
Aknīstes novada
vēstis

Nr. 9                                                                                    2020. gada SEPTEMBRIS

novada
vēstis

2020.gada 1.septembrī mācības Aknīstes vidusskolā uzsāka 19 skolēni

Aknīstes novada domes sēdes 23.09.2020. lēmumi
Ø Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbu-

džeta 2020.gada janvāra – augusta ieņēmumus – EUR
2308742.95 un izdevumus – EUR 1935537.36.

Ø Noteikt amata likmes algu no 01.09.2020. Aknīstes
vidusskolas sociālajam pedagogam, pirmskolas izglītības
iestādes “Bitīte” pirmskolas izglītības skolotājiem, interešu
izglītības skolotājam – EUR 790.00.

Ø Noteikt amata slodzi pirmsskolas izglītības iestādes
“Bitīte” amata vienībai “Logopēds” no 0,36 uz 0,33 un ama-
ta likmes algu – EUR 790.00 no 01.09.2020.

Ø Noteikt amata slodzi pirmsskolas izglītības iestādes
“Bitīte” amata vienībai “Pirmsskolas izglītības skolotājs 5-
6 gad. bērniem” no 0,87 uz 1,04 un amata likmes algu –
EUR 790.00 no 01.09.2020.

Ø Noteikt amata likmes algu no 01.09.2020. Aknīstes Bērnu
un jauniešu centra interešu izglītības skolotājam – EUR 790.00.

Ø Noteikt amata likmes algu no 01.09.2020. Aknīstes
Bērnu un jauniešu centra direktorei, pirmskolas izglītības
iestādes “Bitīte” vadītājai  – EUR 1056.00.

Ø Noteikt amata algu no 01.09.2020. pirmskolas izglī-
tības iestādes “Bitīte” metodiķei  - EUR 874.00.

Ø Palielināt iestādes “Aknīstes Bērnu un jauniešu centrs”
amata vienībai “Apkopēja Jēkabpils Mākslas skolas Aknīstes
filiālē” amata slodzi no 0,2 uz 0,4 no 01.10.2020.

Ø Apstiprināt izdevumu tāmi vienam izglītojamajam
Aknīstes novada izglītības iestādēs no 01.09.2020. –
31.12.2020:

- Aknīstes vidusskolā – EUR 72.76;
- pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte” – EUR 237.52. 
Ø Noteikt Aknīstes vidusskolas direktorei mēneša dar-

ba algu no 01.09.2020. līdz 31.12.2020. – EUR 1500.00.
Ø Apstiprināt 2020.gada 8.septembra izsoles rezultātu

par kustamā īpašuma - meža cirsmas “Meži”, Aknīstes pa-
gastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56250010101, kadastra
apzīmējums 56250080106, 4.kvartāla 12.nogabals 1,12 ha
platībā (kailcirte), izcērtamās koksnes krāja 410,89  m3,
izsoles uzvarētāju, kurš ir nosolījis augstāko cenu, kas sa-
stāda EUR 13851.00.
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Ø Apstiprināt 2020.gada 8.septembra izsoles rezultātu
par kustamā īpašuma - meža cirsmas “Meži”, Aknīstes pa-
gastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56250010101, kadastra
apzīmējums 56250080106, 4.kvartāla 14.nogabals 0,83 ha
platībā (kailcirte), izcērtamās koksnes krāja 289,97  m3,
izsoles uzvarētāju, kurš ir nosolījis augstāko cenu, kas sa-
stāda EUR 10 812.00.

Ø Apstiprināt 2020.gada 8.septembra izsoles rezultātu
par kustamā īpašuma - meža cirsmas “Meži”, Aknīstes pa-
gastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56250010101, kadastra
apzīmējums 56250080106, 4.kvartāla 15.nogabals 0,76 ha
platībā (kailcirte), izcērtamās koksnes krāja 98,91  m3, iz-
soles uzvarētāju, kurš ir nosolījis augstāko cenu, kas sa-
stāda EUR 1802.00.

Ø Apstiprināt 2020.gada 8.septembra izsoles rezultātu
par kustamā īpašuma - meža cirsmas “Meži”, Aknīstes pa-
gastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56250010101, kadastra
apzīmējums 56250010101, 1.kvartāla 1., 2., 9.nogabals 2,79
ha platībā (kailcirte), izcērtamās koksnes krāja 771,03  m3,
izsoles uzvarētāju, kurš ir nosolījis augstāko cenu, kas sa-
stāda EUR 24 925.00.

Ø vvvApstiprināt 2020.gada 8.septembra izsoles rezul-
tātu par kustamā īpašuma - meža cirsmas “Meži”, Aknīstes
pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56250010101, ka-
dastra apzīmējums 56250010101, 1.kvartāla 10., 18., 19.no-
gabals 1,89 ha platībā (kailcirte), izcērtamās koksnes krā-
ja 491,42  m3, izsoles uzvarētāju, kurš ir nosolījis augstā-
ko cenu, kas sastāda EUR 16 404.00.

Ø Piešķirt līdzfinansējumu EUR 200.00 apmērā bied-
rībai “Sansusī”, reģ.Nr.40008210649, projekta “Sansusī so-
ciāli atbildīgas mākslas rezidence” īstenošanai no līdzek-
ļiem neparedzētiem izdevumiem.

Ø Piešķirt līdzekļus Jēkabpils Mākslas skolas Aknīstes
filiālei EUR 800.00 mēbeļu iegādei, EUR 4000.00 sešu da-
toru iegādei ar programmām Corel Draw, EUR 200.00 ap-
gaismojumam, EUR 8331.65 tualetes telpas remontam no
līdzekļiem par cirsmu atsavināšanu.

Ø Piešķirt EUR 1929.00 kāpņu izgatavošanai (nogāzē
uz “Četru vēju kalniņu”) Aknīstē no dabas resursu nodokļa
līdzekļiem.

ØPiešķirt EUR 2381.47 grāvja izbūvei Ulasu ielā, Aknīstē,
no Aknīstes ceļu un ielu fonda līdzekļiem.

Ø Atļaut 1 personai atsavināt Aknīstes novada pašval-
dībai piederošu nekustamo īpašumu (dzīvokli) “Kraujas 3”-
5, Kraujas, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, kadastra
Nr.56629007926, ar kopējo platību 58,0 m2 platībā, kā arī
pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 580/11702 do-
mājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes.
Atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR
2180.00. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pār-
došana par brīvu cenu.

Ø Atsavināt meža cirsmu pašvaldības īpašumā
“Pāvulānu karjers”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novadā, ka-
dastra Nr.56250070182, kadastra apzīmējums 56250070182,
1.kvartāla 2.,3.nogabals 0,93 ha platībā (kailcirte), pārdodot
to izsolē. Noteikt, ka atsavināmā īpašuma nosacītā cena
ir EUR 2325.00. Īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana
izsolē ar augšupejošu soli. Apstiprināt Aknīstes novada pa-
švaldības kustamā īpašuma – meža cirsmas “Pāvulānu kar-
jers”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56250070182, kadastra apzīmējums 56250070182,
1.kvartāla 2.,3.nogabalu atsavināšanas izsoles noteikumus
Nr.18/2020. (pielikumā) Uzdot pašvaldības mantas atsa-
vināšanas komisijai organizēt izsoli.

Ø Atsavināt meža cirsmu pašvaldības īpašumā
“Pāvulānu karjers”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, ka-
dastra Nr.56250070182, kadastra apzīmējums 56250070182,
1.kvartāla 9.,11.nogabals 1,28 ha platībā (kailcirte), pār-
dodot to izsolē. Noteikt, ka atsavināmā īpašuma nosacītā

cena  ir EUR 4572.00. Īpašuma atsavināšanas veids ir pār-
došana izsolē ar augšupejošu soli. Apstiprināt Aknīstes no-
vada pašvaldības kustamā īpašuma – meža cirsmas
“Pāvulānu karjers”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, ka-
dastra Nr.56250070182, kadastra apzīmējums 56250070182,
1.kvartāla 9.,11.nogabalu atsavināšanas izsoles noteiku-
mus Nr.19/2020. (pielikumā) Uzdot pašvaldības mantas at-
savināšanas komisijai organizēt izsoli.

Ø Atsavināt meža cirsmu pašvaldības īpašumā
“Pagasta meži”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, ka-
dastra Nr.56620030198, kadastra apzīmējums 56620030194,
2.kvartāla 1.,2.nogabals un kadastra apzīmējums
56620050080, 5.kvartāla 6., 13., 14.nogabals 2,75 ha pla-
tībā (kailcirte), pārdodot to izsolē. Noteikt, ka atsavināmā
īpašuma nosacītā cena  ir EUR 22 172.00. Īpašuma atsa-
vināšanas veids ir pārdošana izsolē ar augšupejošu soli.
Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības kustamā īpašu-
ma – meža cirsmas “Pagasta meži”, Gārsenes pagastā,
Aknīstes novadā, kadastra Nr.56620030198, kadastra ap-
zīmējums 56620030194, 2.kvartāla 1.,2.nogabals un kadastra
apzīmējums 56620050080, 5.kvartāla 6., 13., 14.nogabals,
2,75 ha platībā atsavināšanas izsoles noteikumus
Nr.20/2020. (pielikumā) Uzdot pašvaldības mantas atsa-
vināšanas komisijai organizēt izsoli.

Ø Atsavināt meža cirsmu pašvaldības īpašumā
“Pagasta meži”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, ka-
dastra Nr.56620030198, kadastra apzīmējums 56620030191,
3.kvartāla 3.nogabals 2,4 ha platībā (kailcirte), pārdodot
to izsolē. Noteikt, ka atsavināmā īpašuma nosacītā cena
ir EUR 28 345.00. Īpašuma atsavināšanas veids ir pārdo-
šana izsolē ar augšupejošu soli. Apstiprināt Aknīstes no-
vada pašvaldības kustamā īpašuma – meža cirsmas “Pagasta
meži”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56620030198, kadastra apzīmējums 56620030191,
3.kvartāla 3.nogabala, 2,4 ha platībā, atsavināšanas izsoles
noteikumus Nr.21/2020. (pielikumā) Uzdot pašvaldības man-
tas atsavināšanas komisijai organizēt izsoli.

Ø Izbeigt noslēgto zemes nomas līgumu ar 1 personu par
zemes gabala, kadastra Nr.56050010043 – 0,2 ha platībā,
nomu, ar 2021.gada 1.janvāri.

Ø Sadalīt pašvaldībai piekrītošo zemes īpašumu Liepu
ielā 7A, Aknīstes pilsētā, kadastra Nr.56050010381, divos
zemes īpašumos:

- pirmais zemes gabals ar jaunu kadastra apzīmējumu
0.1100 ha platībā, ar jaunu nosaukumu Avotu iela 8A. Zemes
lietošanas mērķis 0502 – pagaidu atļautā zemes izmantošana
sakņu dārziem;

- paliekošais zemes gabals ar kadastra apzīmējumu
56050010381 - 0.8933 ha platībā, ar nosaukumu Liepu iela
7A. Zemes lietošanas mērķis 0502 – pagaidu atļautā ze-
mes izmantošana sakņu dārziem.

Zemes gabalu platības pēc uzmērīšanas var tikt preci-
zētas.

Ø Piešķirt 1 personai dzīvokli Augšzemes ielā 19 - 3,
Aknīstē, Aknīstes novadā, slēdzot dzīvojamās telpas īres
līgumu uz laiku līdz 31.12.2020.

Ø Piešķirt 1 personai dzīvokli “Kraujas 2”- 10, Kraujas,
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, slēdzot dzīvojamās tel-
pas īres līgumu uz laiku līdz 31.12.2020.

Ø Piešķirt 1 personai dzīvokli “Spodras” – 7, Ancenē,
Asares pagastā, Aknīstes novadā, slēdzot dzīvojamās tel-
pas īres līgumu uz laiku līdz 31.12.2020.

Ø Piešķirt 1 personai dzīvokli Skolas ielā 16 – 5, Aknīstē,
Aknīstes novadā, slēdzot dzīvojamās telpas īres līgumu uz
laiku līdz 31.12.2020.

Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz
31.10.2020., kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokli  “Spodras”
– 6, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā.

Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz
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30.11.2020., kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokli  “Spodras”
– 16, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā.

Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz
30.11.2020., kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokli
Augšzemes ielā 7 – 1, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz
30.11.2020., kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokli  “Spodras”-
12, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā.

Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz
31.01.2021., kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokli  “Kraujas
3”- 5, Kraujas, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā.

Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz
31.12.2020., kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokli  “Kraujas
3”- 2, Kraujas, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā.

Ø Nodot atsavināšanai Aknīstes novada pašvaldības ne-
kustamo īpašumu dzīvokli Nr.1, “Spīdolas”, Aknīstes pa-
gastā, Aknīstes novadā. Noteikt nekustamā īpašuma at-
savināšanas veidu – pārdošana izsolē. Uzdot pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijai uzsākt pašvaldības ne-
kustamā īpašuma - dzīvokļa “Spīdolas” – Nr.1, Aknīstes
pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanas procesu.

Ø Apstiprināt Interešu izglītības programmu izvērtēšanas

komisiju šādā sastāvā: Rainelda Muižniece – Izglītības pār-
valdes galvenā speciāliste izglītības jautājumos, Evija Ķiķēna
– Aknīstes Bērnu un jauniešu centra direktore, Gunta
Ozoliņa – Aknīstes vidusskolas direktora vietniece izglī-
tības jomā, Rima Bludze – PII “Bitīte” vadītāja, Lāsma
Prande – pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste.

Ø Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos notei-
kumus Nr.8/2020 „Grozījumi Aknīstes novada pašvaldības
2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Aknīstes
novada pašvaldības nolikums””. 

Ø Apstiprināt Aknīstes vidusskolas saimniecības pār-
zini Māri Rutkovski par norēķinu personu saimnieciska-
jiem darījumiem un rīcībai ar finanšu līdzekļiem Aknīstes
novada pašvaldībā.

Ø Piešķirt līdz EUR 3967.00 PII “Bitīte” jumta daļējam
remontam no PII “Bitīte” budžeta līdzekļiem.

Ø Anulēt ziņas par 2 personu deklarēto dzīves vietu.

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

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

Aknīstes novada domes 
pašvaldības kustamā īpašuma – meža cirsmas

“Pāvulānu karjers,” Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā,
kadastra Nr.56250070182, kadastra apzīmējums

56250070182, 1.kvartāla 2.,3.nogabals 0,93 ha platībā 
MEŽA CIRSMU IZSOLES NOTEIKUMI 

Nr. 18/2020

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 10.novembrī plkst.10:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības

mantas atsavināšanas komisija.
5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašums - meža cirsma

“Pāvulānu karjers,” Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā,
kadastra Nr.56250070182, kadastra apzīmējums
56250070182, 1.kvartāla 2.,3.nogabals 0,93 ha platībā
(kailcirte), izcērtamās koksnes krāja  155,63 m3.

6. Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 2 325.00
(divi tūkstoši trīs simti divdesmit pieci euro 00 centi).

6.1. Pašvaldība ir reģistrēta PVN maksātāju reģistrā.
7. Izsolāmā objekta izsoli sāk ar cirsmas “Pāvulānu

karjers,” Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, izsoles objekta
noteikto nosacīto cenu.

8. 7 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
100.00 (viens simts 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 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, izsoles objekts 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”
kontā Nr.LV82UNLA0009012130037, bankas kods
UNLALV2X. 

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

15. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta izsoles
objekta pirkuma maksā. 

16. Fiziskām vai juridiskām personām, kuras vēlas
piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 6.novembrim jāiesniedz
Aknīstes novada pašvaldībā vai elektroniski (ar drošu elek-
tronisko parakstu Elektronisko dokumentu likuma
izpratnē, e-pasts: akniste@akniste.lv) šādi dokumenti: 

16.1. Fiziskām personām: 
 rakstveida pieteikums dalībai cirsmu izsolē, kurā

norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīves
vietu, norādi uz kādas cirsmas izsoli piesakās;

 dokuments par drošības naudas iemaksu
(maksājuma uzdevumā norādot atsauci uz konkrēto izsoli
un cirsmām - datums un cirsmas izsoles nosaukums); 

 dokuments par reģistrācijas maksas samaksu. 
16.2. Juridiskām personām: 
 rakstveida pieteikums dalībai cirsmas izsolē, kurā

norāda, nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi,
norādi uz kādu cirsmu izsoli piesakās;

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

 apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) kopija 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. 
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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 kustamā

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

eksemplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms izsoles
sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem
un ka viņam nav par to pretenziju. 

22. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz
reģistrācijas numuru. 

23. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt izsoles
objektu dabā. Uzziņas pa tālr. 28685224. 

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

25. Uz izsoles reģistrācijas apliecības pamata tiek
izsniegta izsoles dalībnieka reģistrācijas kartīte, kuras
numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam
kārtas numuram. 

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

27. 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. 

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

29. 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 100.00.
Ja neviens no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu
nepārsola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto
augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. 

30. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena
objekts ir pārdots personai, kura 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. 

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

 juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas
numurs un nosolītā cena; 

 fiziskas personas: vārds, uzvārds, personas kods un
nosolītā cena. 

32. 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. 

33. 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 izsoles objektu

par viņa nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo
izsoles objektu pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vairāki
dalībnieki, izsoli nekavējoties atkārto no pirmspēdējās
augstākās cenas. 

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

35. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas
dalībnieks, kurš nosolījis izsoles objektu, saņem rēķinu
samaksas veikšanai. 

36. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma
slēgšanai. 

37. 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 objektu. Reģistrācijas nodeva un drošības
nauda attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā
gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu
izsoles objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles
dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu. 

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

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

40. 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.

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

42. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome
nākamajā domes sēdē pēc tam, kad saņemts bankas doku-
ments, kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto izsoles
objektu. 

43. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu,
pēc iemaksas veikšanas atsakās parakstīt pirkuma līgumu,
kurš sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta izsoles
noteikumiem, viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu.
Reģistrācijas nodeva un drošības nauda šādam dalībniekam
netiek atmaksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var
nerīkot, ja savu piekrišanu izsoles objekta pirkšanai par
savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo
augstāko cenu. 

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

45. Aknīstes novada pašvaldība nenodrošina ar
kokmateriālu pievešanas ceļiem.

46. Nosolītājam ir pienākums: 
46.1. pēc mežizstrādes darbu veikšanas ar pieņemšanas

- nodošanas aktu nodot Aknīstes novada pašvaldības
izpilddirektoram satīrītas (sakoptas) un no nozāģētiem
kokmateriāliem atbrīvotas (izvestas) cirsmas, kā arī satīrītu
kokmateriālu krautuves vietu;

46.2. pēc cirsmu izstrādes un izvešanas sakārtot cirsmām
piebraucamos ceļus atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ja
tam ir pamatojums un to pieprasa Izsoles komisijas
priekšsēdētājs; 

46.3. ievērot normatīvos aktus meža izstrādes jomā,
pirkuma līguma un izsoles noteikumu nosacījumus.

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

48. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles
noteikumiem un saņemt sīkāku informāciju par atsavināmo
izsoles objektu Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7,
Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2020.gada 28.septembra līdz
2020.gada 6.novembrim darbdienās no 8:00 līdz 12:00 un
no 12:30 līdz 17:00, piektdienās no 8:00 līdz 12:00 un no
12:30 līdz 14:30. Tālrunis uzziņām: 28685224. 

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

IZSOLES CIRSMU SARAKSTS
Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošo cirsmu

2020.gada 10.novembra izsole plkst.10:00

Sarakstu sagatavoja: 
Aknīstes novada pašvaldības juriskonsulte Antra Aldiņa

Aknīstes novada domes 
pašvaldības kustamā īpašuma – meža cirsmas

“Pāvulānu karjers,” Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā,
kadastra Nr.56250070182, kadastra apzīmējums

56250070182, 1.kvartāla 9.,11.nogabals 1,28 ha platībā 
MEŽA CIRSMU IZSOLES NOTEIKUMI Nr.19/2020

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 10.novembrī plkst.11:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības

mantas atsavināšanas komisija.
5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašums - meža cirsma

“Pāvulānu karjers,” Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā,
kadastra Nr.56250070182, kadastra apzīmējums
56250070182, 1.kvartāla 9.,11.nogabals 1,28 ha platībā
(kailcirte), izcērtamās koksnes krāja  230,65 m3.

6. Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 4 572.00
(četri tūkstoši pieci simti septiņdesmit divi euro 00
centi).

1.1. Pašvaldība ir reģistrēta PVN maksātāju reģistrā.
7. Izsolāmā objekta izsoli sāk ar cirsmas “Pāvulānu

karjers,” Aknīstes pagastā, 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
100.00 (viens simts 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 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, izsoles objekts 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”
kontā Nr.LV82UNLA0009012130037, bankas kods
UNLALV2X. 

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

15. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta izsoles
objekta pirkuma maksā. 

16. Fiziskām vai juridiskām personām, kuras vēlas
piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 6.novembrim jāiesniedz
Aknīstes novada pašvaldībā vai elektroniski (ar drošu elek-
tronisko parakstu Elektronisko dokumentu likuma
izpratnē, e-pasts: akniste@akniste.lv) šādi dokumenti: 

16.1. Fiziskām personām: 
 rakstveida pieteikums dalībai cirsmu izsolē, kurā

norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīves
vietu, norādi uz kādas cirsmas izsoli piesakās;

 dokuments par drošības naudas iemaksu
(maksājuma uzdevumā norādot atsauci uz konkrēto izsoli
un cirsmām - datums un cirsmas izsoles nosaukums); 

 dokuments par reģistrācijas maksas samaksu. 
16.2. Juridiskām personām: 
 rakstveida pieteikums dalībai cirsmas izsolē, kurā

norāda, nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi,
norādi uz kādu cirsmu izsoli piesakās;

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

 apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) kopija 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 kustamā

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

eksemplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms izsoles
sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem
un ka viņam nav par to pretenziju. 

p
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22. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz
reģistrācijas numuru. 

23. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt izsoles
objektu dabā. Uzziņas pa tālr. 28685224. 

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

25. Uz izsoles reģistrācijas apliecības pamata tiek
izsniegta izsoles dalībnieka reģistrācijas kartīte, kuras
numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam
kārtas numuram. 

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

27. 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. 

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

29. 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 100.00.
Ja neviens no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu
nepārsola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto
augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. 

30. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena
objekts ir pārdots personai, kura 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. 

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

 juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas
numurs un nosolītā cena; 

 fiziskas personas: vārds, uzvārds, personas kods un
nosolītā cena. 

32. 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. 

33. 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 izsoles objektu
par viņa nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo
izsoles objektu pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vairāki
dalībnieki, izsoli nekavējoties atkārto no pirmspēdējās
augstākās cenas. 

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

35. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas
dalībnieks, kurš nosolījis izsoles objektu, saņem rēķinu
samaksas veikšanai. 

36. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma
slēgšanai. 

37. 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 objektu. Reģistrācijas nodeva un
drošības nauda attiecīgajam dalībniekam netiek
atmaksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot,
ja savu piekrišanu izsoles objekta pirkšanai par savu
nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo
augstāko cenu. 

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

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

40. 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.

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

42. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome
nākamajā domes sēdē pēc tam, kad saņemts bankas doku-
ments, kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto izsoles
objektu. 

43. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu,
pēc iemaksas veikšanas atsakās parakstīt pirkuma līgumu,
kurš sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta izsoles
noteikumiem, viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu.
Reģistrācijas nodeva un drošības nauda šādam dalībniekam
netiek atmaksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var
nerīkot, ja savu piekrišanu izsoles objekta pirkšanai par
savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo
augstāko cenu. 

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

45. Aknīstes novada pašvaldība nenodrošina ar
kokmateriālu pievešanas ceļiem.

46. Nosolītājam ir pienākums: 
46.1. pēc mežizstrādes darbu veikšanas ar pieņemšanas

- nodošanas aktu nodot Aknīstes novada pašvaldības
izpilddirektoram satīrītas (sakoptas) un no nozāģētiem
kokmateriāliem atbrīvotas (izvestas) cirsmas, kā arī satīrītu
kokmateriālu krautuves vietu;

46.2. pēc cirsmu izstrādes un izvešanas sakārtot cirsmām
piebraucamos ceļus atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ja
tam ir pamatojums un to pieprasa Izsoles komisijas
priekšsēdētājs; 

46.3. ievērot normatīvos aktus meža izstrādes jomā,
pirkuma līguma un izsoles noteikumu nosacījumus.

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

48. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles
noteikumiem un saņemt sīkāku informāciju par atsavināmo
izsoles objektu Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7,
Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2020.gada 28.septembra līdz
2020.gada 6.novembrim darbdienās no 8:00 līdz 12:00 un
no 12:30 līdz 17:00, piektdienās no 8:00 līdz 12:00 un no
12:30 līdz 14:30. Tālrunis uzziņām: 28685224. 

49. Izsole notiks 2020.gada 10.novembrī plkst. 11:00,
Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste,
Aknīstes novadā, LV-5208.
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IZSOLES CIRSMU SARAKSTS
Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošo cirsmu

2020.gada 10.novembra izsole plkst.11:00

Sarakstu sagatavoja: 
Aknīstes novada pašvaldības juriskonsulte Antra Aldiņa

Aknīstes novada domes 
pašvaldības kustamā īpašuma – meža cirsmas

“Pagasta meži,” Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā,
kadastra Nr.56620030198, kadastra apzīmējums

56620030194, 2.kvartāla 1.,2.nogabals, un kadastra
apzīmējums 56620050080, 5.kvartāla

6.,13.,14.nogabals 2,75 ha platībā 
MEŽA CIRSMU IZSOLES NOTEIKUMI 

Nr. 20/2020

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 10.novembrī plkst.13:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības

mantas atsavināšanas komisija.
5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašums - meža cirsma

“Pagasta meži”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadas-
tra Nr.56620030198, kadastra apzīmējums 56620030194,
2.kvartāla 1.,2.nogabals, un kadastra apzīmējums
56620050080,  5.kvartāla 6.,13.,14.nogabals,  2,75 ha platībā
(kailcirte),  izcērtamās koksnes krāja  746,59 m3.

6. Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 22 172.00
(divdesmit divi tūkstoši viens simts septiņdesmit divi
euro 00 centi).

6.1. Pašvaldība ir reģistrēta PVN maksātāju reģistrā.
7. Izsolāmā objekta izsoli sāk ar cirsmas “Pagasta

meži”, Gārsenes pagastā, 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
100.00 (viens simts 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 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, izsoles objekts 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”
kontā Nr.LV82UNLA0009012130037, bankas kods
UNLALV2X. 

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

15. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta izsoles
objekta pirkuma maksā. 

16. Fiziskām vai juridiskām personām, kuras vēlas
piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 6.novembrim jāiesniedz
Aknīstes novada pašvaldībā vai elektroniski (ar drošu elek-
tronisko parakstu Elektronisko dokumentu likuma
izpratnē, e-pasts: akniste@akniste.lv) šādi dokumenti: 

16.1. Fiziskām personām: 
 rakstveida pieteikums dalībai cirsmu izsolē, kurā

norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīves
vietu, norādi uz kādas cirsmas izsoli piesakās;

 dokuments par drošības naudas iemaksu
(maksājuma uzdevumā norādot atsauci uz konkrēto izsoli
un cirsmām - datums un cirsmas izsoles nosaukums); 

 dokuments par reģistrācijas maksas samaksu. 
16.2. Juridiskām personām: 
 rakstveida pieteikums dalībai cirsmas izsolē, kurā

norāda, nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi,
norādi uz kādu cirsmu izsoli piesakās;

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

 apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) kopija 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 kustamā

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

eksemplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms izsoles
sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem
un ka viņam nav par to pretenziju. 

22. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz
reģistrācijas numuru. 

23. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt izsoles
objektu dabā. Uzziņas pa tālr. 28685224. 

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

25. Uz izsoles reģistrācijas apliecības pamata tiek
izsniegta izsoles dalībnieka reģistrācijas kartīte, kuras
numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam
kārtas numuram. 

p
pašuma 

nosaukums 
Kvart la 

Nr. 
Nogabala 

Nr. 
Cirsmas 
plat ba, 

ha 

Cirtes 
veids 

Izc rtamo 
koku sugu 

sast vs 

Likvid kr ja,
m3 

S kumcena
EUR 

P vul nu 
karjers, 

Akn stes 
pagasts, 
Akn stes 
novads 

1 9.,11 1,28 kailcirte Egle 
Priede 
B rzs 
Apse 

Baltalksnis 
Melnalksnis 

Ozols 

230,65 4572.00 
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26. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli
ierodas ne mazāk kā divi dalībnieki, kuri reģistrēti noteiktajā
kārtībā. 

27. 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. 

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

29. 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 100.00.
Ja neviens no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu
nepārsola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto
augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. 

30. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena
objekts ir pārdots personai, kura 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. 

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

 juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas
numurs un nosolītā cena; 

 fiziskas personas: vārds, uzvārds, personas kods un
nosolītā cena. 

32. 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. 

33. 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 izsoles objektu
par viņa nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo
izsoles objektu pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vairāki
dalībnieki, izsoli nekavējoties atkārto no pirmspēdējās
augstākās cenas. 

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

35. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas
dalībnieks, kurš nosolījis izsoles objektu, saņem rēķinu
samaksas veikšanai. 

36. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma
slēgšanai. 

37. 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 objektu. Reģistrācijas nodeva un drošības
nauda attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā
gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu
izsoles objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles
dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu. 

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

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

40. 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.

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

42. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome
nākamajā domes sēdē pēc tam, kad saņemts bankas doku-
ments, kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto izsoles
objektu. 

43. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, pēc
iemaksas veikšanas atsakās parakstīt pirkuma līgumu, kurš
sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta izsoles noteikumiem,
viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. Reģistrācijas nodeva
un drošības nauda šādam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā
gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu iz-
soles objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles
dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu. 

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

45. Aknīstes novada pašvaldība nenodrošina ar
kokmateriālu pievešanas ceļiem.

46. Nosolītājam ir pienākums: 
46.1. pēc mežizstrādes darbu veikšanas ar pieņemšanas

- nodošanas aktu nodot Aknīstes novada pašvaldības
izpilddirektoram satīrītas (sakoptas) un no nozāģētiem
kokmateriāliem atbrīvotas (izvestas) cirsmas, kā arī satīrītu
kokmateriālu krautuves vietu;

46.2. pēc cirsmu izstrādes un izvešanas sakārtot cirsmām
piebraucamos ceļus atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ja
tam ir pamatojums un to pieprasa Izsoles komisijas
priekšsēdētājs; 

46.3. ievērot normatīvos aktus meža izstrādes jomā,
pirkuma līguma un izsoles noteikumu nosacījumus.

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

48. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles
noteikumiem un saņemt sīkāku informāciju par atsavināmo
izsoles objektu Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7,
Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2020.gada 28.septembra līdz
2020.gada 6.novembrim darbdienās no 8:00 līdz 12:00 un
no 12:30 līdz 17:00, piektdienās no 8:00 līdz 12:00 un no
12:30 līdz 14:30. Tālrunis uzziņām: 28685224. 

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

IZSOLES CIRSMU SARAKSTS
Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošo cirsmu

2020.gada 10.novembra izsole plkst.13:00

Sarakstu sagatavoja: 
Aknīstes novada pašvaldības juriskonsulte Antra Aldiņa

p
pašuma 

nosaukums 
Kvart la 

Nr. 
Nogabala 

Nr. 
Cirsmas 
plat ba, 

ha 

Cirtes 
veids 

Izc rtamo 
koku sugu 

sast vs 

Likvid kr ja,
m3 
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EUR 
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meži, 

G rsenes 
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Akn stes 
novads 

2 1.,2  kailcirte Egle 
Priede 
B rzs 
Apse 

Baltalksnis 
Melnalksnis 

Ozols 

  

Pagasta 
meži, 

G rsenes 
pagasts, 
Akn stes 
novads 

5 6., 13., 14  kailcirte Egle 
Priede 
B rzs 
Apse 

Baltalksnis 
Melnalksnis 

Ozols 

  

Kop :   2,75   746,59 22 172.00 



9

Aknīstes novada domes 
pašvaldības kustamā īpašuma – meža cirsmas “Pagasta

meži,” Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56620030198, kadastra apzīmējums 56620030191,

3.kvartāla 3.nogabals 2,4 ha platībā 
MEŽA CIRSMU IZSOLES NOTEIKUMI

Nr. 21/2020

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 10.novembrī plkst. 14:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas

atsavināšanas komisija.
5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašums - meža cirsma

“Pagasta meži”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadas-
tra Nr.56620030198, kadastra apzīmējums 56620030191,
3.kvartāla 3.nogabals 2,4 ha platībā (kailcirte), izcērtamās
koksnes krāja  832,49 m3.

6. Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 28 345.00
(divdesmit astoņi tūkstoši trīs simti četrdesmit pieci
euro 00 centi).

7. Izsolāmā objekta izsoli sāk ar cirsmas “Pagasta
meži”, Gārsenes pagastā, 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
100.00 (viens simts 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 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, izsoles objekts 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”
kontā Nr.LV82UNLA0009012130037, bankas kods
UNLALV2X. 

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

15. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta izsoles
objekta pirkuma maksā. 

16. Fiziskām vai juridiskām personām, kuras vēlas
piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 6.novembrim jāiesniedz
Aknīstes novada pašvaldībā vai elektroniski (ar drošu elek-
tronisko parakstu Elektronisko dokumentu likuma

izpratnē, e-pasts: akniste@akniste.lv) šādi dokumenti: 
16.1. Fiziskām personām: 
 rakstveida pieteikums dalībai cirsmu izsolē, kurā

norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīves
vietu, norādi uz kādas cirsmas izsoli piesakās;

 dokuments par drošības naudas iemaksu
(maksājuma uzdevumā norādot atsauci uz konkrēto izsoli
un cirsmām - datums un cirsmas izsoles nosaukums); 

 dokuments par reģistrācijas maksas samaksu. 
16.2. Juridiskām personām: 
 rakstveida pieteikums dalībai cirsmas izsolē, kurā

norāda, nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi,
norādi uz kādu cirsmu izsoli piesakās;

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

 apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) kopija 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 kustamā

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

eksemplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms izsoles
sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem
un ka viņam nav par to pretenziju. 

22. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz
reģistrācijas numuru. 

23. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt izsoles
objektu dabā. Uzziņas pa tālr. 28685224. 

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

25. Uz izsoles reģistrācijas apliecības pamata tiek
izsniegta izsoles dalībnieka reģistrācijas kartīte, kuras
numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam
kārtas numuram. 

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

27. 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. 
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28. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles
dalībniekus apstiprināt gatavību piedalīties izsolē. 

29. 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 100.00.
Ja neviens no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu
nepārsola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto
augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. 

30. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā
piesitiena objekts ir pārdots personai, kura 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. 

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

 juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas
numurs un nosolītā cena; 

 fiziskas personas: vārds, uzvārds, personas kods
un nosolītā cena. 

32. 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. 

33. 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 izsoles
objektu par viņa nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par
atsavināmo izsoles objektu pirmspēdējo augstāko cenu
solījuši vairāki dalībnieki, izsoli nekavējoties atkārto no
pirmspēdējās augstākās cenas. 

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

35. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas
dalībnieks, kurš nosolījis izsoles objektu, saņem rēķinu
samaksas veikšanai. 

36. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma
slēgšanai. 

37. 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 objektu. Reģistrācijas nodeva un drošības
nauda attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā
gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu
izsoles objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles
dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu. 

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

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

40. 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.

41. Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc iz-
soles apstiprina Mantas atsavināšanas    komisija. 

42. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada
dome nākamajā domes sēdē pēc tam, kad saņemts bankas
dokuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto
izsoles objektu. 

43. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu,
pēc iemaksas veikšanas atsakās parakstīt pirkuma līgumu,
kurš sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta izsoles
noteikumiem, viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu.
Reģistrācijas nodeva un drošības nauda šādam
dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā gadījumā atkārtotu
izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu izsoles objekta
pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks,
kurš solījis nākamo augstāko cenu. 

44. Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods,
atkāpšanās no līguma u.tml.) par tā nepildīšanu. Pirkuma
līgums kustamā objekta nosolītājam jāparaksta 7 (septiņu)
dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

45. Aknīstes novada pašvaldība nenodrošina ar
kokmateriālu pievešanas ceļiem.

46. Nosolītājam ir pienākums: 
46.1. pēc mežizstrādes darbu veikšanas ar pieņemšanas

- nodošanas aktu nodot Aknīstes novada pašvaldības
izpilddirektoram satīrītas (sakoptas) un no nozāģētiem
kokmateriāliem atbrīvotas (izvestas) cirsmas, kā arī
satīrītu kokmateriālu krautuves vietu;

46.2. pēc cirsmu izstrādes un izvešanas sakārtot
cirsmām piebraucamos ceļus atbilstoši normatīvo aktu
prasībām, ja tam ir pamatojums un to pieprasa Izsoles
komisijas priekšsēdētājs; 

46.3. ievērot normatīvos aktus meža izstrādes jomā,
pirkuma līguma un izsoles noteikumu nosacījumus.

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

48. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles
noteikumiem un saņemt sīkāku informāciju par
atsavināmo izsoles objektu Aknīstes novada pašvaldībā,
Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2020.gada
28.septembra līdz 2020.gada 6.novembrim darbdienās no
8:00 līdz 12:00 un no 12:30 līdz 17:00, piektdienās no 8:00
līdz 12:00 un no 12:30 līdz 14:30. Tālrunis uzziņām:
28685224. 

49. Izsole notiks 2020.gada 10.novembrī plkst. 14:00,
Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7,
Aknīste, Aknīstes novadā, LV-5208.

IZSOLES CIRSMU SARAKSTS
Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošo cirsmu

2020.gada 10.novembra izsole plkst.14:00

Sarakstu sagatavoja: 
Aknīstes novada pašvaldības juriskonsulte  Antra Aldiņa

p
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Tikšanās ar zemkopības ministru
Piektdien, 25.septembrī Aknīstes novada Gārsenes kul-

tūras namā pulcējās apkātrtējo novadu zemnieki, uzņēmēji,
lai tiktos ar zemkobības ministru Kasparu Gerhardu un
uzzinātu par gaidāmajām izmaiņām nākamajā plānošanas
periodā. Tikšanās laikā Zemkopības ministrs un
Zemkopības ministrijas pārstāvji lauku uzņēmējiem pre-
zentēja nākamā plānošanas perioda Kopējās lauksaim-
niecības politikas (KLP) priekšlikumus, investīciju iespē-
jas mazajām un vidējām saimniecībām, potenciālajiem at-
balstiem mazo kooperatīvu veidošanā. Aktuāla tēma bija
tiešmaksājumi. Zemniekus interesēja, kādas būs izmaiņas,
kā tās ietekmēs lauksaimnieku darbu.

Prezentācijā tika skaidrots, ka lauku attīstības finan-
sējums 2021-2027. gadam pieaugs par 12%, salīdzinot ar
periodu 2014-2020.

Izmaiņas paredzamas arī maksājumos mazajiem lauk-
saimniekiem (MLS). 2022.-2027. gadā provizoriski mini-
mālais atbalsts plānots 500 €/saimn., bet maksimālais 1050
€/saimn.

Sēlijas novadu lauksaimnieki bija ieinteresēti aktuali-
tātēs, tāpēc viņiem bija daudz jautājumu par lauksaim-

niecības zemju apsaimniekošanu, bioloģisko saimniekošanu,
investīcijām un daudziem citiem tematiem. Pēc tikšanās
ministrs devās uz vairākām zemnieku saimniecībām.
Aknīstes novadā tika apmeklēta zemnieku saimniecī-
ba”Āmuri” Asares pagastā, kura specializējas aitkopībā.

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) ir uzsākusi 2020. gada
lauksaimniecības skaitīšanas datu vākšanas rudens pos-
mu. Informācija jāsniedz visām lauku saimniecībām, kas
nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu – apsaimnieko
lauksaimniecības zemi vai audzē lauksaimniecības dzīv-
niekus, vai uztur zemi labā lauksaimniecības un vides stā-
voklī neatkarīgi no tā, vai apsaimnieko īpašumā esošo zemi
vai nomā no citiem lauksaimniekiem un iegūst produkci-
ju gan pašpatēriņam, gan pārdošanai. Ar lauku saimnie-
cību sazināsies CSP intervētājs vai Latvijas Lauku kon-
sultāciju un izglītības centra lauku attīstības speciālists.

Zemkopības ministrija (ZM) informē par nākamā plā-
nošanas perioda KLP priekšlikumiem un izmaiņām tieš-
maksājumos, klimata pasākumiem un  investīcijām sa-
imniecībās. Atbalsts nākotnē tiks virzīts, ievērojot
Eiropas Zaļo kursu: samazināta AAL lietošana, sabalan-
sēta mēslošanas līdzekļu lietošana, uzlaboti dzīvnieku tu-
rēšanas un barošanas apstākļi, ūdens un augsnes kvali-
tātes uzlabošana u.c pasākumi. Pašlaik Eiropas Parlaments
vēl nav apstiprinājis budžetu 2021 – 2027. plānošanas pe-
riodam. 2021. gads būs pārejas periods, kad būs jaunais
finansējums, bet iepriekšējā perioda nosacījumi.

Provizoriskais platībmaksājumu pieteikums EPS 2021.ga-
dam būs pieejams jau no oktobra vidus. Jāievēro, ka, lai
saņemtu atbalstu: 1) platība jāapsaimnieko, 2) jābūt tie-
sīgam tajā saimniekot. 

LAD pirmās vienotā platībmaksājuma (VPM) avansa iz-
maksas veiks no 16. oktobra saimniecībām, kurām būs pa-
beigtas administratīvās pārbaudes vai bioloģiskās atbilstības
nosacījumu pārbaudes, tādēļ LAD aicina lauksaimniekus pār-
liecināties elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, vai ir snieg-
tas visas nepieciešamās atbildes LAD. Plānotā VPM likme šo-
gad ir lielāka nekā iepriekšējos gados – aptuveni 90 eiro par
hektāru (avansā 61,6 eiro). Bioloģiskās lauksaimniecības mak-
sājuma likme (atkarībā no audzētajiem kultūraugiem) pali-
kusi nemainīga – no 97 līdz 485 eiro par hektāru.

Jēkabpils KB 14.-16. oktobrī organizē mācības
“Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojo-
šās saimniecībās” ar iespēju noslēgumā kārtot eksāmenu
piena un gaļas pārraudzībā savā ganāmpulkā, kā arī celt
kvalifikāciju. Papildus informācija un pieteikšanās: tālr.
28361750

LLKC Jēkabpils KB uzņēmējdarbības konsultante
Anita Putka, t.26511269

Aktualitātes lauksaimniekiem

Pašvaldības apbalvojums – Atzinības
raksts Latvijas Republikas prokla-
mēšanas dienā var tikt piešķirts jeb-
kurai fiziskai personai un juridiskai
personai, kura šī Nolikuma noteikta-

jā kārtībā ieteikta apbalvojuma sa-
ņemšanai un par kuras apbalvošanu
pieņemts lēmums.

Atzinības rakstu pasniedz, lai iz-
teiktu atzinību fiziskām un juridis-
kām personām par personīgu, ne-
savtīgu ieguldījumu un nozīmīgiem
sasniegumiem novada attīstībā, kas
ietver:

2.1. pilsonisko aktivitāti;
2.2. novada tradīciju radīšanu un

kopšanu;

2.3. ieguldījumu novada izpētē un ap-
zināšanā;

2.4. novada kultūrvides kopšanu;
2.5. jaunu darbavietu radīšanu;
2.6. ieguldījumu novada attīstībā;
2.7. novada tēla veidošanu;
2.8. profesionālo meistarību;
2.9. ilggadīgu un panākumiem vai-

nagotu darbu Aknīstes novadā;
2.10. sabiedrisko, kultūras, izglītī-

bas, medicīnas un citu nozaru darbi-
nieku, sportistu un treneru ieguldīju-

AICINĀJUMS IZVIRZĪT KANDIDĀTUS
APBALVOŠANAI 18.NOVEMBRĪ
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mu Aknīstes novada popularizēšanā
Latvijā un ārvalstīs;

2.11. mūža ieguldījumu un īpašus no-
pelnus novadā;

2.12. varonību ekstremālās situāci-
jās.

3. Kopā ar Atzinības rakstu pasniedz
balvu.

4. Kandidātus apbalvošanai var ie-
teikt Domes deputāti, valsts un pa-
švaldības iestāžu vadītāji, reģistrētas
nevalstiskās organizācijas, profesio-
nālas asociācijas, privātpersonu gru-
pa (vismaz 10 cilvēki), par ieguldīju-
mu Aknīstes novada attīstībā.

5. Lēmumu par personu apbalvošanu
ar Atzinības rakstu pieņem Aknīstes
novada dome.

6. Atzinības rakstu paraksta Domes
priekšsēdētājs/-a, viņa vietnieks/-ce vai
Pašvaldības izpilddirektors/-e.

7. Atzinības rakstu pasniedz Domes
priekšsēdētājs/-a, viņa vietnieks/-ce,
Pašvaldības izpilddirektors/-e vai cita
Domes priekšsēdētāja/-as pilnvarota
persona.

8. Ierosinājumi apbalvošanai ie-
sniedzami pašvaldības kancelejā 1.ka-
binetā, Skolas ielā 7,
Aknīstē, līdz 2020. gada 20.oktobrim.

9. Ierosinājumā jānorāda:
9.1. apbalvošanai pieteiktās perso-

nas vārds, uzvārds, darbavieta un ie-
ņemamais amats (ja ir);

9.2. motivēts pamatojums par sa-

sniegumiem novada attīstībā per-
sonas apbalvošanai;

9.3. iesniedzēja vārds, uzvārds vai
organizācijas nosaukums.

10. Kandidātus apbalvošanai var ie-
teikt:

10.1. Domes deputāti – 1 kandidā-
tu,

10.2. reģistrētas nevalstiskās orga-
nizācijas – 1 kandidātu,

10.3. Valsts un pašvaldību iestādes,
kurās

nodarbināti līdz 20 darbinieki – 1
kandidātu;

nodarbināti no 21 līdz 50 darbinie-
ki – 2 kandidātus,

nodarbināti ir virs 50 darbinieki –
3 kandidātus.

Gārsenes pagasta pārvaldē
Vasara ir aizvadīta un klāt jau rudens. Gārsenes pagasta

pārvaldē darbi nestāv uz vietas, tiek pļauta zāle, kastas
lapas, un darīti citi saimnieciskie darbi.

Ar vietējo uzņēmēju palīdzību tika labiekārtota
Vecmuižas ezera pludmale. Pludmales teritorijā tika iz-
veidota vieta, kur novietot automašīnas un peldētava tika
attīrīta no ūdenszālēm.

Gārsenes Pils apkārtnes sakopšana rit pilnā sparā.
Krejotavas ēkas nojaukšanas darbi ir gandrīz beigušies.
Vecās, nodegušās ēkas vietā tiks izveidots laukums ar zā-
lāju. Ir uzsākti sakopšanas darbi arī pie gruvešiem pretī
Krejotavai, to vietā arī ir plānots atstāt sakārtotu lauku-
mu ar zālāju.

Gārsnes pagasta pārvalde izsaka pateicību SIA
„Platspīļi” un vietējam makšķerēšanas entuziastam
Pēterim Stalidzānam. Veiksmīgas sadarbības rezultātā starp
viņu un uzņēmuma vadību, Gati Ozoliņu un Jāni Gasūnu,
Gārsnes dzirnavu dīķī tika ielaisti apmēram 2000 karpu
mazuļi.

Pašvaldības dzīvoklim, mājā Lejasgāršas tiek veikts kos-
mētikais remonts. Līdz šim neapdzīvojams dzīvoklis tiks
pārvērst par mājām, kādam no novada iedzīvotājiem.

Rūpējoties par drošību apkures sezonas laikā, Gārsenes
pagastā viesojās skursteņslauķis. Lai apkures sezona no-
ritētu droši, tika iztīrīti skursteņi pagasta ēkām, un pār-
baudīts to tehniskais stāvoklis.

Oktobrī tiek plānots uzsākt remontdarbus Gārsenes pa-
gasta ceļam „Līvānu māju ceļš”, lai atjaunotu tā virskār-
tu, kura gadu gaitā ir nolietojusies. Kā arī oktobrī tiks pļau-
tas ceļmalas visiem pagasta ceļiem.

Gārsenes pagasta pārvaldes 
vadītājs Jānis Striks

Asares pagasta pārvaldē
Asares pagasta pārvaldē darbi rit ierasto gaitu. Tiek sa-

kārtota  pagasta teritorija – savākti nolūzušie koki, pļau-
ta zāle un darīti daudzi ikdienas darbi. 

Tuvojoties apkures sezonai Ancenes ciema katlu mājā
veikts kosmētiskais remonts. Septembrī Asares pagastā,
pašvaldībai piederošajos dzīvokļos tika iztīrīti dūmvadi. Daži
dūmvadi jau vairākus gadus ir sliktā stāvoklī un tiem ne-
pieciešams steidzams remonts. Noslēgts līgums ar SIA
“Anlok” par divu skursteņu pārmūrēšanu.

Uzsākot jauno apkures sezonu, vairākiem Asares pagasta
iedzīvotājiem ir parādi par iepriekšējo apkures sezonu. Aicinu
visus, kuriem ir parādi, steidzami samaksāt. 

Asares pagasta Emsiņu kapsētā  daudzu gadu garumā
bija izveidojusies kaudze ar nederīgajām kapu apmalēm
un soliņiem. Tā atradās kapsētā, tuvu  apbedījumu vietām,
radot neestētisku vidi. Šī izgāztuve ir savākta, bet lūgums
turpmāk, izmetot kapu apmales, vecos soliņus, būsim at-
bildīgi. Emsiņu kapsētā uzstādīti jauni soli. 

Asares kapličai top jauns interjers- jauni soli, svečturis
un postaments zārka novietošanai. 

Līdz novembra vidum Asares pagastā turpināsies pagasta
ceļu  malu sakopšana, no aizaugušajām ceļmalām novā-
cot kokus un krūmus.Tas dos iespēju uzņēmējiem  ērtāk
pārvietoties ar lauksaimniecības tehniku, kā arī uzlabos
ceļu stāvokli- ātrāk izžūs, neveidojot bedres. 

Aknīstes novada pašvaldībai jārūpējas pa savu mantu,
arī pašvaldībai piederošajiem ceļiem. Tomēr pēdējā laikā
arvien biežāk sastopami gadījumi, kad lauksaimnieki apar
ceļa nodalījuma joslu, kā rezultātā tiek bojāta ceļa kons-
trukcija. Ceļa nomales, uzbēruma nogāžu un grāvju aiz-
aršana samazina ceļa konstrukcijas kalpotspēju. Tāpēc ai-
cinu ievērot ceļu aizsargjoslu prasības, lai ikdienā varētu
pārvietoties pa labi uzturētiem ceļiem. 

Asares pagasta pārvaldes vadītāja p.i. Lāsma Prande
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Kam pieder krelles?
Kopš 1941.gada 18.jūlija ir pagāju-

ši 79 gadi – viena cilvēka vēl īsti ne-
nodzīvota mūža laiks. Tomēr varam jau
teikt, ka starp šodienu un pieminēto
datumu starpā stāv viena paaudze. Tas
ir pietiekošs laiks, lai spētu skaidrāk
izprast to, kas un kāpēc ir noticis. Un
kam nebija jānotiek.

Pirms 79 gadiem, vienā dienā –
18.jūlija rītā,  Aknīste tika pārvērsta
līdz nepazīšanai: tukšas mājas, pa-
mestas mantas, klusas ielas, ar dēļiem
aizsisti logi, durvis. Un labi redzams
uzraksts pie Aknīstes robežām, ka šī
vieta ir brīva no ebrejiem.

Averbohi, Beinerti, Belli, Berkoviči,
Bravarniki, Dimanti, Eidelmaņi, Geci,
Gordoni, Grīnmani, Haini, Joffes, Kaci,
Klāsi, Kogani, Kopeloviči, Kocini,
Krevno, Kromi, Kugeli, Kurlandi, Lati,
Lezeroviči, Levini, Levinsoni,
Margenieki, Markoviči, Matisoni,
Rozenbergi, Rozenkoviči, Rozentāli,
Zalegaleri, Sapožņiki, Šefteloviči, Šēri,
Segāli, Simanoviči, Skutelski,
Zlatokrilovi, Sluckini, Soni, Šrubišeki,
Tuboviči, Vitkovski….  

Augšminētie ir dzimtu uzvārdi. Pēc
šobrīd pieejamiem datiem tas bija 191
cilvēks, bet zināms, ka dati ir nepilnīgi.
Lēšams, ka kopā Aknīste zaudēja pusi
no tobrīd esošajiem 500 iedzīvotājiem.
Jāņem vērā, ka pirms mēneša – 14.jū-
nijā, pār Aknīsti bija pārvēlies depor-
tāciju vilnis, kas arī paņēma savu tie-
su no iedzīvotāju skaita (tomēr tas pa-
liek uz cita politiskā režīma sirdsap-
ziņas…). Kas šeit bija palicis?

Rohija Margenieks, Aknīstes ebreju
meitene ap 1935.gadu. 

Foto no Aknīstes Novadpētniecības
muzeja krājuma (Inv.Nr. AKM 226)

Jā, protams, Aknīstē, tāpat kā citās
vietās Latvijā, Eiropā, pēc holokausta
bija gan ebreju māju izlaupīšanas, gan
domstarpības kaimiņu starpā, kuram

tad tagad īsti piederēs nolaupītās sie-
na dakšas vai  naktsskapītis, vai krel-
les… Tomēr bija arī epizodes, kurās mā-
jas palika neskartas gadiem ilgi un ska-
nēja sarunas, ka notikušais ir liela, lie-
la kļūda.

Mazliet ieskatam -  “Pēc tās nošau-
šanas, tad visi metās uz tiem žīdu na-
miem. Un es arī tas biju…  Visi jau
domāja, ka tur nezin kas… atceros –
staigāja ar tādiem gariem iesmiem,
bakstīja viskautkur, meklēja vai kāds
dzīvs vēl nav palicis. Es, vienīgais ko
atradu, bija kvadrātiņš, ko es biju re-
dzējis, ka viņi lieto piesienot pie pie-
res, kad viņi kaut ko lasīja. Man kā
puikam interesēja, kas tajā kubiciņā
ir iekšā, es mājās atlauzu vaļā – tur
bija uz dzeltenas strēmelītes, papīra
vai ādas, ar viņu burtiem kaut kas sa-
rakstīts.”– izskanot šiem vārdiem, sa-
pratu, ka ir novēlies viens smags ak-
mens no sirdsapziņas, kas bija no-
spiesta gadiem ilgi, kaut arī tolaik ie-
gūtais bija tā laika zēna acīs tāds
nieks vien. Šīs sarunas noslēgumā
skanēja secinājums – “…tai politikai
vajadzēja uzkurināt to naidu pret eb-
rejiem, jo – ja plēšas, tad vieglāk val-
dīt…” – atmiņu teicēja vārds netiek
publiskots.

Jā, varam arī teikt, ka ebreju iznī-
cinātāju rindās bija arī pašu ļaudis, to-
mēr pretī likt faktus, cik daudzi
Aknīstes vīri slēpās, lai tikai viņus ne-
saņemtu šāvēju rindās. “Viņi gulēja,
piespiedušies pie Dingas dzirnavu sie-
nām, ausis aizspieduši, lai nedzirdētu
šaušanu turpat upes krastā… Viņi ne-
gribēja, ka viņus arī pieliek pie šāvē-
jiem…” – pēc Annas Mežaraupes (1926
– 2016) stāstītā.

Tas bija laiks, kas cilvēkiem prasī-
ja lielu gudrību, lai paliktu dzīva cil-
vēcība un skaidrs redzējums uz no-
tiekošo. Ne visiem gudrība piemita to-
laik, un arī mūsdienās vairāki stereo-
tipi un propogandas augļi ir tik dzīvi,
ka reti, bet joprojām pret ebreju tau-
tu vēršas dažādi izteicieni un secinā-
jumi. 

Uz lielā masu kapa malas Jaunās
ielās galā, Aknīstē, tika nostādīts pui-
ka – melniem matiem, tumšām acīm,
nobijies un jau it kā par kaut ko vai-
nīgs… Lielākā aknīstiešu daļa viņu
pazina pēc iesaukas “Vilmuks” – pa-
reizi Vilibalds Proscens. Viņš bija lat-
viešu puika, bet pēc skata bija iz-
skatījies līdzīgs ebreju puikam, ar eb-
reju bērniem bija kopā spēlējies, tam-
dēļ arī nošaujams…, uz viņu tēmējot,
viņš tika pazīts pēdējā brīdī un no-
vests no kapa malas nost… Tā viņa
paša stāstīto atceras viņa mazmeita
Marta Herca. 

Atmiņas no 1941.gada 19.jūlija agra
rīta par pēdējo Aknīstes ebreju, kurš
18.jūlijā bija paslēpies - “Tātad – es
redzēju, ka to Apku ved un viņš ir pie
šī Augšzemes un Dārza ielas krusto-
juma. Tad bija dzirdami vēl šāvieni
– laikam kāds bija dzīvs palicis vai
kā… Viņi apstājās. Apkam rokās bi-
jis maiss, atskanot šāvieniem, Apka
nolika maisu zemē, salika plaukstas
kopā un klanījās. Šaušana apklusa.
Pavadīja Apku viens vīrs zilā uzval-
kā, kājās zābaki, ar šauteni. Kad ša-
ušana apklusa, vedējs mudināja
Apku doties uz priekšu, tad Apka no-
lika savu nesamo zemē, piespieda ar
roku, aizgāja tālāk bez maisa. Pēc
kāda laika dzirdējām vienu šāvienu.
Mēs aizgājām uz Geriņa māju (taga-
dējā Smilšu iela 3), es vēl biju mazs,
tēvs mani pacēla, es redzēju, ka pus-
ceļā starp Augšzemes ielu un nošau-
šanas vietu piekalnē, gulēja Apka.” –
pēc Anatolija Timofejeva stāstītā
2019.gadā.

Aknīstē ebreju iznīcināšana noti-
ka divās vietās – Jaunās ielas galā,
kalna pakājē un aiz sabiedriskās pirts
(kura tolaik nebija uzcelta) Krasta
ielā, apmēram tagadējās autotrases
vietā. 

Vai kāds izglābās? Jā. – Viens no
Berkoviču ģimenes, skārdnieka
Soloveja ģimene, daļēji Hainu ģimene,
Mērija Marginiece. Vairāk līdz šim nav
zināms.

2020.gada 25.oktobrī plkst.15.00
Aknīstē, Jaunās ielas galā, kalna pa-
kājē tiks atklāts piemiņas akmens ho-
lokaustā bojāgājušajiem Aknīstes eb-
rejiem. Aicināti visi. Mēs staigājam tos
pašus ceļus, kur kādreiz staigāja viņi.
Mēs veram tās pašas namu durvis, ku-
ras eņģēs ielikuši ir viņi.

Pateicība visiem, kas jebkādā veidā
ir iesaistījušies piemiņas vietas tapšanā
– Aknīstes Mākslas skolas bērniem; pie-
augušajiem, ar kuriem ir meklēti ko-
pīgi risinājumi, īpaši akmeņkalim
Arturam Zeiļam (Rēzekne) un Aknīstes
ev.lut.draudzes vikāram Atim
Bambānam par garīgo klātbūtni un
daudzajiem darbiem iniciatīvas īste-
nošanā.

Līga Jaujeniece,
Aknīstes Novadpētniecības 

muzeja vadītāja
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2020.gada 31.augustā tika apstiprināti Aknīstes no-
vada pašvaldības iesniegtie priekšlikumi veselības vei-
cināšanas un slimību profilakses pasākumiem
2020.–2023.gadam ar līguma grozījumiem nr.5 SAM
9.2.4.2. pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības ve-
selības veicināšanai un slimību profilaksei” mērķa sa-
sniegšanai. 

Otrās kārtas finansējums Aknīstes novada pašvaldībai
projektā „Veselības veicināšanas un slimību profilakses
pasākumi Aknīstes novadā”nr.9.2.4.2/16/I/055 ir ap-
stiprināts 23 189 EUR apmērā. Kopā jāīsteno 109 pasā-
kumi, papildus tiem arī visi neīstenotie pasākumi no pir-
mās projekta kārtas. 

Oktobrī gaidāmi vairāki pasākumi: 

Sestdienās, 03.10.,10.10., 17.10., 24.10., 31.10. plkst.
9.00 Aknīstes BJC, Skolas ielā 1a un plkst. 10.30 Gārsenes
kultūras namā, „Akācijas” notiks kalanētikas nodarbī-
bas.

Otrdienās, 06.10., 20.10. notiks kustību un dejas te-
rapijas nodarbības.  Nodarbības sāksies plkst. 17.30, no-
ritēs 3 stundas. Aktivitātes vieta: Asares kultūras nams,
Asare, „Rozītes”.

Sestdien, 10. oktobrī notiks izglītojoša, fiziski aktīva
ekskursija Aknīstes novada senioriem, trūcīgajiem
un lauku iedzīvotājiem uz Koknesi. Diemžēl pieteik-
šanās uz ekskursiju ir noslēgusies.

Ja nepieciešams transports uz norises vietu, lūgums sa-
zināties pa tālr. 28612924 (Santa).

Projekta mērķis – radīt pieejamu vidi novada iedzī-
votājiem, veselības veicināšanas un slimību profilakses pa-
sākumiem, ar mērķi popularizēt veselīgu dzīvesveidu un
uzturu, veicināt projekta mērķa grupu (iedzīvotāji, kuri dzī-
vo teritorijā ārpus pilsētām, ar iedzīvotāju blīvumu zem 50
iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru, bērni, iedzīvotāji, kas
vecāki par 54 gadiem, trūcīgie, maznodrošinātie  iedzīvo-
tāji) iesaisti fiziskajās aktivitātēs, radīt fizisko aktivitāšu
piedāvājuma dažādību, informējot un iesaistot vietējai sa-
biedrībai aktuālās aktivitātēs. 

Projekta īstenošanas ilgums – 25.04.2017 –
31.12.2023. 

Kopējās projekta izmaksas – EUR 57 347.00
Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības finan-

siālo atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Aknīstes no-
vada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms
par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekta koordinatore 
Aknīstes novada pašvaldības
Telpiskās attīstības plānotāja
Santa Šmite
Mob. tel. +37128612924
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Aknīstes novadā turpinās Eiropas Reģionālās attīstības
fonda 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu
infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar
invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.
pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinsti-
tucionalizācijas plānu īstenošanai” projekts Nr. 9.3.1.1/18/I/013
„Dienas aprūpes centra un grupu dzīvokļu izveide deinsti-
tucionalizācijas plāna īstenošanai Aknīstes novadā”.

Turpinās būvniecības darbi Skolas ielā 9a, Aknīstē, atbilstoši
iepirkuma rezultātiem „Dienas aprūpes centra un grupu dzī-
vokļu izveide deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Aknīstes
novadā” – veikti demontāžas darbi, zemes darbi, darbi pie
pamatiem un pamatnes, jumta pārseguma demontāža, kāp-
ņu konkstrukciju darbi, kā arī darbi pie sienām, ēku karkasu
konstrukcijām, starpsienām un pārsegumiem. Vizuāli viss
uzskatāmāk varēja pamanīt jumta antikondensāta plēves ie-
klāšanu un latojuma uzstādīšanu.

Vēl joprojām noris projektēšanas darbi projekta realizē-
šanai „Rītos”, Ancenē, Asares pagastā atbilstoši iepirkuma
rezultātiem „Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būv-
darbi “Dienas aprūpes centra un grupu dzīvokļu izveide dein-
stitucionalizācijas plāna īstenošanai Aknīstes novadā”.

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

Projekta realizācijas termiņš ir no 2019. gada 1. novem-
bra līdz 2021. gada 31.decembrim. Projekta kopējās un at-
tiecināmās izmaksas ir 878 800.26 EUR, no tām 27.42 % 240
960.65 EUR ir atbalsta summa, no tās 26.18% 230 085.65
EUR ir ERAF finansējums, 1.24% 10 875 EUR valsts budžeta
dotācija pašvaldībām, 70,7 % 621 425.26 EUR pašvaldības
līdzfinansējums, 1.87 % 16 414.35 EUR cits publiskais fi-
nansējums.

Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo
atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Aknīstes novada pa-
švaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas
Savienības oficiālo nostāju.

Projekta vadītāja
Aknīstes novada pašvaldības
Telpiskās attīstības plānotāja
Santa Šmite
Mob. tel. +37128612924
E-pasts: santa.smite@akniste.lv
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Iedzīvotāju projektu konkurss 2019
noslēdzies

Iedzīvotāju iniciatīvu projekts 2019 ir noslēdzies maz-
liet vēlāk kā ierasts šajā projektu konkursā. Tehnisku ie-
meslu dēļ viens projekts tika pilnībā realizēts tikai šī gada
augustā. 

Kā jau ik katru gadu, Aknīstes novada pašvaldība iz-
sludina Iedzīvotāju projektu konkursu, kura ietvaros var
saņemt pašvaldības atbalstu dažādu aktivitāšu veikšanai.
Projektu idejas var iesniegt biedrības, nodibinājumi, reli-
ģiskas organizācijas un fizisku personu neformālas grupas,
kuras savu darbību veic Aknīstes novada teritorijā. 

2019. gadā tika iesniegti 6 projektu pieteikumi, no ku-
riem komisija apstiprināja VISUS iesniegtos projektu pie-
teikumus. Līdz 2020. gada rudenim visi iesniegtie projekti
arī tika īstenoti.

Kopumā projektu konkursam pašvaldība piešķīra EUR
2500.00; trim projektiem sniedzot atbalstu EUR 500.00 ap-
mērām, vienam EUR 400.00, diviem EUR 300.00.

Projektu mērķi bija paredzēti sabiedrības kopējās veselības
veicināšanai, iesaistot vietējos iedzīvotājus dažādos aktī-
vās atpūtas pasākumos un nodarbībās ar ārstnieciskās vin-
grošanas palīdzību, ar slēpošanas, laivošanas un pārgājienos
iešanas aktivitātēm. Otra projektu ideju grupa apvienoja
novada infrastruktūras veidotājus, uzlabojot Dienvidsusējas
infrastruktūru laivošanai, pilveidojot atpūtas vietu pie
Gārsenes pils un būtiski papildinot mednieku kolektīva dar-
ba vidi. Trešā projektu ideja akcentēja vides izglītību kā
būtisku vides inteliģences celšanai, realizējot vides lekci-
ju ar Māri Olti.

Slēpošana ir modē, realizēja neformālā grupa
„Gārsenes slēpošanas aktīvisti”. Projekta mērķis bija at-
tīstīt veselīga dzīvesveida aktivitātes novadā arī gada tum-
šajos mēnešos, izmantojot Gārsenes dabas taku potenciā-
lu slēpošanas sportam.  Projekta realizācijas gaitā notika
slēpošanas inventāra iegāde (piecas slēpes ar slēpjzābakiem).
Slēpes novietotas  pils pagrabā - trenažieru zālē. Ziemas
sezonai atbilstošos laika apstākļos inventāru varēs saņemt
Gārsenes pilī par ziedojumiem. 

Bērnu rotaļlaukumiņa jaunā dzīve, realizēja ne-
formālā grupa „Gārsenes pils atbalstītāji” ar mērķi labie-
kārtot novada teritoriju, sniedzot papildus iespējas brīvā
laika pavadīšanai publiskajā ārtelpā tieši jaunajām ģimenēm
ar bērniem.  Gārsenes pils apkārtne papildināta ar slid-
kalniņu, smilšu kasti, atpūtas vietu ar galdu un krēsliem. 

Akas ierīkošana mednieku mājā, realizēja med-
nieku kolektīvs „Aknīste”. Projekta mērķis bija izveidot
aku ūdens ieguvei mednieku kolektīva „Aknīste” med-
nieku mājā. Tas palīdzēja uzlabot sanitāro apstākļu uz-
turēšanu mednieku mājā, kā arī palielināja mednieku
kolektīva iespēju uzkrāt finansiālos līdzekļus, kuri līdz
šim tika izmantoti ūdens nogādei mednieku mājā. 

Izglītojošs pārgājiens Gārsenes pils – Dūņu tilts
– Aknīste, realizēja aktīvā dzīvesveida draugu grupa
„Gārsene”. Projektā tika savienots kājāmgājēju maršruts
no Gārsenes pils līdz Dūņu tiltam ar laivošanas maršrutu
pa Dienvidsusēju. Novada iedzīvotāji labāk iepazina no-
vada kultūrvēsturi un lokālģeogrāfiju, kā arī aizraujo-
ši un aktīvi  pavadīja savu brīvo laiku. Pasākumā pie-
dalījās 22 dalībnieki, vecuma grupā 22-60 gadi. 

Dienvidsusējas sakopšanas talkas 2019, realizē-
ja biedrība „Sēlijas laivas” ar mērķi uzlabot
Dienvidsusējas infrastruktūru, padarot to vizuāli pie-
vilcīgāku un piemērotāku aktīvajai atpūtai, kā arī iz-
glītojot vietējos iedzīvotājus par upes ekosistēmu.
Projekta laikā notika vides lekcija ar dabas draugu Māri
Olti, inventāra iegāde upes talku nodrošināšanai un trīs
upes sakopšanas talkas. Pasākumus apmeklēja vairāk
30 personas. Informācija par biedrības aktivitātēm var
atrast sociālo mediju platformā www.facebook.com/se-
lijaslaivas.

Ārstnieciskā vingrošana, realizēja neformālā gru-
pa „Vingro sev” ar mērķi attīstīt un popularizēt veselī-
gu dzīvesveidu; veicināt fiziskās aktivitātes un izglītot
mērķauditoriju par kustību nepieciešamību. Reizi nedēļā
notika 20 nodarbības, sadalot dalībniekus pa vecuma gru-
pām. Projekta laikā tika novadītas vairāk nodarbības kā
sākotnēji plānots, jo atsaucība bija ļoti liela. Projekta ak-
tivitātes apmeklēja 42 personas. 

Liels paldies visiem iedzīvotājiem par idejām un vēl-
mi darīt sava novada labā! Pašvaldībai tas ir ļoti bū-
tiski apzināties, ka iedzīvotāji paši vēlas darīt un dara!

Projektu konkursa koordinatore
Telpiskās attīstības plānotāja 

Aknīstes novada pašvaldībā
Santa Šmite

Mob. tel. 28612924
E-pasts: santa.smite@akniste.lv
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Zandartu ielaišana Aknīstes novada
Vecmuižas un Zuju ezeros

Tuvāko nedēļu laikā Zuju ezerā tiks ielaisti 1000 zan-
dartu mazuļi, bet Vecmuižas ezerā - 700. Zivju piegādā-
tājs būs zivjaudzētava z/s „Skaldas” no Kuldīgas novada.
Zivju ielaišana ir loģisks turpinājums pašvaldības aktivi-
tātēm ezeru apsaimniekošanas jautājumos. 

2019.gada aprīlī tika iegūts Valsts Zivju fonda finansējums
projekta „Inventāra iegāde zivju resursu aizsardzībai
Aknīstes novada ūdenstilpēs” ar mērķi mazināt maluz-
vejniecības izplatību Aknīstes novada ūdenstilpēs, stipri-
not pašvaldības policijas kapacitāti šo jautājumu risinā-
šanā. Projekta ietvaros tika iegādāts sekojošs inventārs:

alumīnija laiva, laivas dzinējs, laivas piekabe, airi, binoklis,
termālā kamera, divas meža kameras, kas aktīvi tiek iz-
mantoti, palielinot zivju resursu aizsardzības pasākumu
efektivitāti.

Savukārt 2019.gada vasarā notika Zuju un Vecmuižas
ezeru izpēte, kā rezultātā tapa zivsaimnieciskās eksplua-
tācijas noteikumi abiem ezeriem un apsaimniekošanas plāns
Dienvidsusējai. Izstrādātājs bija SIA „Vides risinājumu in-
stitūts”. Atbilstoši noteikumiem, kuros iekļautas reko-
mendācijas, kas ietver zivju resursu atjaunošanu - kā
vienu no potenciālajām sugām iesakot zandartus – tika pie-
ņemts lēmums atjaunot zivju resursus minētajos ezeros.

Papildus tam, Aknīstes novada pašvaldība, izmantojot
Dabas resursu nodokļu finansējumu, labiekārto pludmales
pie Zuju un Vecmuižas ezeriem: uzstādot pārģērbtu-
ves, šūpoļu solus, piknika galdus, kā arī uzlabojot pie-
braucamos ceļus. 

Lai izdarīto darbu rezultāts saglabātos ilgāk un būtu pie-
ejams plašai sabiedrībai, lūgums saudzīgi izturēties pret
inventāru, un ziņot par negodprātīgiem inventāra izman-
totājiem!

Lai patīkama atpūta mūsu kopīgajā ārtelpā!

Telpiskās attīstības plānotāja
Aknīstes novada pašvaldībā

Santa Šmite
Mob. tel. 28612924

E-pasts: santa.smite@akniste.lv

No 15.oktobra līdz 19.oktobrim Aknīstē, Saltupes ielā 9 , pie
SIA “Aknīstes pakalpojumi” būs novietots atkritumu kontei-
ners lielgabarīta atkritumu savākšanai.

KONTEINERĀ NEDRĪKST IZMEST:

1.riepas
2. šīferi u.c.bīstamos atkritumus,
3. elektrotehniku.

Nozaru literatūra

Lapsa. Viltvārdis Valstgribis.
Lazdiņa. Tēva skola. 1.d.
Lazdiņa. Tēva skola. 2.d.
Riekstiņš. PSRS okupācijas armijas noziegumi Latvijā

1940. – 1991. gads.
Zītara. Gaismas mirkļi.

Daiļliteratūra

Atvuda. Liecinieces.
Auziņš. Virves dejotāja.
Gunels. Diena, kurā es iemācījos dzīvot.
Jalovļeva. Debesis dimantos.
Jansone. Vīru lietas.
Kalna. Dina.
Kalna. Satikties ar vakardienu.

Gārsenes pagasta bibliotēkas
jaunieguvumi 2020. gada 3. ceturksnī
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Ketnere. Asteszvaigznes brīdinājums.
Kurzemnieks. Likteņa slazds.
Kūlis. Ja ietu vēl labāk, vairs nevarētu ciest.
Kvinna. Ļaunuma puķes.
Ledvidžs. Nekad neapstājies.
Mērčanta. Elpo.
Morisa. Cilkas ceļojums.
Pārksa. Lielais laimests.
Poikāne. Eņģeļu zeme un putnu pils.
Roga. Trīs.
Rušmane. Ar kastani kabatā.
Sakalaurs. Humora filtri.
Šmite. Bez adatas.
Tirzītis. Sīļa māja.
Vilsons. Me&Mo.

Bērnu literatūra

Vanaga. Plastmasas huligāni. Draugs pazudis.
Vecvagare. Mārtiņš Datortārpiņš.
Ziemanis. Gadalaiki.
Zvirgzdiņš. Tobiass un Rakstnieks.

Lasītāju dāvinājumi

Adlers-Olsens. Fazānu slepkavas.
Aherna. P. S. Es tevi mīlu.
Bahs. Tilts pāri mūžībai.
Bels. Vientulība masu sarīkojumos.
Bernāts. Dīvainie notikumi Latvijā.
Bērnu bībele.
Blaitona. Pirmais semestris Meloriju Torņos.
Buiķis. Vai mēs esam tie, kas patiesībā esam.
Burlesons. Kurska grimst!
Eljota. Proti aizstāvēt sevi.
Goulmens. Tava emocionālā inteliģence.
Greidijs. Trakie suņi.
Hariss. Pompeji.
Hašeks. Krietnais kareivis Šveiks pirms kara un citi jo-

cīgi stāstiņi.
Hārdijs. Zem zaļojošā koka.
Heigs. Prezidenta slepkava.
Ivanauskaite. Placebo.
Jangs. Būda.
Januška. Grāmatvedība visiem.
Juridisko terminu vārdnīca.
Kamī. Dumpīgais cilvēks.
Kamī. Pirmais cilvēks.

Karlštrēma. Zem viena lietussarga.
Keno. Zazī un metro.
Kolbergs. Patiesi stāsti par VIP un kolekcionēšanas dul-

lumu.
Kostello. Līgavas māsas.
Krustkalne. Ilma.
Kūle. Eirodzīve.
Kvika. Mīļākā.
Langa. Es varēju nesteigties.
Lapsa. Zelta zeme, kuru pametusi ziemeļblāzma.
Liepa. Kā niedre būsi.
Lisovska. Uz manu tālo atmiņu.
Losberga. Mirdzošais dvīnis.
Lukjanskis. Nakts tiesnesis.
Markess. Atmiņas par manām skumjajām maukām.
Markess. Dzīvot, lai izstāstītu.
Markess. Par mīlestību un citiem dēmoniem.
Mauriņa. Frančeska. Bērza tāss.
Mārketinga pamati.
Mērfijs. Tava kosmiskā enerģija.
Mērfijs. Tavs zemapziņas spēks.
Muktupāvela. Cilpa.
Niedra. Pie Azandas upes.
Niedra. Sieva.
Orvels. Toreiz Birmā.
Osho. Maksimāli dzīvs.
Paukšs. Godīgā meitene.
Pīrsona. Es nezinu, kā viņa to dara.
Pola. Vilinājums.
Ralfs. Pasaules civilizācijas. 1.sēj.
Ralfs. Pasaules civilizācijas. 2.sēj.
Ralfs. Pasaules civilizācijas. 3.sēj. 1.d.
Rudzītis. Bendes meitiņa un viņas tēvs.
Seierstade. Kabulas grāmattirgotājs.
Sēle. Spoguļa pārbaude.
Sīlis. Vēstules no Arktikas.
Stīla. Patvērums.
Stīla. Solījums.
Svīre. Tāds laiks.
Svorthauts. Ieknieb man, es laikam sapņoju.
Šeks. Nostradams.
Šuvajevs. Dzīļu psiholoģija.
Trapa. Mūzikas skaņas.
Ulmane. Darba tiesības. Darba aizsardzība.
Vīks. Trejdeviņi Latvijas brīnumi.
Vīks. Trejdeviņi Latvijas brīnumi. 2.d.
Vudss. No zīles līdz ozolam.
Zimmels. Līdz pašām beigām.

v  v  v

Līdz 2020.gda 18. novembrim Gārsenē radošajā rezidencē "Debesjums" skatāma
Dinas Lukstiņas gleznu izstāde ‘’Mans dārzs’’. Dina Lukstiņa dzimusi 1968.gadā un
par sevi saka "Esmu keramikas amata meistars. Strādāju Jēkabpils Mākslas skolā
par veidošanas un gleznošanas skolotāju. Darbojos studijā ’’Slieksnis’’ kopš tās pirm-
sākumiem. Tur esmu apguvusi glezniecību. 

Liels paldies par to ir jāsaka studijas vadītājai gleznotājai, dzejniecei, kolēģei un
draudzenei Rutai Štelmaherei. Lielu ietekmi atstāj arī meita Vēsma, kas ir glezno-
tāja, nu jau beigusi LMA Rīgā.

Nebeidzot priecāties par krāsām, faktūrām, formām dabā, ko Kāds tik skaisti ir
radījis, top gleznas"

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

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

Viens mazs prieks, 
lai tev būtu katra diena!
Viens skats, viens zieds,
viens laimes stūrītis.
Viens saules stariņs un
mazliet debesis!
Un labs vārds, kas dzīvi
dara skaistu.

Sveicam 
Paulīni Mežaraupi

jubilejā, 
vēlam labu veselību 

un dzīvesprieku!

Draudzenes 
no Avotu ielas.

Kas smagāks vēl var būt,
Pa dzīves taku ejot,
Kā atdot zemei to,
Kas sirdij tuvs un dārgs.

(I. Lasmanis)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Igora Dirdas vecākiem,

dēlu smilšu kalniņā aizvadot.

Pēteris, Laimonis, Olga Baršaja, 
Svetlana Nikitova.

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

(Ā. Elksne)

Skumju brīdī izsakām visdziļāko līdzjūtību
un esam kopā ar Staņislavu Zīmeli, 

māsu smilšu kalniņā pavadot. 

Anna, Skaidrīte, Anita.

Tāda tu esi, rudens diena,
Bērzu loki, - un vētrām līdz
Atkal aizlido lapa viena,
Bieza un tumša aug miglas siena,
Lietus asaras plakstos trīc.

(M. Bārbale)

Pieminēsim Aknīstes novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētos Mūžībā aizgājušos:

Dirda Igars 27.01.1971 03.09.2020
Dronka Guntars 21.12.1983 13.09.2020
Kukle Zita 13.07.1939 16.09.2020
Pavlovska Zenta 28.10.1927 07.09.2020
Rudja Irena 28.08.1960 05.09.2020

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa

SEPTEMBRĪ
reģistrēts

1
jaundzimušais.


