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Izbeigt deputāta pilnvaras pirms termiņa Aknīstes novada
domes deputātam Guntaram Geidam sakarā ar viņa nāvi.

Apstiprināt domes deputāta pilnvaras Viktoram Žukov-
skim, kas stājas domes deputāta Guntara Geidas vietā.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.18/2017 „Grozījumi
Aknīstes novada domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos no-
teikumos Nr.1 „Aknīstes novada pašvaldības nolikums””.

Piešķirt 519,00 EUR ģipša formu iegādei Jēkabpils Mākslas
skolas Aknīstes filiālei no Aknīstes Bērnu un jauniešu cen-
tra budžeta līdzekļiem.

Slēgt vienošanos ar SIA “SKA projekts” par elektronis-
ko sakaru tīklu pārbūves būvprojekta izstrādi par summu
2347,40 EUR (no līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem).

Slēgt līgumu ar SIA “SET projekti” par tehniskā projek-
ta un apliecinājuma kartes izstrādi asfalta seguma izbūvei
un atjaunošanai pie izglītības iestādēm Aknīstes pilsētā par
summu 7986,00 EUR (no līdzekļiem neparedzētiem izde-
vumiem).

Izslēgt no PII “Bitīte” amatu saraksta ar 01.09.2017. ama-
tu “pavārs” – 1,75 slodze un papildināt ar amatu “Interešu
izglītības skolotājs” – 0,2 slodze (no PII “Bitīte” budžeta lī-
dzekļiem) ar 01.09.2017.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Brīvnieki”,
Asares pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr. 5644 002 0106,
kas sastāv no dzīvojamās mājas (platība 116,0 m2) , zemes
(platība 0,74 ha),   un nedzīvojamās ēkas-kūts (platība 153,5
m2). Noteikt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā
cena ir EUR 1945,61. Nekustamā īpašuma atsavināšanas
veids ir pārdošana izsolē.

Atsavināt nekustamo īpašumu (dzīvokli) Skolas ielā 16
- 3, Aknīstē, kadastra Nr. 5605 900 0037, ar platību 21,7 m2,
kas sastāv no 217/1891 kopīpašuma domājamās daļas no di-
vām būvēm un no zemes. Noteikt, ka atsavināmā nekustamā
īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR 1005,74.
Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) atsavināšanas veids ir pār-
došana izsolē.

Atcelt Aknīstes novada domes 22.02.2017. lēmumu “Par
projekta “Autentisks cietums lauku pašvaldībā kā bezmaksas
apskates objekts Aknīstē” realizēšanu” (prot.Nr.4, 12.#).
Vienoties ar SIA “Ramda C” par 30.05.2017. iepirkuma lī-
guma Nr.81 laušanu par nedzīvojamās mājas Augšzemes ielā
41, Aknīstē, Aknīstes novadā, pārbūvi. 

Izsludināt Aknīstes novada vēlēšanu komisijas locekļu kan-
didātu pieteikšanas termiņu līdz 2017.gada 21.augustam.

Piešķirt 3 personām apbedīšanas pabalstu. Kopā EUR
225,00.

Piešķirt 1 personai bērna piedzimšanas pabalstu. Kopā
EUR 150,00.

Piešķirt brīvpusdienas 100% apmērā 11 novada izglītības
iestāžu audzēkņiem no 01.09.2017. līdz 31.05.2018.

Piešķirt 1 personai pabalstu 30,00 EUR sakarā ar atbrī-
vošanu no ieslodzījuma vietas.

Piešķirt 1 personai dzīvokli “Spodras” – 16, Ancenē, Asares
pagastā, un slēgt dzīvojamo telpu īres līgumu uz 3 mēne-
šiem no 01.08.2017.

Piešķirt 1 personai dzīvokli “Tempļi” – 1, Asares pagas-
tā, un slēgt dzīvojamo telpu īres līgumu uz 1 gadu no
01.08.2017.

Nodot atsavināšanai Aknīstes novada pašvaldībai piekritīgo
nekustamo īpašumu (dzīvokli) Augšzemes ielā 24 - 3, Aknīstē,
Aknīstes novadā. 

Nodot atsavināšanai Aknīstes novada pašvaldībai piekritīgo
nekustamo īpašumu (dzīvokli) Augšzemes ielā 36 - 7, Aknīstē,
Aknīstes novadā. 

Iznomāt 1 personai pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu
1,2 ha  platībā, kadastra  Nr.56620030125, un noslēgt ze-
mes nomas līgumu uz 10 gadiem. 

Pagarināt zemes nomas līgumu 1 personai par pašvaldī-
bas zemes gabala 0,3 ha  platībā, kadastra  Nr.56620040047
nomu uz 10 gadiem. 

Iznomāt 1 personai pašvaldībai piekrītošā zemes gabala
daļu Skolas ielā 9B, Aknīstē, Aknīstes novadā, 2,0 ha  pla-
tībā, kadastra Nr.56050010239, un noslēgt zemes nomas lī-
gumu uz 10 gadiem. 

Slēgt medību tiesību nomas līgumu ar mednieku biedrī-
bu “Vilkplēši” par pašvaldībai piekrītošiem zemes gabaliem
(kopējā platība: 15,1063 ha). Medību tiesību līguma termiņš
līdz 2020.gada 1.septembrim.

Atļaut 1 personai izstrādāt zemes ierīcības projektu ne-
kustamā īpašuma “Galdnieki”, kadastra Nr.56620030103,
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, zemes vienības 3,2 ha
platībā, sadalīšanai. Apstiprināt zemes ierīcības projekta iz-
strādes nosacījumus. 

Domes sēžu protokoli un audioieraksti 
publicēti mājaslapā www.akniste.lv sadaļā Dome –

Domes sēžu lēmumi
Kancelejas vad. I.Buiķe

Aknīstes novada domes sēdes 
26.07.2017. lēmumi

APSTIPRINĀTI

Aknīstes novada domes sēdē                                                                
2017.gada 26.jūlijā (prot. Nr.13, 9.#)

Aknīstes novada domes
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 5/2017

„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā
nekustamā īpašuma, dzīvojamās mājas, 

nedzīvojamās ēkas-kūts un zemes gabala,
“Brīvnieki”, kadastra Nr.56440020106, 

Asares pagastā, 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 25.augustā plkst.9.00.
Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas at-

savināšanas komisija.
Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošais nekus-

tamais īpašums (dzīvojamā māja, nedzīvojamā ēka-kūts un
zeme) “Brīvnieki”, Asares pagastā, Aknīstes novadā, ka-
dastra Nr. 56440020106, zemes platība 0,74 ha, dzīvoja-
mās mājas platība 116 m2  un nedzīvojamās ēkas-kūts pla-
tība 153,5 m2. Nekustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR
1945,61 (viens tūkstotis deviņi simti četrdesmit pieci euro
61 cents).

Nekustamā īpašuma izsoli sāk ar nekustamā īpašuma
“Brīvnieki”, Asares pagastā, Aknīstes novadā, izsoles ob-
jekta noteikto nosacīto cenu.

Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt iz-
soles objektu dabā darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piekt-
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dienās 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 pa-

švaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, laik-
rakstā „Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada pa-
švaldības interneta mājas lapā www.akniste.lv norādī-
tajā termiņā, iepriekš samaksājot drošības naudu 10%
apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma objekta nosa-
cītās cenas un reģistrācijas nodevu EUR 14,23 (čet-
rpadsmit euro 23 centi). Drošības nauda un reģistrāci-
jas nodeva uzskatāma par iesniegtu, ja attiecīgā nau-
das summa ir ieskaitīta izsoles noteikumos norādītajā
bankas kontā vai arī Aknīstes novada pašvaldības kasē
skaidras naudas norēķinu veidā..

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

Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bezskaidras
naudas pārskaitījumu Aknīstes novada pašvaldības, re-
ģistrācijas Nr.90000026441 A/S „SEB banka” bankas kon-
tā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas kods UN-
LALV2X vai arī Aknīstes novada pašvaldības kasē skaid-
ras naudas norēķinu veidā.

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

Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta nekusta-
mā īpašuma pirkuma maksā. 

Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties iz-
solē, var pieteikties Aknīstes novada pašvaldībā līdz
2017.gada 24.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 pieda-
lītos izsolē, nekustamā īpašuma pirkšanai jāiesniedz
Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi dokumenti: 

Fiziskām personām: 
Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vē-

lēšanos 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 vē-

lēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā
ar šiem izsoles noteikumiem; 

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

apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) kopiju vai iz-
raksts par pārvaldes institūciju amatpersonu) kompeten-
ces 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 at-

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 sa-
rakstā. Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts slu-

dinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekš-
noteikumi. 

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

ģistrācijas termiņš; 
nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie do-

kumenti; 
rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpašu-

ma atsavināšanas izsoles noteikumiem.
Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu ek-

semplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms izso-
les sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles notei-
kumiem. 

Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas
numuru. 

Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo īpa-
šumu. Uzziņas pa tālr. 28685224. 

Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam
izpaust jebkādas ziņas par reģistrētajiem izsoles dalīb-
niekiem. 

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

Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli iero-
das ne mazāk kā divi dalībnieki, kuri reģistrēti noteikta-
jā kārtībā. 

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

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 ap-
liecinājums, 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 ob-
jekts 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 aplie-
cību. 

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

juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs
un nosolītā cena; 

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

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

Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet neparak-
stās protokolā, uzskatāms par atteikušos no nosolītā ob-
jekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija ir tie-
sīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un
viņam netiek atmaksāta dalības maksa un drošības nau-
da. Tad Mantas atsavināšanas komisija pēdējam pārsolī-
tājam pircējam piedāvā atsavināmo nekustamo īpašumu
par viņa nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo
nekustamo īpašumu pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vai-
rāki dalībnieki, izsoli nekavējoties atkārto no pirmspēdē-
jās augstākās cenas. 
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Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpa-
šuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles da-
lībnieku 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 no-

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

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

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

Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu par kon-
krētu objektu, 7 dienu laikā kopš izsoles jāpārskaita star-
pība starp nosolīto cenu un iemaksāto drošības naudu
Aknīstes novada pašvaldības norēķinu kontā. 

Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles ap-
stiprina Mantas atsavināšanas        komisija. 

Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome nā-
kamajā domes sēdē pēc tam, kad saņemts bankas doku-

ments, kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto ne-
kustamo īpašumu. 

Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, pēc
iemaksas veikšanas atsakās parakstīt pirkuma līgumu,
kurš sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta izsoles no-
teikumiem, viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu.
Reģistrācijas nodeva un drošības nauda šādam dalībniekam
netiek atmaksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var ne-
rīkot, ja savu piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par
savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nā-
kamo augstāko cenu. 

Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods, at-
kāpšanās no līguma u.tml.) par tā nepildīšanu.
Pirkuma līgums nekustamā objekta nosolītājam jāpa-
raksta 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu ap-
stiprināšanas.

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

Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles no-
teikumiem un saņemt sīkāku informāciju par atsavinā-
mo nekustamo īpašumu Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas
ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2017.gada 27.jūlija
līdz 2017.gada 24.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 25.augustā plkst.9.00,
Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste,
Aknīstes novadā, LV-5208.

APSTIPRINĀTI

Aknīstes novada domes sēdē                                                                
2017.gada 26.jūlijā (prot. Nr.13, 10.#)

Aknīstes novada domes 
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 6/2017

„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā 
esošā dzīvokļa Skolas ielā 16, dzīvoklis Nr.3,
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 25.augustā plkst. 10:00.
Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas at-

savināšanas komisija.
Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošais nekusta-

mais īpašums (dzīvoklis) Skolas ielā 16, dzīvoklis Nr.3,
Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra Nr. 56059000037, ar
kopējo platību 21,7 m2, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošā
kopīpašuma 217/1891 domājamās daļas no zemes un divām
būvēm. Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR
1005,74 (viens tūkstotis pieci euro 74 centi).

Nekustamā īpašuma objekta izsoli sāk ar nekustamā īpa-
šuma Skolas ielā 16, dzīvoklis Nr.3, izsoles objekta noteikto
nosacīto cenu.

Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt iz-
soles objektu dabā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piekt-
dienās 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 pa-

švaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, laikrakstā
„Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada pašvaldības in-
terneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā termiņā, ie-
priekš samaksājot drošības naudu 10 % apmērā no izso-
lāmā nekustamā īpašuma objekta nosacītās cenas un re-
ģistrācijas nodevu EUR 14,23 (četrpadsmit euro 23 cen-
ti). Drošības nauda un reģistrācijas nodeva uzskatāma par
iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles
noteikumos norādītajā bankas kontā vai arī Aknīstes no-
vada pašvaldības kasē skaidras naudas norēķinu veidā.

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

Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bezskaidras
naudas pārskaitījumu Aknīstes novada pašvaldības, re-
ģistrācijas Nr.90000026441, A/S „SEB banka” bankas kon-
tā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas kods UN-
LALV2X vai arī Aknīstes novada pašvaldības kasē skaid-
ras naudas norēķinu veidā.

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

Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta nekusta-
mā īpašuma pirkuma maksā. 

Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties iz-
solē, var pieteikties Aknīstes novada pašvaldībā līdz
2017.gada 24.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 pieda-
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lītos izsolē, nekustamā īpašuma pirkšanai jāiesniedz
Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi dokumenti: 

Fiziskām personām: 
Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vē-

lēšanos 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 vē-

lēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā
ar šiem izsoles noteikumiem; 

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

apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) kopiju vai iz-
raksts par pārvaldes institūciju amatpersonu) kompeten-
ces 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 at-

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 sa-
rakstā. Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts slu-
dinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekš-
noteikumi. 

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

ģistrācijas termiņš; 
nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie do-

kumenti; 
rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpašu-

ma atsavināšanas izsoles noteikumiem.
Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu ek-

semplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms izso-
les sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles notei-
kumiem. 

Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas
numuru. 

Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo īpa-
šumu. Uzziņas pa tālr. 28685224. 

Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam
izpaust jebkādas ziņas par reģistrētajiem izsoles dalīb-
niekiem. 

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

Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli iero-
das ne mazāk kā divi dalībnieki, kuri reģistrēti noteikta-
jā kārtībā. 

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

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 ap-

liecinājums, 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 ob-
jekts 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 aplie-
cību.

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

juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs
un nosolītā cena; 

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

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

Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet neparak-
stās protokolā, uzskatāms par atteikušos no nosolītā ob-
jekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija ir tie-
sīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un
viņam netiek atmaksāta dalības maksa un drošības nau-
da. Tad Mantas atsavināšanas komisija pēdējam pārsolī-
tājam pircējam piedāvā atsavināmo nekustamo īpašumu
par viņa nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo
nekustamo īpašumu pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vai-
rāki dalībnieki, izsoli nekavējoties atkārto no pirmspēdē-
jās augstākās cenas. 

Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpa-
šuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles da-
lībnieku 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 no-

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

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

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

Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu par kon-
krētu objektu, 7 dienu laikā kopš izsoles jāpārskaita star-
pība starp nosolīto cenu un iemaksāto drošības naudu
Aknīstes novada pašvaldības norēķinu kontā. 

Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles ap-
stiprina Mantas atsavināšanas        komisija. 

Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome nā-
kamajā domes sēdē pēc tam, kad saņemts bankas doku-
ments, kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto ne-
kustamo īpašumu. 

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

Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods, at-
kāpšanās no līguma u.tml.) par tā nepildīšanu.
Pirkuma līgums nekustamā objekta nosolītājam jāpa-
raksta 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu ap-
stiprināšanas.

Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem
Aknīstes novada pašvaldības Mantas atsavināšanas ko-

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

Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles no-
teikumiem un saņemt sīkāku informāciju par atsavināmo
nekustamo īpašumu Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas
ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2017.gada 27.jūlija līdz
2017.gada 24.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 25.augustā plkst.10:00,
Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste,
Aknīstes novadā, LV-5208.

Termiņš zālāju nopļaušanai 
un novākšanai pagarināts 

līdz 15. septembrim
Laikapstākļi 2017. gada pavasarī un vasarā līdz šim ir

bijuši ārpus parastajām normām, kas daļai lauksaimnie-
ku, jo īpaši lopkopībā iesaistītajiem, ir radījuši sarežģīju-
mus nopļaut un novākt sienu vai zāles masu lopbarības va-
jadzībām.

Šogad aprīlī, maijā, jūnijā un jūlijā reģistrētas tempe-
ratūras zem mēneša normas, novērotas krasas tempera-
tūras svārstības un uzstādīti vairāki diennakts minimā-
lās temperatūras rekordi. Zemās temperatūras ietekmē-
ja zālāju augšanu (augiem veģetācijas periods ir aizkavē-
jies par 2 līdz 3 nedēļām) un kavēja lauksaimniekiem sākt
to nopļaušanu un novākšanu lopbarības vajadzībām jūni-
ja beigās. Jūlijā daudzviet Latvijā nokrišņu daudzums bija
lielāks nekā citos gados, atsevišķās vietās vienā dienā pat
nolīstot mēneša normai.

“Līdz ar to daudzviet uz zālāju laukiem nav iespējams
uzbraukt ar pļaušanas un novākšanas tehniku. Ziņas par
grūtībām ar siena un skābsiena ieguvi un lopbarības sa-
gatavošanu ir saņemtas no Lauksaimnieku organizācijas
sadarbības padomes, biedrības “Latvijas aitu audzētāju aso-
ciācijas”, kā arī no lauksaimniekiem dažādos novados.
Lauksaimnieki ziņo, ka lielāko daļu no zālāju platībām ne-
varēs pagūt nopļaut un novākt līdz 15. augustam, lai zāli
sagatavotu lopbarības vajadzībām,” situāciju skaidro zem-
kopības ministrs Jānis Dūklavs.

15. augusts ir noteikts kā datums, līdz kuram zālājam
jābūt noganītam vai nopļautam un novāktam, lai pilnā

apmērā saņemtu ES platību maksājumus – vienoto pla-
tības maksājumu, maksājumu par klimatam un videi lab-
vēlīgu lauksaimniecības praksi jeb “zaļināšanas” mak-
sājumu, mazo lauksaimnieku shēmas maksājumu, mak-
sājumu par bioloģisko lauksaimniecību, maksājumu par
apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežo-
jumi. 

Ņemot vērā nelabvēlīgos laikapstākļus, lauksaimniekiem,
kuri izmanto zālājus lopbarības vajadzībām, arī šogad
Zemkopības ministrija ir paredzējusi iespēju līdz 15. sep-
tembrim nopļaut un novākt tos zālājus, kurus biežo nokrišņu
un lielā mitruma dēļ nebūs iespējams nopļaut un novākt
līdz 15. augustam.

Informāciju apkopoja I.Butkus

Informācija lauksaimniekiem

ANCENES VĒSTURE
Ancene – ciems Aknīstes novada Asares pagastā, par kura

vēsturi ir maz ziņu. Pa teikumam, pa faktam ir izdevies
sameklēt grāmatās, periodikā, interneta resursos un atmiņu
pierakstos.

Ancene, Anceniškas kā vietvārds minēts LU docenta, pro-
fesora, valodnieka Jura Plāķa pētījumā 1928.gadā. 1920-
tajos gados tas tika latviskots no sēliskās vārda izskaņas
–ine uz –ene. taču vecie ancenieši joprojām to mēdz saukt
par Ancini vai Encini.

Ancenes pusmuiža piederēja Bebrenes grāfiem Plāteriem-
Zībergiem. Tās zemnieki 1863.gadā piedalījušies zemnie-
ku nemieros.

20.gadsimta sākumā Ancenes pusmuižas (muižas) pār-

valdnieks bijis Bekmans. Viņš pieminēts 1913.g. 30.janvāra
laikrakstā „Zemkopis”, kurā izsludināti mājturības, lop-
kopības un putnkopības kursi Bebrenes muižā, kur pie-
teikšanos uz tiem pieņēmuši Bebrenes Lauksaimniecības
biedrības priekšnieks grāfs Plater-Ziebergs Bebrenē,
priekšn. vietnieks Bekmans Ancenišku muižā u.c.

Pirmā pasaules kara laikā Rubeņu pagasts atradies fron-
tes joslā un ļoti izpostīts. 1915.g. rudenī to okupēja vācu
armija. 1918.g. decembrī ienāca lielinieki. Lai viņu bandas
padzītu, ļoti aktīvu dalību 1919.g. jūnijā un jūlijā ņēma
Lietuvas armijas Paņevežas bataljons, sadarbojoties ar
Augškurzemes pulku. Lielākās operācijas, ar nolūku atsviest
pretinieku pāri Daugavai, norisinājās laikā no 6. līdz 12.jū-
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Atgādinājums LPKS Aknīste biedriem
Saskaņā ar statūtiem, biedru nauda par kārtējo gadu jāsamaksā līdz šī gada 30. novembrim. Pēc minētā datuma

maksājums netiks pieņemts. 

Valde

lijam, kad Paņevežas grupa un Augškurzemes partizānu
pulks izvirzījās līdz līnijai „Glaudāni, Kazimirišķi,
Ilūkste, Jaungrīnvalde-Šedere”. Pārāk plašā rajona un re-
zervju trūkuma dēļ uz šīs līnijas ilgi nevarēja noturēties,
kamdēļ visus spēkus atvilka atpakaļ uz izdevīgākām po-
zīcijām Rubenes, Ancenes, Baltās muižas, Gulbenes,
Jakubovas-Subates ezera līnijā. Šinīs kaujās bija daudz spil-
gtu momentu, kas raksturoja Lietavas armijas karavīru iz-
cilās spējas. 6.-16.jūlija kaujās kritušo un ievainoto
skaits sniedzas pāri 50.

Ieviešot Agrāro reformu, 1920-to gadu sākumā
Ancenišku muižas (tā rakstīts Zemes ierīcības lietās) zeme
tika sadalīta 40 vienībās kopplatībā 564 ha.

1923.g. 22.oktobrī dibināta Ancenes lauksaimniecības
mašīnu koplietošanas biedrība, kura 1939.g. 13.maijā pār-
dēvēta par Rubenes mašīnu koplietošanas sabiedrību.

Visvairāk Ancene (Ancenišku muiža) laikrakstos 1920.-
1930.gados pieminēta sakarā ar zemes piešķiršanu jaun-
saimniecībām, Veterinārā departamenta paziņojumos sa-
karā ar lopu mutes un nagu sērgu un 1930.-1940.gados kā
pietura autobusu sakrakstos.

ANCENES PUSMUIŽA
Kā raksta arhitekts Jānis Zilgalvis, Latvijas muižu ar-

hitektūrā nav daudz klasicisma laika kungu māju, kas cel-
tas no koka. Nereti to vienīgais greznuma priekšmets bi-
jis neliels portiks vai lievenis, pēc apjoma, formas tās maz
atšķīrušās no turīgu zemnieku mājām. Viena šāda koka
ēka – Ancenes (Ancenišķu, Ances) pusmuižas ēka sagla-
bājusies pie bijušās divu muižu un pagastu robežas. Tās
ieejas lieveni grezno vairākas koka kolonnas, līdzīgi kā
Stelmužes koka baznīcu Lietuvā.

Padomju varas gados te bija kolhoza kantoris, bibliotē-
ka un klubs ar nelielu skatuvīti, kuru palielināt traucēja
manteļskurstenis. Kad 1960-to gadu 2.pusē uzcēla jaunu
kantora ēku ar klubu, tad šajā dzīvoja kolhoznieku ģime-
nes. Šobrīd tajā atrodas privatizēti dzīvokļi.

ADMINISTRATĪVI
TERITORIĀLAIS 
IEDALĪJUMS UN

IEDZĪVOTĀJI
Agrāk Rubeņu, bet 1925.g. pārdēvēts par Rubenes pa-

gastu izveidojies no 3 muižu pagastiem: Ancenes
(Ancenišķi), Rubenes (Rubinen) un Dunavas (Podunai).

Kā Asares ciema/pagasta teritorija Ancene bija: no
17.07.1951. Aknīstes rajonā, no 07.12.1956. Ilūkstes rajo-
nā, no 18.12.1962. Daugavpils rajonā, no 10.01.1967.
Jēkabpils rajonā, 1990.g. Asares ciemu reorganizēja par pa-
gastu, no 01.07.2009. tas ir Aknīstes novadā.

2000.g. Asares pagastā bija 650 iedzīvotāji. Ciemi: Ancene
– 217, Asare – 171, Vārkava – 33, Dominieki – 14 iedzī-
votāji.

ANCENE – KOLHOZA CENTRS
1948.g. 31.augustā organizēts Ilūkstes apriņķa Rubenes

pagasta l/a (lauksaimniecības artelis) „Daines”. 1949.g.
13.martā organizēts Ilūkstes apriņķa Asares pagasta
Vārkavas ciema l/a „Rainis”. 1950.g. 25.jūlijā apvieno
Aknīstes rajona Rubeņu ciema l/a „Daina” un Vārkavas cie-
ma l/a „Rainis”, nodibinot K.Marksa vārdā nosaukto l/a.
17.07.1951. likvidēts Aknīstes rajona Vārkavas ciems, te-
ritorija pievienota Asares ciemam; K.Marksa v. nos. l/a te-
ritorija pievienota Asares ciemam.

1952.gadā K.Marksa v. nos. l/a (Aknīstes rajona Asares
ciema padome) 95 ģimenes, no tām: latvieši – 83 ģimenes
(88 %), lietuvieši – 2 ģimenes (2 %), krievi – 6 ģimenes (6
%), baltkrievi – 2 ģimenes (2 %), jauktās laulības – 2 ģi-
menes (2 %). Platība un samaksa nav minēta. 

Zināmie l/a priekšsēdētāji – Fēlikss Kučinskis, Jānis
Treinis. 09.02.1957. par kolhoza priekšsēdētāju ievēlēts
Vīgants Geidāns, kurš to vadīja līdz 01.06.1990. – 33 ga-
dus. 

12.12.1972. K.Marksa kolhozam (2583 ha) pievieno kol-
hozu „Centība” (3624 ha), kurš ir Asares ciema teritorijā.
24.07.1989. K.Marksa kolhozs pārdēvēts par kopsaimnie-
cību „Asare”. 21.04.1992. tā pārveidota par paju sabiedrī-
bu „Asare”, kura 1993.g. pavasarī likvidējusies. 

Kolhozā audzēja liellopus un cūkas (tās audzēja ne ti-
kai republikas saimniecībām, bet arī eksportam uz Če-
hoslovākiju), kā arī graudaugus, kartupeļus, zālājus, cu-
kurbietes u.c. Sākumā bija putnu (200 – 400 vistas), aitu
(ap 200) un zirgu fermas. Tika audzēta kukurūza. Notika
meliorācija, būvēja ceļus, fermas, kaltes, noliktavas, dzī-
vojamās mājas (daudzdzīvokļu un ģimeņu mājas Līvānu
tipa u.c.), kantori, ēdnīcu, bērnudārzu (tagad skola).
Rekonstruēja  „Lejiņu” fermu, uzcēla fermu „Bites” 424 gal-
vām, „Strautu” cūku kompleksu ar 4 korpusiem.
1990.gadā no agrofirmas „Daugava” paņēma konfekšu cehu
Asarē, kurā ražoja konfektes „Gotiņa”. 

ASARES PAMATSKOLA
Kopsaimniecība ,,Asare” cēla bērnudārzu, kur bija pa-

redzēts izvietot 2 bērnudārza grupas pirmsskolas vecuma
bērniem un 4 klašu telpās – sadzīves pakalpojumus un ka-
binetu feldšerei (tāda paša projekta ēku uzcēla arī bijušā
Jēkabpils rajona Vīpes pagastā). Mainījās laiki, mainījās
vajadzības. 

1991.g. 1.septembrī tika atklāta jauna skola, kura pir-
majā mācību gadā darbojās kā sākumskola, bet ar
1992./93.mācību gadu kā pamatskola. Ar pagasta deputātu
padomes lēmumu 1991./92.māc. gadā atvēra sākumskolas
1.-4. kl., 1992./93.māc. gadā uzsāka darbu pamatskola no
5. līdz 8.klasei, bet nākošajā mācību gadā – arī 9.klase. Kā
visās lauku skolās, tā arī Asares pamatskolā skolēnu skaits
ir sarucis. Ja 2000./01.māc. gadā tajā mācījās 95 skolēni,
tad 2014./15.māc. gadā – tikai 29.

Sagatavoja Edīte Pulere no saviem, Ilgas Cālītes un
Aijas Voitiškes savāktajiem materiāliem
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Aknīstes novada pašvaldība turpina īstenot Eiropas Sociālā
fonda un Latvijas valsts atbalstīto projektu Nr.9.2.4.2/16/I/055
„Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi
Aknīstes novadā”. 2017.gada 26.jūnijā tika aizvadīta izglī-
tojoša, fiziski aktīva ekskursija paradumu, uzvedības mai-
ņas veicināšanai, kurā varēja iepazīties ar veselīgiem un ve-
selībai vajadzīgiem garšaugiem, stiprināt veselību ar fizis-
kajām aktivitātēm, jo staigāt vajadzēja daudz, iemācīties ga-
tavot veselīgas pusdienas meistarklasē Sēļu sētā „Gulbji”,
kuras pēc tam tika gardi notiesātas.

2017.gada 18.jūlijā notika informatīvais seminārs veselī-
bas veicināšanai „ Veselīgs uzturs un aptaukošanās problē-
mas”, kuru vadīja uztura speciāliste Jūlija Osocka – Krūze.
Katram semināra dalībniekam bija iespēja saņemt atbildes
uz sev interesējošiem jautājumiem, problēmām, kā arī veikt
ekspresmērījumus, lai zinātu galvenos rādītājus, kas raksturo
veselības stāvokli. 

Augustā plānotie pasākumi:
17.08. – seminārs „Esi aktīvs – dzīvo bez sāpēm!”, kuru

vadīs fizioterapeite Helēna Butkiene, pievēršot uzmanību
fizisko aktivitāšu popularizēšanai sabiedrībā, ierādīs vin-
grojumus, pareizas kustības, lai saglabātu veselas locīta-
vas, mazinātu muguras, locītavu sāpes. Seminārs notiks
Aknīstē BJC telpās, Skolas ielā 1a, 2.stāvā, plkst. 11.00-13.00.

21.08. – seminārs „Atpazīsti un iepazīsti onkoloģiskās sa-
slimšanas’’, kurā onkologs stāstīs par onkoloģisko saslimša-
nu simptomiem, pazīmēm un profilakses iespējām. Semināra
laikā dalībniekiem būs iespēja veikt ekspresmērījumus un sa-
ņemt īsas konsultācijas no speciālistiem. Seminārs notiks
Aknīstē BJC telpās, Skolas ielā 1a, 2.stāvā, plkst.13.00 – 15.00. 

24.08. – seminārs „Atkarības izraisošās vielas un atka-
rību mazināšana”, kuru vadīs narkologs Jānis Breikšs, ie-
pazīstinot vispārīgi ar atkarību izraisošajām vielām un to
ietekmi uz organismu, kā arī pievēršot uzmanību atkarī-
bai no alkoholisma un smēķēšanas. Seminārs notiks Aknīstē
BJC telpās, Skolas ielā 1a, 2.stāvā, plkst.10.00-12.00. 

25.08. – izglītojoša, fiziski aktīva ekskursija paradumu, uz-
vedības maiņas veicināšanai  iedzīvotājiem, kuri vecāki par
54 gadiem vai dzīvo lauku teritorijā ārpus pilsētām vai trū-
cīgie, maznodrošinātie iedzīvotāji vai bērni. Ekskursijas mar-
šruts: iekāpšana Aknīstē, pirmais objekts - z/s „Āmuri“ - ārs-
tniecības augi un garšaugi, otrais objekts - Biedrība
„Ūdenszīmes“ garšaugu dārziņš, trešais objekts - Sēļu lauku
sēta „Gulbji“, meistarklase (pusdienas), ceturtais objekts - Zasas
muižas parks, Sēlijas prasmju muzejs, piektais objekts - Latvju
zīmju parks, sestais objekts - Aleksandra Grīna piemiņas par-
ks, ekskursijas noslēgums Aknīstē. Izbraukšana plkst.8:00
Aknīstē.

29.08. – seminārs „Sirds – asinsvadu slimības”, kurā kar-
diologs stāstīs par paaugstināta asinsspiediena ietekmi uz ve-
selību, iemācīs atpazīt infarkta un insulta pazīmes.
Semināra laikā dalībniekiem būs iespēja veikt ekspresmērī-
jumus un saņemt īsas konsultācijas no speciālistiem. Seminārs
notiks Aknīstē BJC telpās, Skolas ielā 1a, 2.stāvā,
plkst.10.00-12.00. 

Ar 2017. gada septembri stājas spēkā vairāki punkti no
MK noteikumiem Nr. 238 (“Ugunsdrošības noteikumi”),
kas paredz būtiskas izmaiņas un atbildību saimnieciskas
darbības un publiskos objektos. Šīs izmaiņas ir saistošas
dažādu publisko objektu atbildīgajām personām, apsaim-
niekotājiem un juridiskajām personām, kuras veic saim-
niecisko darbību objektos.

Būtiskākā izmaiņa noteikumos paredz, ka telpās, kur iz-
mantoti gāzes aparāti ar jaudu lielāku par 50kW, jāuzstāda
detektori, kas signalizētu par gāzes noplūdi. Šis noteikums,
neatkarīgi no ierīces jaudas, jāievēro arī tad, ja gāzes ierīce
atrodas ēkas cokolstāvā vai pagrabā. Gāzes noplūdes detek-
tori var laicīgi identificēt gāzes noplūdi gan šķidrā, gan jau
dabīgā agregāta stāvoklī, kad tā ir vieglāka par gaisu un uz-
krājas pie telpas griestiem. Tā kā propāna, metāna un butāna
gāzu noplūdei ir augsta sprādzienbīstamība, šis noteikums
palielina drošības līmeni publiskajos objektos. Gāzes noplū-
des gadījumā iedzīvotājiem ir jāzvana Gāzes avārijas dienestam:
114. Izvēloties piemērotāko gāzes detektoru, atbildīgajai per-
sonai vajadzētu pievērst uzmanību, lai attiecīgā iekārta ir mar-
ķēta ar “CE” atzīmi un fiksēt, kādas gāzes (propāna vai bu-
tāna) uztveršanai tā ir paredzēta. Ja rodas šaubas par to, vai
izvēlētā iekārta ir atbilstoša normatīvo aktu prasībām vai trūkst
informācijas par to, kā pareizi uzstādīt detektoru, atbildīga-
jai personai vēlams konsultēties ar kvalificētu speciālistu.

Tāpat noteikumi paredz, ka līdz šī gada 1. septembrim
Objektos atbildīgajām personām jāveic izmaiņas un papildi-
nājumi Ugunsdrošības instrukcijās atbilstoši 19.04.2016 MK

noteikumi nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām.
Tiesības izstrādāt ugunsdrošības instrukciju, veikt uguns-
drošības instruktāžu, praktiskās nodarbības, ugunsdzēsības
hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada pārbaudi ir per-
sonai, kura ir ieguvusi profesionālo izglītību ugunsdrošībā vai
saņēmusi apmācību ugunsdrošības jomā.

Papildus no šā gada 1. septembra stāsies spēkā prasība vien-
laicīgi ar elektroinstalācijas pretestības pārbaudēm veikt arī
elektroinstalācijas kontaktu savienojumu pārbaudi, izman-
tojot termokameru. Mērījumi jāveic kopā ar elektroinstalā-
cijas pārbaudēm un par rezultātiem jānoformē pārbaudes akts.

“2016. gadā pieņemtie “Ugunsdrošības noteikumi” darbo-
jas jau gandrīz gadu, taču jau pavisam drīz mums būs jārē-
ķinās ar tām izmaiņām un papildus prasībām, kas atbilsto-
ši jaunajiem noteikumiem būs spēkā no 2017. gada 1. septembra.
Līdz ar šo normu stāšanos spēkā tiek palielināta drošība pub-
liski pieejamos objektos un iestādēs,” uzsver Latvijas
Ugunsdzēsības asociācijas valdes priekšsēdētājs Ilgvars Cēris.

Latvijas Ugunsdzēsības Asociācija ir profesionāla sabied-
riska organizācija Latvijā, kuras darbības mērķis ir sekmēt
tās biedru komercdarbību, veicināt tās biedru savstarpējo sa-
darbību un profesionālo izaugsmi, aizstāvēt un pārstāvēt savu
biedru un visas nozares tiesiskās, saimnieciskās un ekono-
miskās intereses pašvaldību un valsts institūcijās.

Papildu informācija:
Ilgvars Cēris

Biedrības „Latvijas Ugunsdzēsības asociācija” 
valdes priekšsēdētājs

Ar 2017. gada septembri stāsies spēkā atsevišķas jaunas
ugunsdrošības prasības
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Godinot ilggadējo Gārsenes
sporta svētku organizatoru
Guntaru Geidu, arī šogad, tur-
pinot  daudzu gadu garumā aiz-
sākto tradīciju, 26. augustā
Gārsenē (pie pils) tiks organizēti
Sporta svētki. 

Noslēgumā k. namā groziņ-
balle kopā ar grupu “Rasa”.
Sīkākai informācijai sekojiet:
www.akniste.lv

Šai apsveikumā sūtu bērzu prieku, 
Ko apzeltījis plaukstošs lazdas 

zars, 
Un vēl simtstūktošs dzimtās 

puses nieku,
Kas tavai sirdij prieku dāvāt var. 

(K. Apškrūma)

Sveicu 
Laimoni Ancīti

skaistajā dzīves jubilejā!

Māsīca Avotu ielā 24.

Pāri sirmām kapu priedēm
Pāršalc Tavas dzīves stāsts.
Pāri darbam, sāpēm, ilgām
Baltu, vieglu smilšu klāsts.

Pieminēsim Aknīstes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
Mūžībā aizgājušos:

Bautre Anna      11.02.1924     10.07.2017
Geida Guntars      28.01.1957     16.07.2017
Gurinovs Jevgeņijs      14.03.1955     18.07.2017
Rubene Erika      03.11.1924     23.07.2017
Sīlis-Seilis Arvīds      16.03.1940    09.07.2017

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa

Kas smagāks vēl var būt pa dzīves
taku ejot,

Kā atdot zemei to, kas tuvs un dārgs.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
tuviniekiem, Guntaru Geidu

mūžībā izvadot.
Kaimiņi Broņa un Antons

Cilvēka mūžs ir kā vijole, 
Pārtrūkst stīga un viss apkārt

paliek kluss.

Vissirsnīgākā līdzjūtība
Pētera Krasovska 

tuviniekiem, guldot 
viņu zemes klēpī. 

Putāni.

Saule nenodzisa,
palika arī pasaule visa.
Tikai cilvēks gāja,
Projām gāja
Uz mūža mājām.

(D.Avotiņa)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
tuviniekiem sakarā ar 
PĒTERA KRASOVSKA 

aiziešanu mūžībā.

„Gārsenes vilks“ 
mednieku kolektīvs

Miers mūžīgais ir tuvu mājām 
gājis

Un savu daļu paņēmis ir līdz.
Viss ir tāpat, tik kādas mājas logā
Vairs spuldzes gaismu neieraudzīs

rīts.
(N. Dzirkale.)

Skumju brīdī esam 
kopā ar Zigrīdu, 

vīru 
mūžībā pavadot.

Veco ļaužu nama 
iedzīvotājas. 

Es aizeju un tomēr palieku – 
Gan baltā saulē, gan zilajā jūrā, 
Gan šalcošā vējā – es esmu 

pie jums.
(Ā. Elksne)

Dalām bēdu smagumu ar
Antoņinu Beļeviču, 

brāli pavadot smiltājā. 

Aknīstes
senioru

centrs

Veselības pārbaudes topošajam skolniekam 
un PII »Bitīte« apmeklētājiem

Tāpat kā dodoties uz bērnu dārzu, arī uzsākot skolas gaitas, bēr-
nam tiek rūpīgi izvērtēta veselība, lai vecāki saņem atzinumu, ka ar
atvases veselību viss ir vislabākajā kārtībā. Zinot, ka septembrī bēr-
nam priekšā stāv skolas gaitu uzsākšana, lūgums vecākiem laicīgi
apmeklēt ģimenes ārstu, lai uzzinātu, kādi speciālisti būtu jāap-
meklē,saņemtu nepieciešamos nosūtījumus un izziņas.

Kultūras
pasākumi
augustā:

19. augustā, plkst.
14.00 Asares k. n.
Bērnības svētki.
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Aknîstes novada domes iz de vums
Re dak ci ja: Lâsma Pran de telef. 65237762, mob. 26386407, e-pasts las ma. pran de@inbox.lv, mâjas la pas ad re se www.akniste.lv. 

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

Palutini sevi ar kādu bez steigas
izbaudītu mirkli.
Dāvā sev saules lēkta burvību!
Novēli sev mākoņu rotaļu
pusdienas laikā.
Apbalvo sevi ar saulrieta 
krāšņumu vakarā.
Uzdāvini sev sarmotu rītu, sauli
rasas pilienā un lietainās 
pēcpusdienas mieru.
Notver zvaigznes nakts 
skaidrajās debesīs un mēness
dārzu, kas tikai pa reizei ir!
Noglāsti varavīksni un tikko
plaukušu ziedu…..
Un nesatrūksties, 
kad sevi dzirdēsi dziedam!

Jūlijā nozīmīgās jubilejas 
atzīmēja
Baltmanis Valdis
Brakovskis Juris
Katena Olita
Mežaraups Normunds
Vendele Ingrīda
Korsietis Evalds
Kovaļevskis Andris
Seļickis Jurijs
Cikanoviča Līvija
Kristensen Arne
Belugins Juris
Gribuška Zinaida
Kliģe Inta
Kravalis Ādolfs
Riekstiņa Astrida
Tarvide Jūlija
Bērziņa Dzintra
Elksnis Jānis
Lielais Andris
Miglāne Velta
Studāne Janīna
Ivanova Marija
Jezerska Helēna
Silaraups Valdis
Ancīts Laimonis
Mūrniece Valija

Katra diena ir diena, 
Lai smietos un brīnītos, 
Lai mīlētu un sapņotu, 
Lai atpūstos un darbotos, 
Lai dziedātu un klausītos.
Katra diena ir diena,
Lai būtu laimīgs.

Augustā dzimšanas dienu 
svinēs 
Skaidrīte Biteniece
Valentīna Petrokiene
Dzintra Sakapilve
Ināra Tubele
Inese Zosina

Daudz laimes jubilārēm!
Aknīstes novada pašvaldības

darbinieku arodbiedrība

Brīnumu pasaulē neesot...
Bet kā gan citādi nosaukt Tevi?
Brīnums uz mūžu man

rokā dots -
Mirklis, kas pelēkos rudeņos 

nevīst...

Sveicam Aknīstes novada
dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētos bērniņus: 

Rebeku Zinari, 
Ernestu Ermansonu, 
Adrianu Jasānu un 
Imanuēlu Svikšu.

Kopā ar vecākiem priecājamies
par viņu nākšanu pasaulē

Aknīstes novada 
dzimtsarakstu nodaļa

Vēlamies pateikt lielu paldies
Gārsenes pils vadībai - 

Guntaram un Dacei par mums
doto iespēju rīkot kāzu 

svinības pilī un par atbalstu
gatavošanās procesā.

Kā arī izsakām pateicību 
viesu namam “Liepas”
par lielisku banketu.

Ivars un Lāsma Ozeri
(08.07.2017)

Pateicība
Vēlos pateikties jaukajām mei-

tenēm par interesanto lekciju par
veselīga uztura lietošanu. Tāpat vi-
ņas noteica mūsu ķermeņa masas
indeksu- tas bija kaut kas jauns.
Arī neskopojās ar noderīgiem pa-
domiem un ieteikumiem veselības
uzturēšanā. Pald ies!

Jārzīstas, ka par mūsu novadu
interesantākām vietām esmu dzir-
dējusi maz. Tāpēc esam pateicī-
gi Skaidrītei par šo burvīgo ek-
skursiju, kas radīja prieku un ap-
brīnu par darbīgajiem ļaudīm un viņu
radīto skaisto vid i. Galvenais, ka
pieredzējām savām acīm. Paldies!

Seniore Drazdovska
“Kraujās”

Dzīve gluži kā milzīga jūra
lejup un augšup pa viļņiem mūs 

sviež.
Esi kā laiva, kam ir sava bura,
kura zin straumi,pret mērķi kas 

griež.
Esi kā laiva, kas nebaidās vētras,
tālumā prieku sevī kas jūt.
Nevar bez bangu un negaisu ceļiem
braucējs neviens laimes dzintaru 

gūt!

Sveicam jūlija jubilārus
Ingrīdu Vendeli
Eviju Ķiķēnu
Silviju Skabi

Ādolfu Kravali

Biedrība,,Manai mazpilsētai
Aknīstei”

No sirds pateicamies Aknīstes 
un Viesītes ugunsdzēsējiem 

par operatīvo rīcību ugunsgrēka
dzēšanā, kā arī iedzīvotājiem, 

kas bija klāt un palīdzēja 
ugunsnelaimē. 

Paldies ziedotājiem!

Miezānu ģimene


