimi! Visas pārējās iece-

res un sapņus mēs piepildīsim paši.
Deputāts Jānis Vanags

Lai gaisma rada prieku,
Siltums – dzidru labestību.
Lai egles smarža jūsu mājās
un gaiša uguns pavardā.
Un kaut vai daļiņa no tā – 
Iekārotā, nesasniedzamā!
Priecīgus svētkus visiem vēl Gārsenes

pagasta bibliotēkas vadītāja.

Kad īpašumi pienācīgi sakopti, četr -
kājainie mīluļi pieskatīti un aprū-
pēti, paši noskaņoti gaišām domām
un labiem darbiem – mūsu mājās,
domās un sirdīs var ienākt baltais
svētku prieks.

Gaišus Ziemassvētkus!
Labiem nodomiem un 

darbiem bagātu Jauno gadu!
Aknīstes novada pašvaldības

policijas inspektore 
Ija Ašaka.

Lai gaišais svētku
laiks sniedz klusus brī-
žus, kad sastapties ar
savu dvēseli un viņu uz-
plaukstam redzēt! Tad
pirmreizīgais sniega bal-
tums izgaismos domu dzī-
les un cels augšup vērtī-
gākos sapņus, lai Jaunajā
gadā tie varētu piepildī-
ties!

Gaišām domām
piepildītu

Ziemassvētku 
gaidīšanas laiku 

Jums visiem novēl 
V. Ancīša Aknīstes 

bibliotēkas kolektīvs
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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”. 

Lai balts zied Ziemassvētku laiks 
Un laimes zvaigzne jaunam gadam – 
Tā gaidītājiem saulains vaigs!
Lai balts zied Ziemassvētku laiks
Kā roze un kā sniedziņš svaigs –
Tam klāt tu piespiedies kā radam.
Lai balts zied Ziemassvētku laiks 
Un laimes zvaigzne Jaunam gadam.

(A.Vējāns)

Lai gan šobrīd par Ziemassvētku un Jaunā gada tuvošanos liecina tikai sapos-
tās egles un plāna kārtiņa slapja sniega, tomēr laiks un kalendārs ir nepielūdza-
mi – atkal viens gads ir nemanāmi aizsteidzies- klāt ir Ziemassvētku laiks un te-
pat arī Jaunais – 2019. gads, kad gaisā sāk virmot sveču, piparkūku un netvera-
ma brīnuma smarža. Tas ir laiks, kad vēlos nedaudz apstāties un izvērtēt padarī-
to, sakopot spēkus un idejas, lai turpinātu iesāktos darbus un meklētu jaunus iz-
aicinājumus. Šis gads aizvadīts īpašā –Latvijas simtgades zīmē. 

Vispirms vēlos pateikties visiem, kuri atrada laiku, lai „Aknīstes Novada Vēstīs”
pastāstītu par saviem veikumiem, dalītos pārdomās vai apsveiktu radus un drau-
gus. Likumdošana šajā jomā ir veikusi korekcijas, jo kļuvuši stingri nosacījumi at-
tiecībā uz reklāmām, sludinājumiem un apsveikumiem. Pamatojoties uz Eiropas
Savienības regulu datu aizsardzībā, kura šogad stājās spēkā, izdevumā netiek sveik-
ti jubilāri un jaundzimušie. Bet to Jūs jau esat pamanījuši. Administrējot mājas
lapu www.akniste.lv, cenšos pēc iespējas savlaicīgāk un plašāk atspoguļot aktua-
litātes novadā. To visu var paveikt pateicoties atsaucīgiem kolēģiem un komandas
darbam. Arī turpmāk izdevums „Aknīstes Novada Vēstis” un www.akniste.lv  in-
formēs Jūs, uzticamie lasītāji, par svarīgākajiem darbiem un notikumiem pašval-
dībā un novadā. Novēlu, lai Ziemassvētku miers, gaisma un mīlestība ienāk kat-
rā sirdī, katrā mājā. 


