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Katram ir sava
brīnumu lādīte.
Tajā var atrast
daudz brīnišķu lietu.
Saulrietu pie jūras.
Dzintara gabalu.
Izplaukušu lilijas ziedu.
Smaidu lietainā dienā!
Un vēl, un vēl…
Pie durvīm klauvē Ziemassvētku vakars, un arī gadu mija ir tepat līdzās. Varbūt ne gluži balti, bet noteikti

gaiši un mīļi ziemas saulgrieži sasniedz katru no mums. Jo, par spīti gadalaiku kaprīzēm, globālām problē-
mām un ikdienas steigai, galvenie svētku sajūtas radītāji esam mēs paši – mūsu domas, mūsu sapņi un mūsu
ieceres. Tāpēc, atskatoties uz aizvadīto gadu, es aicinu atcerēties un atmiņā izcelt labo – veiksmes, panāku-
mus, uzvaras, gandarījumu un prieku. Un nav nozīmes, vai tās ir lielas lietas, vai pavisam sīki, šķietami ne-
nozīmīgi sīkumi – viss, kas apkārt un ap mums. vairo pozitīvo, palīdz veidot pasauli skaistāku un labāku.

Mieru, klusumu, mīlestību un svētību Ziemassvētkos, prieku, līksmību un pārsteigumus Vecgadavakarā,
veselību, izturību un cerību Jaunajā 2021. gadā!

Paldies uzņēmējiem, iestādēm, iedzīvotājiem par veiksmīgi kopā aizvadīto gadu.

Aknīstes novada domes priekšsēdētāja Vija Dzene
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Aknīstes novada domes sēdes 25.11.2020. lēmumi
Ø Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības budžeta

2020.gada janvāra – oktobra ieņēmumus – EUR
2930885.04 un izdevumus – EUR 2514707.30.

Ø Slēgt līgumu ar 1 personu par telpu nomu Skolas ielā
16a, Aknīstē, līdz 2023.gada 31.decembrim, nosakot no-
mas maksu 0,28 euro/m2 mēnesī, piemērojot telpu iz-
mantošanas intensitātes koeficientu 0,08.

Ø Atļaut 1 personai atmežot meža zemi nekustamajā īpa-
šumā „Aizupes”, kadastra Nr.56250070132, zemes vienī-
bā ar kadastra numuru 56250070146 kvartālā 11, noga-
balā 8, 0.2 ha platībā, kas nepieciešama lauksaimniecībā
izmantojamās zemes ierīkošanai saskaņā ar atmežojamās
meža zemes skici.

Ø Apstiprināt Aknīstes novada teritorijas plānojuma un
Vides pārskata gala redakciju.

Ø Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos notei-
kumus Nr.10/2020 „Aknīstes novada teritorijas plānojuma
grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves no-
teikumi”.

Ø Atsavināt nekustamo īpašumu - vienistabu dzīvokli,
Augšzemes iela 8-1, Aknīste, Aknīstes novadā, kadastra
Nr. 56059000033, ar kopējo platību 25,5 m2, kā arī pie dzī-
vokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 255/2415 domājamās
daļas no būvēm, kadastra apzīmējumi 56050010259001,
56050010259002 un zemes, kadastra apzīmējums
56050010259. Noteikt, ka atsavināmā nekustamā īpašu-
ma nosacītā cena  ir EUR 441,00. Apstiprināt Aknīstes no-
vada domes izsoles noteikumus Nr.26/2020 „Par Aknīstes
novada pašvaldības īpašuma - vienistabu dzīvokļa
Augšzemes iela 8-1, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavinā-
šanu.”

Ø Atsavināt nekustamo īpašumu - divistabu dzīvokli,
Augšzemes iela 8-2, Aknīste, Aknīstes novadā, kadastra
Nr. 56059000034, ar kopējo platību 34 m2, kā arī pie dzī-
vokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 340/2415 domājamās
daļas no būvēm, kadastra apzīmējumi 56050010259001,
56050010259002 un zemes, kadastra apzīmējums
56050010259. Noteikt, ka atsavināmā nekustamā īpašu-
ma nosacītā cena  ir EUR 491,00. Apstiprināt Aknīstes no-
vada domes izsoles noteikumus Nr.27/2020 „Par Aknīstes
novada pašvaldības īpašuma - divistabu dzīvokļa
Augšzemes iela 8-2, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavinā-
šanu.”

Ø Atsavināt nekustamo īpašumu - zemes gabalu
“Straumēni”, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, kadas-
tra Nr.56620010108, kopējā platība 0,7 ha. Noteikt, ka at-
savināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena  ir EUR
1711,00.

Ø Apstiprināt Aknīstes novada domes izsoles noteiku-
mus Nr.28/2020 „Par Aknīstes novada pašvaldības īpašu-
ma - zemes gabala “Straumēni”, Gārsenes pagastā, Aknīstes
novadā, atsavināšanu”.

Ø Atļaut 1 personai atsavināt Aknīstes novada pašval-
dībai piederošu nekustamo īpašumu – zemes gabalu
“Grāmatiņas”, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, kadastra
Nr.56620020116, ar kopējo platību 2,43 ha. Atsavināmā ne-
kustamā īpašuma nosacītā cena ir 5761,00. Nekustamā īpa-
šuma atsavināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu.

Ø Apstiprināt 2020.gada 10.novembra izsoles rezultā-
tu par kustamā īpašuma - meža cirsmas “Pagasta meži”,
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56620030198, kadastra apzīmējums 56620030191,
3.kvartāla 3.nogabals 2,4 ha platībā (kailcirte), izcērtamās
koksnes krāja 832,49  m3, atsavināšanu par nosolīto aug-
stāko cenu, kas sastāda EUR 44 345,00.

Ø Apstiprināt 2020.gada 10.novembra izsoles rezultā-

tu par 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. nogabala 2,75 ha platī-
bā (kailcirte), izcērtamās koksnes krāja 746,59  m3, atsa-
vināšanu par nosolīto augstāko cenu, kas sastāda EUR 32
572,00.

Ø Apstiprināt 2020.gada 10.novembra izsoles rezultā-
tu par kustamā īpašuma - meža cirsmas “Pāvulānu kar-
jers”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56250070182, kadastra apzīmējums 56250070182,
1.kvartāla 2.,3.nogabala 0,93 ha platībā (kailcirte), izcēr-
tamās koksnes krāja 155,63  m3, atsavināšanu par noso-
līto augstāko cenu, kas sastāda EUR 2 425,00.

Ø Apstiprināt 2020.gada 10.novembra izsoles rezultā-
tu par kustamā īpašuma - meža cirsmas “Pāvulānu kar-
jers”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56250070182, kadastra apzīmējums 56250070182,
1.kvartāla 9.,11.nogabala 1,28 ha platībā (kailcirte), iz-
cērtamās koksnes krāja 230,65  m3, atsavināšanu par no-
solīto augstāko cenu, kas sastāda EUR 4 672,00.

Ø Noslēgt ar 1 personu Zemes nomas līgumu par zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 5662 002 0133 „Pagasta
zeme”, Gārsenes pagastā, 0,4 ha platībā iznomāšanu uz lai-
ku 6 gadi, līdz 2026.gada 31.decembrim.

Ø Noslēgt ar 1 personu Zemes nomas līgumu par zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 5662 002 0129 „Ferma
Vistiņas”, Gārsenes pagastā, 0,05 ha platībā iznomāšanu
uz laiku 6 gadi, līdz 2026.gada 31.decembrim.

Ø Iznomāt 1 personai daļu zemes gabala ar kadastra ap-
zīmējumu 56620030348 “Dobes”, Gārsenes pagastā, pla-
tībā 0,05 ha iznomāšanu uz laiku 6 gadi, līdz 2026.gada
31.decembrim sakņu dārza vajadzībām.

Ø Iznomāt 1 personai daļu zemes gabala ar kadastra ap-
zīmējumu 56620030182 “Sporta laukums”, Gārsenes pa-
gastā, platībā 0,04 ha iznomāšanu uz laiku 6 gadi, līdz
2026.gada 31.decembrim sakņu dārza vajadzībām.

Ø Pagarināt ar 1 personu noslēgto zemes nomas līgu-
mu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
56620030182 “Sporta laukums”, Gārsenes pagastā, platī-
bā 0,05 ha iznomāšanu uz laiku 6 gadi, līdz 2026.gada 31.de-
cembrim.

Ø Pagarināt ar 1 personu noslēgto Lauku apvidus ze-
mes nomas līgumu par zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 56440040268 platībā 0,8 ha Asares pagastā,
Aknīstes novadā, iznomāšanu uz laiku 6 gadi, zemes lie-
tošanas mērķis – lauksaimniecība.

Ø Nodot atsavināšanai Aknīstes novada pašvaldībai pie-
krītošo zemes vienības daļu  Aknīstes pagastā ar  kadas-
tra apzīmējumu  56250040284 -9,0 ha platībā, pirms tam
veicot zemes vienības atdalīšanu zemes kadastrā.

Ø Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Priedāji”, kadastra
numurs 56250010097, atdalot zemes vienības ar kadastra
ar kadastra apzīmējumu 56250010092- 14.2 ha un
56250010098-1.7 ha platībā.

Ø Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Miklauši”, kadastra
numurs 56250040056, atdalot zemes vienību ar kadastra
ar kadastra apzīmējumu 56250040057- 8.5 ha platībā.

Ø Atļaut sadalīt, neizstrādājot zemes ierīcības projek-
tu vai detālplānojumu, nekustamo īpašumu „Mežrozītes”,
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra numurs
56620030163.

Ø Nodot biedrībai „MK Aknīste”, reģ.Nr.40008198420,
medību tiesības uz sekojošām Aknīstes novada pašvaldī-
bai piekrītošām zemes vienībām:
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56250080112 - 0.4 ha, 56620010065 -  6.5 ha, 56620010070
- 0.7 ha, 56620010078 -  16.5 ha, 56620010097 -  0.7 ha,
56620010108 - 0.7 ha, 56250040107 -  20.0  ha, 56250040117
- 6.0919 ha, 56250040145 -  3.0 ha, 56250040146 - 4.7405
ha,  56250040172 -  2.0 ha, 56250040180 - 0.6393 ha,
56250040191 - 0.5862 ha, 56250040206 - 3.1 ha,
56250040212 - 3.3 ha, 56250040214 - 0.8 ha, 56250040215
- 4.0 ha, 56250040217 - 6.0 ha, 56250040222 - 1.5 ha,
56250040233 - 1.6 ha, 56250040249 - 1.2 ha, 56250040301
- 0.9 ha, 56250040303 - 2.9 ha, 56250040304 - 0.8 ha,
56250040305 - 5.3 ha, 56250040308 - 3.7 ha, 56250040316
- 2.0 ha, 56250040320 - 3.8 ha, 56250040325 - 2.55 ha,
56250080051 - 2.55 ha, 56250080066 - 0.5 ha, 56250080097
- 1.9 ha, 56620010105 - 3.6 ha, 56620020116 - 2.43 ha,
56620020159 - 1.3 ha. Medību tiesību līguma termiņš - līdz
2023.gada 31.decembrim.

Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz

31.11.2021., kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokli  “Gāršas”
– 7, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā.

Ø Atļaut 1 personai atsavināt Aknīstes novada pašvaldī-
bai piederošu nekustamo īpašumu – trīsistabu dzīvokli Skolas
ielā  10 - 7, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra
Nr.56059000050, ar kopējo platību 70,0 m2, kā arī pie dzīvokļa
īpašuma piederošā kopīpašuma 700/14446 domājamās daļas
no būves, kadastra apzīmējums 56050010501008. Atsavināmā
nekustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR 4116,00.

Ø Pieņemt dāvinājumu – flīģeli “Rīga” no 1 personas,
slēdzot dāvinājuma (ziedojuma) līgumu, uzstādīšanai un
ekspluatācijai Gārsenes pils zālē.

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

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

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2020.gada 25.novembrī (protokols Nr.16, 6.#)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 10/2020
Aknīstes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas

un apbūves noteikumi
Izdoti saskaņā ar

Teritorijas attīstības un plānošanas likuma 
25.panta pirmo daļu 

1. Saistošie noteikumi „Aknīstes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” nosaka Aknīstes novada administratīvās teritorijas funkcionālo zonējumu, teritorijas ar īpašiem
noteikumiem, apgrūtinātās teritorijas, ciemu robežas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TAPIS).

2. Saistošo noteikumu īstenošana uzsākama atbilstoši Teritorijas attīstības un plānošanas likuma 27.pantā
noteiktajai kārtībai.

3. Ar šo noteikumu īstenošanas uzsākšanas brīdi spēku zaudē Aknīstes novada domes 2009.gada 26.augusta
saistošie noteikumi Nr.5 „Par teritorijas plānojumiem”. 

Domes priekšsēdētāja V.Dzene

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē                                                                

2020.gada 25.novembrī (prot. Nr.16, 8.#)

Aknīstes novada domes 
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 26/2020

„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašuma -
vienistabu dzīvokļa Augšzemes iela    8-1, Aknīstē,

Aknīstes novadā, atsavināšanu”

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

1.1. Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība.
1.2. Pārdošanas metode: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
2. Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela

7, Aknīste, Aknīstes novads.
3. Izsoles laiks: 2021.gada 5.janvārī plkst. 10:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas

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

dzīvoklis: 
Augšzemes iela 8-1, Aknīste, Aknīstes novadā, kadastra

Nr. 56059000033, ar kopējo platību 25,5 m2, kā arī pie
dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 255/2415
domājamās daļas no būvēm, kadastra apzīmējumi
56050010259001, 56050010259002 un zemes, kadastra
apzīmējums 56050010259. 

6. Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR
441,00 (četri simti četrdesmit viens euro 00 centi).

7. Nekustamā īpašuma objekta izsoli sāk ar nekustamā
Augšzemes iela 8-2, Aknīstē, Aknīstes novadā,  izsoles
objekta noteikto nosacīto cenu.

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

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

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

pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā,
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada
pašvaldības interneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā
termiņā, iepriekš samaksājot drošības naudu 10 % apmērā
no izsolāmā nekustamā īpašuma objekta nosacītās cenas
un reģistrācijas nodevu EUR 14,23 (četrpadsmit euro 23
centi). Drošības nauda un reģistrācijas nodeva uzskatāma
par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles
noteikumos norādītajā bankas kontā.

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

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

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

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

16. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas
piedalīties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada
pašvaldībā līdz 2021.gada 4.janvārim darbdienās no 8.00
līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30. 

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

17.1. Fiziskām personām: 
 Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par

vēlēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu
saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

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

vēlēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu
saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

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

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

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

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

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

19. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam
atpakaļ netiek atdoti. 

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

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

reģistrācijas termiņš; 
 nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie

dokumenti; 
 rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā

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

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

23. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas
numuru.

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

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

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

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

noteiktajā kārtībā.
28. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no

vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem, izsoles vadītājs izsoli
atliek uz 15 minūtēm, bet pēc tam objektu piedāvā pirkt
vienīgajam izsoles dalībniekam, ja tas pārsola izsoles nosacīto
cenu.

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

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

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

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

 juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs
un nosolītā cena; 

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

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

34. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet
neparakstās protokolā, uzskatāms par atteikušos no nosolītā
objekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija ir
tiesīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta
un viņam netiek atmaksāta dalības maksa un drošības
nauda. Tad Mantas atsavināšanas komisija pēdējam
pārsolītājam pircējam piedāvā atsavināmo nekustamo
īpašumu par pēdējo nosolīto augstāko cenu. 

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

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

37. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma
slēgšanai. 

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

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

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

41. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu par
konkrētu objektu, 7 dienu laikā kopš izsoles jāpārskaita
starpība starp nosolīto cenu un iemaksāto drošības naudu
Aknīstes novada pašvaldības norēķinu kontā. 
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42. Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles
apstiprina Mantas atsavināšanas        komisija. 

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

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

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

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

47. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles
noteikumiem un saņemt sīkāku informāciju par atsavināmo
nekustamo īpašumu Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas
ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2020.gada 30.novembra
līdz 2021.gada 4.janvārim darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un
no 12.30 līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 12.00 un no
12.30 līdz 14.30. Tālrunis uzziņām: 28685224. 

48. Izsole notiks 2021.gada 5.janvārī plkst. 10:00, Aknīstes
novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes
novadā, LV-5208.

Mantas atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja:
/A.Aldiņa/

APSTIPRINĀTI

Aknīstes novada domes sēdē                                                                
2020.gada 25.novembrī (prot. Nr.16, 9.#)

Aknīstes novada domes 
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 27/2020

„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašuma- divistabu
dzīvokļa Augšzemes iela    8-2, Aknīstē, Aknīstes

novadā, atsavināšanu”

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

1.1. Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība.
1.2. Pārdošanas metode: mutiska izsole ar augšupejošu

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

7, Aknīste, Aknīstes novads.
3. Izsoles laiks: 2021.gada 5.janvārī plkst. 11:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas

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

dzīvoklis: 
Augšzemes iela 8-2, Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra

Nr.56059000034, ar kopējo platību 34 m2, kā arī pie dzīvokļa
īpašuma piederošā kopīpašuma 340/2415 domājamās daļas
no būvēm, kadastra apzīmējums 56050010259001,

56050010259002  un zemes, kadastra apzīmējums
56050010259. 

6. Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR
491,00 (četri simti deviņdesmit viens euro 00 centi).

7. Nekustamā īpašuma objekta izsoli sāk ar nekustamā
Augšzemes iela 8-2, Aknīstē, Aknīstes novadā,  izsoles
objekta noteikto nosacīto cenu.

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

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

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

pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā,
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada
pašvaldības interneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā
termiņā, iepriekš samaksājot drošības naudu 10 % apmērā
no izsolāmā nekustamā īpašuma objekta nosacītās cenas
un reģistrācijas nodevu EUR 14,23 (četrpadsmit euro 23
centi). Drošības nauda un reģistrācijas nodeva uzskatāma
par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles
noteikumos norādītajā bankas kontā.

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

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

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

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

16. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas
piedalīties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada
pašvaldībā līdz 2021.gada 4.janvārim darbdienās no 8.00
līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30. 

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

17.1. Fiziskām personām: 
 Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par

vēlēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu
saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

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

vēlēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu
saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

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

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

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

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

atsavināšanas komisija var pieprasīt zvērināta revidenta
vai licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās personas
gada pārskatu. 
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19. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam
atpakaļ netiek atdoti. 

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

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

reģistrācijas termiņš; 
 nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie

dokumenti; 
 rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā

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

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

23. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas
numuru.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs
un nosolītā cena; 

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

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

34. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet
neparakstās protokolā, uzskatāms par atteikušos no nosolītā
objekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija ir
tiesīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta
un viņam netiek atmaksāta dalības maksa un drošības
nauda. Tad Mantas atsavināšanas komisija pēdējam
pārsolītājam pircējam piedāvā atsavināmo nekustamo

īpašumu par pēdējo nosolīto augstāko cenu. 
35. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā

īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles
dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. 

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

37. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma
slēgšanai. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

47. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles
noteikumiem un saņemt sīkāku informāciju par atsavināmo
nekustamo īpašumu Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas
ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2020.gada 30.novembra
līdz 2021.gada 4.janvārim darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un
no 12.30 līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 12.00 un no
12.30 līdz 14.30. Tālrunis uzziņām: 28685224. 

48. Izsole notiks 2021.gada 5.janvārī plkst. 11:00, Aknīstes
novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes
novadā, LV-5208.

Mantas atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja:
/A.Aldiņa/
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APSTIPRINĀTI

Aknīstes novada domes sēdē                                                                
2020.gada 25.novembrī (prot. Nr.16,10.#)

Aknīstes novada domes 
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 28/2020

„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašuma- zemes
gabala “Straumēni”, Gārsenes pagastā, Aknīstes

novadā, atsavināšanu”

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

1.1. Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība;
1.2. Pārdošanas metode: mutiska izsole ar augšupejošu

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

7, Aknīste, Aknīstes novads
3. Izsoles laiks: 2021.gada 5.janvārī plkst. 14:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas

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

gabals: zemes gabalu “Straumēni”, Gārsenes pagasts, Aknīstes
novads, kadastra Nr.56620010108, ar kopējo platību 0,7 ha. 

6. Nekustamā īpašuma (zemes gabala) nosacītā cena ir
EUR 1711,00 (viens tūkstotis septiņi simti vienpadsmit
euro 00 centi).

7. Nekustamā īpašuma objekta izsoli sāk ar nekustamā
īpašuma “Straumēni”, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads
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 28717855 Kristaps.

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

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

pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā,
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada
pašvaldības interneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā
termiņā, iepriekš samaksājot drošības naudu 10 % apmērā
no izsolāmā nekustamā īpašuma objekta nosacītās cenas
un reģistrācijas nodevu EUR 14,23 (četrpadsmit euro 23
centi). Drošības nauda un reģistrācijas nodeva uzskatāma
par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles
noteikumos norādītajā bankas kontā.

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

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

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

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

16. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas
piedalīties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada
pašvaldībā līdz 2021.gada 4.janvārim darbdienās no 8.00
līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30.

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

17.1. Fiziskām personām: 
 Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par

vēlēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu
saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem;

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

vēlēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu
saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

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

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

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

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

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

19. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam
atpakaļ netiek atdoti.

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

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

reģistrācijas termiņš; 
 nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie

dokumenti; 
 rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā

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

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

23. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas
numuru.

24. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo
īpašumu. Uzziņas pa tālr. 28717855.

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

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

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

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

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

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

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

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

 juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs
un nosolītā cena; 

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

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

34. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet
neparakstās protokolā, uzskatāms par atteikušos no nosolītā
objekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija ir
tiesīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta
un viņam netiek atmaksāta dalības maksa un drošības
nauda. Tad Mantas atsavināšanas komisija pēdējam
pārsolītājam pircējam piedāvā atsavināmo nekustamo
īpašumu par pēdējo nosolīto augstāko cenu. 

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

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

37. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma
slēgšanai. 

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

39. Izsoles dalībniekiem, kas pārtraukuši solīšanu izsoles

gaitā, drošības nauda tiek atmaksāta nedēļas laikā pēc
izsoles, bet reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta. 

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

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

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

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

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

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

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

47. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles
noteikumiem un saņemt sīkāku informāciju par atsavināmo
nekustamo īpašumu Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas
ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2020.gada 30.novembra
līdz 2021.gada 4.janvārim 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: 28717855. 

48. Izsole notiks 2021.gada 5.janvārī plkst. 14:00, Aknīstes
novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes
novadā, LV-5208.

Mantas atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja:
/A.Aldiņa/

• Lauksaimniecības produkcijas ražotājiem pie-
šķirts atlikušais no akcīzes nodokļa atbrīvotais dīzeļ-
degvielas apjoms. Līdz 30.novembrim lauksaimnieki bija
tiesīgi iegādāties minēto dīzeļdegvielu ne vairāk kā 90%
no kopējā piešķirtā daudzuma. LAD atkārtoti izvērtē-
ja atbilstību prasībām un gadījumos, ja piešķirtais dī-
zeļdegvielas daudzums mainījās, tika nosūtīts atkār-
tots lēmums par piešķirto degvielas apjomu. LAD ai-
cina klientus izmantot Elektronisko pieteikšanās sis-
tēmu (EPS), jo ar tās palīdzību iespējams sekot līdzi
izlietotās degvielas daudzumam un pieejamajam atli-
kumam. 

• LAD ir veicis lauksaimniecībā izmantojamās ze-
mes (LIZ) apsekošanu, vai tā tiek uzturēta labā lauk-
saimniecības un vides stāvoklī. Izmantota satelītattēlu
sniegtā informācija kā arī klātienē iegūtie rezultāti.
Rezultāti skatāmi LAD mājaslapā “LIZ apsekošanas re-
zultāti”. Zemes īpašniekiem ir jāapstrādā vismaz 70% no

kadastrā esošās platības, lai tā tiktu uzskatīta par kop-
tu. Ja LIZ ir nekopta, tad vietējā pašvaldība piemēro ne-
kustamā īpašuma nodokļa papildlikmi, bet, ja tā pieteikta
platību maksājumiem, tad tiek piemēroti atbalsta apjo-
ma samazinājumi. Kartē (https://karte.lad.gov.lv) ir pie-
ejama informācija par nekoptajām LIZ platībām. Tas pa-
līdz saimniekiem izvērtēt viņu īpašumā esošo zemju stā-
vokli.

• Ikviens, kurš nepaguva tiešsaistē noskatīties ZM
konferenci “Laukos var!”, nu to var izdarīt ierakstā, kas
pieejams mājaslapā www.laukutikls.lv. Pieejamas arī
konferences runātāju prezentācijas, kas ļaus gūt pla-
šāku ieskatu atbalsta mehānismos, kas pieejami lau-
ku uzņēmējdarbībai. Plašāk: https://ej.uz/2238

LLKC Jēkabpils KB uzņēmējdarbības konsultante 
Anita Putka, 

t.26511269

Aktualitātes lauksaimniekiem
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Paziņojums 
par teritorijas plānojuma 

“Aknīstes novada 
teritorijas plānojums”

apstiprināšanu un 
saistošo noteikumu

izdošanu
Aknīstes novada dome 25.11.2020. ir pieņēmusi lēmumu

Nr. 371 “Par Aknīstes novada teritorijas plānojuma un
Vides pārskata gala redakcijas apstiprināšanu” (proto-
kols Nr. 16, 6.§) un izdevusi saistošos noteikumus Nr.
10/2020 “Aknīstes novada teritorijas plānojuma grafis-
kā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves notei-
kumi”. Materiāli ir pieejami https://geolatvija.lv/geo/ta-
pis#document_18929.

LATVIJAS REPUBLIKA
AKNĪSTES NOVADA DOME

Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208,
Tālrunis, fakss 65237751, e-pasts: akniste@akniste.lv

Aknīstē

DOMES SĒDES 
LĒMUMS

2020.gada 25.novembrī Nr. 371
(prot. Nr.16, 6.#)

Par Aknīstes novada teritorijas plānojuma un
Vides pārskata gala redakcijas apstiprināšanu

Aknīstes novada teritorijas plānojuma (turpmāk arī
Teritorijas plānojums) izstrāde tika uzsākta saskaņā ar
Aknīstes novada pašvaldības domes 2019.gada 27.februāra
sēdes lēmumu Nr.51 “Par Aknīstes novada teritorijas plā-
nojuma 2019.-2030. gadam izstrādes uzsākšanu”. 

Ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums Teritorijas
plānojumam tika veikta pamatojoties uz Vides pārraudzības
valsts biroja 2019.gada 16.decembra lēmumu Nr.4-02/62
“Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras
piemērošanu”.

Saskaņā ar Aknīstes novada domes 2020.gada 12.feb-
ruāra sēdes lēmumu Nr.41 “Par Aknīstes novada teritorijas
plānojuma redakcijas 1.0. un Vides pārskata projekta no-
došanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”
tika uzsākta Teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas publis-
kā apspriešana.

Saskaņā ar Aknīstes novada domes 2020.gada 22.jūli-
ja sēdes lēmumu Nr.216 “Par Aknīstes novada teritorijas
plānojuma redakcijas 1.0. un Vides pārskata projekta piln-
veidošanu” tika uzsākta Teritorijas plānojuma redakcijas
1.0 un Vides pārskata projekta pilnveidošana atbilstoši pub-
liskās apspriešanas rezultātiem un institūciju atzinumiem.

Saskaņā ar Aknīstes novada domes 2020.gada 14.augusta
lēmumu Nr.247 “Par Aknīstes novada teritorijas plānoju-
ma redakcijas 2.0. un Vides pārskata projekta nodošanu pub-
liskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” tika uzsākta
Teritorijas plānojuma 2.0 redakcijas publiskā apspriešana.

Atbilstoši publiskās apspriešanas rezultātiem - institūciju
atzinumiem par Aknīstes novada teritorijas plānojuma re-
dakciju 2.0 un iedzīvotāju priekšlikumiem, kas saņemti
Teritorijas plānojuma pilnveidotās 2.0 redakcijas un vides

pārskata projekta publiskās apspriešanas laikā no
25.08.2020. līdz 16.09.2020., tika veikti nebūtiski redak-
cionāli un tehniskas dabas precizējumi Teritorijas plāno-
juma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos un
Vides pārskata projektā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta ot-
rās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 3.punktu,
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo
daļu un 25.pantu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktob-
ra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritori-
jas attīstības un plānošanas dokumentiem” 3., 88.1., 91.
un 92.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija no-
teikumiem Nr.392 “Teritorijas attīstības plānošanas in-
formācijas sistēmas noteikumi”, likumu “Par ietekmes uz
vidi novērtējumu” un Ministru kabineta 2004.gada 23.mar-
ta noteikumiem Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes
uz vidi stratēģiskais novērtējums”, Apvienotās Finanšu un
Tautsaimniecības komitejas 19.11.2020. lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene,
J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, Ē.Serafinovičs, S.Vārslavāne,
S.Ašaka, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTU-
RAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Aknīstes novada teritorijas plānojuma
un Vides pārskata gala redakciju.

2. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos
noteikumus Nr.10/2020 „Aknīstes novada teritorijas
plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi”.

3. Ar Aknīstes novada domes saistošos noteikumus
Nr.10/2020 „Aknīstes novada teritorijas plānojuma grafiskā
daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
īstenošanas uzsākšanas dienu atzīt par spēku zaudējušiem
Aknīstes novada domes 2019.gada 26. augusta  saistošie
noteikumi Nr. 5  „Par teritorijas plānojumiem”. 

4. Lēmumu par Aknīstes novada teritorijas plānojuma
un Vides pārskata gala redakcijas apstiprināšanu piecu
darba dienu laikā pēc tā spēkā stāšanās ievietot
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā
(TAPIS), pašvaldības mājaslapā www.akniste.lv. 

5. Paziņojumu par Aknīstes novada domes saistošo
noteikumu Nr.10/2020 „Aknīstes novada teritorijas
plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi” pieņemšanu divu nedēļu laikā publicēt
oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Aknīstes novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā “Aknīstes novada
vēstis” un pašvaldības mājaslapā www.akniste.lv. 
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6. Aknīstes novada domes saistošie noteikumi
Nr.10/2020 „Aknīstes novada teritorijas plānojuma
grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma
publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, bet
īstenojami saskaņā ar Teritorijas attīstības un plānošanas
likuma 27.pantā noteikto.

Pielikumā: Aknīstes novada domes saistošie noteiku-
mi Nr.10/2020 “Aknīstes novada teritorijas plānojuma gra-
fiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Domes priekšsēdētāja (personiskais paraksts)
V.Dzene                                 (zīmogs)
IZRAKSTS PAREIZS
Aknīstes novada pašvaldības
Kancelejas vadītāja I.Buiķe
26.11.2020.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 10/2020
Aknīstes novada teritorijas plānojuma

grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi

Izdoti saskaņā ar
Teritorijas attīstības un plānošanas likuma 

25.panta pirmo daļu 

4. Saistošie noteikumi „Aknīstes novada teritorijas
plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi” nosaka Aknīstes novada administratīvās
teritorijas funkcionālo zonējumu, teritorijas ar īpašiem
noteikumiem, apgrūtinātās teritorijas, ciemu robežas un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TAPIS).

5. Saistošo noteikumu īstenošana uzsākama atbilstoši
Teritorijas attīstības un plānošanas likuma 27.pantā
noteiktajai kārtībai.

6. Ar šo noteikumu īstenošanas uzsākšanas brīdi spēku
zaudē Aknīstes novada domes 2009.gada 26.augusta
saistošie noteikumi Nr.5 „Par teritorijas plānojumiem”. 

Domes priekšsēdētāja V.Dzene
Informāciju sagatavoja Santa Šmite
Aknīstes novada pašvaldības
Telpiskās attīstības plānotāja

attēla avots https://talakizglitiba.visc.gov.lv/courses/cour-
se-v1:SAM.831+Skola2030-Tehnologijas+2019/info

Tehnoloģiju mācību joma
Jēkabpils starpnovadu

izglītības iestādēs 
2020./2021.m.g. ir un arī turpmāk būs viens no  ārkār-

tīgi svarīgiem „pagrieziena punktiem” Latvijas izglītības
sistēmā. 

l Jaunā kompetenču mācību satura īstenošana
uzsākta 1., 4., 7., 10.klasēs.  

l Attālinātais mācību process 7.-12.klasēs  tiek īstenots
uzreiz pēc Rudens brīvlaiks jau otro mēnesi. Nu jau arī  5.
un 6.klases ir pievienotas šim attālinātajām mācībām.

Tehnoloģiju jomai šie izaicinājumi ir ļoti nozīmīgi –
gan mācību priekšmetu satura, pat nosaukumu izmai-
ņas, gan digitālās kompetences  aktualizēšana. Jaunā
pamatizglītības standarta sasniedzamie rezultāti  teh-
noloģiju jomā  3., 6., 9.klasēs atspoguļo prasmju, zinā-
šanu un   iemaņu prasības mūsdienās, kas jāapgūst jeb-
kuram 21.gadsimta skolēnam.   Tehnoloģiju joma pa-
matizglītībā  iedalās 3 mācību priekšmetos: dizains un
tehnoloģijas, datorika un inženierzinības.   Savukārt vi-
dusskolā tehnoloģiju jomu papildina arī programmēša-
na kurss un iespēja izvēlēties digitālo dizainu vai robotiku
kā specializētos kursus. 

Datorikas mācību saturs šajā mācību gadā tiek īstenots
jau no 1.klases. Pirmklasnieki to apgūst integrēti – iesaistot
digitālās prasmes citos mācību priekšmetos, kuros sko-
lēni uzzina  un iemācās kā lietot skolvadības sistēmu, kā
ievada tekstu datorā, kā uzdevumos lieto algoritmus un
kā izmantot datoru dažādu mācību uzdevumu veikšanai.

4., 7.un 10.klašu skolēniem  datorika  ir kā atsevišķs mā-
cību priekšmets 1- 2 stundas nedēļā, kur tiek  apgūtas da-
žādas digitālas prasmes - dizaina domāšanas veidā.

Jauns priekšmets 7.klasē – inženierzinības – arī dizai-
na domāšanas trenēšanai un praktisku, inženiertehnisku
modeļu izveidei.

Mājturības un tehnoloģiju priekšmets pārtapis par di-
zaina un tehnoloģiju priekšmetu, kurā netiek dalīti „mei-
teņu” un „zēnu” darbi, bet jauktās grupās skolēni auž iz-
strādājumus, veic kokapstrādi, gatavo gaļas un zivju ēdie-
nus, mācās rīkoties ar 3D printeri. Arī Aknīstes vidusskolā
šobrīd uzstādīts un darbam sagatavots XYZ DaVinci prin-
teris 3-dimensionālu objektu drukāšanai.

Pedagogiem nav viegli sagatavot un vadīt šo jauno kom-
petenču pieejas satura ieviešanu, vēl jo vairāk, ja tas jā-
dara attālināti. Tomēr Jēkabpils pilsētas un starpnovadu
(Jēkabpils,  Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils novadu)   sko-
lās norit atbildīgs un plānots tehnoloģiju mācību stundu
darbs. Pedagogi ir iepazinušies ar jauno standartu pama-
tizglītībā un vidējā izglītībā, ir izpētījuši paraugprogram-
mas savos mācību priekšmetos un saplānojuši mācību dar-
bu pa stundām.  

Papildus tam, pedagogi pilnveidojās gan  klātienes  kur-
sos , kurus nodrošināja projekts skola2030, gan pašvadī-
ti apgūst E-kursu https://talakizglitiba.visc.gov.lv/ .

Paldies arī mūsu sadarbības partneriem –Jēkabpils ag-
robiznesa koledžai, kuru vadība pasniedzēji deva iespēju
Jēkabpils pilsētas un starpnovadu skolotājiem apgūt pro-
grammēšanas  kursus valodā Java Script. Ļoti ceram arī
uz turpmāko sadarbību. 

Attālinātais mācību process gan no skolēniem, gan pe-
dagogiem prasa papildus enerģiju un ātru pielāgošanos
apstākļiem. Tādēļ ir ļoti labi, ja jūtam „pleca sajūtu”, at-
balstu un uzmundrinājumus. Te paldies Jēkabpils novada
Izglītības pārvaldes speciālistei Raineldai Muižniece.
Pateicoties viņai, mēs, mācību jomu koordinatori, esam
laicīgi informēti par aktualitātēm, tiekam mudināti da-
līties ar labo praksi un atbalstīti , ja rodas nepieciešamība.

Lai mums izdodas realizēt ieceres un sasniegt plānoto,
bet ja nepieciešams – tad  pārplānot un nezaudēt možu garu
arī neparedzamajā !

Jēkabpils starpnovadu Tehnoloģiju mācību jomas
koordinatore  Līga Mažeika
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Aknīstes vidusskolas 1. klases izglītojamie
saņem bezmaksas medu

Sāc katru dienu ar medus karoti vienu!

30.novembrī katrs 1.klases izglītojamais un klases au-
dzinātāja saņēma no Latvijas Biškopības biedrības Eiropas
mēroga akcijas “Eiropas medus brokastis”, glīti iesaiņotu
saldu dāvaniņu, kurā bija trīs veidu medus – viršu, dažā-
du ziedu un meža. Kad bērni kopā ar ģimeni medu izgar-
šoja mājās, par piemiņu palika magnētiņš, uz kura var iz-
lasīt 7 iemeslus, kādēļ jālieto medus:

1. Liels cukura aizvietotājs;
2. Relaksējošs;
3. Stiprina imunitāti;
4.Veselīgs un dabīgs;
5. Ādas kopšanai un masāžām pirtī;

6. Enerģijas avots;
7.Garšīgs salds našķis.
Ļoti daudz par bitēm un medu bērni uzzināja, kad sko-

lā noskatījās piedāvāto filmiņu- “Medus diena dravā ”.
Noskatīties to var jebkurš – www.medus.lv.

Pēc filmas noskatīšanās runājām par medus iegūšanas
procesu un krāsojām darba lapu -Medus ceļu.

Vecāki kopā ar bērnu tika aicināti aizpildīt anketu
www.medus.lv, lai biškopji zinātu, kurš medus garšoja vis-
labāk!

1.klases izglītojamie saka mīļu paldies Latvijas
Biškopības biedrībai, biškopjiem un bitītēm!

Lai visiem stipra veselība!
1.klases audzinātāja Gunta Ozoliņa

Nozaru literatūra
Bauere. Jānis Lūsēns Trešais.
Blūma. Pārcēlāja dienasgrāmata.
Domino.
Dūmiņa. Artūra Skrastiņa Spogulija.
Freibergs. Pasākumu vadīšanas
māksla.
Hants. Asinis mežā.

Hants. VDK un Latvija.
Jurisons. Dukuri.
Kohs. Rommels.
Krastiņa. Atver pasauli!
Levina. Vecpilsētas stāsti.
Li Huindži. Džuaņ Faluņ.
Nacionālā enciklopēdija: Latvija.
Nereta. Ziemcietes.
Obama. Izaugt.
Ošiņa. Ziemas krājumi.
Par Latviju.
Sākam dārzu.
Seleckis. Disidents.
Tomāti.
Žolude. 1904. Melanholiskais valsis.

Daiļliteratūra

Abdulajevs. Maniaka prāts.
Bankovskis. Pasaules vēsture.
Belševica. Dienasgrāmata.1947-1960
Birkerts. Esejas.
Burga. Tētis.
Devero. Kurš ir nākamais.
Dimante. Ilūziju spēles.
Dovlatovs. Zona.
Eglītis. Homo novus.
Eņģelis. Koncerts vectēva pagalmā.
Felka. Nāves jūdze.

Filipsa. Padejo ar mani.
Fridrihsone. Atgūtais medusmēnesis.
Gaile. Rakstītāja.
Gromova. Cukura bērns.
Harisone. Zeltains miežu lauks.
Horiha. Meitiņa.
Jauja. Vīrs, bērni un pieci randiņi.
Judina. Pēdas putekļos.
Jurkevičs. Apbedītais vīnogulājs.
Kaijaks. Dullie stāsti.
Kalna. Garā upe. 3.d.
Keja. Septiņi meli.
Kuzmins. Hohma.
Lāce. Baloži uz Žozetes jumta.
Mitčela. Zelta krātiņš.
Montefjore. Mīlestības aizvējā.
Nuts. Zosāda.
Paegle. Otra puse.
Pohodņeva. Kaķu vārdotāja.
Priede. Kur sarkanas ogas auga.
Repše. Retināts gaiss.
Rēdliha. Mānīgā ziemeļblāzma.
Sabaļauskaite. Pētera imperatore. I.
Sila. Tango ar diviem misteriem “V”.
Skalbe. Pasakas.
Šadre. Bruņurupuču tango.
Treimanis. Aukstums. Tumsa. Bads.
Vaita. Zudušais medaljons.
Veinberga. Mākoņaina nakts.

Gārsenes bibliotēkas jaunieguvumi 
2020. gada 4. ceturksnī.
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Vinogradova. Upe.
Vīgante. Bumbulītis.
Zaviļeiskis. Pilnīgs šahs.
Zīle. M. Neizbiedēto putniņu valstība.

Bērnu literatūra

101 lielisks zinātnes eksperiments.
Cielēna. Es protu zīmēt visu ko.
Elkota. Mazās sievietes.
Ērgle. Ato un brīnumpērle.
Garā pupa.
Hai. Šausmu veikaliņš un briesmīgais
kutināmais pulveris.
Hēde. Lapsa un zaķis.

Kalniņa. Ziemassvētku gaidās.
Kunnass. Ziemassvētku vecītis.
Ķezbers. Takšelis Makšelis.
Liukasa. Sveika, Rūbij! Ekspedīcija in-
ternetā.
Liukasa. Sveika, Rūbij! Robots iet sko-
lā.
Manfelde. Kaķis mākoņos.
Manfelde. Vēja vīrs.
Plūdons. Rūķīši un Mežavecis.
Putniņš. Mežonīgie pīrāgi un apbur-
tais kalns.
Remere. Mūsējās.
Runājošie suņi.
Staka. Āpsēna piedzīvojums.

Svaža. Sajauktās pasakas.
Vanaga. Pagalma enciklopēdija.
Viks. Lecīgais burkāns un citi indiā-
ņi.
Vīslandere. Mūmamma kāpj kokā.
Vīslandere. Mūmamma svin vārnas
dzimšanas dienu.
Vormels. Dinosaurium.
Zīmuļu stāsti.
Zvirgzdiņš. Kapteiņa zirdziņš.

Lasītāju dāvinājumi

Erss Ā. Aglonas dievmātes atgrieša-
nās.

Gada nogalē pārdomāju un priecājos par padarītajiem darbiem, par
jaukajiem svētku brīžiem, par dažādām emocijām un darbīgo ikdie-
nu. Vēlos teikt mīļu paldies visiem čaklajiem pils darbiniekiem, no-
vada ļaudīm, kas atbalstīja un palīdzēja, tuvākiem un tālākiem cie-
miņiem, kas ciemojās un atpūtās Gārsenē. 

Lai mums visiem klusi, balti, veselīgi Ziemassvētki un darbīgs
Jaunais gads!

No sveču liesmām,
No egļu zaru smaržas,
Ņemsim gaismu rītdienai 
Un spēku visam gadam!

Dace Gārsenes pilī.

Sidraboti sniegi sniga
Ziemassvētku vakarā.
Sidrabota laime nāca

Jaunā gada rītiņā.
/Latv.t.dz./

Gaišas domas Ziemassvētkos!
Labklājību, laimi un 

veselību Jaunajā gadā!

Gārsenes pagasta bibliotēkas  
vadītāja

Kā vēlētos, lai balts sniegs pār zemi klātos,
Lai saticība un miers būtu katrās mājās,
Lai adventes svecītes koši un silti,
Spētu sasildīt cilvēkam sirdi.
Lai Ziemassvētki nāk ar prieku,
Ar cerību – viss labi būs!

Cilvēka dzīves ritumā katrs gads atstāj savas unikā-
lākās pēdas, nospiedumus, atmiņas. Katru gadu pie-
dzīvojam  sniegu, lietu, sauli, dienas un naktis. Kā gan,
neizdzīvojot gada tumšākās dienas, mēs spētu sajust gais-
mas lielo spēku? Katrs sīkums, katrs smaids un katra
asara ir vajadzīga, lai mēs taptu stiprāki garā, atvērtā-
ki dvēselē un  gudrāki, sperot savus ikdienas soļus.

Gaismas un mīlestības pilnus Ziemassvētkus!
Piedošanas un prieka  pilnu Jauno gadu! Lai baltas do-
mas ir katrā no Jums, lai balti vārdi plūst  no Jūsu lū-
pām un lai balts ir katrs Jūsu solis!

Kultūras darba organizatore Madara
Bibliotēkas vadītāja Antoņina

Ziemassvētki ir cilvēku iekšējās
gaismas svētki. Mēs gaidām mirdzumu no iekšienes!
No sevis, no tā, kas sevī. Un, kad uzmirdzēs raķešu

gaisma un laukumos – egles, pasaules 
mirdzums televizorā žilbinās acis, tad ziniet un 
apzinieties, ka tie ir  tikai mazi ārēji atspīdumi
no tās  nebeidzami milzīgās gaismas, kas mūsos

jau ir, mūsos pašos no  sākumu sākumiem.
/Imants Ziedonis/

Vēlam visiem Aknīstes novada iedzīvotājiem  un
mūsu kolēģiem siltus un gaišus Ziemassvētkus 

un Laimīgu un Veselīgu jauno 2021 gadu! 

Ilze Ieleja, Līga Līduma, Santa Šmite
(10.kabinets)
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12.novembrī Arvīda Ži-
linska Jēkabpils mūzikas
skolas Aknīstes filiāles au-
dzēknis  Edgars Uļja -
novs piedalījās JIRMV VII
JAUNO VOKĀLISTU
KONKURSĀ “Skaņais
bolss”, kur savā vecuma
grupā ieguva III vietu.

Konkurss norisinājās
attālināti, iesūtot video ar
priekšnesumu, ko žūrija
skatīja attālināti, izvēr-
tējot iesūtītos materiālus.

Lepojos ar Edgara
Uļjanova panākumiem
konkursā! Paldies vokā-
lajam pedagogam Madarai
Ozoliņai, koncertmeistarei
Violai Jasmanei! Milzīgs
paldies Valērijam Vene -
dik tovam par videomate-
riāla sagatavošanu!

Pateicos Aknīstes no-
vada pašvaldībai par fi-
nansiālu atbalstu!

Sagatavoja E.Ķiķēna.
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NOMINĒTS “GADA UZŅĒMĒJS ZEMGALĒ
2020” AKNĪSTES NOVADĀ

Alberts Kurklietis ir Latvijas, novada un savas dzimtās
Aknīstes patriots. Viņu var raksturot kā darbīgu, godprātīgu
un atsaucīgu uzņēmēju. Saimniecība novadā veicina ra-
žošanas attīstību un jaunu darbavietu radīšanu.

Pateicoties Alberta Kurklieša labas saimniekošanas
prasmēm, Aknīstes novada pašvaldībai ar saimniecību
izveidojusies veiksmīga sadarbība. Nepieciešamības ga-
dījumā tiek sniegti traktortehnikas pakalpojumi vai sa-
gatavoti nepieciešamie zāģmateriāli. Zemnieku saim-
niecība “ŪTA” atbalsta bērniem rīkotos Aknīstes nova-
da pasākumus.

Tā kā zemnieku saimniecība “ŪTA” apsaimnieko lauk-
saimniecības zemes, saņemot atbalstu no Eiropas
Savienības vai pašu spēkiem, katru gadu tiek iegādāta kāda
jauna tehnikas vienība vai agregāts. Izbūvēta graudu gla-
bātuve.

Īstenojot ES un ELFLA projektu, rekonstruēta ko-
kapstrādes darbnīca. Par saviem līdzekļiem iegādāts bru-
sotājs. Aknīstes pagasta zemnieku saimniecība “ŪTA” di-
bināta 18.septembrī 1995. gadā. Kolhozu saimniekoša-
nai izzūdot, Alberts nolēma strādāt savā saimniecībā.
Sākotnēji darbošanās notika izveidotajā kooperatīvā
“Celmāres”, bet pēc tam, atdaloties, tika veidota zemnieku
saimniecība “Ūta”. Sākumā Alberts bija vienīgais dar-
binieks, bet uz doto brīdi uzņēmums nodrošina deviņas

darba vietas. Zemnieku saimniecība “ŪTA” apsaimnie-
ko 100 ha zemes, kur tiek audzēti rudzi, vasaras un zie-
mas kvieši, griķi, auzas. Saimniecībai ir arī otrs darbī-
bas veids- kokmateriālu sagatavošana -zāģēšana, ēve-
lēšana un impregnēšana, koka taras ražošana. Zāģbaļķi
tiek pārvērsti dēlīšos un tiek izgatavotas paletes.

Aknīstes novada pašvaldība apsveic un lepojas!

Lāsma Prande
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Atmiņas un sēras?
Baltas pūkas vējā?

Nē!
Mīlestība –

Tā lai dzīvo vēl pēc manis.”
(J. Sarkanābols.)

Pieminēsim Aknīstes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos 
Mūžībā aizgājušos:

Daņilovs Pēters 20.08.1949 14.11.2020
Ilgažs Normunds 25.12.1971 26.11.2020
Jasinkevičs Dzintars 11.03.1959 26.11.2020
Jegorova Ļubova 28.01.1948 12.11.2020
Medveckis Viktors 18.07.1929 25.11.2020
Nikitovs Guntis 26.03.1964 26.11.2020
Svidinskis Fredinans 01.01.1950 07.11.2020
Zavoločko Dmitrijs 27.04.1962 10.11.2020

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!
Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa

NOVEMBRĪ

Dzimis 
1 

jaundzimušais.

Sāp... Neizsakāmi sāp.
Klusums ir mājās ienācis,
Gaismu mums nodzēsis, 
Skumjas atnesis. Sāp...  

(V.Kokle Līviņa)  

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
un esam kopā ar 

Daigu Ieleju un piederīgajiem
tēvu mūžibas ceļā 

pavadot.

Aknīstes vidusskolas
pensionētie skolotāji.                    

Tu gadus mēroji ar darbu,
Ko krietni paveikti bij  Tavs gods.
Ar sirsnību un klusu rūpi,
Ko allaž centies dot.

(K.Apšakrūma)

Sāpju un atvadu brīdī esam
kopā ar Sarmīti un viņas tuvi-
niekiem  Raiti Buholcu mūžī-

bas ceļā pavadot. 

Aknīstes vidusskolas
pensionētie skolotāji.  

Dusi saldi,mīļo tētiņ, 
Mūža miegs lai ir tev
salds.                                     
Auklēs Tevi rasa rīti,  
Ziedi klās un sniedziņš balts, 
(Krūklis)

Daiga, skumju brīdī esam kopā
ar tevi, tēvu 

aizsaulē aizvadot.

Aknīstes vidusskolas 1986.gada
absolventi un audzinātāja.

Man palikuši tavi vārdi, 
Man palikusi tava sirds. 
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē 
Vēl tavas acis pretī mirdz. 

(M. Jansone) 

Izsakām līdzjūtību 
mīļajai audzinātājai

Inārai no tēta 
atvadoties.

„Cālēnu” grupiņas 
audzēkņi un vecāki

Es sev paņemšu
līdzi vien saujiņu baltā vēja,
Ap saknēm to vīšu.
Tur dziļi jau vēja nav…
Un atstāšu elpu
uz palodzes, tur, tai grāmatā, rau…
Es akmenī, puķē un papīra lapā būšu.
Sev paņemšu līdzi vien
saujiņu balta vēja.
Bet tieši šīs saujas jums pietrūks…

(Rancāne)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību

Inārai Freimanei un viņas
tuviniekiem, tēti pavadot

mūžības ceļā.

PII “Bitīte” kolektīvs. 

Kā zars pie zara, vainagā, kas sienas, 
Tā mūža vainagu mums savīt māk 
Gan dzīves nebaltās, gan baltās 
dienas, 
Kas, tevi atminot, šķiet, runāt sāk...

(V. Rūja)

Izsakām dziļu līdzjūtību
Kristīnei Šamotai ar ģimeni, 

audžutēti
mūžībā pavadot.

Aknīstes vidusskolas pedagogi un
tehniskie darbinieki.

Tu aizej sniegos baltos,
Uz kokiem baltas ēnas krīt,
Un vēji klusinātos altos
Tev klusu šūpļu dziesmu dzied.

(K.Apškrūma)

Skumju brīdī esam kopā 
ar Sarmīti 

un viņas piederīgajiem, 
Raiti mūžībā 

pavadot.

Bijušie Asares pamatskolas kolēģi 

Sirsnīga pateicība IK “ Smiltainīte” , Olitai Treinei, Zigrīdai un Jānim
Jasinevičiem, kas juta līdzi mūsu mīļā dēla, brāļa un tēva Dzintara Jasinkeviča
izvadīšanu pēdējā gaitā.

Mamma, māsa ar ģimeni 
un bērni.
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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”. 

Šis 2020. gads man aizritējis darbojoties gan kā sa-
biedrisko attiecību speciālistei, gan arī veicot Asares pa-
gasta pārvaldes vadītājas pienākumus. 

Vispirms par darbu Asares pagasta pārvaldē. Domaju,
ka  neskatoties uz ierobežojumu pilno situāciju, šī gada
laikā ir paveikts daudz. Paralēli ikdienas uzkopšanas un
saimnieciskajiem darbiem, veikti vairāki uzlabojumi pa-
gasta infrastruktūrā. Cienot senču un aizgājēju piemiņu,
veikti uzlabojumi kapsētās. Gada laikā vairākas reizes,
pieaicinot profesionālus bīstamo koku zāģēšanas spe-
ciālistus,  tika izzāģēti vecie un bīstamie koki. Pie kap-
sētām  un arī to teritorijā uzstādīti jauni soli. Emsiņu kap-
sētā daudzu gadu garumā bija izveidojušās atkritumu kau-
dzes. Tās atradās gan kapsētā, gan kapsētas priekšā. Šo -
brīd  tās ir savāktas un ceru, ka turpmāk atkritumi tiks
novietoti tikai tiem paredzētajās vietās. Ar jaunu tūju stā-
dījumiem un soliņiem atjaunota Asares kapličas apkārt -
ne, kā arī izgatavots jauns telpas interjers - soli, sveč-
turis un postaments zārka novietošanai. 

Asares centrā pie kultūras nama iedzīvotāju ērtībām ierīkots apgaismojums. Divās pašvaldības
dzīvojamajās mājās pārmūrēti dūmvadi un sakārtota apkure atbilstoši ugunsdrošības pra-
sībām. 

No krūmiem izkoptas Asares pilsdrupas un  ierīkota tūristu atpūtas vieta. Pie Asares pa-
gasta pārvaldes uzstādītas videonovērošanas kameras. Rūpējoties par iedzīvotāju labklājī-
bu un drošību, vasaras periodā divas reizes tika atputekļoti  pašvaldības ceļi, kā arī nopļautas
ceļmalas. Veikti pašvaldības ceļu remonta darbi. Bedres un iesēdumi tika piebērti ar grants
maisījumu un pēc tam greiderēti. 

Ancenes ciemā bijušajā Asares pamatskolas teritorijā sakopts dzīvžogs. ”Rītu” mājā tiek
īstenots Eiropas savienības projekts “Grupu dzīvokļu izveide deinstucionalizācijas plāna īs-
tenošanai Aknīstes novadā”.

Piesaistot vietējo uzņēmēju,  šogad  Asares pagastā notika pagasta ceļu malu sakopšana, no
aizaugušajām ceļmalām novācot kokus un krūmus, kas dos iespēju zemniekiem ērtāk pārvieto-
ties ar lauksaimniecības tehniku, kā arī uzlabos ceļu stāvokli - ātrāk izžūs, neveidojot bedres.

Dažiem darbiem gribētos ātrāku virzību, bet tā ir atkarīga no daudzām institūcijām un birokrātijas
labirintiem. Runa ir par gadu desmitiem esošo graustu Asares pagasta centrā – “Veccensoņiem”.
Lai šo teritoriju sakārtotu, tam jābūt pašvaldības īpašumā. Šo procesu  uzsāku pavasarī. Virzība
notiek ļoti lēni, bet ceru, ka nākošajā gadā sagaidīsim rezultātu. 

Varētu uzskaitīt vēl un vēl, jo katru dienu tiek zāģēts, vākti zari, kastas lapas vai ravēts. Asares
pagastā to visu var paveikt pateicoties čaklai strādnieku komandai un  vietējo uzņēmēju atbals -
tam.  Esmu pateicīga visiem par atbalstu, sapratni, jo tikai kopīgiem spēkiem var visu paveikt.

Un tagad par komunikāciju.
Šis gads ir bijis pilnīgi citāds. Gandrīz viss notiek attālināti - mācības skolā, komuni-

kācija ar iedzīvotājiem, semināri un sapulces. Attālinātai saziņai pietrūkst cilvēka klāt-
būtnes - emociju, verbālā kontakta, fotomirkļu...

Un tomēr, vēlos pateikties visiem, kuri atrada laiku, lai „Aknīstes Novada Vēstīs” pastās-
tītu par saviem veikumiem, dalītos pārdomās vai apsveiktu radus un draugus. Administrējot
mājas lapu www.akniste.lv, cenšos pēc iespējas savlaicīgāk un plašāk atspoguļot aktuali-
tātes novadā. To visu var paveikt pateicoties atsaucīgiem kolēģiem un komandas darbam.
Līdz administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai izdevums „Aknīstes Novada Vēstis” un
www.akniste.lv informēs Jūs, uzticamie lasītāji, par svarīgākajiem darbiem un notikumiem
pašvaldībā un novadā. Jaunajā gadā ikvienam novēlu mīlestību, veselību un sirds siltumu
ģimenē, saglabāt mieru dzīves virpuļos un domāt par to, ko varam izdarīt veiksmīgāk - kā
privātajā, tā arī darba dzīvē! Sūtīsim viens otram gaišas domas, laba vēlējumus, lai pozi-
tīvās domas, sirsnības un dzīvesprieka pietiek visam 2021. gadam!

Lāsma Prande


