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â Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos notei-
kumus Nr.7/2019 „Grozījumi Aknīstes novada domes
27.02.2019. saistošajos noteikumos Nr.3/2019 „Aknīstes no-
vada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2019.gadam””. 
âApstiprināt grāmatvedības ziņojumu par Aknīstes no-

vada pašvaldības nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzek-
ļu, nepabeigtās celtniecības un ilgtermiņa ieguldījumu pār-
vērtēšanas rezerves gada inventarizācijas veikšanu. 
â Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības 2018.gada

finanšu pārskatu.
â Atļaut SIA “Juniks”, reģistrācijas Nr.55403026451, at-

savināt Aknīstes novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpa-
šumu (zemi) “Augšzemes”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads,
kadastra Nr.56250070169, ar kopējo platību 1,28 ha. Atsavināmā
nekustamā īpašuma nosacītā cena ir 5994,38 EUR (pieci tūk-
stoši deviņi simti deviņdesmit četri  euro 38 centi). Nekustamā

īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu.
âAtsavināt nekustamo īpašumu - zemes gabalu Skolas

iela 34A,  Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr. 5605 001
0562, kopējā platībā 0,4656 ha. Noteikt, ka atsavināmā ne-
kustamā īpašuma nosacītā cena  ir EUR 3050.00 (trīs tūk-
stoši piecdesmit euro 00 centi). Nekustamā īpašuma at-
savināšanas veids ir pārdošana izsolē ar augšupejošu soli.
Apstiprināt Aknīstes novada domes izsoles noteikumus
Nr.3/2019 ”Par pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala
Skolas iela 34A, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanu“.
âAtsavināt nekustamo īpašumu - meža zemi ar mežaudzi

un purvu “Dzeguzes”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads,
kadastra Nr. 5625 009 0078, kopējā platībā 14,01 ha. Noteikt,
ka atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena  ir EUR 11
366.00 (vienpadsmit tūkstoši trīs simti sešdesmit seši euro 00
centi). Apstiprināt Aknīstes novada domes izsoles noteikumus

Aknīstes novada domes sēdes 29.04.2019. lēmumi



Nr.4/2019 “Par pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala - meža
zeme ar mežaudzi un purvu “Dzeguzes”, Aknīstes pagastā,
Aknīstes novadā, atsavināšanu“
â Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības maksas pa-

kalpojumu cenrādi jaunā redakcijā no 2019.gada 2.maija.
Noteikt, ka ar 2019.gada 2.maiju spēku zaudē Aknīstes novada
domes 2014.gada 12.februāra sēdē apstiprinātais “Nolikums
par Aknīstes novada pašvaldības piedāvātajiem tūrisma mak-
sas pakalpojumiem” (prot.Nr.2, 10.#) un 2009.gada 16.februāra
sēdē apstiprinātais “Nolikums par pašvaldības sniegtajiem mak-
sas pakalpojumiem” (prot.Nr.8, 17.2.#).
âPārtraukt audzēkņu uzņemšanu Aknīstes pirmsskolas

izglītības iestādē „Bitīte” uz darbinieku atvaļinājuma un tel-
pu remonta laiku no 2019.gada 1.jūlija līdz 31.jūlijam. Atsākt
audzēkņu uzņemšanu PII „Bitīte” ar 2019.gada 1.augustu.
â Slēgt līgumu ar SIA “Veisi”, reģ.Nr.40203106723, juri-

diskā adrese: “Veisi”, Krogsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas no-
vads, par tehniskā projekta izstrādi ēkai Augšzemes ielā 41,
Aknīstē, Aknīstes novadā.
âSlēgt līgumu ar SIA “Imre” par apgaismojuma ierīkošanu

PII “Bitīte” teritorijā Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma projekta “Drošības uzlabošana
Aknīstē, izmantojot ekotehnoloģijas” ietvaros. Līguma sum-
ma 48 027,29 EUR. Slēgt līgumu ar SIA “Erbauergroup” par
būvuzraudzības veikšanu apgaismojuma ierīkošanai PII “Bitīte”
teritorijā. Līguma summa 847,00 EUR.
â Iznomāt 1 personai pašvaldībai piekrītošā zemes gaba-

la daļu 0,4 ha platībā,  kadastra Nr.56440050258.
â Atļaut pārnomāt 1 personai pašvaldības zemes gabalu

0,75 ha  platībā, kadastra Nr.56620030247.
âAtļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Pasusēja”, īpašuma

Kadastra Nr.56250040043.
â Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Druviņas”, īpa-

šuma kadastra Nr.56620010008, Gārsenes pagastā, Aknīstes
novadā, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kopējo pla-
tību 31,8 ha, vienu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu
56620010009 – 8,1 ha platībā.
âAtļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpa-

šuma sadalīšanai, kadastra Nr.56620010008, “Druviņas”,
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, zemes vienības kadastra
apzīmējums56620010008.
â Atdalīt no pašvaldībai piekritīgā  nekustamā īpašuma

ar kadastra numuru 5625 007 0228  “NORD TORF ceļš”,
Aknīstes pagasts, Aknīstes novads, daļu no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5625 007 0228 ar platību 0.01 ha,
izveidojot jaunu īpašumu.
âNodot bez atlīdzības Latvijas valstij, Latvijas Republikas

Zemkopības ministrijas personā, Aknīstes novada pašvaldī-
bai piekrītošo nekustamo īpašumu “Zviedra ceļš”, kadastra
Nr.56250070229, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā.
âAtzīt 1 personu par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jau-

tājuma risināšanā un reģistrēt reģistrā Nr.1 “Pašvaldībai pie-
derošu dzīvojamo telpu izīrēšana” ar kārtas Nr.139.
â Izslēgt 1 personu no reģistra Nr.1 “Pašvaldībai piedero-

šu dzīvojamo telpu izīrēšana”.
â Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokli

“Spodras”- 16, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā, kas
noslēgts ar 1 personu, uz laiku līdz 19.06.2019.
â Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokli

“Spodras”- 10, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā, kas
noslēgts ar 1 personu, uz laiku līdz 13.05.2019.
â Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokli

“Spodras”- 5, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā, kas
noslēgts ar 1 personu, uz laiku līdz 03.07.2019.
â Izbeigt dzīvojamās telpas īres pārjaunojuma līgumu par

dzīvokli “Spodras”- 13, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes no-
vadā, kas noslēgts ar 1 personu, ar 31.05.2019.
âApstiprināt 2019.gada 9.aprīļa izsoles rezultātus, nosa-

kot 1 personupar nekustamā īpašuma Strādnieku ielā 2, Aknīstē,
Aknīstes novadā, kadastra Nr.56050010205 - nedzīvojamās
ēkas (kadastra apzīmējums 56050010205001)  un zemesga-
bala  3165,0 m2 platībā, izsoles uzvarētāju, kura ir nosolījusi
augstāko cenu.
âApstiprināt projekta īstenošanu Zemgales plānošanas re-

ģiona deinstitucionalizācijas plānā 2017.-2020.gadam noteiktās
adreses: Skolas iela 9a, Aknīste, Aknīstes novads un “Rīti”,
Ancene, Asares pagasts, Aknīstes novads ar plānā paredzēto
pakalpojumu vietu skaitu.

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

Lietvedības un personāla pārzine S.Venediktova-Goba
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APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2019.gada 27.martā (prot.Nr.3, 11.#)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.5/2019
“Grozījumi Aknīstes novada domes 2018.gada

25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.11/2018 
„Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada ie-
dzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli””

Izdoti saskaņā ar 
likuma „Par pašvaldībām“ 

43.panta trešo daļu 

1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2018.gada 25.jūlija sa-
istošajos noteikumos Nr.11/2018 „Par pašvaldības pabal-
stiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to ma-
teriālo stāvokli” šādus grozījumus: 

1.1. Izteikt 29.1.punktu šādā redakcijā:
“29.1. brīvpusdienas 100% apmērā Aknīstes vidussko-

las 5.-12.klašu skolēniem, kuri ēd kompleksās pusdienas
skolā, neņemot vērā skolēna deklarēto dzīvesvietu;” 

1.2. Svītrot 29.2.punktu.
2. Noteikumu 29.1.punkts stājas spēkā 2019.gada 1.sep-

tembrī. 

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2019.gada 27.martā (prot.Nr.3, 12.#)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6/2019
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas 

kārtība Aknīstes novadā”

Izdoti saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām” 

43.panta pirmās daļas 11.punktu 
un trešo daļu,

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 
6.panta pirmo daļu, ceturtās daļas 1., 2., 3.

un 4.punktu un piekto daļu 

1.Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka:
1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas

tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgā-
des sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai
skaitā prasības komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei;

1.2. centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās
kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aiz-
sardzības prasības, tai skaitā, prasības notekūdeņu no-
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vadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā, brīvkrānu
un ugunsdzēsības ierīču lietošanas un aizsardzības prasības;

1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgu-
mā ietveramos noteikumus, tai skaitā līguma slēgšanas,
grozīšanas un izbeigšanas kārtību;

1.4. administratīvo atbildību par šo noteikumu pār-
kāpšanu.

2. Noteikumos ietvertie termini lietoti Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma un citu saistīto normatīvo aktu iz-
pratnē.

3. Noteikumos ir lietoti šādi termini:
3.1. Pakalpojumu lietotājs - nekustamā īpašuma īpaš-

nieks (daudzdzīvokļu īpašumu mājā — visi dzīvokļu īpaš-
nieki) vai valdītājs, kurš saņem noteikta veida sabiedris-
kos ūdenssaimniecības pakalpojumus, pamatojoties uz no-
slēgtu pakalpojuma līgumu;

3.2. Pakalpojuma sniedzējs - komersants, ar kuru pa-
švaldība noslēgusi līgumu par sabiedrisko ūdenssaimnie-
cības pakalpojumu sniegšanu Aknīstes novadā;

3.3. Pakalpojumu līgums – līgums par sabiedriskajiem
ūdenssaimniecības pakalpojumiem starp Pakalpojumu lie-
totāju un Pakalpojumu sniedzēju par ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas pakalpojumiem;

3.4. Tīklu apkalpošanas  robežu akts - Pakalpojuma
sniedzēja sagatavota un  Pakalpojumu lietotāja parakstī-
ta tīklu un būvju apkalpošanas robežu shēma, kurā norādītas
robežas, kādās ūdensvada un kanalizācijas tīklus apkal-
pos un atbildēs par tiem katra Pakalpojumu līguma puse;

3.5. Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei - ūdens
patēriņa norma vienam iedzīvotājam (litri diennaktī) at-
bilstoši Noteikumu 2.pielikumam.

4. Noteikumu mērķis ir noteikt sabiedrisko ūdens-
saimniecības pakalpojumu (turpmāk – ūdenssaimniecības
pakalpojumi) sniegšanas un lietošanas kārtību, lai veici-
nātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un nodrošinā-
tu Pakalpojumu lietotājus ar nepārtrauktiem pakalpoju-
miem, uzlabotu vides situāciju Aknīstes novadā un dabas
resursu racionālu izmantošanu.

5. Noteikumi neattiecas uz lietus notekūdeņu novadīšanu
lietus kanalizācijas sistēmā un uz decentralizētiem ka-
nalizācijas pakalpojumiem.

6. Aknīstes novada  pašvaldībā pilnvarots sniegt sa-
biedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus ir Sabiedrība
ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi”, reģistrā-
cijas Nr.45403000709.

7.  Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskajām
personām.

2. Kārtība, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas
tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai 

ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai 
kanalizācijas sistēmai

8. Kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīk-
li un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes
sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai nosaka
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, saistītie Ministru
kabineta noteikumi un šie noteikumi.

9. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, iesnie-
dzot Pakalpojumu sniedzējam aizpildītu tehnisko noteikumu
saņemšanas pieprasījumu, papildus normatīvajos aktos no-
teiktajam pievieno. Nekustamā īpašuma īpašnieka vai val-
dītāja piekrišanu personu datu apstrādei un patstāvīgai
uzglabāšanai, kas ietverti tehnisko noteikumu pieprasījumā.

10. Pirms būvniecības ieceres iesnieguma iesniegšanas
būvvaldē nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs ie-
sniedz Pakalpojumu sniedzējam aizpildītu iesniegumu (tur-
pmāk – Iesniegums) tehnisko noteikumu saņemšanai un,

ja nepieciešams noteikumu saņemšanai par lietus ūdeņu
novadīšanu centralizētajās kanalizācijas sistēmās, kā arī
saņem no inženiertīklu īpašniekiem pieslēgšanās (atslēg-
šanās) vai inženiertīklu šķērsošanas tehniskās prasības.

11. Ja nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam,
pieprasot tehniskos noteikumus, ir parādu saistības par
pakalpojumu sniegtajiem pakalpojumiem, Pakalpojumu snie-
dzējs var atteikt izsniegt tehniskos noteikumus līdz minēto
parādu saistību nokārtošanai.

12. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir 1 gads. 
13. Nekustamā īpašuma pieslēgšana centralizētās ūden-

sapgādes sistēmai un centralizētās kanalizācijas sistēmai
ir obligāta zemes gabalam jaunbūves būvniecības gadīju-
mā, ja piegulstošajā ielā atrodas centralizētās ūdensapgādes
un centralizētās kanalizācijas tīkli, un pašvaldības teritorijas
plānojumā attiecīgā teritorija ir noteikta kā apbūves teri-
torija, kur ir ierīkojamas centralizētās ūdensapgādes sis-
tēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas.

14. Ja ūdens padeve īpašumā paredzēta no divām ne-
atkarīgām ārējās ūdensapgādes sistēmām (piemēram: no
vietējās akas vai urbuma un centralizētās ūdensapgādes
sistēmas), uz centralizētās ūdensapgādes sistēmas obligāti
jābūt ierīkotam pretvārstam. 

15. Ja nekustamā īpašumā pagraba telpās ir ierīkotas
sanitārās iekārtas, uz kanalizācijas izvada jābūt ierīkotam
vienvirziena vārstam, lai novērstu pagraba telpu applūšanu. 

16. Pēc ūdensvada pievada un/vai kanalizācijas izvada
izbūves pabeigšanas nekustamā īpašuma īpašnieks vai val-
dītājs Pakalpojumu sniedzējam iesniedz:

16.1. izbūvēto tīklu izpildmērījuma plānu grafiskā un
digitālā formā;

16.2. aktu par komercuzskaites mēraparāta mezgla pie-
ņemšanu;

16.3. kanalizācijas pašteces tīkliem, kuru dn≥200mm,
TV inspekcijas (cauruļvada vizuālā apskate no iekšpuses
ar videokameru un tās tehniskā stāvokļa novērtēšana) re-
zultātus; 

16.4. segto darbu aktus.
17. Pēc nekustamā īpašuma izvada izbūves līdz cen-

tralizētajam kanalizācijas tīklam un objekta pieņemšanas
ekspluatācijā, nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs
likvidē īpašumā esošās būves un sistēmas, kuras tika iz-
mantotas nekustamajā īpašumā radīto notekūdeņu uz-
krāšanai.

18. Ja ūdensvada ievadu vai kanalizācijas izvadu cen-
tralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai ka-
nalizācijas sistēmai nav iespējams pievienot tīklu izvieto-
juma dēļ, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut nekus-
tamā īpašuma īpašniekam kā blakuslietotājam pievadu pie-
vienot pie cita Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes (aiz ko-
mercuzskaites mēraparāta mezgla) un kanalizācijas cau-
ruļvadiem, tai skaitā šķērsojot cita īpašnieka nekustamo
īpašumu, ja šāda pievienošana ir rakstveidā saskaņota ar
zemes īpašnieku un Pakalpojumu lietotāju, un šāda pie-
vienošana nepasliktina ūdensapgādes un kanalizācijas pa-
kalpojuma saņemšanu citiem Pakalpojumu lietotājiem. Šādā
gadījumā ir jābūt saskaņotam Tīklu piederības robežak-
tam un noslēgtam līgumam starp blakuslietotāju un
Pakalpojumu lietotāju.

19. Ja nav iespējams komercuzskaites mēraparāta mez-
glu izbūvēt normatīvajos aktos noteiktajā vietā,
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut to izbūvēt
Pakalpojumu sniedzēja noteiktajā vietā, ko nosaka teh-
niskajos noteikumos.

20. Pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves,
Pakalpojumu sniedzējs uzstāda verificētu komercuzskai-
tes mēraparātu, kas ir Pakalpojumu sniedzēja īpašums. 
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3. Centralizētās ūdensapgādes sistēmas 
un centralizētās kanalizācijas sistēmas, 

brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču 
ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības

3.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 
piederība un uzturēšana

21. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā, valdījumā un at-
bildības robežās ir un par Pakalpojumu sniedzēja līdzek-
ļiem tiek izbūvētas, ekspluatētas un remontētas šādas ūdens-
saimniecības būves:

21.1.  centralizētā ūdensapgādes sistēma, tai skaitā ūden-
sapgādes cauruļvadi, cauruļvadu armatūra, komercuzskaites
mēraparāti, ūdens brīvkrāni un ugunsdzēsības hidranti;

21.2. centralizētā kanalizācijas sistēma, tai skaitā ka-
nalizācijas cauruļvadi, skatakas un komercuzskaites mē-
raparāti, ja tos uzstādījis Pakalpojumu sniedzējs;

22. Pakalpojumu lietotāja atbildības robežās ir un par
Pakalpojumu lietotāja līdzekļiem tiek izbūvētas, ekspluatētas
un remontētas šādas ūdensapgāde un kanalizācijas būves:

22.1. nekustamā īpašuma zemes robežās un ārpus tām
esošais ūdensapgādes pievads līdz centralizētās ūdensap-
gādes sistēmas cauruļvadu pirmajam aizbīdnim;

22.2. nekustamā īpašuma zemes robežās un ārpus tā eso-
šais kanalizācijas izvads līdz centralizētās kanalizācijas sis-
tēmas cauruļvadu pirmajai skatakai. Ja kanalizācijas iz-
vads centralizētajai kanalizācijas sistēmai izbūvēts bez akas,
tad izvads līdz pieslēguma vietai centralizētās kanalizā-
cijas sistēmas cauruļvadam.

23. Pēc saskaņošanas ar Pakalpojumu lietotāju,
Pakalpojumu sniedzējs savu sistēmu uzturēšanai ir tiesīgs
jebkurā laikā apsekot Pakalpojumu lietotāja nekustamo īpa-
šumu, lai pārliecinātos par ūdensapgādes un kanalizāci-
jas inženierbūvju ekspluatācijas drošību un atbilstību eks-
pluatācijas noteikumiem. 

24. Gadījumā, ja Pakalpojumu sniedzējs konstatē cen-
tralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sis-
tēmas drošas ekspluatācijas apdraudējuma riskus, tas var
nekavējoties atslēgt Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmu no centralizētās ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas.

25. Ja Pakalpojumu sniedzējs Pakalpojumu lietotāja īpa-
šumā vai valdījumā konstatē avāriju ūdensapgādes sistē-
mā, kā rezultātā radusies ūdens noplūde, ko nevar uzskaitīt
ar komercuzskaites mēraparātu, ūdens zudumus aprēķi-
na atbilstoši 3. vai 4.pielikumam.

3.2. Prasības notekūdeņu novadīšanai 
centralizētajā kanalizācijas sistēmā

26. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir atļauts no-
vadīt notekūdeņus:

26.1. kuri nekaitē centralizētās kanalizācijas sistēmas
būvēm un neietekmē būvju funkcijas, to ekspluatācijas mūžu;

26.2. kuri nav bīstami centralizētās kanalizācijas sistēmas
un notekūdeņu attīrīšanas būvju apkalpojošā personāla ve-
selībai;

26.3. kurus kopā ar sadzīves notekūdeņiem var attīrīt
Pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtās,
ievērojot Pakalpojumu sniedzējam izsniegtās piesārņojo-
šās darbības atļaujas prasības un izsniegtos tehniskos no-
teikumus, kā arī attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskos para-
metrus;

26.4. kuru temperatūra nepārsniedz +40°C, un vides pH
ir robežās no 6,5 līdz 8,5;

26.5. kuri nesatur vielas, kuras piesārņo kanalizācijas
cauruļvadus vai nogulsnējas uz kanalizācijas skataku sie-
nām (piemēram – tauki);

26.6. kuru sastāvā piesārņojošo vielu koncentrācijas ne-
pārsniedz 1.pielikumā noteiktās maksimāli pieļaujamās kon-
centrācijas.

27. Ja Pakalpojumu lietotāja novadāmo notekūdeņu pie-
sārņojums pārsniedz 1.pielikumā maksimāli pieļaujamās
koncentrācijas, tad:

27.1. Pakalpojumu lietotāja notekūdeņiem, pirms to no-
vadīšanas centralizētajā kanalizācijas sistēmā, jābūt at-
tīrītiem vietējās attīrīšanas iekārtās tādā pakāpē, ka ne-
tiek pārsniegtas piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamās
koncentrācijas, kas noteiktas 1.pielikumā;

27.2. atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvos ak-
tus, Pakalpojumu sniedzējs var atļaut Pakalpojumu lie-
totājam novadīt centralizētā kanalizācijas sistēmā no-
tekūdeņus bez iepriekšējas attīrīšanas vai daļēji attīrī-
tus notekūdeņus, ja maksimāli pieļaujamā notekūdeņu
piesārņojuma koncentrācijas un papildu maksa noteik-
ta Pakalpojuma līgumā, un ja piesārņojuma koncentrā-
ciju pārsniegumu gadījumā netiek nodarīts kaitējums cen-
tralizētajai kanalizācijas sistēmai un/vai notekūdeņu at-
tīrīšanas iekārtām.

28. Pakalpojumu lietotāja pienākums ir nekavējoties
ziņot Pakalpojumu sniedzējam par paaugstināta piesār-
ņojuma rašanos novadāmajos notekūdeņos tehnoloģisku avā-
riju gadījumā, kā arī ziņot par atklātiem bojājumiem cen-
tralizētajā ūdensapgādes vai centralizētajā kanalizācijas
sistēmā.

29. Gadījumos, ja centralizētajā kanalizācijas sistēmā
iepludinātajos notekūdeņos tiek konstatēts piesārņojums
un Pakalpojuma līgumā ar Pakalpojumu sniedzēju to pie-
ņemšanas nosacījumi nav noteikti, un tas var izraisīt vai
izraisa avāriju centralizētajā kanalizācijas sistēmā vai no-
tekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbības traucējumus, tad
Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pārtraukt notekūde-
ņu pieņemšanu bez brīdinājuma.

30. Ja tiek konstatēts Pakalpojumu sniedzēja notekū-
deņu attīrīšanas iekārtu ieplūdē vai kanalizācijas tīklos pa-
augstināts notekūdeņu piesārņojums, Pakalpojumu snie-
dzējam ir tiesības veikt paraugu noņemšanu un ūden-
sapgādes un kanalizācijas tīklu apsekošanu Pakalpojumu
lietotāja nekustamajā īpašumā. Pakalpojumu lietotājam
nav tiesību aizliegt paraugu noņemšanu.

31. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegts no-
vadīt notekūdeņus, kuri satur:

31.1. prioritārās vielas, kuras atzītas par ūdens videi īpa-
ši bīstamām un kuru emisiju un noplūdi nepieciešams no-
vērst līdz normatīvajos aktos noteiktajam laikam;

31.2. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida
vielas, kuras var veicināt uzliesmojošu maisījumu rašanos
centralizētajā kanalizācijas sistēmā;

31.3. bioloģiski nedegradējamas sintētiskās virsmas ak-
tīvās vielas;

31.4. skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka
veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža oglekļa oksīda, zil-
skābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos;

31.5. radioaktīvas vielas;
31.6. cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, plastmasas

izstrādājumus, stiklu, smiltis, grunti, eļļas, taukus un ci-
tas vielas, kas var veicināt centralizētās kanalizācijas sis-
tēmas (vai cauruļvadu) aizsērēšanu;

31.7. nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas atkritumus,
koncentrētus šķīdumus, atslāņa un krāsvielu šķīdumus.

3.3. Prasības centralizēto ūdensapgādes 
un kanalizācijas sistēmu ekspluatācijai 

un aizsardzībai

32. Jebkurai personai ir aizliegts:
32.1. novietot automašīnas un cita veida transporta teh-
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niku vai citus smagus priekšmetus uz atbilstoši apzīmē-
tām hidrantu akām;

32.2. centralizētās kanalizācijas tīklu skatakās izliet ase-
nizācijas un citus notekūdeņus, novadīt nokrišņu un grun-
tsūdeņus, kā arī izmest cietos atkritumus vai citus priekšmetus;

32.3. nepiederošām personām veikt jebkādas darbības
Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā esošajās cen-
tralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sis-
tēmās;

32.4. bez Pakalpojuma sniedzēja pilnvarojuma atvērt un
pārvietot centralizētās ūdensapgādes un centralizētās ka-
nalizācijas tīklu skataku vākus;

32.5. pirms komercuzskaites mēraparāta atstāt atvēr-
tus iekšējās ūdensapgādes tīkla krānus, lai novērstu ūden-
sapgādes cauruļvada aizsalšanu, izņemot, ja ir saskaņo-
jums par tādu rīcību ar Pakalpojumu sniedzēju;

32.6. bojāt ugunsdzēsības hidrantu un citu iekārtu in-
formatīvās plāksnītes;

32.7. bez saskaņošanas ar Pakalpojumu sniedzēju no-
ņemt plombas no komercuzskaites mēraparāta.

33. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nedrīkst
kavēt plāksnīšu ar hidrantu, armatūras un skataku iz-
vietojuma norādi izvietošanu uz ēku sienām vai žogiem.

34. Ja Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes sistēmā trūkst
noslēgarmatūras, kanalizācijas sistēmā nav hermētiski aiz-
vērtas revīzijas (ēkas iekšējā kanalizācijas sistēmā ierīkota
speciāla lūka, iespējai tīrīt kanalizācijas tīklus), ir bojāti
Pakalpojumu lietotāja ēkas iekšējie ūdensapgādes vai ka-
nalizācijas tīkli, vai netiek ievērotas šo noteikumu un būv-
normatīvu prasības, Pakalpojumu lietotājs ir atbildīgs par
iespējamām sekām.

35. Pakalpojumu lietotājs atlīdzina Pakalpojumu snie-
dzējam izdevumus komercuzskaites mēraparāta zādzības
vai bojāšanas gadījumā, pēc to faktiskiem apmēriem, kas
saistīti ar jauna komercuzskaites mēraparāta iegādi un uz-
stādīšanu. izņemot gadījumus, kad komercuzskaites mē-
raparāta mezgla atrašanās vieta ir ārpus Pakalpojumu lie-
totāja atbildības robežas.

36. Jebkura fiziska vai juridiska persona, atklājot bo-
jājumus centralizētas ūdensapgādes un/vai kanalizāci-
jas sistēmas infrastruktūrā, par to nekavējoties ziņo pa-
kalpojumu sniedzējam.

37. Ja bojājums centralizētas ūdensapgādes un/vai ka-
nalizācijas sistēmā radies personas darbības vai bezdar-
bības rezultātā, persona atlīdzina Pakalpojumu sniedzē-
jam izdevumus par centralizētās ūdensapgādes un /vai ka-
nalizācijas infrastruktūras atjaunošanu.

38. No decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savāktos
notekūdeņus drīkst novadīt centralizētajā kanalizācijas sis-
tēmā tikai Pakalpojumu sniedzēja noteiktās, speciāli iz-
veidotās notekūdeņu pieņemšanas vietās, pamatojoties uz
noslēgtu līgumu par šiem pakalpojumiem.

3.4. Ugunsdzēsības ierīces, to lietošanas 
un aizsardzības prasības

39. Ja Pakalpojumu lietotāja komercuzskaites mēraparāta
mezglā ir apvadlīnija, kas nodrošina ugunsdzēsības iekšējā
ūdensvada un/vai Pakalpojumu lietotāja teritorijā esošo hid-
rantu darbību, Pakalpojumu sniedzējs noplombē apvadlī-
nijas aizbīdni noslēgtā stāvoklī un sastāda plombēšanas
aktu.  Pakalpojumu lietotājs ir atbildīgs par plombas teh-
nisko stāvokli un saglabāšanu.

40. Noņemt plombu no apvadlīnijas aizbīdņa drīkst, ti-
kai dzēšot ugunsgrēku vai ugunsdzēsības dienestam vei-
cot ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi. Pakalpojumu lieto-
tājam 24 stundu laikā jāpaziņo Pakalpojumu sniedzējam
par notikušo ugunsgrēku un jāizsauc Pakalpojumu snie-
dzēja pārstāvis aizbīdņa noplombēšanai. 

41. Pakalpojumu lietotājam vismaz 24 stundas iepriekš
rakstiski jābrīdina Pakalpojumu sniedzējs par ugunsdzē-
sības sistēmas pārbaudi, laiku un vietu.

42. Lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem ir atļauts
tikai ugunsgrēka gadījumā un Pakalpojumu sniedzēja va-
jadzībām.

43. Pakalpojumu sniedzējs atsevišķos gadījumos var at-
ļaut lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem, ja par iz-
lietoto ūdeni tiek samaksāts, atbilstoši komercuzskaites mē-
raparāta rādījumiem, ja tāds ir uzstādīts, vai pamatojoties
uz Pakalpojuma sniedzēja veikto aprēķinu.

3.5. Brīvkrānu izmantošanas kārtība

44. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs likvidēt ūdens brīv-
krānus vietās, kur nekustamā īpašuma īpašniekiem ir no-
drošināta iespēja izbūvēt ūdensvada ievadu un saņemt cen-
tralizētus ūdensapgādes pakalpojumus.

45. Lai izmantotu ūdens brīvkrānus ūdenssaimniecības
pakalpojumu nodrošināšanai nekustamajā īpašumā,
Pakalpojumu lietotājam ir jānoslēdz Pakalpojuma līgums
ar Pakalpojumu sniedzēju.

46. Gadījumos, ja tiek konstatēts brīvkrāna bojājums,
par to nekavējoties jāziņo Pakalpojumu sniedzējam vai po-
licijai.

47. Pakalpojumu lietotājam, kam ir noslēgts līgums ar
Pakalpojumu sniedzēju par ūdenssaimniecības pakalpojumu
nodrošināšanu nekustamajam īpašumam, izmantojot ūdens
brīvkrānu, patērēto ūdens daudzumu no brīvkrāna nosa-
ka pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumiem vai ūdens
patēriņa normas, kas noteikta 2.pielikumā.

4. Sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma
līgumā ietveramie noteikumi, līguma slēgšanas,

grozīšanas un izbeigšanas kārtība

4.1. Pakalpojumu līguma slēgšana 
un tajā ietveramie noteikumi

48. Pakalpojuma līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju slēdz:
48.1.  nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai to piln-

varotā persona;
48.2.  izņēmuma gadījumā nekustamā īpašuma nomnieks,

ja tas atrunāts nomas līgumā;
48.3.  dzīvojamās mājās, kas ir sadalītas dzīvokļu īpa-

šumos – dzīvojamās mājas pārvaldnieks vai dzīvokļu īpaš-
nieku kopības pilnvarotā persona, attiecīgās dzīvojamās mā-
jas īpašnieka vārdā, ja tas paredzēts dzīvojamās mājas pār-
valdīšanas uzdevumā vai dzīvokļu īpašnieku kopības lē-
mumā, vai pašvaldības pilnvarots pārvaldnieks, gadījumos,
kad dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības nav pārņemtas
no pašvaldības;

48.4.  dzīvojamās mājās, kuras nav sadalītas dzīvokļu
īpašumos – dzīvojamās mājas īpašnieks (kopīpašnieki) vai
kāds no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnva-
rots citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu, vai neuzdotās
lietvedības ietvaros;

48.5.  nedzīvojamo ēku gadījumos – visi kopīpašnieki vai
kāds no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnva-
rots citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu;

48.6.  persona, kas veic būvdarbus nekustamajā īpašu-
mā un izmanto sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpo-
jumus būvniecības laikā;

48.7.  persona, kura centralizētajā kanalizācijas sistē-
mā novada gruntsūdeņus un/vai lietus notekūdeņus.

49. Pakalpojuma līguma sagatavošanai, Pakalpojuma lī-
guma slēdzējs iesniedz Pakalpojumu sniedzējam iesniegumu,
norādot līguma slēgšanai nepieciešamās Pakalpojumu snie-
dzēja noteiktās ziņas un pievienojot:
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49.1. dokumentu, kas apliecina nekustamā īpašuma pie-
derību, ja ir attiecināms uz attiecīgo Pakalpojuma lietotāju
(zemesgrāmatas akts, pirkšanas un pārdošanas līgums, mai-
ņas līgums, dāvinājuma līgums vai cits dokuments, kas ap-
liecina, ka īpašuma tiesības no atsavinātāja pāriet iegu-
vējam, vai spēkā stājies tiesas spriedums, mantojuma ap-
liecība u.c.);

49.2.  informāciju par nekustamā īpašuma lietošanas vei-
du;

49.3.  dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu vai dzī-
vokļu īpašnieku kopības lēmumu par Pakalpojuma līgu-
ma slēgšanu;

49.4.  ja Pakalpojuma līgumu paraksta pilnvarota per-
sona un šis pilnvarojums neizriet no likuma – dokumen-
tu, kas apliecina šīs personas tiesības parakstīt
Pakalpojuma līgumu;

49.5.  tehnisko informāciju (izpildmērījumu vai shēmu)
par vietējo ūdens ieguves vietu un/vai notekūdeņu decen-
tralizēto savākšanas sistēmu, ja  Pakalpojuma līguma slē-
dzējam tādas ir;

49.6.  lēmumu, ja dzīvojamās mājas īpašnieks ir nolē-
mis organizēt maksājumu iekasēšanu par dzīvojamās mā-
jas uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu un saņemto mak-
sājumu pārskaitīšanu dzīvojamās mājas īpašnieka vārdā
Pakalpojuma sniedzējam.

50. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs, ja tas nepieciešams
Pakalpojuma līguma noslēgšanai, apsekot Pakalpojumu lie-
totāja iekšējos un ārējos ūdensapgādes un kanalizācijas tīk-
lus, lai pārliecinātos, ka iesniegtā informācija ir patiesa,
atbilstoša faktiskai situācijai un tā ir pietiekama
Pakalpojuma līguma noslēgšanai.

51. Pakalpojumu lietotājs pirms Pakalpojuma līguma no-
slēgšanas informē Pakalpojumu sniedzēju, ja tas tehnolo-
ģiskajos procesos izmanto vai ja ražošanas tehnoloģiska-
jā procesā rodas normatīvajos aktos definētās prioritārās
vai bīstamās vielas vai to grupas, par kurām sniegta de-
talizēta informācija iesniegumā, lai saņemtu atļauju pie-
sārņojošās darbības veikšanai, un kuras var tikt novadī-
tas centralizētajā kanalizācijas sistēmā.

52. Ja Pakalpojuma līguma slēdzējs, pārņemot nekus-
tamo īpašumu, nav pieaicinājis Pakalpojuma sniedzēju ko-
mercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanai vai nevar
uzrādīt komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanas
dokumentu (piemēram, rādījumu nodošanas-pieņemšanas
aktu), Pakalpojuma līguma slēdzējam norēķini par ūdens-
saimniecības pakalpojumiem jāsāk ar Pakalpojumu snie-
dzēja pēdējo konkrētajā īpašumā uzskaitīto komercuzskaites
mēraparāta rādījumu.

53. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzsākt ūdens-
saimniecības pakalpojumu sniegšanu Pakalpojuma līgu-
ma slēdzējam pirms Pakalpojuma līguma noslēgšanas pro-
cedūras pabeigšanas, bet ne ilgāk kā vienu mēnesi, skai-
tot no brīža, kad starp Pakalpojumu sniedzēju un
Pakalpojuma līguma slēdzēju ir panākta vienošanās par
saņemto pakalpojumu samaksas nosacījumiem.

54. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt
Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūru, nosūtot
Pakalpojuma līguma slēdzējam rakstveida paziņojumu, ja
Pakalpojuma līguma slēdzējs:

54.1. viena mēneša laikā no Pakalpojumu sniedzēja pie-
prasījuma nav iesniedzis pieprasītos dokumentus un in-
formāciju atbilstoši prasībām;

54.2. nav veicis vai nav vienojies ar Pakalpojumu snie-
dzēju par komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi;

54.3. nav nodrošinājis, ka ūdensapgādes ievada un/vai
kanalizācijas izvada tehniskais stāvoklis atbilst eksplua-
tācijas prasībām.

55. Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras pār-

traukšanas gadījumā, Pakalpojumu sniedzējs nosūtītajā
rakstveida paziņojumā norāda datumu un laiku, kādā tiks
pārtraukta ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana
Pakalpojuma līguma slēdzēja nekustamajam īpašumam un
pievieno aprēķinu par  Pakalpojuma līguma noslēgšanas
procedūras laikā sniegtajiem ūdenssaimniecības pakal-
pojumiem, kas viena mēneša laikā jāapmaksā Pakalpojuma
līguma slēdzējam uz Pakalpojumu sniedzēja rakstveida pa-
ziņojumā norādīto bankas kontu.

56. Pakalpojuma līgums tiek sagatavots viena mēneša
laikā no visu dokumentu iesniegšanas. Minētais termiņš
tiek skaitīts no dienas, kad Pakalpojumu sniedzējs ir sa-
ņēmis no Pakalpojuma līguma slēdzēja visus nepiecieša-
mos dokumentus Pakalpojuma līguma noslēgšanas pro-
cedūras pabeigšanai.

57. Pakalpojuma līgumā papildu citos normatīvajos ak-
tos noteiktajam iekļaujamas vismaz šādas ziņas un nosa-
cījumi:

57.1. informācija par līdzējiem;
57.2. sniegtā ūdenssaimniecības pakalpojuma veids un

izmantošanas mērķis;
57.3. adrese, kurā pakalpojums tiek sniegts;
57.4. Pakalpojuma līguma un pakalpojuma sniegšanas

sākuma datums (ja tie nesakrīt);
57.5. maksa par sniegto ūdenssaimniecības pakalpoju-

mu/-iem;
57.6. pakalpojumu uzskaites kārtība;
57.7. līgumsods vai samaksas nokavējuma procenti.
58. Pakalpojuma līgumam pievienojams Pakalpojumu

sniedzēja sagatavots Tīklu apkalpošanas robežu akts, kurā,
ja nepieciešams, tiek norādītas arī notekūdeņu paraugu ņem-
šanas vietas (kontrolakas). Akts ir neatņemama
Pakalpojuma līguma sastāvdaļa.

59. Iebildumi par Pakalpojumu sniedzēja izrakstīto rē-
ķinu Pakalpojumu lietotājam jāiesniedz rakstiskā veidā 10
darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas. Iesniegtie
iebildumi neatbrīvo no rēķina samaksas pilnā apmērā
Pakalpojuma līgumā noteiktajā termiņā. Pamatotu iebil-
dumu gadījumā Pakalpojumu sniedzējs veic korekcijas, iz-
rakstot rēķinu par nākamo norēķinu periodu.

60. Pakalpojuma līguma noteikumu izpildes kontrolei
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārbaudīt Pakalpojumu
lietotāja īpašumā esošās iekšējās un ārējās ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmas un to darbību. Pakalpojumu snie-
dzējs par to paziņo Pakalpojumu lietotājam, kurš nav tie-
sīgs aizliegt Pakalpojumu sniedzējam veikt inženierko-
munikāciju pārbaudi. Pakalpojumu lietotājam jānodroši-
na piekļuve Pakalpojumu lietotāja īpašumā esošajai ūden-
sapgādes un kanalizācijas sistēmai septiņu darba dienu lai-
kā no Pakalpojumu sniedzēja paziņojuma saņemšanas. Ja
veiktās pārbaudes rezultātā tiek konstatēti pārkāpumi
Pakalpojuma līguma noteikumos, Pakalpojumu sniedzējs
ir tiesīgs pārtraukt pakalpojuma sniegšanu līdz brīdim, kad
Pakalpojumu lietotājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus
vai vienojies ar Pakalpojumu sniedzēju par pārkāpumu no-
vēršanas kārtību un termiņiem.

61. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt Pakalpojumu
lietotāja iesniegto datu atbilstības pārbaudi, nolasot fak-
tiskos komercuzskaites mēraparāta rādījumus par
Pakalpojumu lietotājam sniegto ūdenssaimniecības pa-
kalpojumu daudzumu un, ja tiek konstatēta neatbilstība
Pakalpojumu lietotāja iesniegtajiem datiem, Pakalpojumu
sniedzējs veic pārrēķinu, un  Pakalpojumu lietotājs veic sa-
maksu atbilstoši faktiskajiem rādījumiem.

62. Ja personai ir parādi par ūdenssaimniecības pa-
kalpojumiem, ko tā saņem no Pakalpojumu sniedzēja tās
īpašumā vai valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos un
šī persona vēlas ar Pakalpojumu sniedzēju noslēgt līgumu
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par pakalpojumu saņemšanu citā īpašumā, Pakalpojumu
sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt Civillikumā paredzētu sais-
tību izpildes nodrošinājumu (drošības naudas iemaksu
u.tml.) vai atteikties slēgt jauno Pakalpojuma līgumu, ka-
mēr šī persona nav nokārtojusi parādus vai nav noslēgu-
si ar Pakalpojumu sniedzēju vienošanos par minēto parā-
du nokārtošanas kārtību.

63. Sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma
kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzstādīt kon-
trolmēraparātus, rakstiski paziņojot par to  Pakalpojumu
lietotājam, vai, ja kontrolmēraparāts tiek uzstādīts
Pakalpojuma lietotāja atbildības robežās, saskaņojot ar
Pakalpojumu lietotāju. Pakalpojumu lietotājs nav tie-
sīgs traucēt Pakalpojumu sniedzējam veikt kontrolmē-
rījumus.

64. Pakalpojumu sniedzējs nosaka kontroles mērījumu
periodu. Ja starpība starp patērētā ūdens daudzumu pēc
komercuzskaites mēraparāta rādījumiem un kontroles mē-
raparāta rādījumiem ir lielāka par 20%, turpmākos norē-
ķinus, bet ne ilgāk kā trīs mēnešus, veic pēc kontroles mē-
raparāta. Minētajā laika periodā Pakalpojumu sniedzējs
un Pakalpojumu lietotājs vienojas par patērētā ūdens dau-
dzuma uzskaites turpmāko kārtību un izdara grozījumus
Pakalpojuma līgumā, ja tas nepieciešams.

4.2. Pakalpojuma līguma grozīšanas kārtība

65. Pakalpojuma līgumu var grozīt, abām pusēm par to
rakstiski vienojoties.

66. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, kas būtiski gro-
za Pakalpojuma līguma noteikumus, Pakalpojuma līguma
noteikumi tiek piemēroti un izpildīti tiktāl, ciktāl tie nav
pretrunā ar normatīvā akta regulējumu.

67. Gadījumā, ja ir veikti būvdarbi, kas izmaina
Pakalpojuma līgumā iekļauto Tīklu apkalpošanas robežu
aktu, Pakalpojumu sniedzējs sagatavo aktuālo Tīklu pie-
derības robežu aktu un tā oriģināleksemplāru nosūta
Pakalpojumu lietotājam. Aktuālais Tīklu piederības robežu
akts stājas spēkā viena mēneša laikā, skaitot no tā nosū-
tīšanas dienas Pakalpojumu lietotājam.

4.3. Pakalpojuma līguma izbeigšanas kārtība

68. Pakalpojuma līgums ir spēkā līdz brīdim, kad:
68.1. puses Pakalpojuma līgumu izbeidz savstarpēji vie-

nojoties;
68.2. Pakalpojuma līgums, 30 dienu iepriekš rakstiski

brīdinot, tiek izbeigts pēc    Pakalpojumu lietotāja pie-
prasījuma;

68.3. Pakalpojuma līgumu, noteikumos noteiktajos ga-
dījumos, izbeidz Pakalpojumu sniedzējs;

68.4. beidzas Pakalpojuma līguma termiņš;
68.5. ir atsavināts nekustamais īpašums, un jaunais īpaš-

nieks trīs mēnešu laikā no nekustamā īpašuma atsavinā-
šanas brīža nav nodrošinājis jauna  Pakalpojuma līguma
noslēgšanu.

69. Pakalpojumu sniedzējs var vienpusēji izbeigt
Pakalpojuma līgumu:

69.1.  ja mainoties nekustamā īpašuma īpašniekam vai
valdītājam, jaunais īpašnieks vai valdītājs iesniegumu
Pakalpojuma līguma noslēgšanai ir iesniedzis, bet
Pakalpojumu lietotājs paziņojumu par Pakalpojuma līgu-
ma izbeigšanu nav iesniedzis;

69.2. Pakalpojumu lietotājam izbeidzas valdījuma tie-
sības (piemēram, no pārvaldīšanas saistībām izrietošus
Pakalpojuma līgumus izbeidz dzīvokļu īpašnieku kopības
noteiktajā datumā);

69.3. pilnvarotās personas maiņas gadījumā;

69.4. ja Pakalpojumu lietotājs ir mainījis Pakalpojuma
līgumā noteikto ūdensapgādes izmantošanas mērķi;

69.5. ja Pakalpojumu lietotājs vairāk kā sešus mēnešus
Pakalpojumu sniedzējam nav iesniedzis informāciju par lie-
toto pakalpojumu apjomu, nav informējis par ūdenssaim-
niecības pakalpojumu nelietošanu un nav atbildējis uz
Pakalpojumu sniedzēja rakstisko brīdinājumu par
Pakalpojuma līguma laušanu.

70. Izbeidzot Pakalpojuma līgumu, Pakalpojumu snie-
dzējs nekustamajam īpašumam pārtrauc sniegt ūdensap-
gādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus.

71. Ja Pakalpojuma līgums tiek izbeigts, Pakalpojumu
lietotājs līgumā norādītajā termiņā veic pilnu norēķinu par
tiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko tas ir saņēmis
līdz Pakalpojuma līguma izbeigšanai.

5. Administratīvā atbildība par noteikumu 
pārkāpšanu

72. Par noteikumu 29., 30., 31., 32., 34., un 40., 43. pun-
ktā minēto prasību pārkāpumiem fiziskās personas var tikt
administratīvi sodītas ar naudas sodu līdz 350 euro, bet
juridiskās personas – līdz 1400 euro.

73. Noteikumu izpildi kontrolēt un sastādīt administratīvā
pārkāpuma protokolus ir tiesīgas Aknīstes novada pa-
švaldības policijas amatpersonas. Sastādītos administra-
tīvā pārkāpuma protokolus izskata Aknīstes novada domes
Administratīvā komisija.

74. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpē-
jus no noteikumu pildīšanas.

6. Noslēguma jautājumi

75. Nekustamajos īpašumos, kuros nodarbojas ar sa-
biedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu vai pārti-
kas produktu ražošanu, un, kuru kanalizācijas tīklā līdz
noteikumu spēkā stāšanās dienai nav ierīkoti tauku uz-
tvērēji, tie ir ierīkojami sešu mēnešu laikā no noteikumu
spēkā stāšanās dienas.

76. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai noslēgto
Pakalpojuma līgumu noteikumi ir spēkā tiktāl, ciktāl tie
nav pretrunā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
regulējumu, tā saistīto normatīvo aktu regulējumu un šiem
noteikumiem. Pretrunu konstatēšanas gadījumā,
Pakalpojumu lietotājam un Pakalpojumu sniedzējam ir pie-
nākums nodrošināt Pakalpojuma līguma pārslēgšanu jau-
nā redakcijā. Līdz Pakalpojuma līguma pārslēgšanas jau-
nā redakcijā, pretrunu gadījumos ir piemērojami
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā minētie sabied-
riskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līguma noteikumi
un šie noteikumi.

Aknīstes novada domes priekšsēdētāja  V.Dzene

1.pielikums  
pie Akn stes novada domes 27.03.2019.  

saistošajiem noteikumiem Nr.6/2019    
 

Maksim li pie aujam s koncentr cijas 
 

Nr. p.k. Pies r ojoš  viela BIO 
M100

BIO m 
45 

G rsene Ancene Asare 

1. Kop j s 
suspend t s vielas 

325 325 325 325 325 

2. miskais sk bek a 
pat ri š ( SP) 

450 450 450 450 450 

3. Biolo iskais 
sk bek a pat ri š 
(BSP5) 

250 250 250 250 250 

4. Kop jais fosfors 20 20 20 20 20 
5. Kop jais sl peklis 80 80 80 80 80 
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APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2019.gada 29.aprīlī (prot.Nr.4, 6.#)

Aknīstes novada domes 
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 3/2019

„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā
zemes gabala Skolas ielā 34A, Aknīstē, 

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: mutiska izsole ar augšupejošu

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

7, Aknīste, Aknīstes novads.
3. Izsoles laiks: 2019.gada 6.jūnijā plkst. 10:00.
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 esošs nekus-

tamais īpašums (zemes gabals): Skolas iela 34A, Aknīstē,
Aknīstes novads, kadastra Nr. 5605 001 0562, kopējā pla-
tībā 0,4656 ha. 

6. Nekustamā īpašuma (zemes gabala) nosacītā cena ir
EUR 3050.00 (trīs tūkstoši piecdesmit euro 00 centi).

7. Nekustamā īpašuma objekta izsoli sāk ar izsoles ob-
jekta noteikto nosacīto cenu.

8. 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 26471909.

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

10. Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā.
11. 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. 

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

13. 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.

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

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

16. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalī-
ties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada pašvaldībā līdz
2019.gada 4.jūnijam darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un no
12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30. 

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

17.1. Fiziskām personām: 
- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par

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

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

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

2.pielikums  
pie Akn stes novada domes 27.03.2019.  

saistošajiem noteikumiem Nr.6/2019     

dens  pat ri a norma komercuzskaitei 
(vienam iedz vot jam, atkar b  no dz vok a labiek rtot bas pak pes) 

 
 

dens un kanaliz cijas 
pat ri a norma 1 cilv kam 

(l/diennakt )* Nr. Dz vok a labiek rtot bas pak pe 

/K t.sk. karstais 
dens 

1. Dz vok i labiek rtoti ar densvadu, kanaliz ciju, skalojamiem 
s dpodiem, vann m, ar viet jiem dens sild t jiem 150 - 

2.  Dz vok i labiek rtoti ar densvadu, kanaliz ciju un 
skalojamiem s dpodiem 120 - 

3. Dz vok i labiek rtoti ar densvadu un kanaliz ciju 90 - 
4. Dz vok i labiek rtoti ar densvadu 90 - 
5. Dz vok i ar dens apg di no pagalmiem vai ielas br vkr niem, 

ar kanaliz ciju 33 - 

6. Dz vok i ar dens apg di no pagalmiem bez kanaliz cijas 33 - 
7. Kopm tnes labiek rtotas ar densvadu un kanaliz ciju un 

skalojamiem s dpodiem un koplietošanas duš m, vann m 95 - 

8. Dz vok i labiek rtoti ar densvadu, kanaliz ciju, centraliz tu 
karst  dens apg di, skalojamiem s dpodiem, vann m vai 
duš m  

196 82 

3.pielikums  
pie Akn stes novada domes 27.03.2019.  

saistošajiem noteikumiem Nr.6/2019     
 

dens caurpl des apr ina tabula 
 

Apr in ta densvada vai t  armat ras boj jumu (nopl des) gad jum . 
dens caurpl des trums 3 m/s 

Pilns caurpl des diametrs 24 stundas diennakt  pie dens spiediena t kl  3 bar 
 

Nr. 
p.k. 

Caurules diametrs 
(mm) 

dens caurpl de 
(l/s) 

dens caurpl de 
(m3/h) 

dens 
caurpl de 

(m3/diennakt )
1. 15 0.5 1.9 45.6 
2. 20 0.9 3.4 81.4 
3. 25 1.5 5.3 127.2 
4. 32 2.4 8.7 208.4 
5. 40 3.8 13.6 325.6 
6. 50 5.9 21.2 508.7 
7. 60 8.5 30.5 732.5 
8. 70 11.5 41.5 997.0 
9. 80 15.1 54.3 1302.2 
10. 100 23.6 84.8 2034.7 
11. 150 52.9 190.8 4578.1 
 

4.pielikums  
pie Akn stes novada domes 27.03.2019.  

saistošajiem noteikumiem Nr.6/2019     
 

dens caurpl des apr ina tabula 
 

Apr in ta densvada vai t  armat ras boj jumu (nopl des) gad jum . 
dens caurpl des trums 1.5 m/s 

Pilns caurpl des diametrs 24 stundas diennakt  pie dens spiediena t kl  2 bar 
 

Nr. 
p.k. 

Caurules diametrs 
(mm) 

dens caurpl de 
(l/s) 

dens caurpl de 
(m3/h) 

dens 
caurpl de 

(m3/diennakt ) 
1. 15 0.3 1.0 22.9 
2. 20 0.5 1.7 40.7 
3. 25 0.7 2.6 63.6 
4. 32 1.2 4.3 104.2 
5. 40 1.9 6.8 162.8 
6. 50 2.9 10.6 254.3 
7. 60 4.2 15.3 366.2 
8. 70 5.8 20.8 498.5 
9. 80 7.5 27.2 651.1 
10. 100 11.8 42.4 1017.4 
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- dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks)
vai attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par nekusta-
mā īpašuma iegādi; 

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

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

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

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

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

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

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

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

šuma atsavināšanas izsoles noteikumiem.
22. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu

eksemplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms iz-
soles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles notei-
kumiem. 

23. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrā-
cijas numuru. 

24. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo
īpašumu. Uzziņas pa tālr. 26471909. 

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

26. 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. 

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

28. 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. 

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

30. 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. 

31. 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. 

32. 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. 

33. 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. 

34. 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-
tājam pircējam piedāvā atsavināmo nekustamo īpašumu
par viņa nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo
nekustamo īpašumu pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vai-
rāki dalībnieki, izsoli nekavējoties atkārto no pirmspēdē-
jās augstākās cenas. 

35. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekusta-
mā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu iz-
soles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. 

36. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas da-
lībnieks, kurš nosolījis nekustamā īpašuma objektu, saņem
rēķinu samaksas veikšanai. 

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

38. 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. 

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

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

41. 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. 

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

43. 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. 

44. 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 nodeva
un drošības nauda šādam dalībniekam netiek atmaksāta.
Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu
nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod iz-
soles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu. 

45. 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 domes sēdē.

46. 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. 
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47. 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 2019.gada 29.aprīļa
līdz 2019.gada 4.jūnijam 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: 26471909. 

48. Izsole notiks 2019.gada 6.jūnijā plkst. 10:00, Aknīstes
novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes
novadā, LV-5208.

Mantas atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja: 
Komisijas locekļi:
Komisijas sekretāre:                                            

Ar izsoles noteikumiem iepazinušies: 
______________________________
______________________________ 

(izsoles dalībnieks) (paraksts, datums)

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2019.gada 29.aprīlī (prot.Nr.4, 7.#)

Aknīstes novada domes 
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 4/2019

„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā 
esošā zemes gabala- meža zemi ar mežaudzi 

un purvu “Dzeguzes”, 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: mutiska izsole ar augšupejo-

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

7, Aknīste, Aknīstes novads.
3. Izsoles laiks: 2019.gada 4.jūnijā plkst. 10:00.
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 esošs nekus-

tamais īpašums (zemes gabals - meža zeme ar mežaudzi
un purvu): “Dzeguzes”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads,
kadastra Nr. 5625 009 0078, kopējā platībā 14,01 ha. 

6. Nekustamā īpašuma (zemes gabala) nosacītā cena ir
EUR 11 366.00 (vienpadsmit tūkstoši trīs simti seš-
desmit seši euro 00 centi).

7. Nekustamā īpašuma objekta izsoli sāk ar izsoles ob-
jekta noteikto nosacīto cenu.

8. 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 26471909.

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

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

pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, laik-
rakstā „Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada pašvaldības
interneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā termiņā,

iepriekš samaksājot drošības naudu 10 % apmērā no iz-
solāmā nekustamā īpašuma objekta nosacītās cenas un re-
ģistrācijas nodevu EUR 14,23 (četrpadsmit euro 23 cen-
ti). Drošības nauda un reģistrācijas nodeva uzskatāma par
iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles
noteikumos norādītajā bankas kontā. 

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

13. 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.

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

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

16. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalī-
ties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada pašvaldībā līdz
2019.gada 31. maijam darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un
no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30. 

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

17.1. Fiziskām personām: 
- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par

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

- jāuzrāda pase; 
- dokuments par drošības naudas iemaksu; dokuments

par reģistrācijas maksas samaksu. 
17.2. Juridiskām personām: 
- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

šuma atsavināšanas izsoles noteikumiem.
22. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu

eksemplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms iz-
soles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles notei-
kumiem. 

23. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrā-
cijas numuru. 
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24. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo
īpašumu. Uzziņas pa tālr. 26471909. 

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

26. 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. 

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

28. 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. 

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

30. 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. 

31. 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. 

32. 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. 

33. 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. 

34. 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-
tājam pircējam piedāvā atsavināmo nekustamo īpašumu
par viņa nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo
nekustamo īpašumu pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vai-
rāki dalībnieki, izsoli nekavējoties atkārto no pirmspēdē-
jās augstākās cenas. 

35. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekusta-
mā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu iz-
soles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. 

36. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas da-
lībnieks, kurš nosolījis nekustamā īpašuma objektu, saņem
rēķinu samaksas veikšanai. 

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

38. 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. 

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

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

41. 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. 

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

43. 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. 

44. 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. 

45. 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 domes sēdes.

46. 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. 

47. 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 2019.gada 29.aprīļa
līdz 2019.gada 31.maijam 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: 26471909. 

48. Izsole notiks 2019.gada 4.jūnijā plkst. 10:00, Aknīstes
novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes
novadā, LV-5208.

Mantas atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja: 
Komisijas locekļi:
Komisijas sekretāre:                                            

______________________________
______________________________ 

(izsoles dalībnieks) (paraksts, datums)
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Aknīstes novada pašvaldība aicina jauniešu organizā-
cijas vai organizācijas, kas veic darbu ar jaunatni iesniegt
jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus. Projektu fokuss
– skolēni ar risku nepabeigt skolu, viņu mācību motivāci-
jas palielināšana un aktīvas līdzdalības veicināšana ikdienas
dzīvē. Projektu konkurss notiek Eiropas Sociālā fonda pro-
jekta “PuMPuRS”* ietvaros. Konkursa ietvaros iespējams
iegūt 4600 eiro savas idejas īstenošanai. Atbalstīti tiks divi
projekti. Pretendenti savus pieteikumus var iesniegt no
2.maija līdz 2019. gada 31. maijam.

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem mācības pa-
met vidēji katrs desmitais skolēns. Neiegūtā izglītība vai-
rumā gadījumu ierobežo šo cilvēku karjeras iespējas, kā
arī atstāj neatrisinātas sociālās un psiholoģiskās problē-
mas, kas negatīvi ietekmē visu viņu turpmāko dzīvi.
Izglītības un zinātnes ministrijas veiktajos pētījumos iz-
kristalizējušies biežākie riski, kāpēc bērni un jaunieši ne-

pabeidz skolu: motivācijas trūkums, mācību un uzvedības
traucējumi, vecāku nepietiekama iesaiste, grūtniecība, lau-
lības, neattaisnoti mācību kavējumi, konfliktsituācijas sko-
lā, materiālie apstākļi, veselības problēmas, darba uzsākšana
u.c., turklāt daudzos gadījumos noteicoši ir vairāki fakto-
ri, kas savstarpēji mijiedarbojas un papildina cits citu.

Pagājušajā gadā tika uzsākts projekts “PuMPuRS”, kura
ietvaros skolēni, kuriem ir risks priekšlaicīgi pamest mā-
cības, skolā saņem individuālu atbalstu (konsultācijas mā-
cību priekšmetos, psihologa un citu speciālistu atbalstu,
naktsmītņu, ēdināšanas vai transporta izdevumu kom-
pensāciju u.c.). Nu arī jauniešiem ir iespēja sniegt savu ie-
guldījumu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazi-
nāšanā, īstenojot jaunatnes iniciatīvu projektus ārpus sko-
las, izmantojot neformālās izglītības pieeju. Šādi jaunie-
šu projektu konkursi turpmāk notiks divas reizes gadā līdz
2022. gadam, un tos organizēs pašvaldības, kuras iesais-
tījušās projektā “PuMPuRS”. 

Iesniegtajā projektā būtu risināmi priekšlaicīgas mācī-
bu pārtraukšanas (PMP) aspekti, kas saistīti ar Preventīvo
un intervences pasākumu vidēja termiņa plānā PMP ris-
ka mazināšanai Aknīstes novada pašvaldībā iekļautajiem
pasākumiem (skatīt Nolikuma 1.pielikumu).

APSTIPRIN TI 
Akn stes novada domes s d  

2019.gada 29.apr l  (prot.Nr.4, 8.#) 
 
 

Akn stes novada pašvald bas maksas pakalpojumu cenr dis 
 

Nr. 
p.k. Pakalpojuma veids Cena bez PVN 

(euro) 
1. Ve as mazg šana:   

 - tr c g m un maznodrošin t m 
person m, inval diem, 
pension riem 

2,42 euro par 1 ciklu 

 - p r jiem novada iedz vot jiem 3,56 euro par 1 ciklu 

2. Materi lu kop šana:   

 - A4 lapa no vienas puses 0,07 euro 

 - A4 lapa no ab m pus m 0,11 euro 

 - A3 lapa no vienas puses 0,21 euro 

 - A3 lapa no ab m pus m 0,36 euro 

3. Sken šana 0,15 euro/lpp. 

4. Akn stes kapli as izmantošana:  

 - l a uzglab šana kapli as 
aukstumtelp ; 

4,00 euro /1 d/n 
 

 - kapli as ceremoniju z les, t s 
invent ra izmantošana 

10,00 euro 

5. Pašvald bas nekustam  pašuma 
iznom šana soci l s aizsardz bas, 
kult ras, izgl t bas, zin tnes, sporta vai 
vesel bas apr pes funkciju 
nodrošin šanai  

0,28 euro/m2 m nes  

6. Maksa par paraksta apliecin šanu 1,00 euro 
saist b  ar parakstu v kšanu par 
likumprojektu, Satversmes groz jumu 
projektu vai Saeimas atsaukšanas 
ierosin šanu 

7. Akn stes novadp tniec bas muzeja 
apmekl jums 

0,55 euro (pieaugušajiem); 
0,25 euro (b rniem l dz 18 g.v., 

studentiem, pension riem); 
1,35 euro ( imen m: 2 pieaugušie 

+ vismaz 1 b rns) 

8. Gida pakalpojumi (ekskursijai l dz 25 
cilv. grup ) 

5,70 euro latviešu valod ; 
10,00 euro ang u, krievu val. 

9. Telpu noma: 
- Kult ras nama G rsen , Asar  

un Akn stes BJC telpu noma 
(konferenc m, semin riem); 

- Kult ras nama G rsen , Asar  
un Akn stes BJC telpu noma 
banketiem  

 
14,50 euro par 1stundu; 

 
 
2,50 euro /1 pers. par 1 diennakti 

  

Iesniedz savu ideju jauniešu projektu konkursā!
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Projekta iesnieguma gatavošana un iesniegšana jāveic
saskaņā ar apstiprināto Nolikumu un tā pielikumiem, šie
dokumenti publicēti pašvaldības mājas lapā www.aknis-
te.lv Informāciju un skaidrojumu par pieteikšanās kārtī-
bu var meklēt arī projekta mājaslapā www.pumpurs.lv.

*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazi-
nāšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. de-
cembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu
skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības
iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno

Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu
un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības
iestādēm.

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv .
Informāciju sagatavoja: 
S.Šmite, projekta pašvaldības un jauniešu projektu

konkursa koordinatore
Aknīstes novada pašvaldības
Telpiskās attīstības plānotāja
Mob. tel.: +37128612924
e-pasts: santa.smite@akniste.lv

Biedrības Lauku partnerība
„Sēlija”  paziņojums

Biedrība Lauku partnerība „Sēlija”  izsludina atklāta kon-
kursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu Lauku
attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma
„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju“ ietvaros apstiprinātās sa-
biedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

 

 
Termi š, kad tiks uzs kta projektu 
iesnieguma pie emšana 

2019.gada 3. j nija l dz 2019.gada 3. j lijam 

Sludin juma kopsumma  1 059 820.04  EUR  
1.R c ba „ Darbs un p rtic ba” – EUR 473 000.45 
2. R c ba “Jaunu produktu un pakalpojumu rad šana” -  EUR 
125 000.00 
3. R c ba “S kums” – EUR 70 000.00 
4. R c ba “Sak rtota un droša dz ves vide” - EUR 69 187.49 
 5. R c ba “Vienota t la veidošana LP “S lija” teritorijai  - EUR 
27 000.00 
 6. R c ba “Vesel ga dz ves vide” – EUR 114 277.11 
 7. R c ba “Spilgta un apgarota dz ves vide” – EUR 61 622.32 
 8. R c ba “Radoš s rezidences” – EUR 45 000.00 
 9. R c ba “Apm c bu nodarb bas” – EUR 18 000.00 
10. R c ba “Draudz ga un atbalstoša dz ves vide”- EUR  56 732.67 

Projektu  stenošanas termi š Ja tiek veikta b vniec ba, teritorijas labiek rtošana  - divi gadi no Lauku 
atbalsta dienesta (turpm k LAD) l muma pie emšanas par projekta 
iesnieguma apstiprin šanu. P r jiem projektiem projektu stenošanas termi š 
ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta l muma pie emšanas par projekta 
iesnieguma apstiprin šanu. 5.2. aktivit t  “Vietas potenci la att st bas 
iniciat vas” un projekt  paredz ta attiecin mo izmaksu poz cija „Ar projektu 
saist t  person la atalgojuma un darb bas nodrošin šana” izmaksas, kas 
nep rsniedz 15% no projekta kop j s attiecin mos izmaksu summas, projekta 
stenošanas termi š ir 2 gadi no LAD l muma pie emšanas par projekta 

iesnieguma apstiprin šanu. 
Viet j s r c bas grupas nosaukums 
un adrese 

Biedr ba Lauku partner ba „S lija”   
Skolas iela 7- 24, Akn ste, Akn stes novads, LV - 5208 

Kontaktinform cija un 
konsult cijas 

Skaidr te Medvecka, . T lr. 26590352, 
 e-pasts sk_medvecka@inbox.lv 
Ieva J tniece, T lr. 29548967 
E –pasts ieva.jatniece@gmail.com  
 m jas lapas adrese: www.partneribaselija.lv  

Papildus inform cija Ar sabiedr bas virz tas viet j s att st bas strat iju, m r iem, r c b m, 
pl notaj m darb b m, projektu v rt šanas krit rijiem un minim lo punktu 
skaitu pozit va atzinuma sa emšanai var iepaz ties:  

- biedr bas „Lauku partner ba “S lija” biroj : Skolas iela 7- 24, 
Akn ste, Akn stes novads, LV - 5208 

- biedr bas m jas lapas  www.partneribaselija.lv sada  „LEADER 2014.- 
2020.” : https://www.partneribaselija.lv/lv/leader 2014 2020/ 

- Inform cija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta 
m jas lap :  

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-
investicijas/leader/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu/ 

Projektu iesniegšana Lauku atbalsta dienesta Elektronisk s pieteikšan s sist m
https://eps.lad.gov.lv/login  

Lūdzam ieplānot laiku informatīvajam semināram par
projektu sagatavošanu un iesniegšanu! Seminārs notiks
15.maijā pl. 11 00 Biržu tautas namā.

Individuālās konsultācijas nodrošina Lauku partnerī-
ba „Sēlija”.

Jautājiet:
Skaidrītei Medveckai: t.26590325, 
e-pasts: sk_medvecka@inbox.lv
Ievai Jātniecei: t.29548967,
e-pasts: ieva.jatniece@inbox.lv

Biedrība “Lauku partnerība
Sēlija” izsludina gadskārtējo

jaunrades konkursu

„Vedējs 2019”
Lauku partnerības “Sēlija” rīkotais radošā konkursa “VE-

DĒJS” noslēguma pasākums ir kļuvis par labo vārdu svēt-
kiem Vedēja nosaukuma cienīgiem lauku cilvēkiem.

Šogad konkurss norit 14.reizi. Pagājušajā gadā tika ie-
sniegti 10 apraksti, kuru varoņi ir dažādu lauku dzīves jomu
pārstāvji – biedrību aktīvisti, ģimene – kultūra vērtību uz-
turētāja, kultūras darbinieki, cilvēki ar interesantu aiz-
raušanos, uzņēmējs. Konkursa noslēguma pasākums tra-
dicionāli notiek iepriekšējā gada laureāta pagastā vai maz-
pilsētā. Šogad tas notiks Jēkabpils novada Rubenes pagastā,
kur dzīvo Inta Tomāne - Vedēja 2018. 

Par šādiem pozitīvi domājošiem, lauku vidi un cilvēkus
iedvesmojošiem cilvēkiem aicinām rakstīt arī šogad. 

Par ko rakstīt: 
1. Par pozitīvi domājošiem radošiem cilvēkiem Jūsu

pagastā.
2. Par jauniešiem, kas aktīvi iesaistās pagasta dzīvē.
3. Par vietējiem uzņēmējiem, kuri ne tikai veiksmī-

gi vada savu uzņēmumu/saimniecību, bet arī piedalās pa-
gasta pasākumos un atbalsta tos materiāli.

4.  Par jauno ģimeņu motivāciju dzīvot laukos – par
viņu vērtību izpratni. 

5. Par lauku cilvēkiem, kuriem ir īpašas aizraušanās. 

Lūgums aprakstīt sava varoņa veikumu pēdējo 5 gadu
laikā. 

Iesniegšanas laiks: līdz 2019.gada 21. jūnijam. 

Kam iesniegt:
Skaidrītei Medveckai
Adrese: Skolas 7-24, Aknīste, LV-5208
e-pasta adrese: sk_medvecka@inbox.lv

Konkursa nolikumu skatīt partnerības mājas lapā
www.partneribaselija.lv

Skaidrīte  Medvecka
Administratīvā vadītāja
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NVO iniciatīvu
konkursa rezultāti

Trešdien, 17.aprīlī Lauku partnerības „Sēlija“ padome
vērtēja NVO Iniciatīvu konkursa rezultātus. Konkursa va-
došā doma – sniegt atbalstu biedrībām, kas ir lauku par-
tnerības dalīborganizācijas, veicināt to atpazīstamību vie-
tējā sabiedrībā.

Konkursa rezultāti:
- no 58 partnerības biedrībām iesniegti 12 projektu pietei-

kumi no visiem 5 partnerības novadiem, tomēr lielākā atsaucība
ir no Krustpils novada biedrībām – 5 projektu pieteikumi;

- visiem projektiem to mērķis ir atbalstāms - galvenokārt tiks
organizēti pasākumi vietējiem iedzīvotājiem, piemēram, drau-
dzes diena, muzeju nakts, laivošanu, nūjošanu, gleznošanu, no-
vadniekus un nacionālo virtuvi popularizējoši pasākumi;

- visos projektos ir skaidri aprakstīta darbība un pamato-
tas izmaksas konkursā nolikumā paredzēto EUR 200,- apmērā.

Lai arī kopīgā projektos pieprasītā atbalsta summa pār-
sniedz plānotos EUR 2000, padome vienbalsīgi lēma par
nepieciešamā papildus finansējuma piešķiršanu, lai no-
drošinātu atbalstu visu biedrību idejām. Tā ir cieņa un no-
vērtējums, kaut arī ierobežots, mūsu aktīvo biedrību dar-
bībai, to vadītāju un biedru brīvprātīgajam darbam. Paldies
visiem par veltīto laiku, ieinteresētību un nepadošanos!

Projekti tiks īstenoti līdz 2019.gada 1.novembrim.
Skaidrīte Medvecka

Administratīvā vadītāja

Nr Pagasts/ 

mazpils ta 

Iesniedz js Projekta t ma 

1. Akn ste S lijas laivas Dabai draudz ga atp ta uz dens 

2. Akn ste Akn stes evan liski 
luterisk  draudze 

Bazn cu nakts 

3. Kalna M rti a Fonds “D ju” sakopšanas talka 

4. V pe V pes stils Laivošanas populariz šana 

5. Krustpils M dz vnieku biedr ba ra informat v  stenda uzst d šana 

6. Atašiene Lauku sieviešu klubs 
DORE 

Kulin rijas festiv ls 2019 

7. Varieši KROKUS Vesel gu dz vesveidu populariz jošs 

 pas kums “Sporto priekam!” 

8. K ku Dabas resursu 
aizsardz bas biedr ba 

Biedr bas atpaz stam bai –biedr bas 
logo iededzin šana 

9. Sala  Holista N jošanas populariz šana 

10. S lpils S lpils evan liski 
luterisk  draudze 

Draudzes diena 

11. Vies te S u klubs S u Kluba Av ze un S lijas salas 

12. Rite Ritten Gleznošanas plen rs 

Nacionālajā muzeju
kopkatalogā iekļauti pirmie 100 

Aknīstes Novadpētniecības
muzeja priekšmeti

2019.gada 15.mar-
tā no Aknīstes
Novadpētniecības
muzeja digitālajam
nacionālajam muze-
ju kopkatalogam tika
pievienots pirmais priekšmets. Tagad – aprīlī, varam svinēt
pirmā simta muzeja priekšmetu piederību šim katalogam.

Ko tas mums dod?
Jebkurš, kam ir pieeja pie interneta, var apskatīties: 
kādas kolekcijas veido muzejs;
kādi priekšmeti ir pieejami muzeja krājumā;
izvēlēties, kurus no priekšmetiem gribētu redzēt oriģinālā
Ko tas dod muzejam?
Muzejs iegūst sistematizētu datu bāzi darbam ar mu-

zeja krājumu,
Muzejs iegūst papildus iespēju popularizēt savu krājumu 
Protams, arī līdz šim, muzejā notika krājuma uzskai-

te un sistematizēšana, tomēr tas neaptvēra virtuālo vidi
– viss apstrādātais muzeja krājums bija skatāms tikai uz
vietas, tikai muzeja darba laikā utt. Tagad veidojas 2 krā-
juma katalogi – manuālais un digitālais. Jāuzsver, ka ma-
nuālajā katalogā patlaban ir tuvu 2000 vienībām (vienī-
bu skaits palielinās katru dienu), digitālajā pagaidām 100,
tomēr ar laiku šī atšķirība mazināsies un viss, kas būs taus-
tāmajā katalogā, būs arī digitālajā. 

Kā lietot katalogu?
Adrese internetā www.nmkk.lv (Nacionālais muzeju kop-

katalogs),
Atrodam sadaļu – meklēt pēc MUZEJIEM,
Alfabētiskā kārtībā atvērsies muzeju saraksts, kuri lieto

katalogu, šeit sameklējam sev interesējošo muzeju, šajā ga-
dījumā tas ir AKNĪSTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS,

Alfabēta rindā meklējam vajadzīgo kolekciju,
Atverot kolekciju, parādās priekšmeta foto un par to snieg-

tā publiskojamā informācija,
Ja ir vajadzība sazināties ar muzeju par kāda priekš-

meta apskati klātienē vai izsmeļošāku tā vēsturi, tad vē-
lams katalogā atrast priekšmeta uzskaites numuru un ko-
lekciju, kurā tas atrodas. 

Patlaban digitālajā katalogā apskatāmas šādas
Aknīstes Novadpētniecības muzeja izveidotas kolekcijas:

Izglītības vēsture Aknīstes novadā
Medicīnas vēsture (tai skaitā arī aptieku darbība)

Aknīstes novadā
Apbūves vēsture Aknīstes novadā
Šaursliežu dzelzceļa vēsture Aknīstes novadā
Digitālās kolekcijas ir tikai iesāktas, to saturs ik die-

nu paliks plašāks; tāpat palielināsies  arī apskatāmo ko-
lekciju skaits.

Muzeja kopkatalogā iekļauto muzeja priekšmetu fo-
togrāfijām ir samazināta izšķirtspēja, tomēr tā ir pietie-
koši laba, lai saprastu, kas fotogrāfijā redzams. Tas tiek
darīts, lai interesentiem būtu redzams, ko muzejs piedā-
vā, bet nebūtu iespējams lejuplādēt kvalitatīvas fotogrā-
fijas un izmantot tās komerciāliem vai līdzīgiem nolūkiem.
Ja ir nepieciešama augstas izšķirtspējas fotogrāfija, ir jā-
sazinās ar muzeju (muzejs@akniste.lv; tālrunis: 26436978).

Līga Jaujeniece,
Aknīstes Novadpētniecības muzeja vadītāja
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Aizvadīts izzinošais pārgājiens
Turpinājums no 1.lpp.

20.aprīļa rītā Aknīstes novada bra-
šākie soļotāji un citi aktīvisti devās iz-
zinošā pārgājienā ar laivu braucienu
posmā Gārsene-Dūņu tilts-Aknīste. Lai
gan plānotais pārgājiena garums bija
aptuveni 10 km (7 km ar kājām un 3,5
km ar laivu), jau pusceļā visiem tapa
skaidrs, ka tas būs garāks. Liela daļa
no maršruta tika veikta pa takām, ku-
ras vasarā tiek izmantotas velosacen-
sībās “Sēlijas pērle”. Līdzīgi kā velo-
sacensībās, arī pārgājiena dalībniekiem
vairākās vietās bija jāpārvar gan upe,
gan vairākas stāvas nogāzes. Baudot
saulaino un silto aprīļa dienu, visi kopā
bijām mērojuši 11 km kājām, līdz no-
nācām pie Dūņu tilta. Tie, kuri vēlē-
jās atlikušo pārgājiena daļu mērot ar
laivu pa upi – devās Dienvidsusējas
ūdeņos Sēlijas laivu pavadībā. Tie, kuri
labāk priekšroku deva sausam un stin-
gram pamatam zem kājām, tālāk mē-
roja ceļu no Dūņu tilta līdz Aknīstei gar
Dienvidsusējas labo krastu. Gājēju gru-
pa galapunktā nonāca ar sausām drē-
bēm, ko vairs nevarēja teikt par visiem
laivotājiem. Neraugoties uz to, emocijas

par piedzīvoto bija pozitīvas. Pēc tam
dienas notikumu stāsti virmoja pie pus-
dienām Gārsenes pilī.

Vislielāko paldies sakām galvena-
jiem gājiena organizētājiem un atbal-
stītājiem: Andrim Zībergam, Uldim
Linartam un Biedrībai “Sēlijas laivas”.

Pateicamies arī Aknīstes novada pa-
švaldības finansiālajam atbalstam
2019. gada iedzīvotāju iniciatīvu pro-
jektu konkursa ietvaros. 

Haralds Punculis
Foto S. Šmite

Pamazām iedzīvinām Leišmalītes ceļu 
2014.gadā Imanta Ziedoņa muzejs

un fonds „1836” aizsāka projektu
„Izgaismot Latviju”, kura mērķis bija
1836 km garo Latvijas robežu atdzī-
vināt tūrisma ceļā. Ceļš tika sadalīts
četros pārgājienu posmos, gar
Latvijas–Lietuvas robežu izveidojot
„Leišmalītes” ceļu. Pēc Imanta Ziedoņa muzeja ierosmes,
pierobežas pašvaldības ir apņēmušās iepriekšējos gados veik-
to ceļu iedzīvināt par pastāvīgu tūrisma ceļu. Šādi tūris-
ma ceļi plašajā pasaulē jau ir ieguvuši lielu popularitāti
(piemēram, Santjago ceļš (Camino de Santiago),kas ir lie-
lisks piemērs kā attīstīties teritorijas nomalei, sniedzot ie-
spēju vietējiem iedzīvotājiem kļūt par tūrisma pakalpojumu
sniedzējiem - naktsmāju un ēdināšanas nodrošinātājiem.
Šis bija viens no iemesliem uzsākt kopīgu sadarbību sešām
pašvaldībām. Ar cerību, ka sadarbības loks paplašināsies
un vietējo iedzīvotāju iesaistīšanās šajā projektā būs aug-
šupejoša. 

Šobrīd darba grupā ir iesaistījušies Daugavpils, Ilūkstes,
Aknīstes, Viesītes, Neretas un Vecumnieku novadu pa-
švaldības, uzsākot darbu pie tūrisma ceļa infrastruktūras
izveides ar sakopšanas talkām. Līdz šim ir notikušas pie-
cas talkas, pulcējot krietnu talcinieku pulku Ilūkstes,
Aknīstes, Viesītes un Neretas novados. Paldies visiem, kas
līdz šim ir iesaistījušies praktiskajos takas veidošanas dar-
bos. Paldies privātzemju īpašniekiem - paldies par atsaucību
un sapratni, jo jūsu atbalsts ir neatsverams. Aicinām ik-
vienu takas veidotāju un ceļa gājēju arī  turpmāk izturē-
ties ar lielu cieņu pret īpašumtiesībām un dabu.  

Talku laikā tika izdarīts daudz, tomēr darbi vēl turpi-
nāsies, lai Leišmalītes ceļš tiktu patiesi iedzīvināts. Aicinām

ikvienu pierobežas novadu iedzīvotāju nākt palīgā ar dar-
biem un idejām, lai kopā izdotos izveidot ko paliekošu gan
mums pašiem, gan tūristiem no malu malām. 

Leišmalītes tūrisma ceļam potenciāls ir liels, ir tikai jās-
trādā visiem kopā. Uz tikšanos ceļā!

“Leišmalītes ceļa” komandas vārdā
Santa Šmite
Aknīstes novada pašvaldības
Telpiskās attīstības plānotāja
E-pasts: santa.smite@akniste.lv
Mob.tel. 28612924
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Lieldienas PII „Bitīte”

Aiz muguras aukstās vēja brāzmas, saulei rāpjoties aug-
stāk pie mums atnāk Lieldienas!

Pateicoties siltajam, saulainajam laikam Lieldienu pa-
sākums notika bērnudārza „”Bitīte” estrādē, kur pulcējās
bērni kopā ar skolotājiem, bērnu vecākiem un citiem in-
teresentiem.

Vista Klukstīte ieradās ar olu grozu un Lieldienu zaķim
sagādāja vilšanos, jo šogad olas tāpat vien nedeva, bet lika
zaķim noskaitīt tautasdziesmas, atminēt mīklas un pa-
sportot. Zaķim vienam bija grūti,  un viņš aicināja palīgā
bērnus un viņu vecākus, kuri labprāt piekrita palīdzēt.

Sporta aktivitātēs bija jāpiedalās piecās stacijās, kurās
bija šādi uzdevumi: olu ripināšana, trāpi bumbu vārtos, pa-
lagbols, iemet bumbu grozā un bumbiņas nešana. Kad vi-
sas aktivitātes bija izietas vista Klukstīte Lieldienu zaķim
atdeva olas un bērnus iepriecināja ar gardumiem.

Paldies visiem, kuri bija atnākuši un piedalījās kopā ar
bērniem aktivitātēs. Īpašs paldies vecākiem par modes ska-
tes sagatavošanu, jo tieši viņu ieguldītais darbs bija redzams
pasākuma sākumā ar nosaukumu „Modes defilē”! Tērpi bija
ļoti dažādi, krāsaini, daudzveidīgi, izdomu bagāti, radoši.
Paldies! 

Vista Klukstīte un Lieldienu zaķis visiem novēlēja sa-
glabāt Lieldienu saules siltumu, mīļumu un labestību!               

„Kastanīšu „grupas audzinātāja

“Lieldienu tusiņš”

Otrajās Lieldienās Aknīstes Bērnu un jauniešu centrs
rīkoja pasākumu ģimenēm “Lieldienu tusiņš”, kur sanā-
ca aktīvākie vecāki ar saviem bērniem, lai kopā darbotos
dažādās Lieldienu aktivitātēs!
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Izstādei ģimenes bija sagatavojušas skaistas – oriģinā-
las Lieldienu kompozīcijas. Klātesošie balsojumā noteica
uzvarētāju. Vislielāko balsu skaitu ieguva Keitas un brā-
ļu (Jāņa un Toma) kompozīcija.  

Klātesošie iesaistījās krāsotu Lieldienu olu ripināšanā,
pūkainu “oliņu” mešanā mērķī, cienājās ar dzērveņogām,
pelēkajiem zirņiem, Lieldienu Laimes akā zvejoja pār-
steigumu!

Bērniem bija dota iespēja apgleznot sejiņas, ko gribētāji
labprāt izmantoja!

Noslēgumā estrādes teritorijā dalībnieki meklēja
Lieldienu zaķa noslēptās 100 šokolādes oliņas.

Sagatavoja E.Ķiķēna

“Sadancītis –  aprīlītis”

Pēdējā aprīļa dienā, visi apkārtnes
novadu pirmsskolas vecuma deju ko-
lektīvi pulcējās Viesītes Kultūras pilī,
kur tika aicināti vismazākie dejotā-
ji vecumā no 3 līdz 7 gadiem.
“Sadancītī – aprīlītī” bija ieradušies
kolektīvi no Ābeļiem, Biržiem, Rites,
Zasas, Atašienes, Viesītes un
Aknīstes.

Aknīstes Bērnu un jauniešu centra
bērnu deju grupas “Virpulis” un
“Mazais virpulītis” - gandrīz trīsdesmit
dejotāji- parādīja savu sniegumu un
skatījās pārējo dalībnieku sagatavotās

dejas. Pēc koncerta pirmsskolnieki ie-
saistījās jautrā ballītē.

Paldies deju grupu vadītājai - sko-
lotājai Intai Mežaraupei – par dejotā-
ju sagatavošanu sadancim!

Paldies vecākiem par aktīvu līdz-
dalību un iesaistīšanos pirmsskolnie-
ku nogādāšanā Viesītes Kultūras
pilī!    

Liels paldies Sarmītei Skrodei par
audumu dāvināšanu dejotāju tērpu va-
jadzībām!

Sagatavoja E.Ķiķēna.

Par tūrisma sezonas sākšanos
Cienījamie novada iedzīvotāji! Līdz ar siltāka laika ie-

stāšanos pie mums viesojas ļoti daudz viesi – gan tuvāki,
gan tālāki. Par to mēs ļoti priecājamies, jo pie mums nu-
dien ir, ko redzēt un ko baudīt. Paldies visiem tiem, kas
mūs ir atbalstījuši un iesaistījušies pils apkārtnes un da-
bas taku sakopšanā!

Lai izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem un ne-
ērtām situācijām, aicinu arī vietējos novada iedzīvotājus
sazināties ar Gārsenes pils Tūrisma informācijas centru
gadījumos, ja vēlaties organizēt piknikus Gārsenes dabas
takās. Piknika vieta Gārsenes dabas takās ir jāpiesaka, lai

mēs būtu lietas kursā, lai varētu sakopt šo vietu pirms un
pēc, kā arī – lai vienlaicīgi nesalānotu vairākas lietas. Tas
pats arī attiecas uz ieejas kartēm dabas takās un ekskur-
siju pieteikšanu, ja vēlaties, lai jūs pavada gids, ko ar lie-
lāko prieku darīsim! Maksa par piknika vietas izmanto-
šanu ir 5 EUR, ieeja dabas takās novada iedzīvotājiem -
bez maksas.

Tūrisma centrs Gārsenes pilī ir atvērts katru dienu, iz-
ņemot pirmdienas. Mēs esam atvērti sarunai, fleksibli un
atsaucīgi. Atradīsim risinājumus visām situācijām!

Gārsenes pils pārvaldniece
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Laipni lūdzam visus uz tūrisma sezonas
atklāšanas pasākumu Gārsenē 18.maijā!

Tūrisma sezonas atklāšana mums
ir svētki, jo šīs aktīvās sezonas sākums
iezīmē vairāku mēnešu rosības sāku-
mu, uzņemot gan tuvākus, gan tālākus
viesus, pasākumu apmeklētājus un
nakšņotājus. Tieši tādēļ šogad esam no-
lēmuši tūrisma sezonu atklāt ar vienas
dienas pasākumu, kas atspoguļos, cik
bagāta un dažāda ir Gārsene.

Plkst. 11:00 atklāsim dienu ar glez-
notāju izstādi pie radošās rezidences
„Debesjums“. Jau vairākas dienas
pirms tūrima sezonas atklāšanas
mākslinieki pavadīs Gārsenē, iedves-
mojoties no mūsu gleznainās dabas un
radot jaunus mākslas darbus. Izstādes
atklāšanā būs redzami tikko tapuši dar-
bi, būs iespēja satikt māksliniekus, pār-
mīt kādu vārdu. Šeit arī pilngadīgos pa-

sākuma dalībnieku gaidīs pārsteigums
– degustācija.

Plkst. 13:00 ikviens interesents va-
rēs iepazīties ar Valda Kalnieša sen-
lietu privātkolekcijas „Solis sendienās“
dārgumiem. Viņš pats arī labprāt pa-
stāstīs un izrādīs savu kolekciju, kas
nemitīgi tiek papildināta ar jauniem
eksponātiem. Šī ir maģiska vieta, kurā
katrs atrod kaut ko interesantu.
Kolekcija ir tik dažāda, ka tā aizrauj
elpu gan lielajiem, gan mazajiem.
Visiem interesentiem te bū iespēja arī
padarboties radoši.

Plkst.15:00 velosacensību „Sēlijas
Pērle“ dibinātājs Juris Brakovskis
sniegs unikālu iespēju piedalīties ve-
lobrauciena meistarklasē. Ko tas no-
zīmē? Viņš visiem interesentiem pa-
stāstīs un parādīs arī praksē, kā meža
trases velomaršruts vislabāk izbrau-
cams. Tā kā ikgadējās velosacensības
Gārsenē jau ir kļuvušas par leģendā-
ru notikumu – šī ir iespēja saņemt dros-
mi un apgūt jaunas iemaņas, pirms stā-
šanās uz starta līnijas sacensībās.
Starts – pie pils.

Tajā pašā laikā mazāk sportiskos ai-
cinām uz radošu darbošanos ar mālu.
Šī būs iepēja pamēģināt ko jaunu ik-
vienam, kas vēlas iesaistīties. Māla vei-

došanas darbnīca notiks radošās rezi-
dences „Debesjums“ telpās, to vadīs, pa-
līdzēs un padomus sniegs zinošas meis-
tares.

Tūrisma sezonas noslēgumā
plkst.18:00 visus aicinām uz grupas
„Piparmētra“ koncertu pie pils. Bet pēc
koncerta – plkst.21:00 būs iespēja pie-
dalīties naksnīgā ekskursijā pa pils gai-
teņiem.

Gārsene ir mūsu bagātību sala! Šī
ir diena, kad aicinu uz savu Gārseni
paskatīties citādāk. Mums ir tik daudz,
ar ko lepoties. Lielākoties – viss ir pašu
spēkiem iekārots, iekopts. Tie ir
mūsu pašu cilvēki, kas aizrāvušies ar
jaukām lietām un gatavi ar to dalīties.
Novērtēsim to, priecāsimies par to un
baudīsim to!

Sliktāku laika apstākļu gadījumā pa-
sākumu norises vietas var mainīties,
bet par visu noteikti informēsim! Visi
pasākumi un radošās darbnīcas šajā
dienā apmeklētājiem būs bez maksas.

Uz tikšanos Gārsenē 18.maijā!

Latvijas kristīgās draudzes uz
Baznīcu nakti šogad ielūdz 7. jū-
nijā. Jau šobrīd katrs ir aicināts ie-
pazīties ar notikuma karti
www.baznicunakts.lv . Bet, sākot
ar 20. maiju, tiks publicēta Baznīcu
nakts pasākumu programma. 

Kristīgās kultūras notikums
“Baznīcu nakts” Latvijā norisināsies jau
sesto reizi. Baznīcu nakti kopīgi rīko
Latvijas kristīgo konfesiju draudzes.
Ikviens cilvēks ir aicināts atklāt noti-
kuma īpašo skaistumu un nozīmi. Tā
ir satikšanās ar skaistumu baznīcas
kultūras, mākslas un garīgo vērtību
mantojumā. “Gaisma ir nākusi pasaulē”
– vārdi no Jāņa evaņģēlija ir Baznīcu
nakts moto un notikuma īpašās pie-
vilcības avots. Baznīcu nakts aicina šo
Gaismu piedzīvot - sastapties ar Dieva
skaistumu Latvijas baznīcās, cilvēkos
un katram savā dvēselē.

Šogad Baznīcu nakts vienojošā
tēma ir Draudzība. Tas ir aicinājums
gan personīgi, gan kā kopienai pār-
domāt un pieredzēt, cik svarīgi ir ar tu-
vāko dalīties tajā, kas Tev ir vērtīgs.
Līdzās draudzības tēmai Baznīcu

nakts veidotāji 2019. gadā aicina
Latvijas draudzes apzināt ar draudzes
vēsturi saistītos Latvijas Neatkarības
kara jeb Brīvības cīņu notikumus un
cilvēkus, kuri cīņā par Latvijas neat-
karību gan pirms 100 gadiem, gan vē-
lākos laikos piepildīja Jēzus sacīto:
“Nevienam nav lielākas mīlestības par
to, ja kāds savu dzīvību atdod par sa-
viem draugiem” (Jāņa 15:13).

Baznīcu nakts notikuma program-
mu ir plānots publicēt
www.baznicunakts.lv, sākot no 20.
maija. Tradicionāli notikuma
programma ietver garīgās mūzikas
koncertus, norises bērniem, lūgšanas,
kā arī kopīgas sarunas pie draudzes
sarūpēta cienasta. Pulksten 21.00 visās
baznīcās ļaudis ir aicināti vienoties
kopīgā Tēvreizes lūgšanā. 

Par Baznīcu nakti
Baznīcu nakts Latvijā notiek kopš

2014. gada. Baznīcu nakts ideja līdz
Latvijai atceļoja no Austrijas, kur pirms
vairāk nekā 10 gadiem notika pirmais
šāds Kristīgās baznīcas konfesiju un
draudžu kopīgi rīkots ekumēnisks
notikums. Drīz pēc tam pasākums

notika arī Čehijā un Slovākijā.  Kopš
2012. gada Baznīcu nakts notiek arī
Tartu, Igaunijā. Pasākuma ieceri
atbalsta Latvijas lielāko kristīgo
konfesiju vadītāji. Latvijā Baznīcu nakti
organizē starpkonfesionāla domubiedru
grupa - Nodibinājums „Baznīcu Nakts
fonds”. Pateicamies un aicinām ziedot
turpmākam darbam – “Baznīcu Nakts
fonds”, Reģ.Nr. 40008214405, konta nr.
LV14HABA0551037490653.

Informācija par dievnamiem,
kuri piedalīsies Baznīcu naktī:

Aizkraukles novads
Aizkraukles Romas katoļu baznīca
Aizkraukles luterāņu baznīca
Skrīveru novads
Skrīveru Romas katoļu baznīca
Jaunjelgavas novads
Sunākstes luterāņu baznīca
Seces luterāņu baznīca
Neretas novads
Ērberģes luterāņu baznīca
Viesītes novads
Saukas luteriskā baznīca
Aknīstes novads
Aknīstes luteriskā baznīca

Informāciju sagatavoja Jurģis
Klotiņš, kultūras notikuma „Baznīcu
nakts” komandas pārstāvis, e-pasts:
baznicu.nakts@gmail.com

Baznīcu nakts aicina



19

Sestdien, 1. jūnijā plkst. 11
Gārsenes pilī

gleznotājas Irmas Vīksnes
110. gadadienai veltīta

atmiņu pēcpusdiena
Irma Vīksne

(1909-1987)
gleznotāja

Irma Vīksne (dzim. Indāne) dzimusi 1909.g.
31.maijā Gārsenes pagasta „Paškānos“. Tēvs Ernests Indāns,
Rīgā mācījies galdnieks, kopā ar saviem palīgiem atgriezās
Gārsenē un uzņēmās baznīcas celšanā būvgaldniecības dar-
bus, ierīkoja darbnīcu „Paškānos“, pašā Dienvidsusējas kras-
tā, te tapuši smalki darinājumi no koka. To visu bērnībā vē-
rojusi Irma, tikai žēl, ka tēvam jāaiziet no šīs pasaules, kad
meitai tikai 19 gadi (viņš miris ar tīfu 1928.g.). Māte nāk no
Saukas puses.

Pirms 1.pasaules kara ģimene devās bēgļu gaitās uz Krieviju,
tur tēvs bija pieprasīts galdnieks un nopelnīja daudz zelta rub-
ļu, pēc kara atgriezās Gārsenē, sāka celt jaunu māju.

Irma mācījās Gārsenes pamatskolā, jau skolas gados labi
zīmēja. Vēlāk viņa strādāja kolhozā un brīvajā laikā glezno-
ja, zīmēja dekorācijas vietējā dramatiskā kolektīva izrādēm,
arī R.Blaumaņa lugai „Skroderdienas Silmačos”, ko gārsenieši
ar lieliem panākumiem izrādīja 1956.gadā. Irma dziedāja
Gārsenes ciema korī.

Gārsenes bibliotēkā strādāja viņas meita Laima. Bibliotēkas
pārbaudes laikā kāds mākslas pazinējs ieraudzīja pie sienas Irmas
gleznu un mudināja viņu mācīties glezniecību.

Irma iestājās glezniecības kursos Rīgā. Kursu beigšanas
diplomdarbā viņa gleznoja Inas Indānes mātes Marijas Rubenes
portretu. Viņa mācīja gleznot Gārsenes skolas zīmēšanas pul-
ciņa dalībniekiem. 1960-tajos gados Irma pārcēlās pie mei-
tas Laimas uz Mālpili. Tur viņa strādāja dārzniecībā, brīva-
jā laikā turpināja gleznot un uzcēla nelielu mājiņu.

Ar saviem darbiem viņa ir piedalījusies izstādēs VDR,
Anglijā, Francijā.

Mirusi 1987.gadā, apglabāta Mālpils kapos. Gārsenes
kapos ir Irmas veidots piemineklis viņas vecākiem.

Ausmas Zālītes atmiņas pierakstīja Ausma Bērziņa

1. Irma Vīksne jaunībā (foto no Ausmas Zālītes perso-
nīgā arhīva)

2. Irmas Vīksnes glezna

Gunārs Blūzma (14. 09. 1935 – 16. 04. 2019) 
16.aprīlī, mūžībā devies arhitekts, Latvijas na-

cionālo partizānu kustības pētnieks Gunārs
Blūzma. Gunārs Blūzma ir devis milzīgu ieguldī-
jumu nacionālo partizānu piemiņas vietu izveido-
šanā – īpaši Sēlijā. Kā atgādinājums par nacionā-
lo partizānu pretestību ir Sēlijas nacionālo parti-
zānu brāļu kapu komplekss Aknīstē. Viņa veido-
tās piemiņas vietas redzamas arī piemiņas albumā
“Nezināmais karš: Latviešu nacionālo partizānu cī-
ņas pret padomju okupantiem 1944-1956.”. Gunārs
Blūzma ir viens no šīs grāmatas autoriem. Viņa pē-
tījumi par Sēlijas partizāniem ir lasāmi arī grāmatās
“Pretestības kustība okupācijas varām Latvijā”, “Uz
ežin̦as galvu liku–: trag̓iskās partizān̦u cīn̦as Latvijas
mežos pēckara gados” 2. sējumā.  

Haralds Bruņinieks
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Caur pirkstiem smiltis birst,
Viss aizrit projām, irst -
Vējš, ziedu smaržas, glāsts.
Tā beidzas katras dzīves stāsts.

(A. Eglītis)
Dziļās skumjās esam kopā ar
Žannu Kļaviņu, tuvu cilvēku
Jāni Vepri  mūžībā izvadot.

Aknīstes psihoneiroloģiskās 
slimnīcas 3. nodaļas kolektīvs.

Mēs klusi paliekam šai krastā,
Vēji šalkos un mierinās mūs,
Bet Tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Vienmēr mūsu atmiņās būs.

Domās esam kopā ar Liliju
Pupiņu un viņas tuviniekiem, 

izvadot māsu Irēnu
mūžības ceļā. 

Aknīstes vidusskolas
pensionētie skolotāji. 

Tik ļoti sāp
Ka elpa aizraujas
Un izzūd sirds no plaukstas
Neredzamā
Tumsā
Bēgot.        (I. Andranova)

Dziļa un patiesa līdzjūtība
Lilijai Pupiņai, izvadot

māsu pēdējā gaitā.
Aknīstes vidusskolas kolektīvs.

Tas visskumjākais brīdis, 
kad mātes sirds
Uz mūžu mūžiem pārtrūkst 
un stājas,
Tad zvaigznes pie debesīm 
asarās mirkst
Un tukšas kā klajums kļūst 
dēla mājas.

(Vējāns)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību

Ivaram Kaderam, māmuļu
izvadot pēdējā gaitā. 

Gārsenes mednieku kolektīvs
“Vilks”

Ir zaudējumi, pie kuriem nepierod,
Kurus nekad neaizmirst,
Lai gudrais prāts saka ko sacīdams,
Sirdij ir savi iemesli,
kas prātam nepieejami…

(Z. Mauriņa)
Skumju brīdī esam kopā ar

Sarmu Ozoliņu un 
Daini Kaderu, no māmuļas 
un vecmāmuļas atvadoties.

Aknīstes psihoneiroloģiskās 
slimnīcas 3. nodaļas kolektīvs.

1.jūnijā
Gārsenes pilī

Sintijas
Zaičenkovas
fotoizstādes
atklāšana.


