Aknīstes
Nr. 6

novada
vēstis
2017. gada JŪNIJS

Aizvadīti saulgriežu svētki. Ar dziesmām, dejām un izspēlējot fragmentus no „Skroderdienām Silmačos“ aizvadīta gada garākā diena- Vasaras saulgrieži Aknīstes novadā. Koncertā piedalījās Aknīstes vidusskolas deju kolektīvs(vadītājs Aivars Ielejs), Aknīstes vidējās paaudzes deju kolektīvs „Ieleja“(vadītājs Aivars Ielejs) un senioru deju
kolektīvs „Dejotprieks“ (vadītāja Aina Deksne),Aknīstes amatierteātris (režisore Veronoka Papaurele). Sieviešu vokālie ansambļi „Viotonika“ ( vadītāja Viola Jasmne) un „Gārsas“ (vadītāja Madara Ozoliņa).

Cienījamie Aknīstes novada iedzīvotāji!
Vispirms vēlos pateikties vēlētājiem
par izrādīto uzticību. Paldies par doto
iespēju turpināt godprātīgi strādāt un
pildīt mums uzticētos pienākumus - rūpēties par iedzīvotāju labklājību un novada nepārtrauktu virzību uz attīstību. Vēlēšanas ir atskaites punkts par
padarīto līdz šim, bet tas ir arī jauna
darba cēliena sākums.
Mana iepriekšējāpieredze un zināšanas būs noderīgas, lai turpinātu vadīt novadu. Kopš trīs pagasti ir izveidojuši ģimeni, ko sauc par Aknīstes novadu, visi kopā esam veidojuši un izkopuši svarīgas vērtības - savstarpēju uzticību, cieņu, vienotību, sadarbību. Un apzināmies, ka svarīga ir ne ti-

kai rīcība, bet arī rīcības motīvi.
Es lepojos ar savu komandu, jo tikai
strādājot komandā, kopā ar zinošiem
un spējīgiem cilvēkiem, uz kuriem var
paļauties, var panākt veiksmīgus rezultātus un nebaidīties izvirzīt jaunus
un vēl augstākus mērķus. Vienmēr esmu
uzsvērusi, ka novada galvenā vērtība ir
cilvēks, tādēļ arī turpmāk darbība tiks
koncentrēta uz to, lai cilvēki vēlētos dzīvot un strādāt mūsu novadā. Kārlis
Skalbe ir teicis: „Runā ar darbiem - tā
ir stiprākā un labākā valoda.“ Mēs šo
valodu protam un paldies novada iedzīvotājiem, kas šo valodu sadzird!
Aknīstes novada domes
priekšsēdētāja Vija Dzene

Aknīstes novada
domes sēdes
16.06.2017. lēmumi
Ievēlēt deputāti Viju Dzeni par Aknīstes novada pašvaldības domes priekšsēdētāju.
Ievēlēt deputātu Jāni Vanagu par Aknīstes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku.
Izveidot Tautsaimniecības komiteju 4 locekļu sastāvā.
Izveidot Sociālo, izglītības, kultūras un sporta komiteju 4 locekļu sastāvā.
Izveidot Finanšu komiteju 9 locekļu sastāvā.

Aknīstes novada domes
ārkārtas sēdes 20.06.2017.
lēmumi
Izbeigt deputāta pilnvaras pirms termiņa Aknīstes novada domes deputātei Ilgai Cālītei.
Apstiprināt domes deputāta pilnvaras Sandrai Vārslavānei,
kas stājas domes deputātes Ilgas Cālītes vietā.
Izbeigt deputāta pilnvaras pirms termiņa Aknīstes novada domes deputātam Jānim Gavaram.
Apstiprināt domes deputāta pilnvaras Normundam
Zariņam, kas stājas domes deputāta Jāņa Gavara vietā.
Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldībā kā paraksta tiesīgās amatpersonas:
Viju Dzeni, Aknīstes novada pašvaldības domes priekšsēdētāju,
Jāni Vanagu, Aknīstes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku,
Silviju Jaujenieci, Aknīstes novada pašvaldības galveno grāmatvedi.
Ievēlēt Finanšu komitejas sastāvā šādus deputātus: Vija
Dzene, Aija Kurkliete, Sandra Vārslavāne, Jānis Vanags,
Skaidrīte Pudāne, Guntars Geida, Santa Curikova, Inārs
Čāmāns, Normunds Zariņš.
Ievēlēt Tautsaimniecības komitejas sastāvā šādus deputātus: Jānis Vanags, Skaidrīte Pudāne, Normunds Zariņš,
Santa Curikova.
Ievēlēt Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas sastāvā šādus deputātus: Aija Kurkliete, Guntars Geida,
Sandra Vārslavāne, Inārs Čāmāns.

Aknīstes novada
domes sēdes
28.06.2017. lēmumi
Noteikt pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka algotu amatu uz pilnu slodzi no 01.08.2017. līdz
31.12.2017. Noteikt pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka mēnešalgas noteikšanai piemērojamo koeficientu
2017.gadā – 1,2. (982,00 EUR)
Piešķirt 500,00 EUR labdarības akcijas “Dzīvo vesels”
atbalstam no līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem.
Apstiprināt Aknīstes novada bāriņtiesu darbinieku profesionālās ētikas kodeksu.
Noteikt par Aknīstes novada pašvaldības kā kapitāla daļu
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turētāja pārstāvi Aknīstes novada domes priekšsēdētāju
Viju Dzeni SIA „Jēkabpils autobusu parks”, SIA
„Vidusdaugavas SPAAO”.
Noteikt par Aknīstes novada pašvaldības kā kapitāla daļu
turētāja pārstāvi Aknīstes novada domes priekšsēdētāja
vietnieku Jāni Vanagu SIA „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs”, SIA „Aknīstes pakalpojumi”.
Apstiprināt Aknīstes novada domes Administratīvo komisiju šādā sastāvā:
Ināra Lunģe, Egons Tunķelis, Rima Bludze, Jānis Zeltiņš,
Kristaps Tēts, Aija Dronka, sekretāre – Veronika
Papaurele.
Atļaut 1 personai atsavināt Aknīstes novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu (dzīvokli), Augšzemes
ielā 55, dzīvoklis Nr.3, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr.56059000035, ar platību 36,4 m2, 364/2802 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Atsavināmā nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR 1332,54.
Atsavināt nekustamo īpašumu (dzīvokli) Augšzemes ielā
8-1, kadastra Nr. 56059000033, ar kopējo platību 25,5 m2,
kas sastāv no 255/2415 kopīpašuma domājamās daļas no
daudzdzīvokļu mājas un no zemes. Noteikt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR
932,54. Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) atsavināšanas veids
ir pārdošana izsolē.
Atsavināt nekustamo īpašumu (dzīvokli) Augšzemes ielā
8-2, kadastra Nr. 56059000034, ar kopējo platību 34 m2,
kas sastāv no 340/2415 kopīpašuma domājamās daļas no
daudzdzīvokļu mājas un no zemes. Noteikt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR
1132,54. Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) atsavināšanas veids
ir pārdošana izsolē.
Atsavināt nekustamo īpašumu (dzīvokli) Augšzemes ielā
22, dzīvoklis Nr.2, kadastra Nr. 56059000036, ar kopējo platību 38,5 m2, kas sastāv no 385/1334 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas. Noteikt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR
1432,54. Dzīvokļa īrniekam ir pirmpirkuma tiesības.
Atzīt 12.06.2017. izsoli par Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma (zemes gabala) Liepu ielā 8B,
Aknīstē, Aknīstes novadā, ar kadastra Nr. 5605 001 0030,
kopējā platībā 3620 m2 atsavināšanu par nenotikušu.
Atkārtoti organizēt minētā nekustamā īpašuma izsoli, pazeminot nosacīto cenu par 20%.
Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisiju šādā sastāvā: Ilze Ieleja, Kristaps Žubeckis, Kristaps Tēts no 03.07.2017.
Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma „Ozolāres”, kadastra Nr.56250070078, kas sastāv
no divām zemes vienībām, kadastra apzīmējums
56250070078 un kadastra apzīmējums 56250070079, sadalīšanai.
Piešķirt SIA NORDTOR apbūves tiesību uz Aknīstes pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Aerodroms
1”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads, kadastra apzīmējums Nr.5625 007 0249, zemes vienību 0,2117 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 56250070199. Noteikt maksu par
apbūves tiesību lietošanu 28,00 euro gadā.
Piešķirt SIA NORDTORF apbūves tiesību uz Aknīstes
pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
„Aerodroms 1”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads, kadastra
apzīmējums Nr.5625 007 0249, zemes vienību 0,2650 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 562500701166. Noteikt
maksu par apbūves tiesību lietošanu 28,00 euro gadā.
Nodot atsavināšanai Aknīstes novada pašvaldības
īpašumā esošo zemes gabalu 0,2 ha platībā, kadastra
Nr.56620030159, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā.

Nodot atsavināšanai Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošo zemes gabalu 0,7 ha platībā, kadastra
Nr.56620010108, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā.
Nodot atsavināšanai Aknīstes novada pašvaldībai piekritīgo nekustamo īpašumu (dzīvokli) Augšzemes ielā 28
- 3, Aknīstē, Aknīstes novadā.
Nodot atsavināšanai Aknīstes novada pašvaldībai piekritīgo nekustamo īpašumu (dzīvokli) Dzirnavu ielā 7 - 2,
Aknīstē, Aknīstes novadā.
Nodot atsavināšanai Aknīstes novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Brīvnieki”, kadastra Nr.56440020106,
Asares pagastā, Aknīstes novadā.
Piešķirt 6 personām apbedīšanas pabalstu.
Piešķirt 3 personām bērna piedzimšanas pabalstu.
Piešķirt brīvpusdienas 100 % apmērā 68 novada izglītības iestāžu audzēkņiem no 01.09.2017. līdz 31.05.2018.
Piešķirt brīvpusdienas 50 % apmērā 1 novada izglītības
iestādes audzēknim no 01.09.2017. līdz 31.05.2018.
Piešķirt 1 personai dzīvojamo platību Augšzemes ielā 7
– 2, Aknīstē.

Piešķirt 1 personai dzīvojamo platību Krasta ielā 3 – 2,
Aknīstē.
Piešķirt 1 personai dzīvojamo platību Augšzemes ielā 7
– 5, Aknīstē.
Piešķirt 1 personai dzīvokli ar izpirkuma tiesībām
Augšzemes ielā 36 – 7, Aknīstē.
Atļaut 1 personai dzīvojamās telpas maiņu no dzīvokļa
“Tempļi” – 2, Asares pagastā, uz dzīvokli “Lejas”- 2, Asares
pagastā.
Atzīt 2 personas par tiesīgām saņemt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā un reģistrēt reģistrā Nr.1
“Pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu izīrēšana”.
Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības 2016.gada publisko pārskatu.

APSTIPRINĀTI

lāmā 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.
Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies viens
pretendents, nekustamais īpašums tiks pārdots vienīgajam pretendentam, ja viņš pārsolīs izsoles objekta nosacīto cenu.
Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bezskaidras
naudas pārskaitījumu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000026441 A/S „SEB banka” bankas kontā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas kods UNLALV2X. Vai arī Aknīstes novada pašvaldības kasē, skaidras naudas norēķinu veidā, vai arī skaidras naudas norēķinu veidā veicot maksājumu Aknīstes novada pašvaldības kasē.
Visa izsolē nosolītā cena (tai skaitā drošības nauda) tiek
uzskatīta par nekustamā īpašuma pirkuma maksu.
Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta nekustamā īpašuma pirkuma maksā.
Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada pašvaldībā līdz
2017.gada 4.augustam darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un
no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30.
Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai piedalītos izsolē, nekustamā īpašuma pirkšanai jāiesniedz
Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi dokumenti:
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.
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;
kvīts par drošības naudas samaksu;
kvīts par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;
noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juridisko personu izsolē (uzrādot pasi).
Ja nepieciešams, no attiecīgā valsts reģistra Mantas at-

Aknīstes novada domes sēdē
2017.gada 26.aprīlī (prot. Nr.8)
GROZĪJUMI
Aknīstes novada domes sēdē
2017.gada 28.jūnijā (protokols Nr.12, 14.#)
Aknīstes novada domes
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 2/2017

„Par Aknīstes novada pašvaldības
īpašumā esošā zemes gabala
Liepu ielā 8B, Aknīstē, Aknīstes novadā,
atsavināšanu“
Izsoles organizētājs: Aknīstes novada pašvaldība, reģ.
Nr. 90000026441, adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes
novads.
Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība.
Pārdošanas metode: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela
7, Aknīste, Aknīstes novads.
Izsoles laiks: 2017.gada 7.augustā plkst. 13:00.
Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija.
Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošs nekustamais
īpašums (zemes gabals):
Liepu iela 8B, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr.
5605 001 0030, kopējā platībā 3620 ha. Nekustamā īpašuma
(Zemes gabala) nosacītā cena ir EUR 2144,62 (divi tūkstoši viens simts četrdesmit četri euro 62 centi).
Nekustamā īpašuma objekta izsoli sāk ar izsoles objekta
noteikto nosacīto cenu.
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.
Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 30.00
(trīsdesmit euro 00 centi).
Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā.
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 izso-

Domes sēžu protokoli un audioieraksti
publicēti mājaslapā www.akniste.lv sadaļā Dome –
Domes sēžu lēmumi
Kancelejas vad. I.Buiķe
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savināšanas komisija var pieprasīt zvērināta revidenta vai
licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās personas gada
pārskatu.
Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam
atpakaļ netiek atdoti.
Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku sarakstā. Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekšnoteikumi.
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.
Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu eksemplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms izsoles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem.
Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas
numuru.
Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo īpašumu. Uzziņas pa tālr.22029315.
Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam
izpaust jebkādas ziņas par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.
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.
Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ierodas ne mazāk kā divi dalībnieki, kuri reģistrēti noteiktajā kārtībā.
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.
Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus
apstiprināt gatavību piedalīties izsolē.
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 30.00. Ja neviens
no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepārsola, izsoles
vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto augstāko cenu
un fiksē to ar āmura piesitienu.
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.
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.
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.
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
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viņam netiek atmaksāta dalības maksa un drošības nauda. Tad Mantas atsavināšanas komisija pēdējam pārsolītājam pircējam piedāvā atsavināmo nekustamo īpašumu
par viņa nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo
nekustamo īpašumu pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vairāki dalībnieki, izsoli nekavējoties atkārto no pirmspēdējās augstākās cenas.
Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.
Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks,
kurš nosolījis nekustamā īpašuma objektu, saņem rēķinu
samaksas veikšanai.
Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēgšanai.
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.
Izsoles dalībniekiem, kas pārtraukuši solīšanu izsoles
gaitā, drošības nauda tiek atmaksāta nedēļas laikā pēc izsoles, bet reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.
Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies
uz izsoli, drošības nauda un reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.
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.
Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles apstiprina Mantas atsavināšanas komisija.
Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome nākamajā domes sēdē pēc tam, kad saņemts bankas dokuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto nekustamo īpašumu.
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.
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 domes sēdes.
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.
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 2017.gada 29.jūnija
līdz 2017.gada 4.augustam 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.
Izsole notiks 2017.gada 7.augustā plkst. 13:00, Aknīstes
novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes
novadā, LV-5208.

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē
2017.gada 28.jūnijā (prot. Nr.12, 11.#)
Aknīstes novada domes
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 3/2017

„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu Augšzemes ielā 8, dzīvoklis Nr.1 un dzīvoklis Nr.2, Aknīstē,
Aknīstes novadā, atsavināšanu”
Izsoles organizētājs: Aknīstes novada pašvaldība, reģ.
Nr. 90000026441, adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes
novads.
Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība.
Pārdošanas metode: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela
7, Aknīste, Aknīstes novads.
Izsoles laiks: 2017.gada 7.augustā plkst.11:00.
Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija.
Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošie nekustamie īpašumi (dzīvokļi):
Augšzemes ielā 8, dzīvoklis Nr.1, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr. 56059000033, ar kopējo platību 25,5 m2,
kas sastāv no 255/2415 kopīpašuma domājamās daļas no
daudzdzīvokļu mājas un no zemes. Nekustamā īpašuma
(dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR 932,54 (deviņi simti trīsdesmit divi euro 54 centi);
Augšzemes ielā 8, dzīvoklis Nr.2, kadastra Nr.
56059000034, ar kopējo platību 34 m2, kas sastāv no
340/2415 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un no zemes. Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR 1132,54 (viens tūkstotis viens simts trīsdesmit divi euro 54 centi)
Nekustamo īpašumu objektu izsoli sāk ar nekustamo īpašumu Augšzemes ielā 8, dzīvoklis Nr.1 izsoles objekta noteikto nosacīto cenu.
Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt izsoles objektus dabā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00,
piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu pa tālruni 28685224.
Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 30.00
(trīsdesmit euro 00 centi).
Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā.
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.
Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies viens
pretendents, nekustamais īpašums tiks pārdots vienīgajam pretendentam, ja viņš pārsolīs izsoles objekta nosacīto cenu.
Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bezskaidras
naudas pārskaitījumu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000026441 A/S „SEB banka” bankas kontā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas kods UNLALV2X. Vai arī Aknīstes novada pašvaldības kasē, skaidras naudas norēķinu veidā.
Visa izsolē nosolītā cena (tai skaitā drošības nauda) tiek
uzskatīta par nekustamā īpašuma pirkuma maksu.

Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta nekustamā īpašuma pirkuma maksā.
Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada pašvaldībā līdz
2017.gada 4.augustam darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un
no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30.
Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai piedalītos izsolē, nekustamā īpašuma pirkšanai jāiesniedz
Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi dokumenti:
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.
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).
Ja nepieciešams, no attiecīgā valsts reģistra Mantas atsavināšanas komisija var pieprasīt zvērināta revidenta vai
licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās personas gada
pārskatu.
Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam
atpakaļ netiek atdoti.
Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku sarakstā. Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekšnoteikumi.
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.
Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu eksemplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms izsoles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem.
Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas
numuru.
Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo īpašumu. Uzziņas pa tālr. 28685224.
Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam
izpaust jebkādas ziņas par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.
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.
Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ierodas ne mazāk kā divi dalībnieki, kuri reģistrēti noteiktajā kārtībā.
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
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vienīgajam izsoles dalībniekam, ja tas pārsola izsoles nosacīto cenu.
Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus
apstiprināt gatavību piedalīties izsolē.
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 30.00. Ja neviens
no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepārsola, izsoles
vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto augstāko cenu
un fiksē to ar āmura piesitienu.
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.
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.
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.
Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet neparakstās protokolā, uzskatāms par atteikušos no nosolītā objekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija ir tiesīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un
viņam netiek atmaksāta dalības maksa un drošības nauda. Tad Mantas atsavināšanas komisija pēdējam pārsolītājam pircējam piedāvā atsavināmo nekustamo īpašumu
par viņa nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo
nekustamo īpašumu pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vairāki dalībnieki, izsoli nekavējoties atkārto no pirmspēdējās augstākās cenas.
Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.
Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks,
kurš nosolījis nekustamā īpašuma objektu, saņem rēķinu
samaksas veikšanai.
Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēgšanai.
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.
Izsoles dalībniekiem, kas pārtraukuši solīšanu izsoles
gaitā, drošības nauda tiek atmaksāta nedēļas laikā pēc izsoles, bet reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.
Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies
uz izsoli, drošības nauda un reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.
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.
Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles apstiprina Mantas atsavināšanas komisija.
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Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome nākamajā domes sēdē pēc tam, kad saņemts bankas dokuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto nekustamo īpašumu.
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.
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.
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.
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 2017.gada 29.jūnija
līdz 2017.gada 4.augustam 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.
Izsole notiks 2017.gada 7.augustā plkst. 11:00, Aknīstes
novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes
novadā, LV-5208.
APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē
2017.gada 28.jūnijā (prot. Nr.12, 12.#)
Aknīstes novada domes
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 4/2017

„ Par Aknīstes novada pašvaldības
īpašumā esošā dzīvokļa Augšzemes ielā
22, dzīvoklis Nr.2, Aknīstē,
Aknīstes novadā, atsavināšanu”
Ja dzīvokļa īpašuma Augšzemes ielā 22, dzīvoklis Nr.2,
Aknīstē, īrnieks viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas neizmanto pirmpirkuma tiesības uz minēto
īpašumu, laika posmā no 2017.gada 31.jūlija pārējie dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki ir tiesīgi izmantot pirmpirkuma tiesības iegādāties dzīvokļa īpašumu viena mēneša laikā, ja dzīvokļu īpašnieku kopība Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajā kārtībā ir pieņēmusi lēmumu par dzīvokļu īpašnieku pirmpirkuma tiesību nodibināšanu un zemesgrāmatā izdarīta atzīme par pirmpirkuma tiesību pastāvēšanu. Šajā laika posmā ir tiesīgi pieteikties arī citi interesenti, kuri vēlas iegādāties dzīvokli. Ja viena mēneša
laika posmā no 2017.gada 31.jūlija dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki izmanto pirmpirkuma tiesības un šajā laika posmā pašvaldībā ir saņemti pieteikumi izsolei, tad šajā
gadījumā gan drošības nauda, gan reģistrācijas nodeva pieteicējiem tiek atgriezta vienas nedēļas laikā pēc mantas
atsavināšanas komisijas lēmuma par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu. Ja pirmpirkuma tiesības netiek izmantotas,
tad norit izsole šajos noteikumos paredzētajā kārtībā.
Izsoles organizētājs: Aknīstes novada pašvaldība, reģ.
Nr. 90000026441, adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes
novads.

Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība.
Pārdošanas metode: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela
7, Aknīste, Aknīstes novads.
Izsoles laiks: 2017.gada 3.oktobrī plkst. 11:00.
Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija.
Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošais nekustamais īpašums (dzīvoklis):
Augšzemes ielā 22, dzīvoklis Nr.2, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr. 56059000036, ar kopējo platību 38,5 m2,
kas sastāv no 385/1334 kopīpašuma domājamās daļas no
daudzdzīvokļu mājas. Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR 1432,54 (viens tūkstotis četri simti trīsdesmit divi euro 54 centi).
Nekustamo īpašumu objektu izsoli sāk ar nekustamā īpašuma Augšzemes ielā 22, dzīvoklis Nr.2 izsoles objekta noteikto nosacīto cenu.
Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt izsoles objektus dabā, laika posmā no šī gada 31.jūlija, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās līdz plkst. 14.30,
iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu pa tālruni 28685224.
Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 30.00
(trīsdesmit euro 00 centi).
Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā.
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.
Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies viens
pretendents, nekustamais īpašums tiks pārdots vienīgajam pretendentam, ja viņš pārsolīs izsoles objekta nosacīto cenu.
Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bezskaidras
naudas pārskaitījumu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000026441 A/S „SEB banka” bankas kontā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas kods UNLALV2X. Vai arī Aknīstes novada pašvaldības kasē, skaidras naudas norēķinu veidā.
Visa izsolē nosolītā cena (tai skaitā drošības nauda) tiek
uzskatīta par nekustamā īpašuma pirkuma maksu.
Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta nekustamā īpašuma pirkuma maksā.
Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada pašvaldībā līdz
2017.gada 2.oktobrim darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un
no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30.
Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai piedalītos izsolē, nekustamā īpašuma pirkšanai jāiesniedz
Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi dokumenti:
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.
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).
Ja nepieciešams, no attiecīgā valsts reģistra Mantas atsavināšanas komisija var pieprasīt zvērināta revidenta vai
licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās personas gada
pārskatu.
Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam
atpakaļ netiek atdoti.
Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku sarakstā. Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekšnoteikumi.
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.
Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu eksemplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms izsoles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem.
Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas
numuru.
Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo īpašumu. Uzziņas pa tālr. 28685224.
Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam
izpaust jebkādas ziņas par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.
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.
Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ierodas ne mazāk kā divi dalībnieki, kuri reģistrēti noteiktajā kārtībā.
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.
Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus
apstiprināt gatavību piedalīties izsolē.
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 30.00. Ja neviens
no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepārsola, izsoles
vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto augstāko cenu
un fiksē to ar āmura piesitienu.
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.
Dalībnieks, kas, nosolījis visaugstāko cenu izsolē, tiek
ierakstīts izsoles protokolā, kurā norāda dalībnieka
juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs
un nosolītā cena;
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fiziskas personas: vārds, uzvārds, personas kods un nosolītā cena.
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.
Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet neparakstās protokolā, uzskatāms par atteikušos no nosolītā objekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija ir tiesīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un
viņam netiek atmaksāta dalības maksa un drošības nauda. Tad Mantas atsavināšanas komisija pēdējam pārsolītājam pircējam piedāvā atsavināmo nekustamo īpašumu
par viņa nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo
nekustamo īpašumu pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vairāki dalībnieki, izsoli nekavējoties atkārto no pirmspēdējās augstākās cenas.
Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.
Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks,
kurš nosolījis nekustamā īpašuma objektu, saņem rēķinu
samaksas veikšanai.
Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēgšanai.
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.
Izsoles dalībniekiem, kas pārtraukuši solīšanu izsoles
gaitā, drošības nauda tiek atmaksāta nedēļas laikā pēc izsoles, bet reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.
Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies uz
izsoli, drošības nauda un reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.

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.
Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles apstiprina Mantas atsavināšanas
komisija.
Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome nākamajā domes sēdē pēc tam, kad saņemts bankas dokuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto nekustamo īpašumu.
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.
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.
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.
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 2017.gada 31.jūlija līdz
2017.gada 2.oktobrim 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.
Izsole notiks 2017.gada 3.oktobrī plkst. 11:00, Aknīstes
novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes
novadā, LV-5208.

Pabeigta bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma
uzstādīšana PII „Bitīte” teritorijā
Aknīstes novada pašvaldība pabeigusi būvdarbus projektā Nr. 16-05-AL24-A019.2203-000001 “Veidosim nākotni
bērniem”. Tā ietvaros pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte”
teritorijā Aknīstē, Skolas ielā 16A ir uzstādīti 6 objekti –
divi rotaļu kompleksi - „Kuģis” un „BL05 15 003” un čet-
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ras atsperšūpoles - skūtera, spāres, suņa, žirafes formā.
Projekta kopējās izmaksas ir 10 883,95 EUR, no kurām
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums
ir 9795,55 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 1088,43
EUR. Plānotos bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma uzstādīšanas būvdarbus veica SIA “MK Dizains”.
Pēc projekta rezultātu apstiprināšanas Lauku atbalsta

dienestā bērnu rotaļu laukums būs publiski pieejams bērniem vecumā līdz 10 - 12 gadiem.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development2014-2020/index_lv.htm

Aknīstes
novadā
iegādāts jauns
autobuss
29.jūnijā, pie Aknīstes novada domes
pieripoja no SIA ,,Domenikss” jauniegādātais mikroautobuss Mercedes-Benz
Sprinter 519 CDI ar 19+1 sēdvietām.
Autobuss paredzēts novada vajadzībām.
L. Prande
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Pārdomas pirms un pēc pašvaldību
vēlēšanām
Vēlēšanu laiks nu ir aiz muguras. Šķiet, ka šai sakarā
pienācis laiks kaut ko uzrakstīt. Atklāti, bez aizvainojuma un par nākotni domājot, lai mūsu dzīve novadā kļūtu
saturīgāka, interesantāka un gaišāka. Vienoti novadam vienotā novadā, tāds varētu būt vadmotīvs jaunajai pašvaldības komandai, kopīgi izlemjot darbības prioritātes nākotnei, nevis raustīt segas stūrus katru uz savu pusi, bet
novadam no tā ne silts, ne auksts. Dzīvojam ar domu- kā
ir, tā ir labi. Bet varētu būt labāk. Ambīciju, uzdrošināšanās
un uzņēmības ir trūcis iepriekšējam sasaukumam, tāpēc
tāda pelēka un neizteiksmīga bijusi, ar tukšu strīdu un plāna rieciena piegaršu. Jautāsiet, kā es to zinu. Es to redzu.
Priekšniekam būt nepietiek ar to vien, ka esi kluss un labs
cilvēks. Ar visiem mīļi un laipni parunā, apsoli un ... neizpildi. Ir vajadzīgs savs vārds, reizēm arī skarbāks un nepatīkamāks. Visiem nekad nebūsi labs, ar to jārēķinās. Un
ja tevi ievēl atkal un atkal, tas nebūt nenozīmē, ka esi pats
labākais, vienīgi varbūt pats ērtākais. Vairāk vajag paškritikas. Stingrāks un atklāti pateikts vārds attiecības ilgtermiņā nebojā, vien padara darbus kvalitatīvākus, pamatīgākus, mērķtiecīgākus. Saka, ka labs cilvēks ne vienmēr ir arī labs priekšnieks.
Par Aknīstes vīziju esmu domājusi jau kopš tiem laikiem,
kad pati biju deputāte. Diemžēl, no tā šodien redzama vien
neliela daļa. Lielie valsts nozīmes projekti ielu sakārtošanā,
ūdensvada ievilkšanā, ūdens attīrīšanas stacijas izbūvē realizēti ar Briseles naudas piesaisti, bet mūsu pašu projektētāji tādi pakūtri, varbūt arī nezinoši projektu rakstīšanā. Ir valstī arī mazas pašvaldības, kas prot piesaistīt lielus Eiropas finansējumus, un to cilvēki prot novērtēt: Durbe,
Aizpute, Tērvete, Līgatne, Riebiņi u.d.c. Aknīstes to vidū

nav. Neprotam mēs savam novadam piesaistīt Eiropas naudu. Izņēmums ir „ Sēlijas partnerība”, no kuras atbalstītajiem projektiem šis tas tiek arī mūsu jumtiņa caurumu
lāpīšanai.
Ne vienu vien reizi esmu atgādinājusi, ka sakoptā un
skaistā vidē ir vieglāka un jaukāka dzīvošana. Ko dod tīra
un sakopta fasāde vai lievenis, ja mugurpusē „čūslājs”.
Paldies iepriekšējā sasaukuma deputātiem, kas lietas
bīdījuši un „izsituši cauri”. Tas ir mūsu Tirgus un Skolas
ielas apgaismojums, skaistās laternas. Tā ir speciālā transporta iegāde veco un slimo ļaužu vajadzībām. Varam lepoties ar beidzot sagaidīto kapliču.
Diemžēl, ir arī lietas, kas gājušas mazumā- aizaug senāk izkoptās platības, jaunas neveidojas, mazinājusies tūrisma kustība Aknīstē. Kāds taču par to atbild! Joprojām
nesakopti, pamesti privātīpašumi un bijušie kopīpašumi.
Novārtā paliek mazās ielas gan apgaismojuma, gan seguma ziņā. Organizētāku vēlētos redzēt arī komunālo saimniecību. Neredz pilsētai jaunus vaibstus.
Novēlu jaunā sasaukuma deputātiem un arī amatpersonām radošu, atbildīgu, mērķtiecīgu un godīgu darbu savam novadam. Strādāt pēc labākās sirdsapziņas visiem kopā,
būt prasīgiem pret sevi, prasīt to arī no padotajiem, tad rezultāti neizpaliks. Lai jums veicas!
Daina Miezāne
P.S. Kādreiz man kāds no padotajiem teica: „Kāpēc darīt, ja var nedarīt, algu maksā tā vai tā. Tad jau labāk nedarīt.” Bet varbūt tomēr darīt?
D. M.

Aknīstieši Vislatvijas senioru deju svētkos
Ventspilī
Kad lietus mijas ar vēju, saule cīnās ar krusu, Ventspilī
savu gaitu, divu dienu garumā, uzsāk Senioru deju svētki.
Ventspils mūs sagaida ar siltu vēju un jauku saulīti - šie
abi draudziņi mums līdzās ir divas garas, smaga darba pilnas dienas, kur svētku kulmināciju svinam svētdienā, 18.jūnijā lielajā svētku koncertā.
Droši saku, mums izdevās. Mani dejotāji vislabākie!
Svētki bija sadalīti 4 blokos, četros vējos. Mums bija jāiemācās pēc skates vēl 3 jaunas dejas, tās jānofilmē un jāaizsūta svētku rīkotājiem, kuri lēma vai mūs tur pieņems.
Mūs pieņēma!
Aknīstes Dejotprieks ar 2. pakāpes diplomu piedalījās
ar visām Latgales zonas dejām - „ Aud, māmiņa, villainīti“, „ Bērzs un liepa“, „ Rotaļdancis“, „ Sudmaliņas“. Kaut
gan bija arī tādi deju kolektīvi, kuri dejoja vienu vai divas
dejas, lai arī viņiem tika piešķirta augstākā pakāpe. Vai
neskan pēc „ netīrajām dejām“!?
Mīļš paldies manam “Dejotpriekam” - Henrietei ( kol. prezidentei), Helēnai, Intai, Mārītei, Elzai, Sarmītei, Anitai,
Inārai, Jānim, Osvaldam, Vilnim, Antonam, Dzintaram,
Aigaram, Andrim Kokinam, Andrim Jaudzemam, skaņu operatoram Jānim Ķipānam. Paldies visiem tiem, kuriem līdz
senioriem vēl gabaliņš jānoiet, bet viņi ir pie mums un ar
mums, nekaunoties, ka viņus sauc par senioriem. Paldies
par lielo darbu, par pacietību un to, ka jūs spējat mani pieņemt! Paldies Aigai, kura mums bija barotāja, gan guldinātāja
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divas garas dienas kopā ar mums. Mūsu jaukajam šoferītim Ivaram, kurš bija vienmēr visur laikā, ka arī novadīja
ekskursiju pa Ventspili un piecieta visas mūsu iegribas!
Paldies pilsētas domei, kura deva līdzekļus, lai mēs justos tā, kā nekad nebijām to baudījuši. Gulējām tehnikuma viesnīcā, kā arī nebija liegtas garšīgas brokastis, pusdienas un vakariņas. Par vīru jaunajām vestēm, sievu bezgala skaistajiem lakatiem.
Paldies Lāsmai, kura pacietīgi mūs filmēja, dzēsa un gro-

zīja, lai mēs būtu tādi, kādiem ir jābūt. Paldies uzņēmējam Modrim Porietim par skaistajām sudraba saktiņām,
kuras rotāja dejotāju tautastērpus.

Paldies visiem tiem, kuri aizdeva lakatus un citus aksesuārus, lai mēs varētu mācīties šīs dejas. Paldies skolotājai Aijai, Agnesei, Dainai, Lūcijai un visiem tiem, kuru
lakati bija pie mums, arī jūsu labestība mums palīdzēja!
Paldies manai kolēģei Līgai, kura nekad neatteica pie
ierakstu sagatavošanas, skolas direktorei Aijai par telpām
un skolas zāles apkopējai Lilitai, kura savu darba laiku pielāgoja mūsu interesēm.
Paldies izpilddirektoram Jānim, kurš arī savu rūpi nesa
par mums!
Šis gatavošanās process bija ļoti darbietilpīgs un arī naudietilpīgs, jo tie, kuri mēro garo ceļu divreiz nedēļā, bet ir
reizes, kad mēs dejojām arī vairākas dienas nedēļā, prasa daudz naudas līdzekļus, bet viņiem entuziasms ir neizmērojams. Tā spēj tikai seniori!
Tad, kad veikts ir liels darbs, Tu apstājies un saproti,
cik patiesi daudz jauku cilvēku Tev ir līdzās! Paldies jums,
bet vislielākais paldies manam jaukajam, bezgala mīļajam
„ Dejotpriekam“!
Jūsu Aina
sazinātos par sadarbības iespējām, zvaniet Arvim
(26440676) vai Uldim (26263124).
Meklējam naktsmājas Aknīstē vai apkārtnē

Festivāla „Sansusī“
ziņas
Ar straujiem soļiem tuvojas 4. alternatīvais kamermūzikas festivāls „Sansusī“. Tas šogad brīvdienu mājā Susēja
notiks laikā no 11. līdz 13. augustam. Ir sākusies biļešu iepriekšpārdošana, un aknīstiešiem tiek piedāvāta īpaša cena.
Tāpat ir sākušies dažādi organizatoriskie darbi, kuros uz
sadarbību un sniegt palīdzīgu roku aicināti arī Aknīstes zemnieki, kā arī viesmīlīgākie un izpalīdzīgākie aknīstieši.
Aknīstiešiem pieejamas lētākas biļetes
Aknīstes iedzīvotājiem tiek piedāvāta iespēja festivāla
biļetes iegādāties par krietni samazinātu cenu. Trīs dienu festivāla biļetes cena būs gandrīz uz pusi lētāka jeb 21
eiro. Biļetes var iegādāties Aknīstes pilsētas domē. Šo īpašo biļešu skaits ir ierobežots.
Sadarbība ar zemniekiem
Festivāla organizatori labprāt sadarbotos ar zemniekiem,
kas ar pašaudzētiem dārzeņiem, lauku vistu dētām olām
un kūpinājumiem varētu nodrošināt festivāla virtuvi. Lai

Nav noslēpums, ka Aknīstē ir diezgan ierobežotas iespējas
izguldīt pilsētas viesus tik lielā skaitā – gan apmeklētājus, gan māksliniekus. Ja jums ir brīvs dzīvoklis, māja vai
istaba un uz festivāla laiku jūs būtu ar mieru izguldīt kamermūzikas mūzikas cienītājus vai izpildītājus, tad ziņojiet Egitai (28386474).
Nakstmājām jābūt ar gultas vietu/ām, iespēju uzvārīt tēju.
Izcilu remontu nevajag (bet drīkst būt), taču tīrībai jābūt.
Brīvprātīgais darbs festivāla celšanas nedēļā
Laikā no 7. līdz 10. augustam būs festivāla celšana nedēļa. Tās laikā būs iespēja piedalīties un pieredzēt, kā jebkurai neparastākajai idejai ir iespēja pārtapt realitātē.
Brīvprātīgais darbs būs piemērots tiem, kam patīk darbs
dabā, apkārtnes sakārtošana un labiekārtošana.
Brīvprātīgajiem tiks nodrošināts, ne tikai darbs, bet arī pusdienas, ekskursijas pa Sēliju un vakaros ugunskurkoncerti.
Cītīgākajiem palīgiem būs iespēja tikt arī pie festivāla brīvbiļetēm. Intereses gadījumā sazinieties ar Uldi, 26263124.
Ugunskurkoncerti un izrādes
Festivāla celšanas laikā (no 7. līdz 10. augustam) „Sansusī“
rīko ugunskurkoncertus un izrādes. Tajā baudīt mūziku
pie ugunskura un skatuves mākslu dabā aicināti visi interesenti. Ugunskurkoncertu sākums būs plkst. 20.00, ieeja par ziedojumiem.
Sekot līdz „Sansusī“ aktualitātēm var
https://www.facebook.com/sansusifestivals/

Aknīstē aizvadīts
3. amatieru autokrosa
posms
Šī gada 18. jūnijā Aknīstē tika aizvadīts amatieru autokrosa apvienības Aukštaitija- Zemgale trešais posms.
Sadarbība ar Lietuvas entuziastiem aizsākās 2016. gadā,
kad 26. jūnijā tika nolemts izmēģināt kopīgu sacensību organizēšanu. Tā arī veiksmīgi tika aizvadītas pirmās sacensības. Aknīstē otrās sacensības tika organizētas Baltijas
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autoamatieru čempionāta ietvaros. Turpinot veiksmīgu sadarbību, šogad Aknīstē amatieru autokrosa apvienības
Aukštaitija- Zemgale trešajā posmā piedalījās piedalījās
ap 50 dalībniekiem. Pārtāvji bija no dažādiem Latvijas novadiem- Jēkabpils, Rēzeknes, Ķekavas u.c. Aknīstes novadu
pārstāvēja Elvis Plikšs un Māris Ozoliņš. Individuālajā 2000
superklasē vienīgo pjedestālu no Latvijas izcīnīja pārstāvis no Mazsalacas. Kopvērtējumā komandu cīņā Latvijas

komanda izcīnīja godpilno uzvaru. Trešais posms noslēdzies,
bet ceturtais notiks Ramīgalā, piektais- Biržajos, 6- Kupišķos.
Vislielākais nopelns un pateicība par sacensību organizēšanu Aknīstē ir Mārim Ozoliņam. Neizmērojams ir viņa
ieguldījums trases sakopšanā un uzturēšanā. Māris ir gan
sacensību dalībnieks, gan sacensību organizētājs. Pateicība
par labi organizētajiem un plaši apmklētajiem pasākumiem!
L. Prande

Gārsenes bibliotēkas jaunieguvumi
2017. gada 2.ceturksnī
Nozaru literatūra
Bez sienām.
Brastiņš. Latviešu ornamentika.
Gailīte. Gurķi: izturīgas šķirnes un
gardas receptes.
No Sēlijas pūra…
Ozola. Mīmika un žesti.
Ozola. Trīsdesmit rituāli.
Prēgencere. Dziedinošo akmeņu izmantošana.
Suvorovs. Spiegošanas pamati.
Ziņģīte. Aug cilvēks.

Daiļliteratūra
Abgarjana. Maņuņa.
Apškrūma. Ceļojums gadalaikos.
Auziņš. Pūcei aste noziedēja.
Bisī. Melnās ūdensrozes.
Bražis. Asinīs rūdītais.
Cine. Zis iz ze rasol.
Dreika. Baltais tornis.
Dreika. Savējie.
Eglīte. Ceturtais bauslis.
Ermlere. Manuskripts.
Hirvisāri. Es, Katrīna.
Jakubovska. Ievu kalni, ievu lejas.

Judina. Ceturtais kauliņš.
Judina. Gredzens.
Kaijaks. Vēstule.
Klementa. Lūgšanas par nolaupītajām.
Kolbergs. Bise un kapakmens.
Kristovskis. Pieskāriens.
Lagzdiņa. Spēlītes.
Lejiņš. Vīrieša sirds.
Makintoša. Es ļāvu tev iet.
Malpasa. Miesassargs.
Mariņina. Sods bez ļauna nodoma.
Nesbē. Asinis sniegā.
Nesbē. Pusnakts saule.
Nesbē. Sarkankrūtītis.
Rābe. Šoks.
Rabičevs. Karš visu norakstīs.
Vaithausa. Ideāls vīrs.
Vaithausa. Indīgā mīla.
Veinberga. Klavierkoncerts.
Vuds. Ienaidnieks.
Žuravska. Iegūstot zaudēts, zaudējot
iegūts.

Literatūra bērniem
Apšeniece. Lidojošā slieka.
Kercdorfere. Whats App meitenes.
Lasenberga. Pieci kaķi, trīs peles un

vēl viskautkas.
Naits. Lesija atgriežas mājās.
Peppa Pig. Dabas takas.
Peppa Pig. Sporta diena.
Rainis. Visi desmit.
Ruviša. Klikšķi ir visa tava dzīve.
Saga. Meitene tīmeklī dodas turnejā.
Saimona. Negantā Nika atriebība.
Saimona. Negantais Niks un futbola
bieds.

Lasītāju dāvinājumi
Geikina. Vazdiku dzimta: ar teātri saindētie.
Īru sāgas un pasakas.
Klārka. Klusa nakts.
Kristi. Nevainības smagā nasta.
Pretī nulles stundai.
Kurts-Mālere. Cēlais mērķis.
Līce. Lidija Freimane.
Makkalova. Negantā kaislība.
Maknota. Paradīze.
Maknota. Paradīze.2.
Markals. Bretaņas pasakas.
Акунин. Нефритовые четки.
Лондон. Лунная долина. Сердца
трех.

Par dzeramā ūdens kvalitāti
no grodu akām
Aknīstes novada pašvaldība un SIA
„Aknīstes pakalpojumi” informē, ka, pamatojoties uz iedzīvotāja sūdzību par
ūdens kvalitāti grodu akās Aknīstē,
Skolas ielā 1 un Augšzemes ielā 17,
Veselības inspekcija, sadarbībā ar SIA
“Aknīstes pakalpojumi”, veica ūdens
kvalitātes pārbaudi minētajās grodu
akās. Paņemtajos ūdens paraugos tika
konstatēti patogēno mikroorganismu
(t.s. zarnu patogēnu) klātbūtne, kas var
izraisīt saslimšanu. Minētās grodu akas
pieder attiecīgo māju Skolas ielā 1 un
Augšzemes ielā 17 īpašniekiem, kuriem
ir jāveic pasākumi(aku dezinfekcija)
ūdens kvalitātes uzlabošanai. Ar
Veselības inspekcijas rekomendācijām
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dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai
var
iepazīties
tīmekļa
vietnē www.vi.uov.lv sadaļā “dzeramais
ūdens”.
Aknīstes novada pašvaldība un SIA
“Aknīstes pakalpojumi” aicina iedzīvotājus:
• ūdeni no grodu akām uzturā lietot tikai vārītu;
•
izmantot piedāvātās iespējas
Augšzemes ielā un Dzirnavu ielā,
Aknīstē, pieslēgties pie izbūvētajiem
centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem,
kur ūdens tiek sagatavots atbilstoši
Veselības inspekcijas prasībām.

5.augustā
ev.-lut.
draudzes
kapusvētki
plkst.11.00
Vilkupes
kapsētā

plkst. 13.00
Gārsenes
ev.- lut.
kapsētā.

plkst.14.00
Aknīstes
kapsētā.

Paldies Aknīstes novada pašvaldības policistam Jānim Grigas par
sniegto operatīvo palīdzību mūsu ikdienas darbā!
Gimenes ārstes Edītes Elekses prakse
Skumji noliec galvas priedes
klusās,
Nolīst ziedos rīta mirdzums silts.
Nošalc vēsma mierīga, lai dusa,
Lai Tev viegla dzimtās zemes
smilts.
/K. Apšukrūma/
Sirsnīga līdzjūtība Tev, Rutiņ,
brāli mūzības ceļā pavadot.
Tavi draugi skolotāji- pensionāri.

Neliedz atvadu stundā skaudrā,
Dziļās sērās liekt galvu mums!
Acis neraudās, sirds tomēr raudās,
Sirds ja neraudās, dvēsele skums.
(J. Osmanis)
Pieminēsim Aknīstes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
Mūžībā aizgājušos:
Ašenieks Valentīns
Kumačovs Aigars
Kumačovs Aleksandrs
Liopa Alma
Novikovs Vadims
Sala Jānis
Trifonovs Intars
Vārna Lidija Ārija

21.05.1958
27.05.1992
09.03.1966
24.02.1948
17.03.1961
10.10.1960
14.11.1987
21.02.1936

22.06.2017
06.06.2017
06.06.2017
10.06.2017
02.06.2017
22.06.2017
25.06.2017
24.06.2017
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Nedzeniet projām brīnumus.
Brīnumi nekož.
Brīnumi –bezpajumtnieki.
Brīnumi dzīvo bez noteikumiem.
Brīnumi sākas, kad stāvošs ūdens
kļūst tekošs.
Un, kas ar to notiks,
to nevar noteikt.
Kad brīnums pie Tevis atnācis,
Esi patiess!
/O. Vācietis/
Aknīstes novadā jūnija mēnesī
nozīmīgas jubilejas atzīmēja:
Bruža Sarmīte
Griņa Svetlana
Šaliņš Aigars
Putraims Einārs
Brakovska Klaudija
Gasūns Jānis
Ozoliņš Jānis
Plikšs Zigfrīds
Porietis Modris
Skrinda Jānis
Ziediņa Gaļina
Luksturaups Voldemārs
Zagare-Zagurska Pranciška
Laime ir putns
ar gaistošiem spārniem,
noķer to šodientā izgaist var rīt!
Laime ir dzintars zeltaini
sveķains,
priedes asarā ieaudzis rīts.
Laimi var pasniegt un dot,
bet svarīgāk pašam to sevī
ir atrast un iemantot...

Cienījamā Alita!
Ar sievišķību trauslu, cēlu,
ik dienas tu starp ļaudīm ej,
no sevis labestības gaismu
caur smaidu viņu sirdīs lej.
Tu proti atrast labu vārdu,
ikvienam, kas tev pretī nāk,
un arī mierinošu glāstu,
ja kādam ļoti, ļoti sāp.
Lai vēlēšanās piepildās ikviena
Un Savējā pasulē Tu būtu laimīga.
Stipru veselību, daudz spēka
visu iecerēto darbu veikšanā.
Cieņā Drazdovska “Kraujās”,
Aknīstes nov.

Laime ir sirdi pret
sirdi dot,
Sev prieku cita priekā
iemantot,
Sajust, ka pasaulē
šajā esi vajadzīgs…
Jūlijā
dzimšanas dienu svin
Antoņina Dzenuška
Ādolfs Kravalis
Astrīda Riekstiņa
Novēlam jubilāriem trīs
lietas, kas jāvēl
sev un citiem:
veselību, prieku
un draugus!
Aknīstes novada
pašvaldības
darbinieku arodbiedrība

Palaid baltos sapņus ganos,
Iesien drūmās domas mezglā,
To zemi brien, kas slāpes dzer,
To dienu sasildi ar plaukstām,
Lai sāpe kļūst par mirkļa skaņu
Caur tapšanu, caur īstumu,
Līdz sevī sagūstīsi
Ozolsaknes sīkstumu.
Sveicu Olitu
skaistajā jubilejā!
Lidija “Kraujās”

Saule vēsti atsūtija,
Jauni radi brālīšos;
To vēl labi nezināju,
Vai brālītis, vai māsiņa.
Sveicam Aknīstes novada
dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos bērniņus:
Renāti Stankeviču un
Tomasu Terentjevu.
Kopā ar vecākiem
priecājamies par viņu
nākšanu pasaulē!
Aknīstes novada
dzimtsarakstu nodaļa

Sveicam maija jubilārus
Lolitu Kursīti
Skaidrīti Bērzkalni
Madaru Deksni
Biedrība ,,Manai mazpilsētai
Aknīstei,,
No liepu ziediem bišu dziesmas pil,
Tās ieklausies un citus nepievil,
Jo tavas pēdas liepu zemi skar,
Ar medus gaismu ēnas jāuzvar...
Lai plaukstas vasaru no ziedu
akām smeļ,
Jo tādās plaukstās bites neiedzeļ.
Sveicam jūnija jubilārus
Lāsmu Prandi
Intu Linarti
Biedrība ,,Manai mazpilsētai
Aknīstei,,
Aknîstes novada domes izdevums
Redakcija: Lâsma Prande telef. 65237762, mob. 26386407, e-pasts lasma.prande@inbox.lv, mâjas lapas adrese www.akniste.lv.
Par skaitïu un faktu pareizîbu, kâ arî par sludinâjumu tekstu atbild autors. Publicçtie materiâli ne vienmçr atspoguïo redakcijas viedokli.
Pârpublicçðanas vai citçðanas gadîjumâ atsauce obligâta. Iespiests SIA „Latgales druka”.
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