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Barikāžu atceres laikā, 23. janvārī Aknīstes novada pašvaldība barikāžu dalībniekiem,kuri vēl nebija saņēmuši
barikāžu dalībnieka apliecības, organizēja braucienu uz Barikāžu muzeju, lai saņemtu šo dokumentu. 1991. gada ba-
rikāžu dalībnieka apliecība ir dokuments, kas apliecina barikāžu dalībnieka statusu. To var iegūt personas, kas ir
reģistrējušās kā barikāžu dalībnieki un saņēmušas kādu no apbalvojuma veidiem – Piemiņas zīmi vai Pateicības rak-
stu. 1991. gada barikāžu dalībnieka apliecību izsniegta bez derīguma termiņa ierobežojuma un bez maksas.

Ø Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamat-
budžeta 2019.gada janvāra – decembra ieņēmumus –
3667260,38 EUR un izdevumus – 3626502,23 EUR; spe-
ciālā budžeta ieņēmumus – 143295,15 EUR un izdevumus
– 130799,26 EUR, ziedojumu izdevumus – 1529,71 EUR.
Ø Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos no-

teikumus Nr.1/2020 „Grozījumi Aknīstes novada domes
27.02.2019. saistošajos noteikumos Nr.3/2019 „Aknīstes no-
vada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2019.gadam””. 
Ø Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju 28096 EUR PII

“Bitīte” bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbi-

nāto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdro-
šināšanas obligātajām iemaksām no 01.01.2020. līdz
31.08.2020. 
Ø Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju 228360 EUR

Aknīstes vidusskolas pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no
01.01.2020.līdz 31.08.2020.
Ø Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju 11248 EUR pa-

švaldības izglītības iestādēs interešu izglītības program-
mu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
no 01.01.2020. līdz 31.08.2020. sekojoši:

Aknīstes novada domes sēdes 27.01.2020. lēmumi
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Aknīstes vidusskolai 5220 EUR. 
Aknīstes bērnu un jauniešu centram 6028 EUR
Ø Noteikt Aknīstes vidusskolas direktorei mēneša dar-

ba algu no 01.01.2020. līdz 31.08.2020. – 1365,00 EUR.
Ø Apstiprināt izdevumu tāmi vienam izglītojamajam

Aknīstes novada izglītības iestādēs no 01.01.2020. –
31.08.2020:

Aknīstes vidusskolā – 74,89 EUR;
pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte” – 218,63 EUR. 
Ø Izdarīt Aknīstes novada pašvaldības institūciju amat-

personu un darbinieku atlīdzības nolikumā šādus grozī-
jumus:
l Izteikt nolikuma 21.punktu šādā redakcijā:
“21. Deputātiem  samaksa par darbu domes, komiteju

un komisiju sēdēs noteikta, ņemot vērā Centrālās statis-
tikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicē-
to valstī strādājošo mēneša vidējās darba samaksas apmēru
divus gadus pirms tekošā budžeta gada, kuram piemēro
koeficientu 1,108, t.i. 6.95 euro/h. Deputātu maksimālais
darba stundu skaits mēnesī - 50 stundas.” 
l Izteikt nolikuma 29.punktu šādā redakcijā:
“29. Atlīdzība par darbu komisijās noteikta, ņemot vērā

Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas pa-
ziņojumā publicēto valstī strādājošo mēneša vidējās dar-
ba samaksas apmēru divus gadus pirms tekošā budžeta
gada, kuram piemēro koeficientu 0,968, t.i. 6.08 euro/h.
Komisijas:”.
Ø Noteikt pašvaldības Domes priekšsēdētāja mēnešalgas

noteikšanai piemērojamo koeficientu 2020.gadā – 1,59562.
(1602.00 EUR)
Ø Apstiprināt 2020.gada 7.janvāra izsoles rezultātus,

nosakot 1 personu par nekustamā īpašuma Muzejs, Aknīstes
pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56250040211, kas
sastāv no muzeja ēkas 146,4 m2 platībā, četru palīgēku pa-
liekām un zemes gabala 1,47 ha platībā, izsoles uzvarētāju,
kurš ir nosolījis augstāko cenu, kas sastāda 1764,00 EUR.
Ø Apstiprināt 2020.gada 7.janvāra izsoles rezultātus,

nosakot 1 personu par nekustamā īpašuma Mūri,
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56620030091, kas sastāv no meža zemes ar mežaudzi
2,11 ha platībā, izsoles uzvarētāju, kurš ir nosolījis aug-
stāko cenu, kas sastāda 12 036,00 EUR.
Ø Apstiprināt vienas personas uzturēšanās izdevumus,

tāmi, ilgstošas sociālās aprūpes iestādē SIA „Aknīstes ve-
selības un sociālās aprūpes centrs” ar 2020.gada 1.janvā-
ri – 700,00 EUR mēnesī.
Ø Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības saistošos

noteikumus Nr.2/2020 „Aknīstes novada pašvaldības bu-
džeta plāns 2020.gadam”. 
Ø Ņemt vidējā termiņa aizņēmumu līdz 607a projek-

ta “Dienas aprūpes centra un grupu dzīvokļu izveide dein-
stitucionalizācijas plāna īstenošanai Aknīstes novadā” da-
ļas (Dienas aprūpes centra izveide Skolas ielā 9a, Aknīstē,
Aknīstes novadā) realizēšanai, paredzot atmaksu sākt no
2022.gada janvāra. Aizņēmuma atmaksu nodrošināt ar pa-
švaldības budžetu.
Ø Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos no-

teikumus Nr.3/2020 “Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja
vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko
dzērienu ražošanai Aknīstes novadā”. 
Ø Pagarināt zemes nomas līgumu ar  1 personu par

daļu no pašvaldības zemes gabala 0,45 ha  platībā ar ka-
dastra apzīmējumu 56620030347, daļu no pašvaldības ze-
mes gabala 0,70 ha  platībā ar kadastra apzīmējumu
56620030247, nomu. Nomas termiņš – 6 gadi. Zemes  lie-
tošanas mērķis 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība. Zemes nomas maksa gadā –

69 EUR atbilstoši apstiprinātajam Lauksaimniecības ze-
mes nomas maksas cenrādim.
Ø Pagarināt zemes nomas līgumu ar  1 personu par

daļu no pašvaldības zemes gabala 0,12 ha  platībā ar ka-
dastra apzīmējumu 56620010095, nomu. Nomas termiņš
– 6 gadi. Zemes  lietošanas mērķis 0101 - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Ø Izbeigt noslēgtos zemes nomas līgumus ar 1 perso-

nu par sekojošiem zemes gabaliem: kad.Nr.56620020159
– 1.3 ha; kad.Nr.56620020133 – 0.4 ha; kad.Nr.56620020160
– 0.4 ha; kad.Nr.56620020127 – 0.2 ha; kad.Nr.56620020154
– 0.3 ha; kad.Nr.56620010095 – 4.0 ha; kad.Nr.56620010096
– 0.6097 ha; kad.Nr.56620020132 – 3.5 ha;
kad.Nr.56620020162 – 7.5320 ha; kad.Nr.56620030125 –
1.2 ha; kad.Nr.56620020119 – 1.0 ha. Līgumus izbeigt ar
31.12.2019. sakarā ar personas nāvi.
Ø Iznomāt  1 personai pašvaldības zemes gabalu 1,0

ha  platībā ar kadastra apzīmējumu 56620030152. Nomas
termiņš – 6 gadi. Zemes  lietošanas mērķis 0101 - zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecī-
ba. Zemes nomas maksa gadā – 60 EUR atbilstoši apstip-
rinātajam Lauksaimniecības zemes nomas maksas cenrādim.
Ø Iznomāt 1 personai daļu no pašvaldībai piekrītošā

zemes gabala  Aknīstes pilsētā ar  kadastra apzīmējumu
56050010381 – 0,4 ha platībā. Noslēgt zemes nomas līgu-
mu uz 6 gadiem. Zemes  lietošanas mērķis 0502 - pagai-
du atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem.
Ø Iznomāt 1 personai daļu no pašvaldībai piekrītošā

zemes gabala Aknīstes pagastā ar kadastra apzīmējumu
56250020060 – 3,5  ha platībā. Noslēgt zemes nomas līgumu
uz 6 gadiem. Zemes  lietošanas mērķis 0101 - zeme, uz ku-
ras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Zemes
nomas maksa gadā – 210 EUR atbilstoši apstiprinātajam
Lauksaimniecības zemes nomas maksas cenrādim.
Ø Iznomāt 1 personai daļu no pašvaldībai piekrītošā

zemes gabala  Aknīstes pilsētā ar  kadastra apzīmējumu
56050010559 - 1,9 ha platībā. Noslēgt zemes nomas līgu-
mu uz 6 gadiem. Zemes  lietošanas mērķis 0502 - pagai-
du atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem.
Ø Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Ķirši”, īpašu-

ma Kadastra Nr.56250080071, Aknīstes pagastā, Aknīstes
novadā, kas sastāv no četrām zemes vienībām ar kopējo
platību – 7.3  ha.
Ø Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekusta-

mā īpašuma sadalīšanai, kadastra Nr.56440050007,
„Bubuļi”, Asares pagastā, Aknīstes novadā, zemes vienī-
bas kadastra apzīmējums 56440050007.
Ø Izslēgt 1 personu no palīdzības reģistra Nr.1

“Pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu izīrēšana”.
Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku

līdz 31.12.2020., kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokļa
Augšzemes ielā 7 – 3, Aknīstē, īri.
Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku

līdz 30.06.2020., kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokļa
“Spodras” – 13, Ancenē, Asares pagastā, īri.
Ø Izbeigt dzīvojamo telpu īres līgumu ar 1 personu par

dzīvokli “Spodras” – 7, Ancenē, Asares pagastā.
Ø Izbeigt dzīvojamo telpu īres līgumu ar 1 personu par

dzīvokli “Spodras” – 4, Ancenē, Asares pagastā.
Ø Apstiprināt Interešu izglītības un pieaugušo nefor-

mālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Aknīstes
novadā.
Ø Anulēt ziņas par 1 personas deklarēto dzīves vietu.
Ø Izbeigt deputāta pilnvaras pirms termiņa Aknīstes

novada domes deputātei Aijai Kurklietei, sakarā ar viņas
personisko iesniegumu par savu deputāta pilnvaru nolik-
šanu, ar 01.02.2020.
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Ø Apstiprināt Aknīstes novada domes deputāta piln-
varas Ērikam Serafinovičam no saraksta “VIENOTAM NO-
VADAM” ar 01.02.2020. Ievēlēt Ēriku Serafinoviču Sociālās,
izglītības, kultūras un sporta komitejas un Finanšu komitejas
sastāvā.

Aknīstes novada domes sēdes
08.01.2020. lēmums

Ø Noteikt parakstu vākšanas vietu Aknīstes novadā
tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta
apturēto likumu “Grozījumi Republikas pilsētas domes un
novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par
pašvaldībām”” atcelšanu – Aknīstes novada pašvaldībā,
Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā. 

Aknīstes novada domes sēdes
18.12.2019. lēmumi

Ø Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamat-
budžeta 2019.gada janvāra – novembra ieņēmumus –
3289374.34 EUR un izdevumus – 3110720.33 EUR; spe-
ciālā budžeta ieņēmumus – 132869.15 EUR un izdevumus
– 126776.96 EUR.
Ø Atļaut Aknīstes novada pašvaldības grāmatvedībai

norakstīt bezcerīgo debitora parādu par īres maksas un pa-
kalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, pa-
rāda dzēšanu (mirušai personai) 310.05 EUR.
Ø Piešķirt līdzfinansējumu 500 EUR apmērā

Orientēšanās kluba “Sēlijas mežs” pasākuma “Orientieris
2020” posma organizēšanai Aknīstē 2020.gada aprīlī, lī-
dzekļus plānojot 2020.gada kultūras budžeta plānā.
Ø Atsavināt nekustamo īpašumu Miera iela 1-11,

Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr. 56059000048, ko-
pējā platība 34,6 m2, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piede-
rošās kopīpašuma 346/14564 domājamās daļas no daudz-
dzīvokļu mājas un zemes. Noteikt, ka atsavināmā nekus-
tamā īpašuma nosacītā cena  ir 2810.00 EUR. Nekustamā
īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana izsolē ar aug-
šupejošu soli. Apstiprināt Aknīstes novada domes izsoles
noteikumus Nr.12/2019 „Par Aknīstes novada pašvaldības
īpašumā esošā dzīvokļa Miera ielā 1-11, Aknīstē, Aknīstes
novadā, atsavināšanu”. (pielikumā)
Ø Atļaut 1 personai atsavināt Aknīstes novada pa-

švaldībai piederošu nekustamo īpašumu – zemes gabalu
“Jaunie Navicki, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, ka-
dastra Nr.56250040167, ar kopējo platību 2,61 ha. Uz ze-
mes gabala atrodas personai piederošas ēkas. Atsavināmā
nekustamā īpašuma nosacītā cena ir 4364.10 EUR.
Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana par
brīvu cenu.
Ø Apstiprināt 2019.gada 3.decembra izsoles rezultā-

tus par nekustamā īpašuma (zemes gabala) Jaunais ceļš,
Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56250070258 – 0,03 ha platībā, atsavināšanu, nosakot
izsoles uzvarētāju, kurš ir nosolījis augstāko cenu, kas sa-
stāda 1533.00 EUR.
Ø Atzīt 03.11.2019. izsoli par Aknīstes novada pa-

švaldības īpašumā esošā zemes gabala Lauku iela 2D,
Aknīste, Aknīstes novads, atsavināšanu, par  nenotikušu.
Organizēt minētā nekustamā īpašuma otrās kārtas izso-
li, pazeminot nosacīto cenu par 5%. Apstiprināt grozījumus
izsoles noteikumos Nr.9/2019 „Par Aknīstes novada pa-
švaldības īpašumā esošā zemes gabala Lauku iela 2D,
Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanu”. (pielikumā)
Ø Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos no-

teikumus Nr.18/2019 “Grozījumi Aknīstes novada domes
2018.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.11/2018 “Par
pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, ne-
izvērtējot to materiālo stāvokli””. 
Ø Organizēt izsoli ar lejupejošu soli pašvaldības ne-

kustamajam īpašumam Silmači-1, Aknīstes pagasts,
Aknīstes novads, kas sastāv no zemes 1,46 ha platībā un
daudzdzīvokļu mājas 419,4 m2 platībā. Noteikt, ka atsa-
vināmā nekustamā īpašuma izsoles sākuma cena  ir 2820.00
EUR. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pārdo-
šana izsolē ar lejupejošu soli. Apstiprināt Aknīstes nova-
da domes izsoles noteikumus Nr.13/2019 „Par Aknīstes no-
vada pašvaldības nekustamā īpašuma “Silmači-1”, kadastra
Nr.56250070173, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, at-
savināšanu”. (pielikumā)
Ø Piešķirt 3000.00 EUR avansa maksājumam venti-

lācijas sistēmas montāžai Aknīstes vidusskolas ķīmijas ka-
binetā no pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem.
Ø Papildināt Aknīstes novada pašvaldības maksas pa-

kalpojumu cenrādi ar šādiem punktiem:
- nomas maksa par kūtiņu izmantošanu – 0,04 euro/m2

mēnesī;
- nomas maksa par šķūnīšu izmantošanu – 0,03 euro/m2

mēnesī.
Ø Noteikt par Aknīstes novada pašvaldības kā kapi-

tāla daļu turētāja pārstāvi Aknīstes novada izpilddirektoru
Jāni Gavaru SIA „Jēkabpils autobusu parks”, SIA
„Vidusdaugavas SPAAO”, SIA „Aknīstes veselības un so-
ciālās aprūpes centrs”, SIA „Aknīstes pakalpojumi”, SIA
“Gārsenes pils”.
Ø Iznomāt 1 personai pašvaldībai piekrītošo zemes ga-

balu 0.3539 ha  platībā, kadastra Nr.56050010424, un no-
slēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem. Zemes  lietošanas
mērķis 0502 - pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu
dārziem.
Ø Iznomāt 1 personai daļu no pašvaldībai piekrītošā

zemes gabala 2.2 ha platībā Aknīstes pilsētā,  kadastra
Nr.56050010360,  daļu no pašvaldībai piekrītošā zemes ga-
bala 0.7 ha  platībā, kadastra Nr.56050010370, un daļu no
pašvaldībai piekrītošā zemes gabala 0.3 ha  platībā, kadastra
Nr.56050010362,  noslēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem.
Zemes  lietošanas mērķis 0502 - pagaidu atļautā zemes iz-
mantošana sakņu dārziem.
Ø Iznomāt 1 personai daļu no pašvaldībai piekrītošā

zemes gabala 1.9 ha platībā,  kadastra apzīmējums
56050010362, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem.
Zemes lietošanas mērķis 0502 - pagaidu atļautā zemes iz-
mantošana sakņu dārziem.
Ø Iznomāt 1 personai pašvaldībai piekrītošo zemes ga-

balu 0.4294 ha platībā,  kadastra apzīmējums 56250040186,
un noslēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem. Zemes  lie-
tošanas mērķis 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
Ø Atļaut 1 personai pārnomāt pašvaldībai piekrītošo

zemes gabalu 1.5 ha platībā,  kadastra Nr.56250050125,
citai personai. Zemes  lietošanas mērķis 0101 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Ø Atļaut 1 personai pārnomāt pašvaldības zemes ga-

balu 1.1647  ha platībā, kadastra Nr.56620030344, citai
personai. Zemes  lietošanas mērķis 0101 – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Ø Pagarināt zemes nomas līgumu ar  1 personu par

pašvaldībai piekrītošā zemes gabala 2.5 ha platībā, kadastra
Nr.56440050235, nomu uz 6 gadiem. Zemes  lietošanas mēr-
ķis 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība. Zemes nomas maksa gadā – 150 EUR at-
bilstoši apstiprinātajam Lauksaimniecības zemes nomas
maksas cenrādim.
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Ø Pagarināt ar 1 personu noslēgto zemes nomas līgu-
mu par pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu 16.2 ha pla-
tībā ar kadastra apzīmējumu 56250060062, uz 6 gadiem.
Zemes  lietošanas mērķis 0101- zeme, uz kuras galvenā sa-
imnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Zemes nomas mak-
sa gadā –1210.84 EUR atbilstoši sertificēta nekustamā īpa-
šuma vērtētāja vērtējumam.
Ø Nodot atsavināšanai pašvaldības īpašumā esošo ze-

mes gabalu 0.3539 ha platībā, kadastra Nr.56050010424,
Aknīstē, Aknīstes novadā, iekļaujot to pašvaldības man-
tas atsavināšanas ierosinājumu reģistrā.
Ø Iznomāt 1 personai nedzīvojamās ēkas Parka ielā

1, Aknīstē, kadastra Nr.56050010370006, kadastra
Nr.56050010370007, un noslēgt telpu nomas līgumu uz 3
gadiem.
Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku

līdz 31.08.2020., kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokļa
Radžupes ielā 4 – 2, Aknīstē, īri.
Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku

līdz 30.03.2020., kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokļa
Augšzemes ielā 55 – 1, Aknīstē, īri.

Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku
līdz 31.01.2020., kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokļa
“Spodras”- 10, Ancenes ciemā, Asares pagastā, īri.
Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku

līdz 31.01.2021., kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokļa
Radžupes ielā 5 – 9, Aknīstē, īri.
Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku

līdz 31.01.2020., kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokļa
“Spodras” – 16, Ancenes ciemā, Asares pagastā, īri.
Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku

līdz 31.01.2020., kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokļa
“Spodras”- 6, Ancenes ciemā, Asares pagastā, īri.
Ø Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar 1 personu par

dzīvokļa Augšzemes ielā 7 – 1, Aknīstē, īri uz laiku līdz
31.01.2020.

Domes sēžu lēmumi un audioieraksti 
publicēti mājaslapā www.akniste.lv

sadaļā Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu lēmumi
Lēmumus sagatavoja Kancelejas vad.I.Buiķe

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2019.gada 27.novembrī (prot.Nr.13, 13.#)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.16/2019
“Grozījumi Aknīstes novada domes 2018.gada

25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.11 
„Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada

iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli””

Izdarīt Aknīstes novada domes 2018.gada 25.jūlija sais-
tošajos noteikumos Nr.11 „Par pašvaldības pabalstiem
Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo
stāvokli” šādus grozījumus: 

1. Izteikt 14.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
“14.3. bērniem, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpes

iestādēs un audžuģimenēs, kur tos ievietojusi Aknīstes
novada pašvaldība”; 

2. Izteikt 16.punktu šādā redakcijā: 
“16. Lai saņemtu pabalstu:
16.1. Aknīstes novada mācību iestādes, bāriņtiesa,

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcija iesniedz pabalsta saņēmēju sarakstus Sociālajā
dienestā ;

16.2. vecāki, kuru bērni neapmeklē pirmsskolas
izglītības iestādes, pabalstu pieprasa, iesniedzot iesniegumu
Sociālajā dienestā līdz tekošā gada 15.decembrim”.

3. Svītrot 23.punktā vārdus “un uzrādot represētās
personas apliecību.”

Domes priekšsēdētāja V.Dzene

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2019.gada 27.novembrī (prot.Nr.13, 14.#)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.17/2019
“Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada

21.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Aknīstes novada

iedzīvotājiem””

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma  35.panta otro, ceturto, piekto daļu,

Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu
Nr.550 “Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams,

izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu
līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par

līdzdarbību” 13.punktu

Izdarīt Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra sais-
tošajos noteikumos Nr.13 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem” šādus
grozījumus: 

1. Svītrot no saistošo noteikumu tiesiskā pamatojuma
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu
Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu.

2. Papildināt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu
ar Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumu Nr.138
“Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
saņemšanu” 4.punktu.

3. Aizstāt 3.1. un 3.2.punktā skaitļus “53,00” ar skaitļiem
“64,00”.

4. Papildināt 5.1.punktu ar 5.1.3.apakšpunktu:
“5.1.3. Pabalsta pieprasītājam, vienojoties ar Sociālo

darbinieku, pabalstu var piešķirt, piegādājot cieto
kurināmo dzīvesvietā pabalsta vērtībā.”

5. Izteikt saistošo noteikumu 4.2.punktu šādā redakcijā:
“4.2. Pabalstu piešķir, ja persona iesniedz iesniegumu

un krīzes situāciju pamatojošus dokumentus triju mēnešu
laikā, skaitot no mēneša, kurā radusies krīzes situācija.”

Domes priekšsēdētāja V.Dzene

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2019.gada 18.decembrī (prot.Nr.14, 10.#)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.18/2019
“Grozījumi Aknīstes novada domes 2018.gada

25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.11/2018 „Par
pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada

iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli””

Izdoti saskaņā 
ar likuma „Par pašvaldībām”

43.panta trešo daļu

Izdarīt Aknīstes novada domes 2018.gada 25.jūlija sais-
tošajos noteikumos Nr.11/2018 „Par pašvaldības pabalstiem
Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo
stāvokli” šādus grozījumus: 
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1. Izteikt 29.3.punktu šādā redakcijā:
“29.3. Piešķir brīvpusdienas 100% apmērā visiem Aknīstes

novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes
audzēkņiem, neņemot vērā deklarēto dzīvesvietu, no
1.septembra līdz 31.maijam.” 

2. Svītrot 30.punktu.

Domes priekšsēdētāja V.Dzene

APSTIPRINĀTI

Aknīstes novada domes sēdē                                                                
2019.gada 18.decembrī (prot. Nr.14, 6.#)

Aknīstes novada domes 
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 12/2019

„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā
esošā dzīvokļa Miera ielā 1-11, 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: 2020.gada 13.februārī plkst. 10:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas

atsavināšanas komisija.
5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošais

nekustamais īpašums (dzīvoklis): Miera ielā 1, dzīvoklis
Nr.11, Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra Nr. 56059000048,
ar kopējo platību 34,6 m2, kā arī pie dzīvokļa īpašuma
piederošā kopīpašuma 346/14564 domājamās daļas no
daudzdzīvokļu mājas un zemes. 

6. Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR
2810,00 (divi tūkstoši astoņi simti desmit euro 00 centi).

7. Nekustamā īpašuma objekta izsoli sāk ar nekustamā
īpašuma Miera iela 1, dzīvoklis Nr.11, Aknīstē, Aknīstes
novadā izsoles objekta noteikto nosacīto cenu.

8. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles
apskatīt izsoles objektu dabā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz
17.00, piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš sazinoties ar
kontaktpersonu pa tālruni 26426362.

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,
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada
pašvaldības interneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā
termiņā, 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 izsoles
noteikumos norādītajā bankas kontā.

12. Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies viens
pretendents, nekustamais īpašums tiks pārdots vienīgajam
pretendentam, ja viņš pārsolīs izsoles objekta nosacīto cenu.

13. Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot
bezskaidras naudas pārskaitījumu Aknīstes novada
pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000026441 A/S „SEB banka”
bankas kontā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas
kods UNLALV2X, vai arī Aknīstes novada pašvaldības kasē
skaidras naudas norēķinu veidā.

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

15. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta
nekustamā īpašuma pirkuma maksā. 

16. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas
piedalīties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada
pašvaldībā līdz 2020.gada 10.februārim 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
piedalītos 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
saskaņā 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
saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

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

 apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) kopiju vai
izraksts par pārvaldes institūciju amatpersonu) kompetences
apjomu; 

 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 personas
gada pārskatu. 

19. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam
atpakaļ netiek atdoti. 

20. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku
sarakstā. Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts
sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles
priekšnoteikumi. 

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

reģistrācijas termiņš; 
 nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie

dokumenti; 
 rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā

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

eksemplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms izsoles
sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem. 

23. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas
numuru. 

24. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo
īpašumu. Uzziņas pa tālr. tālruni 26426362. 

25. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam
izpaust jebkādas ziņas par reģistrētajiem izsoles
dalībniekiem. 

26. Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles
sekretāram (protokolistam) reģistrācijas apliecību, uz kuras
pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka reģistrācijas
kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā
ierakstītajam kārtas numuram. 

27. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli
ierodas ne mazāk kā divi dalībnieki, kuri reģistrēti noteiktajā
kārtībā. 
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28. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem
reģistrētajiem dalībniekiem, izsoles vadītājs izsoli atliek uz 15
minūtēm, bet pēc tam objektu piedāvā pirkt vienīgajam izsoles
dalībniekam, ja tas pārsola izsoles nosacīto cenu. 

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

30. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu
reģistrācijas kartīti ar numuru. Katrs šāds solījums ir
dalībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā objekta
cenu par noteikto cenas pieauguma apmēru EUR 50.00. Ja
neviens no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepārsola,
izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto
augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. 

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

33. Pircējs, kas, konkrētam objektam nosolījis pēdējo
augstāko cenu, izsoles vietā nekavējoties ar savu
parakstu apliecina, ka protokolā norādītā cena atbilst tai,
ko viņš ir nosolījis. 

34. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet
neparakstās protokolā, uzskatāms par atteikušos no nosolītā
objekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija ir
tiesīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta
un viņam netiek atmaksāta dalības maksa un drošības
nauda. Tad Mantas atsavināšanas komisija pēdējam
pārsolītājam pircējam piedāvā atsavināmo nekustamo
īpašumu par viņa nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par
atsavināmo nekustamo īpašumu pirmspēdējo augstāko cenu
solījuši vairāki dalībnieki, izsoli nekavējoties atkārto no
pirmspēdējās augstākās cenas. 

35. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā
īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles
dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. 

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

37. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma
slēgšanai. 

38. Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles
nosacīto cenu vai arī izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko
cenu, 7 dienu laikā pēc izsoles nav iesniedzis Mantas
atsavināšanas komisijai bankas dokumentus par to, ka
attiecīgie norēķini ir nokārtoti, viņš zaudē tiesības uz
atsavināmo nekustamā īpašuma objektu. Reģistrācijas
nodeva un drošības nauda attiecīgajam dalībniekam netiek
atmaksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja
savu piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par savu
nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo
augstāko cenu. 

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

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

41. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu par
konkrētu objektu, 7 dienu laikā kopš izsoles jāpārskaita
starpība starp nosolīto cenu un iemaksāto drošības naudu
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 doku-
ments, kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto
nekustamo 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
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 jāparaksta
7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

46. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem
Aknīstes novada pašvaldības Mantas atsavināšanas
komisija. Sūdzības par Mantas atsavināšanas komisijas
darbību iesniedzamas Aknīstes novada domē 3 darba dienu
laikā no izsoles dienas Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes
novadā, LV-5208. 

47. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles
noteikumiem un saņemt sīkāku informāciju par atsavināmo
nekustamo īpašumu Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas
ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2019.gada 30.decembra
līdz 2020.gada 10.februārim 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:  26426362. 

48. Izsole notiks 2020.gada 13.februārī plkst. 10:00,
Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste,
Aknīstes novadā, LV-5208.

APSTIPRINĀTI

Aknīstes novada domes sēdē           
2019.gada 18.decembrī (prot. Nr.14, 11.#)

Aknīstes novada domes 
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 13/2019

„Par Aknīstes novada pašvaldības nekustamā
īpašuma “Silmači-1”, kadastra Nr.56250070173,

Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanu”

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

1.1. Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība.
1.2. Pārdošanas metode: atklāta mutiska izsole ar leju-

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

7, Aknīste, Aknīstes novads.
3. Izsoles laiks: 2020.gada 11.februārī  plkst.13.00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas

atsavināšanas komisija.
5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošais

nekustamais īpašums – zeme ar daudzdzīvokļu māju.
“Silmači-1”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, zemes

vienība 1,46 ha platībā, dzīvojamās mājas platība 419,4 m2..  
6. Nekustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR 2 820,00

(divi tūkstoši astoņi simti divdesmit  euro 00 cents);
7. Nekustamā īpašuma izsoli sāk ar nekustamā īpašuma

objekta noteikto nosacīto cenu.
8. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles

apskatīt izsoles objektu dabā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz
17.00, piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš sazinoties ar
kontaktpersonu pa tālruni 28685224.

9. Izsoles solīšanas „solis”  – EUR 50.00 (trīsdesmit euro
00 centi).



7

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

pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā,
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada
pašvaldības interneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā
termiņā, 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 izsoles
noteikumos norādītajā bankas kontā.

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

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

14. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta
nekustamā īpašuma pirkuma maksā. 

15. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas
piedalīties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada
pašvaldībā līdz 2020.gada 7.februārim 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
piedalītos 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
saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

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

vēlēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu
saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

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

 apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) kopiju vai
izraksts par pārvaldes institūciju amatpersonu) kompetences
apjomu; 

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

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

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

18. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam
atpakaļ netiek atdoti. 

19. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku
sarakstā. Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts
sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles
priekšnoteikumi. 

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

reģistrācijas termiņš; 
 nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie

dokumenti; 
 rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā

īpašuma atsavināšanas izsoles noteikumiem.
21. Izsoles dalībnieks vai viņa pilnvarotā persona izsoles

telpās uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai

personas apliecību jeb elektronisko identifikācijas karti),
un ar parakstu uz izsoles noteikumiem, apliecina, ka viņš
ar tiem ir iepazinies un apņemas tos ievērot. Ja izsoles
dalībnieks vai viņa pilnvarotā persona izsoles telpā nevar
uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas
apliecību jeb elektronisko identifikācijas karti), izsoles
dalībniekam nav tiesību piedalīties izsolē. 

22. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas
numuru. 

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

24. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam
izpaust jebkādas ziņas par reģistrētajiem izsoles
dalībniekiem. 

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

26. Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo
izsoles objektu, paziņo tā sākuma cenu, kā arī izsoles soli
– summu par kādu cena katrā nākamajā solī tiek
pazemināta, ar katru nākamo solījumu, t.i., par 50 euro
(piecdesmit euro), iepazīstina dalībniekus ar izsoles
procesuālo kārtību un  slepenās cenas esamību, neatklājot
tās apmēru.

27. Solīšana notiek pa vienam izsoles solim ar lejupe-
jošu soli. 

28. Izsoles komisija pirms izsoles ar lejupejošu soli nosaka
slepeno cenu.

29. Slēgtā aploksne ar slepeno cenu izsoles laikā
novietojama redzamā vietā uz galda. 

30. Solīšana sākas no Nekustamā īpašuma sākumcenas.
Veicot solījumu, izsoles dalībnieks solīšanas procesā paceļ
savu solīšanas karti ar numuru. Ja solījums no izsoles
dalībniekiem netiek saņemts,  sākumcena  tiek pazemināta
par Noteikumos noteikto izsoles soli, līdz solījuma
saņemšanai. Tad izsoles vadītājs trīs reizes atkārto solīto
cenu un ja neviens cits izsoles dalībnieks nesola šo cenu,
fiksē to ar āmura piesitienu.

31. Ja tiek saņemts solījums vismaz no diviem
dalībniekiem, izsole turpinās ar augšupejošu soli. Ja neviens
no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles
vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē
to ar āmura piesitienu. 

32.  Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu
cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais,
tad piedāvātā cena tiek reģistrēta visiem šīs cenas solītājiem.
Ja augstāku cenu neviens dalībnieks nesola, izsoles vadītājs
ar izlozi izšķir, kurš no šiem dalībniekiem ir Nekustamā
īpašuma nosolītājs. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu
skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam
un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. Dalībnieki velk lozes,
atbilstoši to solīšanas karšu numuriem.

33. Pēc visaugstākās cenas nosolījuma, izsoles
priekšsēdētājs izsoles dalībnieku klātbūtnē atver aploksni
ar slepeno cenu. Ja slepenā cena ir augstāka par piedāvāto
cenu, par to paziņo klātesošajiem un piedāvā izsoles
dalībniekam, kas nosolījis Objektu, iegādāties Objektu par
slepeno cenu. Ja nosolītā augstākā cena ir vienāda vai
augstāka par slepeno cenu, izsoles vadītājs paziņo izsoles
uzvarētāju. Slepeno cenu klātesošajiem nepaziņo.

34. Katrs solītājs ar parakstu apstiprina izsoles dalībnieku
sarakstā savu pēdējo nosolīto cenu. Ja solītājs atsakās
parakstīties, viņu svītro no izsoles dalībnieku saraksta un
neatmaksā nodrošinājumu. 

35. Ja izsoles laikā neviens no solītājiem nepiedalās
solīšanā, tad visiem izsoles dalībniekiem neatmaksā
nodrošinājumu.

36. Par izsoles uzvarētāju kļūst tas dalībnieks, kurš ir
nosolījis visaugstāko cenu. 

37. Gadījumā, ja neviens no izsoles dalībniekiem nav
pārsolījis sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu. 
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38. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome
nākamajā domes sēdē pēc tam, kad saņemts bankas doku-
ments, kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto
nekustamo īpašumu. 

39. Izsoles uzvarētājam 7 darba dienu laikā no izsoles
dienas jāsamaksā piedāvātā augstākā summa par
nosolīto nekustamo īpašumu pilnā apmērā. 

40. Izsoles uzvarētāja samaksātais nodrošinājums tiek
ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā. Nokavējot
40.punktā noteikto samaksas termiņu, izsoles uzvarētājs
zaudē iesniegto nodrošinājumu, nodrošinājums tiek
zaudēts par labu Aknīstes novada Domei. 

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

42. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma
slēgšanai. 

43. Pēc 40.punktā noteiktā maksājuma samaksas, izsoles
rezultātus  apstiprina Aknīstes novada Domes sēdē. 

44. Pirkuma līgums nekustamā objekta nosolītājam
jāparaksta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc izsoles
rezultātu apstiprināšanas. Pirkuma līgumā var noteikt
sankcijas (līgumsods, atkāpšanās no līguma u.tml.) par tā
nepildīšanu. 

45. Ja izsoles uzvarētājs neveic nosolītās cenas
samaksu šo noteikumu 40.punktā noteiktajā termiņā,
tiesības nopirkt nekustamo īpašumu par paša nosolīto
augstāko cenu pāriet nākamajam augstākās cenas
nosolītājam. 

46. Pircējam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, ir
tiesības 7 darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas
dienas paziņot izsoles rīkotājam par nekustamā īpašuma
pirkšanu. 

47. Gadījumā, ja arī pārsolītais izsoles dalībnieks
neizmanto viņam 46.punktā piešķirtās tiesības, izsole
atzīstama par nenotikušu. 

48. Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies
uz izsoli, drošības nauda un reģistrācijas nodeva netiek
atmaksāta. 

49. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem
Aknīstes novada pašvaldības Mantas atsavināšanas
komisija. 

50. Sūdzības par Mantas atsavināšanas komisijas darbību
iesniedzamas Aknīstes novada domē 3 darba dienu laikā
no izsoles dienas Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā,
LV-5208. 

APSTIPRINĀTI

Aknīstes novada domes sēdē                                                                
2019.gada 25.septembrī (prot. Nr.11, 5.#)

GROZĪJUMI

Aknīstes novada domes sēdē                                                                
2019.gada 18.decembrī (prot. Nr.14, 9.#)

Aknīstes novada domes 
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 9/2019

„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašuma-
zemes gabala Lauku iela 2D, 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: otrās kārtas mutiska izsole ar

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

7, Aknīste, Aknīstes novads.
3. Izsoles laiks: 2020.gada 11.februārī plkst. 10:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas

atsavināšanas komisija.
5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošais zemes

gabals: 
Lauku iela 2D, Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra Nr.

56050010088, ar kopējo platību 0,9568 ha. 
6. Nekustamā īpašuma (zemes gabala) nosacītā cena ir

EUR 2928,00 (divi tūkstoši deviņi simti divdesmit astoņi
euro 00 centi).

7. Nekustamā īpašuma objekta izsoli sāk ar nekustamā
īpašuma Lauku iela 2D, Aknīstē, Aknīstes novadā, izsoles
objekta noteikto nosacīto cenu.

8. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles
apskatīt izsoles objektu dabā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz
17.00, piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš sazinoties ar
kontaktpersonu pa tālruni 28685224.

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,
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada
pašvaldības interneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā
termiņā, 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 izsoles
noteikumos norādītajā bankas kontā.

12. Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies viens
pretendents, nekustamais īpašums tiks pārdots vienīgajam
pretendentam, ja viņš pārsolīs izsoles objekta nosacīto cenu.

13. Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot
bezskaidras naudas pārskaitījumu Aknīstes novada
pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000026441 A/S „SEB banka”
bankas kontā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas
kods UNLALV2X, vai arī Aknīstes novada pašvaldības kasē
skaidras naudas norēķinu veidā.

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

15. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta
nekustamā īpašuma pirkuma maksā. 

16. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas
piedalīties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada
pašvaldībā līdz 2020.gada 7.februārim 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
piedalītos 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
saskaņā 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
saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

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

 apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) kopiju vai
izraksts par pārvaldes institūciju amatpersonu) kompetences
apjomu; 
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 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 personas
gada pārskatu. 

19. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam
atpakaļ netiek atdoti. 

20. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku
sarakstā. Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts
sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles
priekšnoteikumi. 

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

reģistrācijas termiņš; 
 nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie

dokumenti; 
 rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā

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

eksemplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms izsoles
sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem.

23. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas
numuru. 

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

25. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam
izpaust jebkādas ziņas par reģistrētajiem izsoles
dalībniekiem. 

26. Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles
sekretāram (protokolistam) reģistrācijas apliecību, uz kuras
pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka reģistrācijas
kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā
ierakstītajam kārtas numuram. 

27. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli
ierodas ne mazāk kā divi dalībnieki, kuri reģistrēti noteiktajā
kārtībā. 

28. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no
vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem, izsoles vadītājs izsoli
atliek uz 15 minūtēm, bet pēc tam objektu piedāvā pirkt
vienīgajam izsoles dalībniekam, ja tas pārsola izsoles nosacīto
cenu. 

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

30. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu
reģistrācijas kartīti ar numuru. Katrs šāds solījums ir
dalībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā objekta
cenu par noteikto cenas pieauguma apmēru EUR 50.00. Ja
neviens no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepārsola,
izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto
augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. 

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

33. Pircējs, kas, konkrētam objektam nosolījis pēdējo
augstāko cenu, izsoles vietā nekavējoties ar savu
parakstu apliecina, ka protokolā norādītā cena atbilst tai,
ko viņš ir nosolījis. 

34. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet
neparakstās protokolā, uzskatāms par atteikušos no nosolītā
objekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija ir

tiesīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta
un viņam netiek atmaksāta dalības maksa un drošības
nauda. Tad Mantas atsavināšanas komisija pēdējam
pārsolītājam pircējam piedāvā atsavināmo nekustamo
īpašumu par viņa nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par
atsavināmo nekustamo īpašumu pirmspēdējo augstāko cenu
solījuši vairāki dalībnieki, izsoli nekavējoties atkārto no
pirmspēdējās augstākās cenas. 

35. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā
īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles
dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. 

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

37. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma
slēgšanai. 

38. Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles
nosacīto cenu vai arī izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko
cenu, 7 dienu laikā pēc izsoles nav iesniedzis Mantas
atsavināšanas komisijai bankas dokumentus par to, ka
attiecīgie norēķini ir nokārtoti, viņš zaudē tiesības uz
atsavināmo nekustamā īpašuma objektu. Reģistrācijas
nodeva un drošības nauda attiecīgajam dalībniekam netiek
atmaksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja
savu piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par savu
nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo
augstāko cenu. 

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

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

41. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu par
konkrētu objektu, 7 dienu laikā kopš izsoles jāpārskaita
starpība starp nosolīto cenu un iemaksāto drošības naudu
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 doku-
ments, kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto
nekustamo 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
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 jāparaksta
7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšana.

46. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem
Aknīstes novada pašvaldības Mantas atsavināšanas
komisija. Sūdzības par Mantas atsavināšanas komisijas
darbību iesniedzamas Aknīstes novada domē 3 darba dienu
laikā no izsoles dienas Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes
novadā, LV-5208. 

47. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles
noteikumiem un saņemt sīkāku informāciju par atsavināmo
nekustamo īpašumu Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas
ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2019.gada 30.decembra
līdz 2020.gada 7.februārim darbdienās no 8.00 līdz 12.00
un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 12.00 un
no 12.30 līdz 14.30. Tālrunis uzziņām: 28685224. 

48. Izsole notiks 2020.gada 11.februārī plkst. 10:00,
Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste,
Aknīstes novadā, LV-5208.
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Ikviens pensiju 2.līmeņa dalībnieks, kurš vēl nav pie-
prasījis vecuma pensiju (tai skaitā priekšlaicīgo), no šī gada
var izvēlēties, kā izmantot viņa pensiju 2.līmenī uzkrāto
kapitālu, ja gadījumā viņš nomirst līdz vecuma pensijas
piešķiršanai. To nosaka Valsts fondēto pensiju likums.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) dati
liecina, ka vidēji ik gadu vairāk nekā 5000 pensiju 2.līmeņa
dalībnieku nomirst, nesasniedzot pensijas vecumu. Līdz šim
uzkrātais pensijas kapitāls pēc viņu nāves tika ieskaitīts
valsts pensiju speciālajā budžetā.

Tagad pensiju 2.līmeņa dalībnieki var noteikt, kā VSAA
rīkoties ar uzkrāto pensiju 2. līmeņa kapitālu viņu nāves
gadījumā:

- nodot mantojumā Civillikumā noteiktajā kārtībā
- pievienot citas personas pensiju 2.līmeņa kapitālam;
- ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā.
Ja persona vēlas savu pensiju 2.līmeņa uzkrājumu no-

dot mantojumā vai pievienot citas personas pensiju 2.līmeņa
kapitālam, jāvēršas VSAA ar iesniegumu, norādot attie-
cīgo izvēli. Savukārt, visos gadījumos, kad persona savu
izvēli nebūs norādījusi, mirušā pensiju 2.līmeņa uzkrāju-
mu VSAA ieskaitīs valsts pensiju speciālajā budžetā. 

Iesniegumu VSAA visērtāk iesniegt elektroniski portā-
lā Latvija.lv, izvēloties iesniegumu „Par uzkrātā valsts fon-
dētās pensijas kapitāla izmantošanu nāves gadījumā pirms
vecuma pensijas piešķiršanas”, nosūtot ar drošu elektro-
nisku parakstu uz e-pasta adresi: edoc@vsaa.gov.lv, kā arī
to var izdarīt personīgi VSAA vai Valsts un pašvaldību vie-
notajos klientu apkalpošanas centros.

Izvēli persona var mainīt, VSAA ņems vērā pēdējā sa-
ņemtajā iesniegumā norādīto.

Plašāka informācija par pensiju 2.līmeņa mantošanas
iespējām interneta vietnē www.kampensiju.lv.

Informācija no www.vsaa.gov.lv

No 2020.gada pensiju 2.līmeņa kapitālu 
var mantot

l Zināšanu atjaunošana 2. re-
ģistrācijas klases augu aizsardzī-
bas līdzekļu profesionālo lietotā-
ju apliecību pārreģistrēšanai

Mācības notiks: 25.02.2020., sā-
kums plkst. 10:00

Biržu Tautas nams, Birži, Salas
pagasts Salas novads

Iepriekšēja pieteikšanās un do-
kumentu iesniegšana ( foto 3x4,
vecā apliecība, iesniegums, rēķina

apmaksa)
Informācija:  Anita Putka, tel.

26511269, e-pasts: anita.putka@llkc.lv
l Pamatapmācība 2. reģistrā-

cijas klases augu aizsardzības lī-
dzekļu profesionālo lietotāju ap-
liecību iegūšanai

Mācības notiks: 27.02.2020.;
05.03.2020.; 09.03.2020.; 11.03.2020.
plkst.10:00

Jēkabpils konsultāciju birojs, Bebru
iela 108, Jēkabpils

Informācija un dokumentu ie-
sniegšana.: Anita Putka, tel.
26511269, e-pasts: anita.putka@llkc.lv

l Četru dienu maksas mācības
“Lauksaimniecības dzīvnieku pār-
raudzība, vērtēšana, mākslīgā ap-
sēklošana, olšūnu un embriju
transplantācija (piena liellopi)” –

26.02.2020., 28.02.2020.,
04.03.2020., 06.03.2020. Papildus ie-
spēja kārtot piena pārraudzības
sertifikātu B metodei, kā arī
stundas kvalifikācijas celšanai pie-
na pārraugiem, sēklotājiem.

Informācija:  Irēna Butkus,
tel.25649618, e-pasts: irena.but-
kus@llkc.lv

l Eiropas Savienības nozīmes
zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu

apsaimniekošana (tiem, kuri pie-
sakās BDUZ atbalstam). Mācības
ir bezmaksas.

Mācības notiks: 28.04.2020. un
05.05.2020. plkst.10:00

Jēkabpils konsultāciju birojs,
Bebru iela 108, Jēkabpils

l Informatīvs seminārs par bio-
loģiskās saimniekošanas aktuali-
tātēm

Bezmaksas seminārs notiks:
17.03.2020. plkst.10:00 Jēkabpils
konsultāciju birojs, Bebru iela 108,
Jēkabpils. Bezmaksas.

l 20.februārī plānots pieredzes
apmaiņas brauciens- Saimniecību
apmeklējums piena lopkopībā .

Informācija:  Irēna Butkus,
tel.25649618, e-pasts: irena.but-
kus@llkc.lv

l Martā plānots organizēt mā-
cības par  bioloģiskās lauksaim-
niecības produkcijas ražošanu
(tiem, kuri vēlas iegūt bioloģiskās lauk-
saimniecības izglītību). Pieteikties
Jēkabpils KB vai pie novadu konsul-
tantiem

Sekojiet līdzi informācijai!   Irēna
Butkus –lauku attīstības konsultante,
lopkopības speciāliste.

Attēlam informatīvs raksturs. 

Kādas degvielas
tvertnes jādeklarē

VIDā?
Pagājušā gada 17. decembrī Valsts

ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID)
mājas lapā publicēta tā brīža aktua-
litāte “Par degvielas tvertņu reģistrā-
ciju”. Tur teikts, ka degvielas uz-
glabāšanas tvertņu reģistrācija
Elektroniskās deklarēšanas sistē-

mā (turpmāk - EDS) tiek uzsākta
2019. gada 19. decembrī. Cik no
mums par to vispār zina? Kā nu
kurš. Tad nu iepazīsimies ar lietas
būtību.

Saistītā likumdošana
Jau 2005. gada 30. augusta LR MK

noteikumu Nr.662 “Akcīzes preču ap-
rites kārtība” 2018. gada 4. decembra
grozījumos (punkts 62.4) bija paredzēts,
ka Degvielas lietotājs (juridiska vai fi-
ziska persona, kas ir reģistrēta ko-
mercreģistrā kā komersants vai no-
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dokļu maksātāju reģistrā kā saimnie-
ciskās darbības veicējs), kurš izman-
to degvielu, izņemot gāzi, savām va-
jadzībām, deklarē VID degvielas uz-
glabāšanas tvertnes ar tilpumu, sā-
kot no 1 m3. Un šis viss stājas spēkā
ar šī gada 1. janvāri.

Tātad jādeklarē visas tvertnes,
kuru tilpums ir vismaz 1 m3, ietei-
cams arī IBC tvertnes (tautā sauktas
par kubiem). Un tas viss, neskatoties
uz to, ka 2012. gada 12. jūnija LR MK
noteikumu Nr. 409 “Noteikumi par vi-
des aizsardzības prasībām degvielas uz-
pildes stacijām, naftas bāzēm un pār-
vietojamām cisternām” izpratnē IBC
nav uzskatāma par rezervuāru (sta-
cionāra virszemes, pazemes vai uz pel-
doša līdzekļa izvietota degvielas gla-
bātava degvielas uzpildes stacijā vai
naftas bāzē). Un te der atcerēties, ka
to pašu noteikumu izpratnē, faktiski
mums katram mājās ir degvielas
uzpildes stacija - jebkurš objekts,
kurā degvielu pārsūknē no stacionā-
riem glabāšanas rezervuāriem uz trans-
portlīdzekļu degvielas tvertnēm.

Un tas vēl nav viss. Ja mūsu rīcī-
bā ir degvielas glabāšanas rezer-
vuāri, kuru tilpums pārsniedz 10
m3, tad tā ir vēl komplicētāka situācija,
jo mums likuma izpratnē ir darīšana
ar bīstamajām iekārtām. To visu sa-
vukārt regulē citi - 2000. gada 7. no-
vembra LR MK noteikumi Nr. 384
“Noteikumi par bīstamajām iekārtām”,
kuru 2.5.2.2. punktā teikts, ka bīsta-
mās iekārtas ir stacionāri rezervuāri
bīstamo vielu uzglabāšanai ar tilpumu
vairāk nekā 10 m3, kuros ir iespējams
uzglabāt dīzeļdegvielu, šķidro kurināmo
un vielas, kuras saskaņā ar normatī-
vajiem aktiem par ugunsdrošību ir de-
goši šķidrumi.

Kas tad īsti ir mūsu rīcībā?
Vismaz trīs normatīvie akti, kas

runā par degvielas uzglabāšanu.
Tikai jautājums – kur mēs to uzgla-
bājam? Šajos trīs noteikumos figurē ve-
seli trīs nosaukumi – tvertnes, glabā-
tavas un rezervuāri... Paliksim pie tver-
tnēm, jo šis nosaukums šķiet visat-
bilstošākais, un arī VID paziņojumā ir
minēts tieši tas. Tātad mums ir deg-
vielas tvertnes, kuras jādeklarē EDSā.
Tik tālu par nosaukumiem skaidrs.

Kādas ir prasības degvielas tver-
tnēm?

VID paziņojumā teikts, ka jādeklarē
normatīvo aktu prasībām atbil-
stošās stacionārās tvertnes, kas fak-
tiski ir mūsu rīcībā esošās nelielās deg-
vielas uzpildes stacijas sastāvdaļas.
Un šie normatīvie akti, par ko runā-
jam, ir iepriekš aprakstītie LR MK no-
teikumi Nr. 409., kas nosaka degvie-
las uzpildes staciju, naftas bāzu un
pārvietojamo cisternu ekspluatācijai
noteiktās vides aizsardzības prasības.
Noteikumi gan ir visai komplicēti, lai
šeit izklāstītu visu tajos minēto, tāpēc
norādīsim vien saiti, kur tos meklēt
https://likumi.lv/ta/id/249805

Kā notiek deklarēšana?
Iesniegums jāiesniedz EDS sadaļā

“Reģistri” par katru tvertni atsevišķi
(detalizētāka instrukcija atrodama
https://www.vid.gov.lv/lv/par-degvie-
las-tvertnu-registraciju#_ftnref1) un
tajā jānorāda šāda informācija:

1. tvertnes atrašanās vietas adrese
(nepieciešamības gadījumā būs iespē-
ja norādīt arī papildu informāciju par
tvertnes atrašanās vietu);

2. tvertnes numurs (nav obligāti);
3. tvertnes nominālais tilpums;
4. datums, no kura tvertne tiks iz-

mantota (reģistra aizpildīšanas datums

vai datums nākotnē, piemēram, ja no-
tiek tvertnes lietotāju maiņa).

Gadījumā, ja vienu tvertni izmanto
vairāki lietotāji kopā, tad informācija
par tvertni ir jādeklarē katram lieto-
tājam, sadaļā “Papildu informācija par
tvertnes atrašanās vietu”, norādot, ka
tvertni kopīgi lieto vairāki lietotāji.

Ko darīt, ja vēl kas nav skaidrs?
Ar laipnu VID Akcīzes preču apri-

tes daļas Licenču nodaļas galvenās no-
dokļu inspektores Daigas Bērzupes at-
ļauju jautājumu vai neskaidrību ga-
dījumā aicinām kontaktēties ar viņu
pa tālruni 67120104.

Secinājumi
Deklarējam https://eds.vid.gov.lv/lo-

gin/ visas degvielas uzglabāšanas tver-
tnes, kuru tilpums ir vismaz 1 m3.

Tvertnes, kuru tilpums pārsniedz 10
m3 papildus arī reģistrējam kā bīstamās
iekārtas, atbilstoši 2009. gada 17. no-
vembra LR MK noteikumiem Nr. 1320
“Noteikumi par bīstamo iekārtu re-
ģistrāciju” https://likumi.lv/ta/id/200936-
noteikumi-par-bistamo-iekartu-regis-
traciju

Deklarējam arī IBC tvertnes (kubus),
ja vien tās nav stacionāri uzmontētas
kādam transporta līdzeklim. Kāpēc? Ja
tvertne pārbaudes laikā būs uz zemes,
un tajā būs kaut nedaudz degvielas, se-
kos aizrādījums/rekomendācija to re-
ģistrēt.

Raksta tapšanā izmantoti materiā-
li no sekojošām interneta vietnēm:

www.vid.gov.lv un www.likumi.lv
Informācija sagatavota no LLKC in-

ženiertehniskās nodaļas vadītāja Jāna
Kažotnieka materiāliem.

Lauku attīstības konsultante
Irēna Butkus

Aknīstes novada pašvaldības
policija informē.

Informācija  Aknīstes pilsētas un pagastu iedzīvotājiem,
kuri nav noslēguši līgumus par atkritumu apsaimnieko-
šanu!

Atkritumu apsaimniekošanas līgumus ar A/S “Daugavpils
specializētais autotransporta uzņēmums” var noslēgt pa
tālruni 65438392

Rūpēsimies par apkārtējās vides  sakoptību!

Cienījamie Aknīstes novada
mājdzīvnieku (suņu) 

īpašnieki!
Aknīstes novada pašvaldība aicina vi-

sus novada iedzīvotājus, kuriem ir suņi,
atbilstoši Saistošajiem noteikumiem
Nr.6/2017 “Mājdzīvnieku
turēšanas noteikumi
Aknīstes novadā”
(25.01.2017.), likumā no-
teiktā kārtībā implantēt
mikroshēmu un reģistrēt
Lauksaim niecības datu cen-
tra datu bāzē.

Tā kā pēdējā laikā palielinājies mūsu novadā klaiņojo-
šo dzīvnieku skaits, tiks organizēts reids sadarbībā ar dzīv-
nieku patversmi  “Mežavairogi”, ar ko ir noslēgts sadar-
bības līgums par Aknīstes novadā klaiņojošo dzīvnieku iz-
ķeršanu. Papildus tam, mājdzīvnieka īpašnieks tiks saukts
pie administratīvās atbildības.
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IR SĀKUSIES PIETEIKŠANĀS PSIHOSOCIĀLĀS
REHABILITĀCIJAS PROGRAMMĀM CILVĒKIEM 

PĒC ONKOLOĢISKAS SLIMĪBAS, 
KURAS NOTIKS 2020.GADĀ

Programma, kas saliek visu 
pa plauktiņiem

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības
koks” izsludina pieteikšanos 2020.gada psihoso-
ciālās rehabilitācijas programmai „Spēka Avots”,
kas domāta cilvēkiem, kurus skāris vēzis.
Programmā var pieteikties gan pacients, kas gā-
jis cauri visam procesam, kas sākas ar diagnozi un
ārstēšanu, gan tuvinieks, kurš grib labāk saprast-
kā palīdzēt sev tuvajam cilvēkam.

Psihosociālās rehabilitācijas 6 dienu programmā lie-
la uzmanība tiek pievērsta psiholoģiskām konsultācijām
un dzīves izpratnei pēc vēža. Tāpat liela uzmanība pie-
vērsta fiziskām aktivitātēm, uzsvaru liekot uz to, ko katrs
var turpināt darīt pēc programmas. Svarīga vieta pro-
grammās ir lekcijām par dažādiem dzīves aspektiem pēc
slimības - ko drīkst, ko nedrīkst darīt; kā sabalansēt uz-
turu; kā justies labāk, izmantojot dabas spēku.
Kopumā katrs dalībnieks piedalās deviņās grupu (atbalsta
un mākslas terapijas grupu nodarbībās), vismaz sešās
dažādu fizisko aktivitāšu grupās, var noklausīties vis-
maz sešas dažādas lekcijas, kur iespējams „aci pret aci”
uzdot lektoriem, dažādu jomu speciālistiem, sev inte-
resējošus jautājumus. Nenoliedzami svarīga vieta ir in-
dividuālajām konsultācijām, ko katrs programmas da-
lībnieks var saņemt gan no psihologa/psihoterapeita, māk-
slas terapeita un pārējiem speciālistiem. Taču pats sva-
rīgākais ir savstarpējās sarunas un atbalsts, ko viens
otram var sniegt „Spēka Avots” programmas dalībnie-
ki, neatkarīgi no tā, vai tie ir pacienti vai pacienta tu-
vinieki.

Kā rāda aptaujas anketas (2018./ 2019.g.), tad kopu-
mā programmās piedalījušies 78% pacientu un tikai 22%
gadījumu arī tuvinieki. Kā uzsver biedības „Dzīvības koks”
vadītāja, šāda situācija, iespējams, ir saistīta ar vairā-
kiem iemesliem. Pirmkārt, vēl nav kļuvis pašsaprota-
mi, ka pacientam blakus, protams- iespēju robežās, vien-
mēr ir tuvinieks, jo „divas galvas vienmēr ir gudrākas”.
Līdz ar to bieži rodas nesaprašana, ko ārsts teicis, kā
teicis, ko tas nozīmē, jo stresa dēļ pacients ne vienmēr
visu saprot, ne vienmēr zina, ko pajautāt. Otrkārt, tu-
vinieks pašam nav informācijas, kā rīkoties, kā palīdzēt,

un bezpalīdzība ir tā, kas liek norobežoties no jautāju-
miem, ko nevaram tieši ietekmēt… Treškārt, cīņa ar sli-
mību ir katra paša lieta, ko es tur jaukšos, labāk no-
gaidīšu… „Visi minētie pieņēmumi ir kļūdaini, jo vēzis,
tāpat kā jebkura cita smaga hroniska slimība, ienes ko-
rekcijas un izmaiņas dzīvē, kas skar ne tikai pacientu,
bet arī tuvinieku. „Gatavojot programma, esmu atradusi
daudz pētījumu par tādiem tematiem kā „Vēzis un sek-
sualitāte”, „Vēzis un ģimene” u.c., pie mums nez kāpēc
par to nerunā, it kā pēc onkoloģiskas slimības normā-
la dzīve beidzas un punkts. Tā nav. To pierāda tenden-
ces citur pasaulē. Ļoti ceru, ka arī pie mums normāli būs
runāt par vēzi un to, ka dzīve turpinās arī pēc šīs sli-
mības”, uzsver Gunita Berķe.

Aptaujas anketā programmas dalībniekiem tika jau-
tāts, kur viņi saņēmuši informāciju par psihosociālās re-
habilitācijas programmu. Lielākā daļa atbildējuši, ka in-
formācija uzzināta no sev pazīstama cilvēka, kas iepriekš
bijis programmā, kā arī biedrības mājas lapā. Tāpat sva-
rīgs informācijas avots ir ārsts (ārstējošais; ģimenes ārsts),
vai informācija uzzināta ārstniecības iestādē.

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks”
lūdz katram dalībniekam izvērtēt savu psihoemocionā-
lo un fizisko stāvokli. Anketu apkopojums parāda, ka pēc
programmas būtiski samazinās negatīvās izjūtas; sa-
mazinās bailes, ka slimība atgriezīsies; rodas izpratne
par to, kāpēc tuvinieki rīkojas tā un ne citādi; samazi-
nās vēlme izolēties no sabiedrības; palielinās vajadzība
būt fiziski aktīvam un dzīvot pēc iespējas normālu dzī-
vi. Lūdzot novērtēt, kuri programmas elementi ir vis-
svarīgākie, atzīmētas ir fiziskās aktivitātes, savstarpējās
sarunas, grupu darbs, lekcijas un individuālās konsul-
tācijas.

Rehabilitacijas programmas „Spēka Avots” pasniedzēja
un psiholoģe Elita Keiša uzsver, ka viņasprāt svarīgā-
kais ir tas, ka cilvēks var izmainīt savu redzējumu uz
dzīvi sešu dienu laikā. Ja sākumā ir bailes un neziņa,
tad piekdienā, kas ir pēdējā pilnā diena programmā, re-
dzams, ka cilvēks ir pilnībā mainījies, jo saņēmis pozi-
tīvu impulsu un lādiņu pilvērtīgai dzīvei turpmāk.

Psihosociālās rehablitācijas programmas cilvēkiem
pēc onkoloģiskas slimības tiek realizētas no 2009.gada,
kopš 2018.gada tā ir valsts apmaksāta programma, ku-
ras mērķis ir mazināt „onkoloģiskās slimības ēnu” pār
dzīvi, kā arī veicināt pilnvērtīgu un kvalitatīvu dzīvi pēc
vēža. Līdz šim notikušas 92 programmas, kurās pieda-
lījušies gandrīz 2000 cilvēku. Lai nodrošinātu pro-
grammas, iesaistījušies vismaz 40 pasniedzēji un lek-
tori.

2020.gadā paredzētas 26 programmas.
Programmu saraksts: http://www.dzivibaskoks.lv/lv/prog -

rammas-2020;
Anketas pieteikumam: https://anketa.dzivibaskoks.lv/
Kontaktinformācija:
„Dzīvības koks”, tel. 67625339, e-pasts: dzivibas-

koks@dzivibaskoks.lv



13

Par tradīciju spēku

Straujajā dzīves plūdumā būtiski
svarīga kļūst prasme saglabāt gadiem
veidojušās vērtības – prasmes un pa-
radumus, atieksmi un attiecības, arī
tradīcijas.

Biedrība “Manai mazpilsētai
Aknīstei”, kopš tās dibināšanas
2003.gadā, katra gada nogalē organi-
zē Ziemassvētku labdarības akciju.
Dažādu apstākļu dēļ aktīvā biedrības
darbība ir pieklususi. Tomēr nemainīga ir pa-
likusi vēlme atbalstīt aknīstes senioru dziedāt
gribu – biedrības paspārnē darbojas tradīciju
kopa “Čukurs”, kā arī tradicionālās aktivitā-
tes Ziemassvētku laikā. Biedrības valde gādā
par mūsu ilggadējo ziedotāju un atbalstītāju
uzrunāšanu. Tie ir aknīstieši, kuri gandarījumu
gūst apziņā, ka viņu ziedojums dos prieku ak-
nīstes senioriem. Tie ir visi rakstam pievie-
notajā ziedotāju sarakstā minēto uzņēmumu,
zemnieku saimniecību un veikalu vadītāji, vai-
rāki individuālie ziedotāji. Šogad ziedojumu
vākšanas laikā mums bija patīkams pārstei-
gums. Kāda veiksmīga veikala vadība mūsu
aicinājumam ziedot neatsaucās, toties tā dar-
binieces nolēma apvienoties, veidojot kopīgu
personīgo ziedojumu. Apliecinājums patiesībai,
ka vēlme otram dot nav atkarīga no gūto ie-
nākumu lieluma. Sirsnīgs paldies!

Svarīgs ir arī dāvaniņu gatavošanas un pa-
sniegšanas posms. Par tā īstenošanu pateicī-
ba 20 biedrības biedriem, kas katrs apmeklē
2-3 sveicamos cienījama vecuma aknīstiešus,
dāvaniņas vērtībai pievienojot tikšanās un sa-
runas prieku. Par dāvaniņu tapšanu rūpējas
izdarīgie valdes cilvēki – Skaidrīte Bŗzkalne,
Elza Poriete, Lasma Prande, Jānis Multiņš un
šo rindu autore. 

Arī tradīciju kopas “Čukurs” dalībnieki
Ziemassvētku gaidīšanas prieku gūst dodot –
Ziemassvētkus ieskandināja kopā ar 1.-
4.klašu skolēniem, 8 veco ļaužu nama iemīt-
niecēm un Aknīstes pansionāta ļaudīm.
Īpašs paldies kopas vadītājai Mārītei Miglānei!

Lai 2020.gadā saules siltums un gaisma vi-
siem tradicionālajā Ziemassvētku akcijā ie-
saistītajiem cilvēkiem!

Kas var būt stiprāks par paša gribu un vēl-
mi darīt labu?

Ar ticību labajam,
Skaidrīte Medvecka

Ziedot ju saraksts Ziemassv tki 2019 

N Uz mums V rds, uzv rds 

1. SIA “Ind res” Modris un Nauris Porieši 

2. SIA „Juniks” Juris Zlobins 

3. SIA “Astarte” Oj rs Kar evskis, Ligita Dzene, J nis 
Anspoks 

4. z/s “Kakti i” boli u imene 

5.  Skaistumkopšanas speci liste Agnese 
Mežaraupe 

6. SIA Woodmaster Geitusu imene 

7.  Veikala “Mini Tops” darbinieces 

8. Kafejn ca „Kalni ” Inese un Juris Sorokini 

9.  J lija Tarvide 

10.  Aija un Andris Voitiški 

11.  Ilga C l te 

12.  Ed te Elekse 

13.  Inguna Jo e 

14. z/s „Lapegles” Lilita un J nis Zelti i  

15. z/s “Bind ri” J nis Zelti š  

16.  Aija un Alberts Kurklieši 

17.  Lucija Serafinovi a 

18. SIA “JK Plus” Aleta un Juris Kuz ecovi 

19. A Aptieka” 67 Agita Lo a 

20. Veikals „Vesko” (SIA ”JTES”, 
veikals nr.102 

Gita Zavadska 

21. SIA “Assi” Gatis Lahti ins 

22. z/s „Aizupes” Ilze un Laimonis Ieleji 

23.  Ingr da Vendele 

24.  Rita Maslova 

25.  Inese Romanovska 
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No Subates „Lievenīšu stāstiem“ līdz
Gārsenes „Bagātību salai“ ar biedrību

„Sēlijas laivas“
Ir 17. novembris pulksten 1.52, agrs rīts pēc pārgājie-

na. Kamēr pozitīvās emocijas nav pazudušas, top šis raksts.
Ir beidzies šogad ceturtais, kopā ar biedrību „Sēlijas lai-
vas“ ieplānotais un veiksmīgi realizētais pārgājiens, iz-
mantojot projekta „Sēlijas salas“ izveidotos tūrisma pie-
dāvājumus Subatē un Gārsenē.

Par organizēšanu jāsaka, ka taustāmies, mācāmies,
analizējam, tāpēc tieši uz organizēšanu vārdu „veiksme“ īsti
attiecināt nevar. Uz pārgājiena pašu norisi gan, jo, piemē-
ram, šajā novembrī gandrīz katru dienu līst, bet pārgājie-
na dienā nelija. Nav mums ieplānots apmeklēt Subates baz-
nīcu, bet, izrādās, ka tikko ir beidzies dievkalpojums, un mā-
cītājs uzaicina mūs uz baznīcu, dodot gājienam svētību –
lai kājas negurst, lai muguras nesāp un lai možs prāts…

Sākam iešanu no Suba tes tirgus laukuma, un pirmais ob-
jekts, ko apmeklējam, ir Subates Svētā Miķeļa Romas ka-
toļu baznīca. Su bates runassievas Guntas Okmanes vadībā
apskatām Domes ielu, Subates lievenīšus, bijušo fotodarbnīcu,
pie kuras filmēta „Pilsēta pie upes“, vēl dažus pilsētā sagla-
bājušos logus ar senatnīgajiem skaistajiem logu rāmjiem un
Aļošu – pieminekli padomju karavīriem. Pie pēdējā ielas lie-
venīša mūs pacienā ar tēju un saulespuķu sēkliņām, tautā
sauktām par „semuškām“. Gardi bezgala, bet mums jādodas
Gārsenes virzienā. Viena no Latvijas skaistākajām un ko-
lorītākajām pilsētiņām nu mums paliek aiz muguras. 

Pirmie kilometri paiet, virzoties pa grantētiem lauku ce-
ļiem, uz mirkli piestājot pie Latvijas un Lietuvas nacionā-
lajiem partizāniem veltītas piemiņas vietas. Kad kopš pār-
gājiena sākuma ir pagājusi vairāk nekā stunda, ieejam mežā
un pirmo reizi šķērsojam Dienvidsusēju. Tagad ceļš virzās
pa mežu, daļēji dublējot pirms Otrā pasaules kara izmantoto
ceļu Gārsene–Subate. Par kādreizējo dzīvi te liecina vietām
ceļa malā jau milzīgos kokos ieaugušās mūra ēku paliekas,
par tagadējo – medību tornis un  dzīvnieku barotava. Visu
laiku mums nākas iet pa pavisam nesen braukuša džipa slie-
dēm. Nav skaidrs, kāpēc mašīna tik dziļi mežā braukusi pa
stipri pielijušo ceļu. Tikai nonākot pie Melnupītes, saprotam,
ka kāds a/s „Latvijas valsts meži“ darbinieks ir sataisījis mums
pāriešanas vietu pār Melnupīti. Paldies! 

Ejot cauri cirsmai, ir iespēja apskatīt zivju ērgļa ligzdu,
ko tikai pirms pāris nedēļām, tīrot iešanai paredzēto taku,
atradām. Vēl pēc kilometra nokļūstam uz ceļa, kurš virzās
gar Dien vidsusēju kā Latvijas–Lie tuvas robežupi. Te gājē-
jus piesaista objekts, kurš tiek cītīgi fotografēts un par kuru
tiek arī plaši diskutēts gan mutiski, gan arī pārgājiena sā-
kumā izveidotajā „WhatsApp“ grupā. Tas ir lietuviešu ne-
legāli uztaisīts tiltiņš pār upi, lai pa taisnāko ceļu varētu nākt
uz Latviju lasīt ogas. Pēc gabaliņa šķērsojam vēl vienu ro-
bežupīti. Tā ir Gārsenes un Prodes pagastu robeža. 

Gārsenes teritorijā ap skatām divus vēsturiskus, no-
stāstiem un teikām apvītus objektus: Kurmišķu pilskalnu
un Bābu kalnu. No kļūstam vietā, par kuru mums, orga-
nizatoriem, pirms bija vislielākās bažas, bet beigās izrā-
dās, ka šī ir pārgājiena „odziņa“ – Dien vidsusējas šķērso-
šana pa daļēji dabiski izveidojušos aizsprostu. Visi gājēji
– cits sausām, cits basām kājām – veiksmīgi pārvar arī šo
šķērsli. Pēc pāris simts metriem izejam uz Indānu ceļa, un
tālumā jau redzams pirmā posma noslēguma galapunkts:
Gārsenes pils. Vēl tikai jāpaiet garām Sedli nieku un Dzērvju
mājām, pāri barona laikā celtam tiltiņam, šķērsojot Indānu
strautu. 

Esam pilī, kur mūs sagaida z/s „Rātes“ īpašnieces Vaļas
taisītā garšīgā biezputra, vienreizējie pīrādziņi un mūsdienās
neiztrūkstošā kafija. Pēc maltītes lielākā daļa dalībnieku
dodas uz mājām, bet izturīgākie pa Gārsenes takām – divu
Juru un viena Māra Brakovsku izveidoto kalnu riteņ-
braukšanas trasi, tālāk uz Sāra kalnu, tad caur Pāvulānu
grants karjeru gar „Kalnu“ mājām ejam uz Aknīsti, kur šo-
reiz pa tiltiem vēl divas reizes šķērsojam Dienvid susēju un
pie Aknīstes estrādes, neilgi pirms pulksten 19.00, pabei-
dzam pārgājienu Subate– Gārsenes pils–Aknīste. 2019. gada
Lielais pārgājiens ir beidzies! Lai dzīvo 2020. gada pārgājieni!

Šajā pārgājienā piedalījās 46 cilvēki. Ģeogrāfiski bija pār-
stāvēta Gārsene, Aknīste, Asare, Baltmuiža, Subate,
Naujene, Jēkabpils, Krustpils, Salaspils, Jum prava, Jūrmala,
Ķekava un diezgan plaši arī Rīga. Ie spējams, kādu piemir-
su. Visi 46 dalībnieki nogāja 18 km maršrutā Subate–Gārsenes
pils, tajā skaitā arī 9, 11 un 13 gadus veci bērni. Astoņi da-
lībnieki nogāja arī posmu līdz Aknīstei, viņu skaitā arī divas
dāmas un divi gājēji, kuru vecums sasniedzis cienījamos 65
gadus. Par kopā noieto attālumu gan domas dalījās, jo teh-
noloģijas rāda atšķirīgus skaitļus: 30,29 km un 33,00 km. Tāpēc
paliksim pie nekonkrēta cipara: vairāk par 30 km.

Un vēl mazliet par 2019. gada rīkotajiem pārgājieniem:
Gārsene–Dūņu tilts–Aknīste. Īpaši gājienu nereklamējot,
tajā piedalījās 21 cilvēks. Nereklamējāmies tāpēc, ka no
Dūņu tilta līdz Aknīstei braucām ar laivām, kur bija ie-
robežots vietu skaits. Daži vēlējās līdz Aknīstei doties ar
kājām. Secinājumi: Gārsenes takas un riteņbraukšanas tra-
se visskaistākā ir tieši vizbulīšu ziedēšanas laikā, un lai-
vot pa nelielo Dienvidsusēju ir ļoti interesanti. Pārgājiena
garums – 13 km ar kājām vai 10 km ar kājām un 3 km ar
laivām. Maršruts nav grūts, taču neliela fiziskā sagatavotība
nepieciešama. Divreiz jābrien pāri Dien vidsusējai, bet var
arī basām kājām. 

Nakts pārgājiens Gār senes/Subates robeža–Gār senes
pils–Sāra kalns. Pār gājiens tika organizēts īsākajā vasa-
ras naktī. Pirms pārgājiena noklausījāmies grupas „Laimas
muzykanti“ koncertu Aknīstes estrādē. Pēc tā ar autobu-
su devāmies uz iešanas sākumpunktu. Kopā nogājām ap-
tuveni 13 km. Saullēktu gan tajā rītā neredzējām, jo de-
besis bija apmākušās, taču tas nemazināja prieku par bū-
šanu dabā. Secinājumi: maršruts nakts iešanai ir labs, ne-
pieciešama gan neliela sagatavošanās (atstarojošās vestes
un lukturīši). Pieda lījās 31 persona.

Pārgājiens ar laivu braucienu uz Ilzenbergas muižu
Lietuvā. Vietu skaits laivās bija ierobežots, tādēļ vispirms
aicinājām cilvēkus, kuri bija mūs atbalstījuši, palīdzēju-
ši, piedalījušies talkās. Pēdējiem, kuri pieteicās, nācās pat
atteikt. Maršruts viegls, principā var iet arī ar mazākiem
bērniem, taču iešanas fani varētu justies nedaudz vīlušies.
Īsts svētdienas atpūtas brauciens ar gidu Ilzenbergas pilī,
ekoloģiskām pusdienām, ne daudz atspirdzinošiem dzē-
rieniem un labu kompāniju. Nogājām ap 7 km un 3 km no-
braucām ar laivām. Piedalījās 17 personas.

Beidzot rakstu lielu paldies visiem, kuri palīdzēja tam
visam notikt: Gārsenes pagasta pārvaldei par palīdzību taku
uzturēšanā un veidošanā, Uldim Linartam, Gārsenes
Brakovsku ģimenei, Subates kopienai, Lāsmai Prandei,
Jānim Dzimtajam par informatīvo atbalstu un visai vie-
tējās kopienas daļai, kura piedalījās talkās, pārgājienos un
atbalstīja morāli. 

Uz tikšanos Sēlijas dabā!
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No Bagātību līdz Kafejas salai pa Leišmalītes ceļu. 
Kā norunāts, pulksten deviņos, no baznīcas puses, pie

Aknīstes novada domes ēkas stāvošai pārgājienu dalībnie-
ku grupai, tuvojas Aknīstes novadpētniecības muzeja vadītāja
Līga. Tā man ir trešā reize, kad uzklausīšu stāstījumu par
Aknīsti, taču ir pilnīga pārliecība, ka tas būs kas jauns, jo
zināšanas par pilsētiņas vēsturi apvienojumā ar filologa iz-
glītību un iedzimtu runāšanas prasmi, Līgai ļautu stāstīt
kaut 24 stundas no vietas. Tradicionālais sasveicināšanās
jociņš arī šoreiz ir ne tas, kas iepriekšējā reizē, un raitā runa
liecina par to, ka Līga vismaz emocionāli ir labā formā.
Uzzinām, ka padomjlaiku pirmajos gados vietējie partijnieki
bija nolēmuši vēl nepabeigto baznīcu izmantot kluba (kul-
tūras nama) vajadzībām rīkojot komjauniešiem ballītes, taču
no Rīgas izsauktais atbildīgais darbinieks no draudzes pu-
ses ticis tik bagātīgi cienāts, ka beigu beigās sapratis, ka baz-
nīcai paredzētā ēka tomēr ir par slikta Staļina un Ļeņina
bērnu un mazbērnu deju vakariem. Tā Šņabis un
Uzkožamie, un otrādi, izglāba Aknīstes Svētā Ignācija Romas
katoļu baznīcu. Nepagājām ne desmit soļus, un atkal ap-
stājamies, šoreiz pie Aknīstes veselības un sociālās aprūpes
centra. Te agrāk bijusi slimnīca, taču vēl pirms tam, no ēkas
uzcelšanas līdz 1957.gadam, Aknīstes rajona partijas komiteja.

Kā kādreiz varējis atšķirt katoļu mājas no luterāņu mā-
jām, kur pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados taisīja zār-
kus, to apkalumus; kur atradās skola; kā ukraiņu pāris (sie-
va un vīrs) trīsdesmit gadus vēlāk divatā Aknīstes katlu
mājai mūrēja skursteni. To visu mēs uzzinājām, pirms no-
kļuvām pie Saltupju svētavota – kopš 13. gadsimta izmantota
avota,par ko liecina Upurakmens.

Pāri trošu tiltiņam šķērsojam Dienvidsusēju, pie
Vecmelderu dzirnavām mums pievienojas vēl trīs dalībnieki,
līdz ar to šajā pārgājienā dosies divdesmit viens gājējs.

Vecmelderu dzirnavas izveidotas deviņpadsmitā gadsimta
pirmajā pusē. Kā ūdensdzirnavas darbojušās līdz kolek-
tivizācijai, tad pārveidotas par dzirnavām, kuras darbina
elektrība un ieguvušas tiem laikiem atbilstošu, pompozu
nosaukumu: rūpniecības kombināts””Vecmelderu” dzir-
navas”. Tagad diemžēl palikušas tikai drupas un dzirna-
vu dīķis, kurš barojas tikai no tuvumā esošajiem avotiem.
Tieši avoti ir ievērojams apskates objekts, jo tas ir pēc ūdens
debeta (ūdens caurplūde laika vienībā) lielākā avotu gru-
pa Baltijā. Pa Sēlijas laukiem, mežiem dodamies uz Lielo
Aknīstes purvu. Par to ka Sēlijā dzīvnieku netrūkst, lie-
cina gan stirnu bariņš, gan mums priekšā izlecošais zaķis,
gan arī sastaptie mednieki. Tomēr pirms desmit dienām
ekspedīcijā redzētais briedis, šoreiz ir nolēmis nepozēt..

Lielajā Aknīstes purvā ir labi apskatāma daļa no kūd-
ras ieguves procesa. Redzam no zemes nesen izceltu kūd-
ru, milzīgus ar plēvi apvilktus apžāvētas kūdras krāvumus,
izlasīto koku un sakņu kaudzes, un, kā gūti pārvaramu ob-
jektu, izbaudām arī ap purvu izrakto grāvi ar stāvām lie-
tus piemērcētām, pie kājām līpošām, mālainām malām. Kad
šī pārgājiena fiziski grūtākais šķērslis ir pārvarēts, sākam
domāt par tējas dzeršanu pie Aknīstes “zāļu sievas” Ligitas
Elksnītes, dzīvojošas skanīgās mājās ar nosaukumu
“Vilkapurvi”. Pēc iešanas pa mežiem un purvu, pārmaiņus
gribās paieties arī pa zemes ceļiem, tāpēc nedaudz novir-
zāmies no iecerētā maršruta un nolemjam iet pa samērā
labi iebrauktu ceļu, kurš vēlāk pagriežas nedaudz citā vir-
zienā, un mēs no iecerētā mērķa sākam attālināties. Ceļš
nevienā kartē nav iezīmēts, tāpēc nezinām kur tas mūs iz-
vedīs. Nolemjam “šaut pa taisno” caur Vilkapurvu, kurš
kartē ir tikai dažas sīkas, zilas svītriņas un “trāpām des-
mitniekā”. Nepilnu kilometru nākas brist pa ūdeni līdz po-
tītēm, izbaudot visu Sēlijas mitro mežu un purvu burvību.
Jāsaka gan, ka slapjās kājas salst tikai tajā momentā, kad
brien pa ūdeni. Kad esi ticis nosacīti sausākā vietā, tad auk-
stais ūdens apavos ātri paliek silts .Nepatīkamāk ir pie-
smelt ūdens necaurlaidīgus pārgājiena apavus, tie ejot da-

ļēji apžūst. Vieglāk iet tiem, kuri uzvilkuši gumijas zāba-
kus. Tās ir dažas vērtīgas atziņas, kuras turpmāk sauk-
sim par pieredzi. Kaut gan, ja ejam kopā ar „Sēlijas laivas”,
tad ar slapjumiem ir jārēķinās. Pie Ligitas nokļūstam ap-
tuveni stundu vēlāk, kā paredzēts. Te mūs sagaida īstas
purva malā esošas Sēlijas lauku mājas ar viesmīlīgu sa-
imnieci, divu veidu zāļu tējām: vīgriežu, priežu čiekuru, egļu
sīrupiem, medu un medus kūku, iepriekšējā dienā salik-
tu (uzceltu) un vēl ne reizi nekurinātu pirti. Drīz Ligita sāks
uzņemt pirts meditācijas izsalkušos un izslāpušos.
Vairāk informācijas pie Ligitas Elksnītes. Ātri uzņemam
enerģiju ar sagādātajiem našķiem, izlejam ūdeni no apaviem,
izgriežam slapjās zeķes; daži laimīgie pārvelk sausus ap-
avus, nu laiks doties tālāk.

Slapjuma un meža pagaidām pietiek. Izmainām maršrutu
un slapja meža vietā izvēlamies iešanu pa apvidu, kura ai-
navu varētu nosaukt par viegli industriālu ar nelielu pa-
domju un Eiropas Savienības fondu finansējuma dotētu lau-
ku arhitektūras elementu mistrojumu: lauka vidū atrodošas
vientuļas sociālisma periodā celtas daudzdzīvokļu mājas
un fermas, kuras vietām papildinātas ar moderniem par
“Eiropas naudu” iegādātiem elementiem.

Tuvojas diennakts tumšā daļa, tāpēc pārvietošanās āt-
rums jāpalielina no 3km/h uz 4 km/h, jo vēl jāpaspēj “iz-
skriet” pa A/S “Latvijas Valsts meži” būvēto Paltupes ceļu,
kura kreisajā pusē atrodas saimnieciskie meži, bet laba-
jā dabas liegums ”Paltupes meži”, kura lielākā vērtība ir:”
melnalkšņu staignāji (35%). Konstatēti arī jaukti platlapju
meži, boreālie meži un pārmitri platlapju meži gar Paltupi;
lielas lakšu audzes.” No ceļa tomēr nenovirzāmies un me-
žos iekšā nebrienam, jo Elkšņos mūs gaida Jolantas
Kovnackas kafejas ražotne „Kafeja Alīda”, kurā līdz ar tum-
sas iestāšanos (kā plānots) arī nokļūstam. Pēc iepazīsti-
nāšanas ar kafejas ražotni un ražošanas procesu, tiekam
pacienāti ar siltu kafiju un citiem uz vietas taisītiem gar-
dumiem, no kuriem, pēc 28 km nosoļošanas, visgaršīgākā
šķita sātīgā Sēlijas maize ar sviestu un maltām kaņepēm.

Šis pārgājiens ir beidzies. Sākam gatavot nākošo, kurā
turpināsim iepazīstināt ar Sēlijas dabu, vēsturi, kultūru
un ražošanu nelielās saimniecībās. Tiekamies dabā!

Pārgājienu organizatoru komandas vārdā
Andris Zībergs
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Par ieguvumiem 2019.gadā
2019.gadā Aknīstes Novadpētniecības muzejs dāvinā-

jumos no esošajiem, bijušajiem Aknīstes un novada iedzī-
votājiem saņēma 495 priekšmetus (fotogrāfijas, dokumentus,
sadzīves priekšmetus). 

Paldies par sarunām, konsultācijām un dāvinātajiem
priekšmetiem – Anatolijam Timofejevam, Zigrīdai
Jasinevičai, Valijai Kancānei, Ritmai Šimkūnei, Nikam
Zlobinam, Agnesei Neijai, Artim Žagariņam, Sarmītei
Skrodei, Ilzei Ielejai, Aijai Voitiškei, Ziedonim Mežaraupam,
Ijai Ašakai, Sandrai Plikšai, Nellijai Svikšai, Madarai
Ozoliņai, Silvijai Jaujeniecei, Sanitai Kozuliņai, Betijai
Treinei, Valdim Kalnietim, Annai Zdūnei, Ingunai Jočai,
Pēterim Kārkliņam, Edītei Pulerei, Varim Resnim, Jānim
Rācenim, Jānim Kurklietim, Skaidrītei Medveckai, Aļgim
Paškonim, Andrim Resnim, Regīnai Gasūnei, Žubecku ģi-
menei, Dainai Miezānei, Ivetai Deksnei, Vijai Vāverei, Veltai
Skabei, Vinetai Jaujeniecei, Birutai Mazurevičai,
Normundam Mežaraupam, Mārītei Pērkonei, Mētrai Arntei,
Jānim Ķipānam, Ernai Kakstānei, Jevģēnijam Levinam,
Janinai Lužienei, Ausmai Bērziņai un visiem, kuri nejaušās
sarunās izteikuši faktus, kas ļauj jo pilnīgāk ieraudzīt
Aknīstes vēsturi.

Pateicība Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēkai par sa-
darbību un Aknīstes ev.lut. draudzei par atsaucību un ne-
mitīgu palīdzību aktīvajā tūrisma sezonas laikā! 

Informēju, ka daļu no Aknīstes Novadpētniecības mu-
zeja krājuma iespējams apskatīties Nacionālā muzeju krā-
juma kopkataloga vietnē www.nmkk.lv – šeit līdz
2020.gadam ir iekļauts 541 priekšmets (redzams īss tā ap-
raksts un foto).  

Aknīstes Novadpētniecības muzejā tiek turpināta vei-
dot bibliotēka, kurā pieejama literatūra par kultūrvēstu-
ri, tradīcijām, amatniecību, enciklopēdiskā literatūra utt.
Visas grāmatas ir lasāmas uz vietas, uz mājām netiek iz-
dotas. Pieejamo grāmatu saraksts redzams digitālajā bib-
liotēku katalogā ALISE.

Lai vērtīgiem ieguvumiem bagāts Jaunais 2020.gads!

Līga Jaujeniece,
Aknīstes Novadpētniecības muzeja vadītāja

Šaursliežu dzelzceļa lokomotīve un vagoni stacijā
“Dominieki”

Dāvinājis Varis Resnis, fotogrāfija iekļauta muzeja pa-
matkrājumā ar Inv.Nr. AKM 1863

Aknīstes katoļu baznīcas Iesvētīšanas 
(Konsekrācijas) dienā 1948.gadā  

(kad baznīcai vēl nav iestikloti logi)
Baznīcu iesvētīja bīskaps Pēteris Strods (1892 – 1960)

Dāvināja Anna Zdūne, fotogrāfija iekļauta muzeja 
pamatkrājumā ar Inv.Nr. AKM 1832 

2019. gada decembrī jau trešo gadu
Kandavā notika Latvijas jauno vokā-
listu akadēmiskās un estrādes dzie-
dāšanas konkurss „GAISMAS DZIES-
MAS KANDAVĀ 2019”. Šogad kon-
kursā piedalījās 54 dalībnieki no 14
Latvijas novadiem. 

15.decembrī uzstājās visi dziedātā-
ji no 5-iem līdz 19 gadiem, kuri dzie-
dāja kā solisti, dueti, trio, kvarteti - gan

akadēmiskajā, gan estrādes žanrā.
Dalībnieki bija sabraukuši no visas
Latvijas- no Ādažiem, Talsiem, Rīgas,
Tukuma, Siguldas, Ķekavas, Skrundas,
Jūrmalas, Carnikavas, Mērsraga,
Ventspils, Liepājas, Ikšķiles un
Aknīstes. 

Konkursa žūrijā dalībniekus vērtē-
ja Uģis Roze - dziedātājs un vokālais
pedagogs, Daiga Rūtenberga- kompo-

LATVIJAS BĒRNU UN JAUNIEŠU
JAUNO VOKĀLISTU KONKURSS

„GAISMAS DZIESMAS KANDAVĀ”
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niste, vairāku dziesmu grāmatu autore,
pianiste, mūzikas pedagoģe Talsu un
Dundagas mūzikas skolā, Gints
Birkenšteins - Kandavas Mūzikas sko-
las skolotājs, Kandavas himnas autors,
ilggadējs bērnu un jauniešu popgru-
pas vadītājs, Elvijs Gruzītis - grupas
“No Bondaries” solists, mūziķis. Žū-
rija visus dalībniekus vērtēja pēc pun-
ktu sistēmas ņemot vērā kritērijus- re-
pertuāra izvēle atbilstoša vecumam,
skatuviskais sniegums un tēls, teh-
niskais izpildījums, intonācija un vo-

kālā prasme un priekšnesuma māk-
slinieciskā kvalitāte - radošā pieeja.
Maksimāli katrs dalībnieks no viena
žūrijas komisijas pārstāvja varēja ie-
gūt 40 punktus. Žūrija lēma, ka šogad
3. vietu iegūs dalībnieki, kuri sa-
snieguši 130 punk tus no maksimāli
160 punktiem, 2. vietu iegūs dalīb-
nieki, kuri sasnieguši 135 punktu skai-
tu, bet 1. vietu, ja iegūti 140 punkti.
Maksimāli iegūtais punktu skaits bija
144 punkti, kurš saņēma Grand prix
titulu. 

26.decembrī - Otrajos Ziemassvētkos
Kandavas kultūras namā notika
Laureātu koncerts - apbalvošana, kur
skatītājiem bija uzdevums noteikt savu
Skatītāju simpātiju un baudīt svētku
koncertu. 

Aknīstes novadu pārstāvēja Aknīstes
BJC popgrupas dalībniece Inguna Ži-
gure, kura konkursā ieguva trešās pa-
kāpes laureāta diplomu. Jaunieti
Konkursam sagatavoja vokālais pe-
dagogs Madara Ozoliņa.   

1. 100 LABI PADOMI
2. AVENE
3. BRĪVĀ DAUGAVA
4. IEVA
5. IEVAS DĀRZS
6. IEVAS STĀSTI
7. IEVAS VESELĪBA
8. ILUSTRĒTĀ JUNIORIEM
9. ILUSTRĒTĀ PASAULES VĒSTURE
10. KLUBS

11. LAUKU AVĪZES TEMATISKĀ
AVĪZE
12. LAUKU LAPA
13. MĀJAS VIESIS
14. NEZINĀMĀ KARA VĒSTURE
15. NEZINĀMĀ VĒSTURE
16. PLANĒTAS NOSLĒPUMI
17. PRAKTISKAIS LATVIETIS
18. PRIVĀTĀ DZĪVE
19. VAKARA ROMĀNS

GĀRSENES PAGASTA BIBLIOTĒKĀ
2020. GADAM ABONĒTIE 

PRESES IZDEVUMI

Gaišs cilvēks savā vietā!
Šajā, medicīnas darbiniekiem smagajā un no valsts puses visas veselības nozares tik ne-

novērtētajā laikā vēlos izteikt lielu pateicību E. Gulbja laboratorijas Aknīstes filiāles la-
borantei Henrietei Kokinai. 

Mediķu darbs nav tikai profesija, tā ir misija, kuru laborante pilda ar lielu atbildību. Henriete
Kokina ir savs cilvēks Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centra gaiteņos, kabinetos
un palātās. Ārstiem nereti trūkst laika un varbūt arī vēlmes vienkārši pasmaidīt, apru-
nāties vai nomierināties satrauktu pacientu, savukārt Henriete Kokina to uzskata par ie-
rastu un nepieciešamu ikdienas sastāvdaļu. Tā rezultātā apmeklētāji sāk justies labāk un
drošāk. Paldies par sapratni, iejūtību un  profesionalitāti! Lai vairāk tādu darbinieku!

Vēlot visam iestādes kolektīvam spēku un izturību svarīgajā ikdienas darbā I. Blešķe.

Pateicība
13.decembris- mēs Gārsenes, Asares

un Aknīstes seniori  esam pulcējušies
uz pensionāru balli. Mūs pārņēma at-
brīvotības un ar svētlaimi saistošais
spēks. Laiks aizritēja nemanot, jaut-
ri. Īpašs paldies Kristianai par iegul-
dīto darbu pasākuma īstenošanā. Tās
bija mīklas, kas neļāva mums garlai-
koties. Gan par kafiju un uzkodām.
Liels paldies Andai, Jānim ,Olgai,
Kristianai par laba vēlējumiem.
Paldies ansamblim “Krelles” no
Naukšēniem par skaistajām dzies-
mām, kas mums ļāva izlocīt kājas un
izmēģināt balsis.

Paldies Jānim, kas mums ļāva iz-
teikties un iepriecināja ar mazām dā-
vaniņām. 

Liels paldies šoferīšiem, kas mūs vi-
zināja pa mājām. 

Saka, ka vecie cilvēki ir kā rudens
lapa, kas no vēja traukta un tā neglīta
dubļaina top, bet tā nav. Šāds pasā-
kums ir ļoti vajadzīgs, jo izbrīvē no
vientulības, rūpestiem un slimībām
kaut uz īsu brīdi. 

Protams, kas mums sagādāja šo jau-
ko pasākumu, jāsaka liels paldies rī-
kotājiem. 

Lidija “Kraujās”
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PAR MOBILĀ MAMOGRĀFA
IZBRAUKUMU

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” valsts apmaksātās programmas ietvaros
veic mobilā mamogrāfa izmeklējumus.

Mobilais digitālais mamogrāfs ir īpaši aprīkots autobuss, kura pieejamība
izbraukumos atvieglo iedzīvotājiem iespēju saņemt augstvērtīgu mamogrāfi-
jas izmeklējumu dzīvesvietas tuvumā.

Piedāvājam šādus mamogrāfijas izmeklējumus:
1. Valsts krūšu dziedzeru audzēja skrīninga ietvaros sievietēm ar speciā-

lām Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstulēm - izmeklējumu veic BEZ
MAKSAS.

2. Diagnostiskais izmeklējums ar ārsta nosūtījumu (jāmaksā pacienta ie-
maksa - EUR 3,00).

Veicam izmeklējumus bez iepriekšējā pieraksta!
Mobilā mamogrāfa izbraukums Aknīstē notiks 2020. gada 8. februārī.
Atrašanās vieta:
Veselības un sociālās aprūpes centrs, Skolas iela 9, Aknīste,
no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.30.
Tālrunis uzziņām: 26458044.

Šī diena lai Tev 
skaistāka par citām,

Šī diena tikai reizi gadā aust,
Lai pietiek spēka katram dzīves rītam,

Lai katrs rīts kā skaisti 
ziedi plaukst.

Zita!
Mīļi sveicam Tevi 
skaistajā jubilejā!

PII “Bitīte” kolektīvs

Lai tiktu ievērots Dzīvnieku aiz-
sardzības likums (01.01.2000.), LR
MK noteikumi Nr.266 “Labturības
prasības mājas (istabas) dzīvnie-
ku turēšanai, tirdzniecībai un de-
monstrēšanai publiskās izstā-
dēs, kā arī suņa apmācība” un
Aknīstes novada pašvaldības
Saistošie noteikumi Nr.6./2017
“Mājdzīvnieku turēšanas notei-
kumi Aknīstes novadā”,

Aknīstes novada pašvaldība at-
bilstoši Veterinārmedicīnas liku-
ma (01.07.2001.) prasībām, ar
mērķi samazināt klaiņojošo un
bezsaimnieka mājdzīvnieku pa-
vairošanos pagastu teritorijās, or-
ganizē 

BEZMAKSAS
mājdzīvnieku (runču) sterilizā-

cijas akciju :
l 03.02.2020. 10:00 -12:00

Ancenes pagasts, “Spodras”,

l 10.02.2020. 10:00- 12:00
Asares pagasts, “Vecmuiža”,

l 17.02.2020.- 10:00- 12:00
Gārsenes pagasts, “Gāršas”,

l 24.02.2020. 10:00-12:00
Aknīste, Pasta iela 4.,vetārstes
V. Kancānes praksē.

“Krauju” iedzīvotājiem lūgums
savus mājdzīvniekus (runčus) vest
uz Gārsenes pagasta “Gāršām”
17.02.2020.

Ceram uz novada iedzīvotāju
atbalstu!
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Cilvēkam īss ir šīs zemes ceļš,
Kur tas beidzas, tur sākas
Nekas...
Smagi tas plecos japaceļ.

(D. Avotiņa)

Patiesa līdzjūtība
Leongīnam Svikšam, 

brāli 
mūžības ceļā pavadot.

Mednieku kolektīvs “Aknīste”

Laiks apstājas ar skarbu piesitienu 
Nav nākotnes, ir tikai vēju balss. 
Un kādai mīļai, labai sirdij 
Nekad vairs nesāpēs, ne arī sals.

(N. Dzirkale)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Leongīnam Svikšam 

brāli zaudējot.

Aknīstes PII ,,Bitīte“ kolektīvs

Tik daudz vēl nepateiktā no dzīvē
izjustā,
Tik daudz vel nepaveiktā no mūžā
cerētā.

(V. Kokle – Līviņa)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
tuviniekiem

Jāni Ancānu mūžības 
ceļā pavadot.

Bijušie klasesbiedri Rubeņu skolā

Es aizeju un tomēr palieku -
Gan baltā saulē, gan zilā jūrā

Gan šalcošā vējā -
es esmu pie jums.

(Ā. Elksne)

Izsakām dziļu līdzjūtību
Kārlim Griškam vectētiņu 

mūžībā pavadot

Aknīstes amatierteātris
Mēs klusējot paliekam...

Vēji šalko un mierina mūs,
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Ir, bija un vienmēr tava tik būs.

(N.Dzirkale)

Izsakām līdzjūtību 
Leonīgam Svikšas 

brāli traģiski zaudējot.

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