
Aknīstes novada
vēstis

Nr. 10 2019. gada OKTOBRIS

novada
vēstis

Ø Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamat-
budžeta 2019.gada janvāra – septembra ieņēmumus –
2754199,02 EUR un izdevumus – 2613625,73 EUR; spe-
ciālā budžeta ieņēmumus – 104066,50 EUR un izdevumus
– 87378,99 EUR; ziedojumu un dāvinājumu izdevumus –
1092,66 EUR.

Ø Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos no-
teikumus Nr.15/2019 „Grozījumi Aknīstes novada domes
27.02.2019. saistošajos noteikumos Nr.3/2019 „Aknīstes no-
vada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2019.gadam””.

Ø Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības Mantas at-
savināšanas komisijas nolikumu.

Ø Sakarā ar logu nomaiņu, noteikt īres maksu pa-
švaldībai piederošajā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzī-
voklī “Kraujas 1”-5, Kraujas, Gārsenes pagastā, Aknīstes
novadā – EUR 9,38 mēnesī (īres maksā nav iekļauta ap-

saimniekošanas maksa) no 2019.gada 1.decembra līdz
2024.gada 30.novembrim.

Ø Sakarā ar logu nomaiņu, noteikt īres maksu pa-
švaldībai piederošajā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzī-
voklī “Lejasgāršas”, dz.8, Gārsenes pagastā, Aknīstes no-
vadā, kuru apsaimnieko pašvaldība – EUR 14,75 mēne-
sī (no tiem apsaimniekošana EUR 6,28) no 2019.gada 1.de-
cembra līdz 2024.gada 30.novembrim. 

Ø Apstiprināt 2019.gada 15.oktobra izsoles rezultātus
par nekustamā īpašuma (zemes gabala) Starpgabals 1,
Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra Nr. 5605 001 0068 –
0,1059 ha platībā, atsavināšanu, par cenu EUR 2387,00.

Ø Sakarā ar pretendentu nepieteikšanos uz 15.10.2019.
izsludināto zemes gabala Skolas ielā 34A, Aknīstē, trešo at-
kārtoto izsoli ar sākuma cenu EUR 1952,00, atzīt izsoli par
nenotikušu. Pārtraukt zemes gabala Skolas ielā 34A, Aknīstē
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(0,4656 ha; kadastra Nr.56050010562) atsavināšanas procesu.
Ø Atzīt 15.10.2019. izsoli par Aknīstes novada pašval-

dības īpašumā esošā zemes gabala Jaunais ceļš, Aknīstes
pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanu, par nenotikušu.
Organizēt minētā nekustamā īpašuma otrās kārtas izso-
li, pazeminot nosacīto cenu par 20%. Apstiprināt grozīju-
mus 28.08.2019. izsoles noteikumos Nr.7/2019 „Par Aknīstes
novada pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala Jaunais
ceļš, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanu”.

Ø Piešķirt 320 EUR videonovērošanas sistēmas darbī-
bas uzlabošanai no līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem.

Ø Piešķirt 2977,34 EUR Aknīstes baznīcas vārtu re-
montam no līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem.

Ø Piešķirt 1070,97 EUR Gārsenes pagasta pārvaldei logu
nomaiņai “Kraujas 1”- 5, “Lejasgāršas” – 8, Gārsenes pa-
gastā, Aknīstes novadā, no līdzekļiem neparedzētiem iz-
devumiem.

Ø Piešķirt 1754,50 EUR 10 atkritumu tvertņu iegādei
no dabas resursu nodokļa.

Ø Piešķirt 300,00 EUR Nodibinājumam “Jēkabpils slim-
nīcas atbalsta fonds”, reģ.Nr.40008199604, labdarības ak-
cijas “Dzīvo vesels” atbalstam no līdzekļiem neparedzētiem
izdevumiem.

Ø Pārslēgt zemes nomas līgumu ar 1 personu par pa-
švaldības zemes gabala 0.66 ha platībā,  kadastra Nr.5662
003 0289, zemes gabala 1.49 ha platībā, kadastra Nr.5662
003 0152, zemes gabala 2.5 ha platībā, kadastra Nr.5662
002 0073, zemes gabala 0.3 ha platībā, kadastra Nr.5662
003 0181, zemes gabala 0.33 ha platībā, kadastra Nr.5662
003 0284, zemes gabala 2.0 ha platībā, kadastra Nr.5662
005 0034, zemes gabala 0.06 ha platībā, kadastra Nr.5662
003 0348, nomu. Zemes nomas līguma termiņš – 6 gadi.

Ø Iznomāt 1 personai zemes gabalu ar kad.Nr.5625 006
0025  6.0 ha platībā. Zeme lietošanas mērķis – 0101 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecī-
ba. Nomas līguma termiņš - 6 gadi.

Ø Pagarināt zemes nomas līgumu 1 personai par pa-
švaldības zemes gabala 1,3 ha platībā, kadastra apzīmē-
jums 56620030348, nomu. Nomas termiņš - 6 gadi.

Ø Izbeigt noslēgto zemes nomas līgumu ar 1 personu par
zemes gabala ar kad. apzīmējumu 56050010299 - 6436 m2
platībā, nomu, ar 2020.gada 1.janvāri.

Ø Izbeigt noslēgto zemes nomas līgumu ar 1 personu par
zemes gabala ar kad. apzīmējumu 56050010360 – 2.2 ha
platībā, nomu, ar 2020.gada 1.janvāri.

Ø Izbeigt noslēgto zemes nomas līgumu ar 1 personu par
zemes gabala ar kad. apzīmējumu 56050010380 – 812.49
m2 platībā, nomu, ar 2020.gada 1.janvāri.

Ø Atļaut apvienot nekustamos īpašumus Augšzemes ielā

13, Aknīstē, Aknīstes novadā (kadastra Nr.56050010104);
Augšzemes ielā 15, Aknīstē, Aknīstes novadā (kadastra
Nr.56050010135); Augšzemes ielā 17, Aknīstē, Aknīstes no-
vadā (kadastra Nr.56050010168); Augšzemes ielā 19C,
Aknīstē, Aknīstes novadā (kadastra Nr.56050010016);
Dzirnavu ielā 2, Aknīstē, Aknīstes novadā (kadastra
Nr.56050010169). Apvienotajam īpašumam ar kadastra
Nr.56050010168 piešķirt adresi: Augšzemes iela 17, Aknīste,
Aknīstes novads. Apvienotajam īpašumam noteikt ne-
kustamā īpašuma lietošanas mērķi 0801 – Komercdarbības
objektu apbūve.

Ø Nodot atsavināšanai pašvaldības īpašumā esošo ze-
mes gabalu 6 ha platībā, kadastra Nr.56250060025, Aknīstes
pagastā, Aknīstes novadā, iekļaujot to pašvaldības man-
tas atsavināšanas ierosinājumu reģistrā.

Ø Nodot atsavināšanai pašvaldības īpašumā esošo ze-
mes gabalu 0,6436 ha platībā, kadastra Nr.56050010299,
Aknīstē, Aknīstes novadā, iekļaujot to pašvaldības man-
tas atsavināšanas ierosinājumu reģistrā.

Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz
30.04.2020., kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokļa
Augšzemes ielā 7 – 4, Aknīstē, īri.

Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz
31.12.2019., kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokļa “Spodras”
– 13, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā, īri.

Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz
30.04.2020., kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokļa “Spodras”
– 12, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā, īri.

Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz
31.10.2020., kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokļa
Augšzemes ielā 4 – 5, Aknīstē, īri.

Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz
31.10.2020., kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokļa
“Kraujas 1”- 8, Kraujas, Gārsenes pagastā, Aknīstes no-
vadā, īri.

Ø Anulēt ziņas par 1 personas deklarēto dzīves vietu.
Ø Apstiprināt kandidātus apbalvošanai ar Aknīstes no-

vada pašvaldības Atzinības rakstu Latvijas Republikas prok-
lamēšanas dienā 18.novembrī:

l Iedzīvotāju grupas izvirzīto Lidiju Drozdovsku;
l Bērnu un jauniešu centra izvirzīto Madaru Ozoliņu;
l Iedzīvotāju grupas izvirzīto Vilni Āboliņu;
l Aknīstes vidusskolas izvirzīto Ingu Krasevsku, Kristīni

Šamotu;
l VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” izvirzītās

Solvitu Kokinu, Ainu Kravali, Mariju Černobrovu;
l Kultūras darba vadītājas un Iedzīvotāju grupas izvirzītos

Helēnu Multiņu un Jāni Multiņu;
l PII “Bitīte” izvirzīto Valentīnu Stolbņikovu, Sandu Kukli.

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2019.gada 24.jūlijā (prot.Nr.8, 29.#)
PRECIZĒTI

Aknīstes novada domes sēdē
2019.gada 25.septembrī (prot.Nr.11, 8.#)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.12/2019
“Par kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma 

nodokli apliek vidi degradējošas,
sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas 

būves Aknīstes novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma 
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 1.4daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Aknīstes no-
vada pašvaldības    (turpmāk - pašvaldība) administratī-

vajā teritorijā tiek klasificētas vidi degradējošas būves, sa-
gruvušas būves un cilvēku drošību apdraudošas ēkas un
būves, kuras apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi
3 procentu apmērā no lielākās, būvei piekritīgās zemes vai
būves, kadastrālās vērtības.

2. Šo saistošo noteikumu mērķis ir pašvaldības admi-
nistratīvajā teritorijā uzturēt un veidot vizuāli pievilcīgu
un sakārtotu vidi, kas neapdraud un aizsargā novada ie-
dzīvotāju drošību, kā arī nosaka ēku un būvju īpašnieka,
valdītāja vai lietotāja pienākumu uzturēt ēkas un būves
atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīva-
jiem aktiem.

3. Ēku vai būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sa-
gruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, apliek ar nekus-
tamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielā-
kās kadastrālās vērtības - būvei piekritīgās zemes vai bū-
ves kadastrālās vērtības, sākot ar nākamo mēnesi pēc bū-
ves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā.



3

4. Maksāšanas paziņojumu par būvi, kas klasificēta kā
vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša,
pašvaldība (nekustamo īpašumu speciālists) nosūta nodokļa
maksātājam viena mēneša laikā no dienas, kad lēmums
par būves klasificēšanu attiecīgajā kategorijā ir kļuvis ne-
apstrīdams vai ir beidzies termiņš augstākās iestādes iz-
dotā administratīvā akta, ar kuru atstāts spēkā sākotnē-
jais lēmums, pārsūdzēšanai un tas nav pārsūdzēts.

5. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi li-
kumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajā kār-

tībā veic, sākot ar nākamo mēnesi pēc lēmuma par šo sa-
istošo noteikumu minētā būves statusa atcelšanu stāšanās
spēkā.

6. Atzīt par spēku zaudējušiem Aknīstes novada domes
2013.gada 27.marta saistošos noteikumus Nr.9 “Par kār-
tību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi deg-
radējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas bū-
ves Aknīstes novadā”. 

Domes priekšsēdētājas vietnieks J.Vanags

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē                                                                

2019.gada 28.augustā (prot. Nr.9, 2.#)
GROZĪJUMI

Aknīstes novada domes sēdē                                                                
2019.gada 23.oktobrī (prot. Nr.12, 10.#)

Aknīstes novada domes 
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 7/2019

„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā
esošā zemes gabala Jaunais ceļš, 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: otrās kārtas mutiska izsole ar

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

7, Aknīste, Aknīstes novads.
3. Izsoles laiks: 2019.gada 3.decembrī plkst. 10:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas

atsavināšanas komisija:
komisijas priekšsēdētāja: Antra Aldiņa
komisijas locekļi:  Jānis Gavars, Ilze Ieleja, 

Kristaps Žubeckis, Ingrīda
Vendele, Skaidrīte Pudāne,
Inārs Čāmāns

Protokoliste: Ināra Buiķe
5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošs nekus-

tamais īpašums (zemes gabals): 
Jaunais ceļš, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads, kadastra

Nr. 5625 007 0258, kopējā platībā 0,03 ha. Nekustamā īpa-
šuma (zemes gabala) nosacītā cena ir EUR 1483.00 (viens
tūkstotis četri simti astoņdesmit trīs euro 00 centi).

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

7. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apska-
tīt izsoles objektu dabā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00,
piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš sazinoties ar kon-
taktpersonu pa tālruni 26471909.

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

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

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

par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iz-
soles noteikumos norādītajā bankas kontā. 

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

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

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

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

15. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalī-
ties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada pašvaldībā līdz
2019.gada 29.novembrim darbdienās no 8.00 līdz 12.00
un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30. 

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

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

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

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

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

- 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). 
17. Ja nepieciešams, no attiecīgā valsts reģistra Mantas

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

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

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

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

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

- rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpa-
šuma atsavināšanas izsoles noteikumiem.

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

22. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrā-
cijas numuru. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs
un nosolītā cena;

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

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

33. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet nepa-
rakstās protokolā, uzskatāms par atteikušos no nosolītā ob-
jekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija ir tie-
sīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un
viņam netiek atmaksāta dalības maksa un drošības nau-
da. Tad Mantas atsavināšanas komisija pēdējam pārsolī-
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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

46. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles no-
teikumiem un saņemt sīkāku informāciju par atsavināmo
nekustamo īpašumu Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas
ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2019.gada 24.oktob-
ra līdz 2019.gada 29.novembrim 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. 

47. Izsole notiks 2019.gada 3.decembrī plkst. 10:00,
Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste,
Aknīstes novadā, LV-5208.
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Susējas pamatskolas salidojums
Susējas pamatskola pastāvēja no 1842. līdz 1965.ga-

dam.
2019.gada 5.oktobrī Aknīstē, kafejnīcā “Liepas”, noti-

ka 1.Susējas pamatskolas salidojums, kurā piedalījās 39
bijušie skolas audzēkņi un skolotāji. Uz salidojumu bija
ieradušies bijušie skolas skolēni un skolotāji, kas tagad
dzīvo Jelgavā, Brocēnos, Rīgā, Salaspilī, Eglainē,
Jēkabpilī, Zasā, Gārsenē, Dunavā, Aronā, Ogrē,
Aizkrauklē un Aknīstē. Salidojuma izskaņā tika ap-
meklētas arī abas Susējas skolas ēkas, kurās bija mācī-
jušies skolas absolventi.

L. Jaujeniece

Aknīstes novada pašvaldības policija informē...
Patlaban ir aktīva rudens darbu sezona. Ziemai tiek sa-

gatavoti mazdārziņi. Arī Aknīstes novadā un Aknīstes pil-
sētā. Pēdējās nedēļas laikā ir saņemtas sūdzības par pil-
sētas ielu braucamās daļas piegružošanu, ja pēc traktor-
tehnikas pārvietošanās, piemēram, ja tiek vesti kūtsmēs-
li, ir piegružota ielas braucamā daļa. Vēršam uzmanību,
ka Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 140.pants
“Ceļu aizsardzības noteikumu pārkāpšana,” 2.daļa. Par ceļu
vai to kompleksā ietilpstošo būvju bojāšanu, iznīcināšanu,
piegružošanu, piesārņošanu vai aizsprostošanu, kā arī ceļu

satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu bojāšanu vai iz-
nīcināšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no sep-
tiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridis-
kajām personām — no septiņsimt līdz divtūkstoš de-
viņsimt euro.

Tāpēc lūdzam iedzīvotājus, kuriem tiek apstrādāti maz-
dārziņi, pasekot, lai ceļi pa kuriem pārvietojas traktor-
tehnika, tiktu sakopti.

Pēdējo mēnešu laikā īpaši saasinājies jautājums par
ielu tirdzniecību Aknīstes novadā. Šobrīd tirgū un ielu
tirdzniecības vietās, tirgojot ne tikai pašu ražoto, bet
arī iepirkto produkciju, elektronisko ierīci vai iekārtu
var nelietot personas, kuras nav reģistrētas Valsts
ieņēmumu dienesta (VID) pievienotās vērtības nodokļa
maksātāju reģistrā. Mazo veikalu īpašnieki ar šo si-
tuāciju nav mierā un uzskata to par negodīgu kon-
kurenci

Aknīstes novada pašvaldībā ielu tirdzniecība tiek kon-
trolēta saskaņā ar Aknīstes novada 2011.gada 23.februā-
ra Saistošajiem noteikumiem Nr.7 “Par ielu tirdzniecības
kārtību Aknīstes novadā.” Ar ielu tirdzniecību drīkst no-
darboties  juridiska vai fiziska persona, kura reģistrējusi
savu saimniecisko darbību vai fiziska persona, kurai at-
bilstoši nodokļu jomu reglamentējošajiem normatīvajiem
aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība.

Aknīstes novada pašvaldība ielu tirdzniecību ir atļāvusi
šādās noteiktās vietās:

Aknīstes novads, Aknīstes pilsēta, Skolas ielā 2a; 
Aknīstes novads, Aknīstes pilsēta, Skolas iela 10D;

Aknīstes novads, Aknīstes pilsēta, Tirgus ielā 1a; 
Aknīstes novads, Gārsenes pagasts, Gārsenes ciems,

„Akācijas” (iepretim pagasta pārvaldei); 
Aknīstes novads, Gārsenes pagasts, Kraujas ciemā dzī-

vojamās mājas “Kraujas 2” laukumā; 
Aknīstes novads, Asares pagasts, Asares ciems

„Vecmuiža” (iepretim pagasta pārvaldei);
Aknīstes novads, Asares pagasts, Ancenes ciems,

„Ūdenssaimniecība”. 
Ārpus noteiktajām vietām ir pieļaujama īslaicīga pre-

ču pārdošana kultūras, sporta vai reliģisku svētku vai citu
pasākumu norises laikā un vietā. Šajā gadījumā ielu tird-
zniecība ir atļauta no transportlīdzekļiem un tirdzniecības
vietām, kas iekārtotas uz attiecīga pasākuma laiku, ar no-
sacījumu, ka tirdzniecība ir rakstiski saskaņota ar pasā-
kuma vai svētku organizatoru.

Saskaņā ar 12.05.2010. Ministru kabineta noteikumiem
Nr.440, “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas sa-
skaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas
kārtību” 7.punktu fiziskā persona, kurai atbilstoši nodokļu
jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāre-
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ģistrē saimnieciskā darbība, ir tiesīga pārdot šādas pre-
ces:

“7.1. pašu ražoto lauksaimniecības produkciju:
7.1.1. izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības, lop-

kopības un svaigus zvejas produktus nelielos apjomos sa-
skaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu
apriti nelielos apjomos un biškopības produktus;

7.1.2. grieztos ziedus, zarus, no tiem gatavotus izstrā-
dājumus, Ziemassvētkiem paredzētus nocirstus vai podos
augošus dažādu sugu skuju kokus, puķu un dārzeņu stā-
dus, dēstus, sīpolus, gumus, ziemcietes un sēklas;

7.1.3. augļu koku un ogulāju stādus, dekoratīvo koku un
krūmu stādmateriālu;

7.1.4. mājas apstākļos ražotus pārtikas produktus no pašu
ražotās lauksaimniecības produkcijas;

7.2. savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes un savvaļas
ziedus;

7.3. mežu reproduktīvo materiālu;
7.4. pašu iegūtus svaigus zvejas produktus un medīja-

mos dzīvniekus vai to gaļu nelielos apjomos saskaņā ar nor-
matīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelie-
los apjomos;

7.5. lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekus sa-
skaņā ar normatīvo aktu prasībām par kārtību, kādā or-
ganizējama dzīvnieku tirdzniecība publiskās vietās, un lab-
turības prasībām dzīvnieku tirdzniecībai;

7.6. lietotas personiskās mantas, izņemot autortiesību
vai blakustiesību objektus, kas reproducēti personiskām
vajadzībām”.

Ar ielu tirdzniecību drīkst nodarboties arī juridiska un
fiziska persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību;
drīkst tirgot jebkura veida pārtikas un nepārtikas preces.

Atbilstoši normatīvajam regulējumam tirgos un ielu tird-
zniecībā, nelietojot elektroniskās ierīces un iekārtas, un da-
rījumu partnerim pēc tā pieprasījuma izsniedzot reģistrēto
kvīti, var pārdot preces:

1. ja nodokļu maksātājs ir persona, kura nav reģistrē-
ta VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā;

2. ja nodokļu maksātājs ir persona, kura reģistrēta
VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā un
pārdod paša iegūtās vai ražotās preces mazumtird-
zniecībā.

Minētais regulējums attiecas arī uz ievesto produk-
ciju, jo tai ir piemērojami tādi paši nosacījumi kā situāci-
jā, ja tirgo jebkuru iepirktu produkciju. Tādējādi šobrīd tir-
gos un ielu tirdzniecības vietās, tirgojot iepirktu produk-
ciju (arī ievesto produkciju), elektronisko ierīci vai iekār-
tu var nelietot personas, kuras nav reģistrētas VID pie-
vienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, bet obligā-
ti ir jālieto personām, kuras ir reģistrētas VID pievieno-
tās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, ierīcē reģistrējot
arī darījumus par pašu ražoto produkciju, ja tāda tiek tir-
gota kopā ar iepirkto produkciju.

Šobrīd attiecīgās institūcijas diskutē par regulējuma
pārskatīšanu, izvērtējot iespēju skaidrāk noteikt, ka ie-
pirktas preces pārdošanai obligāti jālieto kases ap-
arāts, kā arī noteikt, ka kases aparāts jālieto arī
gadījumā, ja tirdzniecības dalībnieks vienlaikus
pārdod gan iepirktu preci, gan paša ražotu pre-
ci. Savukārt fiziskām personām, kuras tirgo pašu au-
dzētu produkciju, nebūtu jāpiemēro prasība par kases
aparāta lietošanu.

Tāpat jāatgādina, ka no 2011.gada 26.janvāra
spēkā ir Saistošie noteikumi Nr.1. ”Par
Aknīstes novada pašvaldības nodevām”. Šo no-
teikumu 4.punkts. Nodeva par ielu tirdzniecī-
bu publiskās vietās fiziskām personām un ju-
ridiskām personām., 11.1Nodevas likme per-
sonai, kas veic ielu tirdzniecību divās vai vai-
rākās ielu tirdzniecības vietās vienā dienā un
iegādājas tirdzniecības atļauju mēnesim – 24,00
euro. No tā izriet, ka personai kura nepērk tird-
zniecības atļauju visam mēnesim, bet brauc tir-
goties vienā dienā vairākās  tirgošanās vietās,
ir Aknīstes novada pašvaldības kasē jānomaksā
tirgošanas atļauja par katru tirdzniecības vie-
tu 5.00 euro apmērā

Nav tādas velo sezonas, jo brauc visu
gadu: gan slapjdraņķī, gan ziemas ap-
stākļos, gan vasaras karstumā.
Mainās laika apstākļi un tehniskais
aprīkojums, kuru jāprot izvēlēties un
izmantot katrai situācijai atbilstoši,
taču ir gadījumi, kad vainu nevar no-
velt uz laiku vai inventāru, bet tikai
uz paša rīcību konkrētajos ap-
stākļos.

Nevar nepiekrist, ka  velosipēdisti,
tāpat kā gājēji, ir mazāk aizsargātā ceļu
satiksmes dalībnieku grupa, kas vis-
biežāk cieš autovadītāju neuzmanības
dēļ, tomēr, arī paši velosipēdisti var no-

darīt lielu skādi kā automobiļiem, tā
arī gājējiem. Statistika demonstrē, ka
vienu no trīs ceļu satiksmes negadī-
jumiem, kur iesaistīti velosipēdisti, ir
izraisījis tieši velosipēdists.
Civiltiesiskās atbildības apdrošināša-
na velosipēdistiem nav obligāta, taču
arī riteņbraucējam brīvprātīgā kārtā
ir iespēja parūpēties par to, lai pašam
nebūtu jāsedz netīši nodarītie zaudē-
jumi trešajām pusēm.

Tāpēc ikviena, kurš pārvietojas
ar velosipēdu būtu jāievēro daži
noteikumi:

1. Esi pamanāms
Neviens apzināti neizraisa ceļu sa-

tiksmes negadījumu, taču tie notiek,
jo kāds paliek nepamanīts, tāpēc ņem
vērā, ka tumšajā laikā velosipēdam
priekšā jādeg baltam lukturim, bet aiz-
mugurē sarkanam, savukārt apģērbam
vēlams būt ar atstarojošiem elemen-
tiem.

2. Ja nav veloceliņa, drošāk
braukt pa brauktuvi, nevis ietvi

Auto vadītāji, caur vējstiklu vai sā-
nskata spoguļos skatoties, daudz la-
bāk var pamanīt riteņbraucēju, kurš
atrodas uz brauktuves, jo nogriežoties
pa labi vai kreisi, dažkārt nav iespē-
jams ieraudzīt to, kurš brauc pa ietvi
un vēlas šķērsot brauktuvi, sevišķi
tumšā laikā. 

3. Izvēlies drošu attālumu starp
velosipēdu un brauktuves malu

Pēc statistikas, otrajā vietā ir ne-
gadījumi, kas notikuši, autotranspor-
tam neievērojot distanci vai intervālu.
Lai no tā izvairītos, jāietur stabils at-
tālums starp velosipēdu un brauktu-
ves malu, nevis pretēji. Pieredze rāda
– jo tuvāk brauktuves malai minas ri-
teņbraucējs, jo tuvāk to apdzen auto-
vadītājs. Pieklājības un saprāta robe-
žās braucot tālāk no malas, autovadī-
tājs respektē un izvairās apdzīt ri-
teņbraucēju, iebraucot pretējā joslā vai
piespiežot to pie apmales. Šāda attā-
luma ievērošana mazinās sadursmes
risku arī situācijās, kad apbrauksi peļ-

Informācija  velosipēdistiem
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ķes un slapjās lapas, lai izvairītos no
saslīdēšanas.

4. Ievēro atbilstošu ātrumu.
Vēl viens arguments, lai nebrauk-

tu pa ietvi, ir biežie negadījumi, kas ro-
das, autovadītājam izbraucot no vār-
trūmēm un nepamanot pa ietvi brau-
cošo velosipēdistu. Ja tomēr izvēlies
braukt pa ietvi, turies tuvāk brauktuves

malai un ievēro ātrumu, kas ļaus lai-
kus apstāties un izvairīties no nega-
dījuma.

Izvērtē riskus – arī velosipēdis-
tiem ir pieejama civiltiesiskās at-
bildības apdrošināšana

Lai cik apzinīgi un piesardzīgi mēs
būtu, kļūdīties var ikviens, tāpēc izvērtē
riskus un pajautā savam apdrošinā-

tājam par civiltiesiskās atbildības ap-
drošināšanas iespējām velosipēdistiem.
Tādējādi gadījumā, ja izraisīsi ceļus sa-
tiksmes negadījumu, tev nebūs jāsedz
citām iesaistītajām pusēm nodarītie
zaudējumi.

Aknīstes novada pašvaldības 
policijas inspektore I. Ašaka

2019.gada oktobrī noslēdzās Valsts
Zivju fonda finansētā projekta
„Inventāra iegāde zivju resursu aiz-
sardzībai Aknīstes novada ūdenstilpēs”
ar mērķi mazināt maluzvejniecības iz-

platību Aknīstes novada ūdenstilpēs,
stiprinot pašvaldības policijas kapa-
citāti šo jautājumu risināšanā. Projekta
ietvaros tika iegādāts sekojošs inven-
tārs: alumīnija laiva, laivas dzinējs, lai-

vas piekabe, airi, binoklis, termālā ka-
mera, divas meža kameras, kas ievē-
rojami palielinās zivju resursu aiz-
sardzības pasākumu efektivitāti.
Turpmākajos gados dodot pozitīvu pie-
nesumu  tiešajiem ūdenstilpņu iz-
mantotājiem (makšķerniekiem, laivo-
tājiem un atpūtniekiem) no Aknīstes
novada un kaimiņu novadiem, kā arī
netiešajiem ieguvējiem, kas ir pārējie
novada iedzīvotāji, jo projekta reali-
zācija sekmē  ilgtspējīgu dzīvesveidu,
dabas un vides aizsardzības aktivitā-
tes.  

Projektu finansē no Valsts Zivju fon-
da programmas Zivju resursu aizsar-
dzības pasākumi, ko veic valsts iestā-
des vai pašvaldības, kuru kompeten-
cē ir zivju resursu aizsardzība pro-
grammas ietvaros. Projekta izmaksas
ir EUR   7283.77,  Valsts zivju fonda
finansējums  EUR 5262.8, pašvaldības
līdzfinansējums EUR 2020.97.

No šī brīža pašvaldības uzdevums ir
turpināt iesākto darbu ar ūdenstilpņu
aizsardzību un apsaimniekošanu, ie-
saistot vietējos iedzīvotājus,  jo tikai ar
iedzīvotāju atbalstu ir iespējams uz-
zināt par maluzvejniecību un citu ne-
godprātīgu uzvedību, kas negatīvi ie-
tekmē ūdenstilpņu ilgtspēju.  Ja redzat
kādu nelikumību ūdenstilpņu tuvumā,
darba laikā droši sazinieties ar pa-
švaldības policijas inspektori I.Ašaku
pa tālruni: +37129233090 vai Valsts po-
licijas Jēkabpils iecirkņa vecāko in-
spektoru Lauri Austriņu pa tālr.
+37125488653, ārpus darba laika jāz-
vana vienotajam policijas telefona nu-
muram 110!! Tikai kopā strādājot ir ie-
spējams veikt ilgtspējīgu Aknīstes no-
vada ūdenstilpņu saudzēšanu un
kopšanu. 

Informāciju sagatavoja:
Aknīstes novada pašvaldības tel-

piskās attīstības plānotāja Santa
Šmite

Mob. tel.: +37128612924
E-pasts: santa.smite@akniste.lv

Aknīstes novadā uzsākts Eiropas Savienības fonda 9.3.1.
specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infras-
truktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar in-

validitāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā”
9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstī-
ba deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekts Nr.
9.3.1.1/18/I/013 „Dienas aprūpes centra un grupu dzīvok-
ļu izveide deinstitucionalizācijas plāna  īstenošanai Aknīstes
novadā”. 

Labklājības ministrija kopā ar Latvijas plānošanas re-
ģioniem un pašvaldībām visā Latvijā īsteno projektu, kura
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Zemgales Plānošanas reģiona informācija
Zemgales kārtības sargi meklē labākas

sadarbības risinājumus Latvijas –
Lietuvas pierobežā

Sabiedriskās kārtības sargi no Valsts policijas Zemgales
reģionālās pārvaldes, Auces, Aknīstes, Bauskas, Jelgavas,
Viesītes, Vecumnieku un Tērvetes novada pašvaldības po-
licijas, kā arī projektu vadītāji no vairākām pašvaldībām pie-
dalījās Zemgales Plānošanas reģiona organizētajā apaļā gal-
da diskusijā par iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu efekti-
vitāti sabiedriskās kārtības jomā Latvijas – Lietuvas pierobežā.

Minētā diskusija notika ar Interreg V-A Latvijas –
Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. ga-
dam projekta LLI-302 “Vietējo sabiedrisko drošības pakal-
pojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un
Lietuvas pierobežā” (Safe Borderlands) atbalstu. Diskusijas
mērķis, līdzīgi kā oktobrī notikušajā ugunsdzēsības un glāb-
šanas dienestu pārstāvju viedokļu apmaiņā, bija apkopot valsts
un pašvaldības policijas līdzšinējās sadarbības pozitīvos pie-
mērus un identificēt galvenos šķēršļus vēl labākai sadarbībai
un efektīvākai rīcībai robežas abās pusēs, lai caur konkrē-
tiem priekšlikumiem rastu risinājumus veiktspējas un dar-
ba kvalitātes uzlabošanai. Diskusijas dalībnieki valsts un
pašvaldību kārtības policijas pašreizējo sadarbību Zemgalē
vērtēja kā labu, taču sadarbībā ar kaimiņvalsts kolēģiem mi-
nēja virkni neskaidrību, galvenokārt kompetenču sadales
jomā. Tāpēc atbalstāms ir nodoms projekta ieviešanas lai-
kā veiktā pētījuma rezultātā sagatavot un parakstīt trīs div-
pusējas sadarbības līgumus starp kaimiņos esošajām pa-
švaldībām – Tērvetes un Jonišķu, Vecumnieku un Biržu,
Aknīstes un Rokišķu. Sniegto pakalpojumu uzlabošanā, kā
grūti pārvaramu šķērsli, gandrīz visi runātāji nosauca nau-
das līdzekļu un cilvēkresursu trūkumu.

Pierobežas pašvaldības savās teritorijās vēlas pastipri-
nāt valsts policistu aktīvāku klātbūtni, sevišķi smagāku li-

kumpārkāpumu novēršanā, kad pašvaldības policistam, vai
visbiežāk - policistei pietrūkst gan spēka, gan zināšanu vai-
nīgo atklāšanā un aizturēšanā. Kā pozitīvu faktoru kārtī-
bas sargi minēja vietējo iedzīvotāju pieaugošo uzticēšanos
policijai, katrā no pašvaldībām ir labi zināmi iedzīvotāji, kuri
regulāri ziņo par konstatētajiem sabiedriskās kārtības pār-
kāpumiem un iesaistās to atklāšanā. Savukārt municipā-
lās policijas pārstāvji vērsa uzmanību uz nevienmērību ma-
teriāli tehniskās bāzes nodrošināšanā starp mazām un lie-
lākām pašvaldībām, atbilstīgi vietējai situācijai. Piemēram,
Viesītes novadā ir 12 ezeru, bet ūdens piesārņojumu un malu
zvejniecības atklāšanai nepieciešamais ekipējums ir ļoti pie-
ticīgs. Jāņem vērā, ka novadā ir arī 80 hektāru lielais Ilzu
ezers, kura aptuveni puse teritorijas atrodas Latvijas, bet
otra puse – Lietuvas teritorijā, kur kārtības sargu sadar-
bība ir īpaši nepieciešama. Toties Jelgavas novadā pa-
švaldības policijai, galvenokārt piesaistot Zivju fonda atbalstu,
iegādāts mūsdienīgs tehnisko līdzekļu arsenāls – kvadra-
cikls, drons, nakts redzamības monoklis, termokamera, lai-
va ar spēcīgu dzinēju un eholots iekšējo ūdeņu novēroša-
nai un zivju resursu aizsardzībai.

Tāpat, ņemot vērā, ka daudzās pašvaldībās izveidots ie-
spaidīgs videonovērošanas kameru tīkls, tostarp ar minē-
tā projekta atbalstu, rodas nepieciešamība izgatavot šādu
kameru izvietojuma digitālo karti, lai vajadzības gadījumā,
kārtības sargi operatīvi varētu piekļūt uzkrātajai informā-
cijai. Arī šo priekšlikumu ņems vērā projekta ieviešanas tur-
pinājumā. Līdzīgas diskusijas projekta partneri patlaban or-
ganizē arī Lietuvas pusē, bet novembra beigās, tiekoties vi-
siem projektā iesaistītajiem partneriem, kopējā diskusijā sa-
gatavos priekšlikumus apjomīga pētījuma norisei un reko-
mendāciju izstrādei pierobežas glābšanas dienestu un sa-
biedriskās kārtības sargāšanas institūciju sadarbības piln-
veidošanai arī citās, projektā neiesaistītajās pašvaldībās. 

Projekta kopējais budžets ir 543 262,45 eiro, tostarp ERAF
finansējums – 461 773,08 eiro.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības fi-
nansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā at-
bild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos
nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju. 

Juris Kālis
ZPR sabiedrisko attiecību speciālists

ietvaros ar ES fondu finansējuma atbalstu pašvaldības va-
rēs radīt plašu pakalpojumu klāstu, lai bērni, kas šobrīd
dzīvo sociālās aprūpes centros, varētu augt ģimeniskā vidē
un bērni ar funkcionāliem traucējumiem varētu saņemt so-
ciālo aprūpi un rehabilitāciju savā pašvaldībā. Savukārt
pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem atbilstoši sa-
vām iespējām un ar speciālistu atbalstu varēs izvēlēties dzī-
vot patstāvīgi un strādāt sev piemērotu darbu. Tādējādi
projekta ietvaros Latvijā notiks deinstitucionalizācija - lie-
lie institucionālās aprūpes centri tiks aizstāti ar sabied-
rībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem un ģimeniskai
videi pietuvinātiem pakalpojumiem. 

Vairāk informācijas par deinstitucionalizāciju šeit:
http://lm.gov.lv/lv/aktualitates-arhivs/91024-isi-par-dein-
stitucionalizaciju-kas-tas-ir-un-kadas-parmainas-gaidamas

DI ir Labklājības ministrijas virzīts iekļaujošas sabied-
rības veidošanas process, mainot attieksmi un attīstot sa-
biedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sistēmu visā valstī
- grupu mājas, specializētās darbnīcas, dienas aprūpes cen-
trus, sociālo mentoru pakalpojumus, atbalsta grupas, u.c.
Tas tiek īstenots kopā ar 115 pašvaldībām visā Latvijā. Šī
brīža sistēmas maiņa un pilnveide nodrošinās nepieciešamo
atbalstu cilvēkiem, kuriem ir ierobežotas spējas sevi ap-
rūpēt, lai viņi varētu dzīvot mājās, ģimeniskā vidē, saņe-
mot nepieciešamo atbalstu parastā mājoklī vai grupu mājā.

Tas novērsīs situāciju, ka šādiem cilvēkiem ir jāpārceļas
uz dzīvi ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās, jo viņiem
nav pieejams nepieciešamais atbalsts dzīvesvietā. 

Aknīstes novadā tiks izveidots dienas aprūpes centrs ar
15 vietām un grupu dzīvokļi 16 personām ar garīga rakstura
traucējumiem. Projekta galvenās darbības saistītas ar ēkas
pārbūvi, pielāgošanu mērķauditorijas prasībām, teritorijas
labiekārtošanu un vides pieejamības nodrošināšanu. Skolas
ielā 9a, Aknīstē tiks izveidots dienas aprūpes centrs un gru-
pu dzīvoklis 6 personām, savukārt Ancenē, daudzdzīvok-
ļu mājā „Rīti” – grupu dzīvoklis 10 personām.  

Projekta realizācijas termiņš ir no 2019. gada 1. novembra
līdz 2021. gada 31.decembrim. Projekta kopējās un attie-
cināmās izmaksas ir 878 800.26 EUR, no tām 27.42 %
240 960.65 EUR  ir atbalsta summa, no tās 26.18% 230
085.65 EUR ir ERAF  finansējums, 1.24% 10 875 EUR valsts
budžeta dotācija pašvaldībām, 70,7 %  621 425.26 EUR pa-
švaldības līdzfinansējums, 1.87 % 16 414.35 EUR cits pub-
liskais finansējums. 

Projekta vadītāja
Aknīstes novada pašvaldības
Telpiskās attīstības plānotāja
Santa Šmite
Mob. tel. +37128612924
E-pasts: santa.smite@akniste.lv
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Izglītības un zinātnes ministrija 2019./2020.mācību gadu
ir izsludinājusi par “Tehnoloģiju gadu”, un tas ļauj  īste-
not dažādas ar informācijas tehnoloģijām saistītas aktivitātes
skolēniem, pedagogiem un sabiedrībai, tostarp plašus no-
zares pasākumus un tematiskās nedēļas, tam paredzot
Eiropas Sociālā fonda (ESF) 750 000 EUR lielu finansējumu.

VISC un Eiropas Sociālā fonda projektā

Tehnoloģiju gads  Aknīstes vidusskolā

Ugunsdrošība ir viens no aspektiem
pierobežas iedzīvotāju drošībai

Zemgales Plānošanas reģionā 24. oktobrī norisinājās
Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības pro-
grammas 2014.-2020. projekta “Vietējo sabiedrisko drošī-
bas pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana
Latvijas un Lietuvas pierobežā” (Safe Borderlands) (LLI-
302) iesaistīto pušu apaļā galda diskusija.

Diskusiju atklāja projekta vadītājs Artūrs Penčura, kurš
klātesošos iepazīstināja ar projektu, tā aktivitātēm un mēr-
ķiem. Zemgales Plānošanas reģions (ZPR) ir projekta “Safe
Borderlands” vadošais partneris un tā īstenošanā tas sa-
darbojas ar Aknīstes novada pašvaldību, Biržu un Rokišķu
rajonu pašvaldību administrācijām, kā arī Tērvetes un
Vecumnieku novadu domēm. Projekta mērķis ir uzlabot pie-
robežas pašvaldību sniegto drošības pakalpojumu efekti-
vitāti un pieejamību, tā padarot pierobežu par drošāku dzī-
ves vietu. Attiecīgi no projekta sagaidāmi rezultāti - no-
stiprināta sabiedrisko pakalpojumu efektivitāte, moder-
nizējot aprīkojumu, infrastruktūru un organizatoriskos pro-
cesus tādās jomās kā noziedzības apkarošana, civilās dro-
šības uzlabošana, nodarbinātības veicināšana, vides aiz-
sardzība, izglītības un sociālās politikas uzlabošana.

Šī apaļā galda diskusija veltīta ugunsdrošības jautāju-
miem, piedaloties valsts un pašvaldību ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta pārstāvjiem, kā arī brīvprātīgajiem
ugunsdzēsējiem. Diskusiju vadīja SIA “AC konsultācijas”
moderatore Inguna Tomsone. Caur diskusijām un piemē-
ru uzklausīšanas, tika noteikti šī brīža ugunsdzēsēju sa-
darbības trūkumi, kā arī lietas, kas jāsaglabā turpmāk. Tika
konstatēti trūkumi cilvēkresursos, savstarpējā sadarbībā
un normatīvajā bāzē (vienots rīcības plāns), lai konkrētās
situācijās spētu rīkoties pietiekami operatīvi ugunsnelai-
mē nokļuvušo interesēs.

Vērtējot diskusijas dalībnieku izvirzītās vājās puses, tās
tika sadalītas trīs grupās - cilvēkresursu trūkums, sadar-
bību koordinācija, normatīvā vide un politiskie aspekti, lai
katrai no grupām piemeklētu iespējamos risinājumus.

Lai risinātu cilvēkresursu trūkumu, piedāvāti šādi va-
rianti - ar normatīvo aktu izstrādi panākt brīvprātīgo uguns-
dzēsēju pastāvīgā darba devēju ieinteresētību (nodokļu at-
vieglojumi, kompensācijas u.tml.), radīt interesi par uguns-
dzēsību no mazotnes, veidot paredzamu finansējumu, de-
finēt skaidras veicamās funkcijas un atbildības, izglītot sa-
biedrību par ugunsdrošības jautājumiem.

Sadarbības koordinācijas veicināšanai ieteikti šādi ri-
sinājumi - pārskatīt šī brīža saistošo likumdošanu, sniegt
finansiālu atbalstu pašvaldību ugunsdzēsības un glābša-
nas dienestiem, izstrādāt sadarbības līgumu pārrobežu sa-
darbībai, stiprināt sadarbību starp valsts un pašvaldību
ugunsdzēsības un glābšanas dienestiem, nodrošināt
mūsdienīgas atrašanās vietas noteikšanas palīgierīces dro-
šības dienestiem.

Savukārt normatīvās vides sakārtotībai piedāvāts izveidot
rekomendējošas vadlīnijas pašvaldību brīvprātīgo uguns-
dzēsēju darbībai, izstrādāt starpvalstu līgumu sadarbības
un veiksmīgu sakaru veicināšanai, nodrošināt sociālās ga-
rantijas, nodokļu atvieglojumus un citus bonusus brīv-
prātīgajiem ugunsdzēsējiem.

Apaļā galda diskusijas ierosinājumi tiks izmantoti pē-
tījumā par pārrobežu sadarbības risinājumiem un sadar-
bības uzlabošanu Latvijas un Lietuvas pierobežā uguns-
dzēsības un sabiedriskās kārtības jomās.

Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
2014.–2020. gadam projektu LLI-302 “Vietējo sabiedrisko
drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzla-
bošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” jeb “Safe border-
lands” Zemgales Plānošanas reģions kā vadošais partneris
ievieš kopā ar partneriem no piecām pašvaldībām Latvijā
un Lietuvā. Projekta īstenošanas laiks paredzēts 20 mēnešu
garumā no 2018. gada 1. aprīļa līdz 2019. gada novembra
beigām, un tā kopējais budžets ir 543 262,45 EUR (tostarp
ERAF finansējums 461 773,08 EUR), bet ZPR finansējums
sasniedz 84 675,27 EUR (t.sk. ERAF – 71 973,98 EUR).

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības fi-
nansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā at-
bild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos
nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

www.latlit.eu

Informāciju sagatavoja:
Ilze Lujāne
Zemgales Plānošanas reģiona
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Nr.8.3.2.2/16/I/001  “Atbalsts izglīto-
jamo individuālo kompetenču attīstī-
bai” STEM attīstība ir viena no prio-
ritātēm. Aknīstes vidusskolā jau
3.gadu tiek īstenots šis projekts gan
mācību saturā (konsultācijas talan-
tīgajiem skolēniem matemātikā, fizi-
kā, bioloģijā, ķīmija un praktiskās no-
darbības STEM priekšmetos),  gan ār-
pusstundu nodarbībās ( Robotikas pul-
ciņš). Mēs, kā projekta sadarbības par-
tneri, tikām aicināti piedalīties
Tehnoloģiju  gada aktivitāšu  īsteno-
šanā skolā. Finansējuma saņemšanas
nosacījumi:

1. Finansējumam papildu var pie-
teikties tikai tās pašvaldības un tikai
tās skolas, kurām ir apstiprināts un
spēkā esošs jaunais  projekta “Atbalsts
izglītojamo individuālo kompetenču at-
tīstībai” (APP) plāns;

2. Finansējumam var pieteikties šā-
dos virzienos:

a. Tehnoloģiju gada īstenošanas pa-
sākumi  

b. Fizikas gada turpināšanai  - tikai
tās skolas, kas piedalījās Fizikas gada
pasākumos pagājušā gadā;

c. Atbalsta pasākumu papildu at-
balsts 1.-4.klasēm, ja skolas finansē-
jums šobrīd plāna ietvaros nav pie-
tiekams atbalsta personāla nodroši-
nājumam un pedagogu palīgiem kā ot-
rajiem pedagogiem mācību stundās.

Tā kā Aknīstes vidusskolai ir ap-
stiprināts APP projekta plāns 2019.-
2021.gadam (koordinatore skolas di-
rektore Aija Voitiške), mēs esam veik-
smīgi atbalstīti arī Tehnoloģiju gada
aktivitāšu īstenošanā. Līdz ar to
2019./2010.m.g. Aknīstes vidusskolai
ir iespēja piesaistīt

1. papildus  datorlaborantu, mācī-
bu procesa nodrošināšanai - RTU ab-
solvents Artūrs Lunģis,

2. speciālistus programmēšanas pul-
ciņa īstenošanai -sadarbībā ar
Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu
un matemātikas fakultātes Informātikas
katedru  - pasniedzējs Mg.sc.comp.
Andris Vagalis, laborants 2.kursa stu-
dents Krists Petroks .

Papildus finansētajām aktivitātēm
, skolā notiek dažādas citas- brīvprā-
tīgas un mācību procesā iekļautas teh-
noloģiju aktivitātes. Piemēram,
2019./2020.m.g. 1.semestrī  skolā tiek
īstenoti šādi pasākumi :

l No 7.-18.oktobris 2019 Eiropas
Savienības programmēšanas nedēļa
#CodeWeek (

https://codeweek.eu/events). Piedalās
5.-6.klašu skolēni “Būvēju un pro-
grammēju robotu” ( FLL 2020 gada se-
zona City Shaper) un 7.-9.klašu skolēni
LearnIt organizētajā Scratch pro-
grammēšanas konkursā “Mēs esam
ideāli”(https://learnit.lv/konkurss/)

l 15.10.2019.   Swedbank pārstāv-
ja vieslekcijas informātikā 5., 8.klasei
“Dzīvei gatavs” ( https://www.dzivei-
gatavs.lv/vieslekcijas)

l No 11.-24.novembris 2019 IT uz-
ņēmuma “Visma” starptautisks loģis-
kās un algoritmiskās domāšanas kon-
kurss 5.-12. klašu skolēniem “Bebr[a]s”
(https://www.visma.lv/bebrs/konkursa-
norise/)

Šogad pieejams īpaši liels klāsts kur-
su un profesionālās pilnveides pasā-
kumu piedāvājumā, kas paredzēti tie-
ši tehnoloģiju skolotājiem. Aknīstes vi-
dusskolas tehnoloģiju skolotāji
L.Mažeika (datorika, informātika) un
G.Silevičs ( mājturība un tehnoloģijas)

21.-22.oktobrī apmeklēja pedagogu pro-
fesionālās kompetences paaugstinā-
šanas apmācības “Ievads materiālu di-
zainā un tehnoloģijās” Zasas amat-
niecības centrā „Rūme”. Turpmāko mē-
nešu garumā tehnoloģiju pedagogi  ap-
meklēs skola2030 organizētos, ESF pro-
jekta “SAM.831”  36 h „Pedagogu pro-
fesionālās kompetences pilnveides
mācības tehnoloģiju mācību jomas pe-
dagogiem”. 

Lai arī turpmāk  tehnoloģijas
mums palīdz ikdienas gaitās un kar-
jerā, bet „nezog” mūsu laiku, kas do-
māts personības pilnveidei, saskar-
smei, veselīgām un  fiziskām aktivi-
tātēm.  

Aknīstes vidusskolas d.v. 
informātikas jomā L.Mažeika
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2019. gada 17. oktobrī Ilūkstes
Mūzikas un mākslas skolā norisinājās
IV Latgales un Sēlijas novadu maz-
pilsētu un lauku mūzikas un mākslas
skolu vokālās un vizuālās mākslas kon-
kurss „Skani, tēvu zeme!”, kurā
Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas sko-
las Aknīstes filiāli pārstāvēja 3. klases
audzēknis Edgars Uļjanovs, iegūstot
savā vecuma grupā I vietu un 4. kla-
ses audzēknis Artis Mežaraups, ie-

gūstot savā vecuma grupā III vietu.
Audzēkņus sagatavoja skolotāja
Madara Ozoliņa un koncertmeistare
Viola Jasmane.

Katrs konkursa dalībnieks izpildī-
ja divas dziesmas – Latgales vai Sēlijas
novada tautas dziesmu a capella un
dziesmu ar pavadījumu, kas veltīta
dzimtenes, dabas vai ģimenes temati-
kas atainojumam.

Vokālistu sniegumu vērtēja trīs žū-
rijas locekļi: Aglonas bazilikas Kora sko-
las direktore Ieva Lazdāne, Staņislava
Broka Daugavpils Mūzikas vidussko-
las pedagogs Jevgenijs Salna un Latvija
Nacionālās operas un baleta soliste,
Daugavpils Universitātes asociētā
profesore, Mg. art. un Latvijas

Nacionālās operas un baleta soliste
Ilona Bagele.

Vokālās mākslas konkursā piedalī-
jās dalībnieki no Ilūkstes, Preiļiem,
Varakļāniem, Špoģiem, Dagdas,
Aglonas, Pļaviņām, Roķišķiem, Ludzas,
Viļāniem un Aknīstes.

Konkursa dienas otrajā daļā dzie-
dātājiem bija iespēja darboties rado-
šajās darbnīcās. Savukārt vokālie pe-
dagogi piedalījās Ilonas Bageles meis-
tarklasē „Cilvēka balss ontoģenēze.
Intonatīvo problēmu risinājuma me-
todes. Balss veidošanas akustiskie pa-
mati ”. 

Paldies par atbalstu Aknīstes novada
pašvaldībai!

Madara Ozoliņa

Konkurss “Skani, tēvu zeme!”

Kaut mazu prieku dāvināt ikvienam,
Kaut reizēm sīkāks tas par gliemežvāku.
Tad, starodams caur visām mūža dienām,
Ik mirklis citiem dotais svētīt nāks.

Izsaku pateicību dakterei Edītei
Eleksei par manis ārstēšanu.

Paldies medmāsām  un sanitārēm 
par gādīgo aprūpi. Paldies virtuves

darbiniecēm par garšīgajām
pusdienām. Paldies Aknīstes veselības

un aprūpes centra vadītājam dakterim
Ivaram Eidukam par iespēju ārstēties

un atgūt spēkus.

Patiesā cieņā E.K.

a a a
Pasaule ir tik gaiša un laimīga, cik laimīgu
mēs to mākam ieraudzīt un citiem parādīt. 

(K.Skalbe)

Izsaku pateicību Normundam
Zariņam, Normundam Buiķim un

Aivaram Kokinam par atbalstu un  labi
paveiktajiem darbiem veco ļaužu namā

Aknīstē Dzirnavu ielā 9.

Aprūpētāja Regīna Kokina.

Kultūras pasākumi
decembrī:

5. decembrī, plkst. 17.00 egles iedegšana Aknīstē
(pieAknīstes novada domes)

6. decembrī, plkst. 19.00 Aināra Bumbiera koncerts
Gārsenes k/n. Ieeja EUR 4.00 – 5.00

11. decembrī, Aknīstes domes zālē Ziemassvētku izstāde-
izpārdošana

13. decembrī, plkst.14.00 Ziemassvētku pēcpusdiena
senioriem Gārsenē. Pieteikties Aknīstes novada sociā-
lajā dienestā, pagastu pārvaldēs, pie kultūras darbi-
niekiem līdz 06.12.2019.

15. decembrī, plkst. 15.00 Labdarības koncerts
Aknīstes vidusskolas zālē

25. decembrī, plkst.14.00 Ziemassvētku koncerts
Gārsenes k/n “Iededz gaismu…”

25. decembrī, plkst.19:00 Asares k/n Ziemassvētku kon-
certs “Šis brīnumu laiks…” piedalās mūziķi no
Jēkabpils:  Ieva, Ilze, Ardis, plkst.21:00 groziņballe kopā
ar Rikardionu.

28. decembrī, plkst. 14.00 Aknīstes novada  domes zālē
Svētku eglīte bērniem, kuri neapmeklē p.i.i (uz vecāku
iesniegumu pamata)

30. decembrī, plkst.22.00 Groziņballe Gārsenes k. namā.
Muzicē grupa “Dvinskas muzikanti”

1.janvārī, plkst.00.30 pie Aknīstes novada domes Svētku
uzruna, salūts
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IZRĀDE BĒRNIEM
„NEMO UN DRAUGI NO

MADAGASKARAS’’
Aicinam Jūs piedalīties Krāsainā,jautrā un neiedomā-

jami atraktīvā šovā „Nemo un draugi no Madagaskaras”,kurš
pirmo reizi viesosies Latvijā.

Nepalaidiet garām iespēju satikt savus iemīļotos varo-
ņus dzīvē. Jūs pārsteigs pasakaini tēli no Āfrikas džungļiem
un Zemūdens pasaules,kā arī bērniem būs neparasta ie-
spēja novērot un iesaistīties Super ārsta glābšanas operācijā.

Jautra mūzika,burbuļi,lielas piepūšamās bumbas,lielis-
ki un krāsaini kostīmi neatstās vienaldzīgu ne vienu ska-
tītāju.

Visa pasākuma laikā smaidu un labu garastāvokli dā-
vinās liels,piepūšams,3 metrus garš,lācis.

Daudz pozitīvu emociju sniegs Nemo un viņa Zemūdens
pasaules draugi,Karalis Lauva un viņa draugi no
Madagaskaras ,haizivs, bruņurupucis,un Super Ārsts,kurš
visas izrādes garumā rūpēsies par savu draugu drošību.

Stāsts par Nemo un viņa draugiem no Āfrikas ir mazi-
ņiem, vidējiem un prātīgiem lieliem skatītājiem pirmsskolas
un skolas sākuma vecumā.

Aknīstes BJC, 27. novembrī plkst. 17.00
Izrādes apskaņojums Latviešu valodā.
Izrādes ilgums-1h 20 min.
Ieejas maksa:bērniem 3,50, pieaugušajiem 4,50
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Izīrē telpas Aknīstes pasta 
nodaļas 2. stāvā, Aknīstē, 

Pasta ielā 4.
Sīkāka iformācija

mob. 27891900

Mirušie:

Uzpūš vējš un pārrauj sveces mūžu,
Aust diena un pārrauj zvaigznes mūžu,
Krīt zvaigzne un pārrauj cilvēka mūžu.

Pieminēsim Aknīstes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
Mūžībā aizgājušos:

Caune Velta Emma  01.07.1933 29.10.2019
Kozlovs Sergejs          28.09.1951 08.10.2019
Krilovs Nikolajs         18.09.1956     10.10.2019
Muižnieks Roberts       13.02.1929     17.10.2019
Paste Lūcija          06.01.1932     04.10.2019
Stikāns Voldemārs        03.02.1946     27.10.2019

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa

Kaut nekad vairs neatnāksi 
Savā sētā ciemoties, 
Tiem, kas tevi mīlējuši, 
Tava gaisma līdzi ies.

(Z. Purvs)

Izsakām visdziļāko lidzjūtību
Jurim Beļskim, tēvu izvadot

pēdējā gaitā. 
Mednieku kolektīvs “Aknīste”

Mīļš cilvēks aizgājis,
Uz klusēšanas pusi.
Viss aizgājis, kas izdzīvots un bijis
Vien paliek atmiņas ar mīlestības vārdiem.
Nu dvēselīte debesīs sev jaunu ligzdu vij.

(J. Jaunsudrabiņš)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un esam kopā ar Anastasiju Cālīti,
māsu mūžības ceļā pavadot. 

Aknīstes vidusskolas pensionētie skolotāji. 

Lai tev dzimtās zemes vēji
Klusu miera dziesmu dzied.

(J. Silazars)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Vijai Mačulānei,

izvadot tēti mūžības ceļā.
nodaļas kolektīvs

Ar Aknīstes
novada

pašvaldības
Atzinības rakstu

Latvijas
Republikas

proklamēšanas
dienā apbalvos:
l Iedzīvotāju grupas izvirzīto Lidiju

Drozdovsku;
l Bērnu un jauniešu centra izvir-

zīto Madaru Ozoliņu;
l Iedzīvotāju grupas izvirzīto Vilni

Āboliņu;
l Aknīstes vidusskolas izvirzīto Ingu

Krasevsku, Kristīni Šamotu;
l VSIA “Aknīstes psihoneiroloģis-

kā slimnīca” izvirzītās  Solvitu
Kokinu, Ainu Kravali, Mariju Čer-
nobrovu;

l Kultūras darba vadītājas un
Iedzīvotāju grupas izvirzītos Helēnu
Multiņu un Jāni Multiņu;

l PII “Bitīte” izvirzīto Valentīnu
Stolbņikovu, Sandu Kukli.

Oktobrī:
- dzimuši:

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

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

Aknīstē, domes zālē, 21. novembrī, plkst. 18.00
Gārsenes k.n. 22. novembrī, plkst. 18.00
Asares k.n. 23. novembrī, plkst.14.00
Ieejas maksa: EUR 3,00


