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Svētku programma 6. lpp.

ã Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamat-
budžeta 2019.gada janvāra - maija ieņēmumus –
1257147,54 EUR un izdevumus – 1215376,85 EUR; spe-
ciālā budžeta ieņēmumus – 56687,87 EUR un izdevumus
– 47930,47 EUR.
ã Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības 2018.gada

publisko pārskatu.
ã Precizēt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus

Nr.8/2019 „Sabiedriskās kārtības noteikumi Aknīstes
novadā”. 
ã Pagarināt līgumu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par

speciālo atskurbšanas telpu pakalpojumu izmantošanu.
ã Apstiprināt 2019.gada 4.jūnija izsoles rezultātus par

nekustamā īpašuma “Dzeguzes”, Aknīstes pagastā,

Aknīstes novadā, kadastra Nr.56250090078 – meža zemes
ar mežaudzi un purvu 14,01 ha platībā, atsavināšanu.
Nosolītā augstākā cena EUR 19 166,00.
ã Atzīt 06.06.2019. izsoli par Aknīstes novada pašval-

dības īpašumā esošā zemes gabala Skolas ielā 34A, Aknīstē,
Aknīstes novadā, atsavināšanu, par nenotikušu. Organizēt
minētā nekustamā īpašuma otrās kārtas izsoli, pazeminot
nosacīto cenu par 20%. Apstiprināt grozījumus 29.04.2019.
izsoles noteikumos Nr.3/2019 „Par Aknīstes novada pa-
švaldības īpašumā esošā zemes gabala Skolas ielā 34A,
Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanu”. (Izsoles
noteikumi -pielikumā).
ã Organizēt Aknīstes novada pašvaldības īpašumā eso-

šā nekustamā īpašuma “Cīrulīši”, Ancenē, Asares pagas-

Aknīstes novada domes sēdes 19.06.2019. lēmumi



tā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56440050257, telpu no-
mas otrās kārtas izsoli, pazeminot nosacīto cenu par 20%.
Apstiprināt grozījumus 28.11.2018. izsoles noteikumos
Nr.6/2018 „Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā eso-
šā nekustamā īpašuma “Cīrulīši”, Ancenē, Asares pagas-
tā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56440050257, telpu”.
(Izsoles noteikumi -pielikumā).
ã Nodot atsavināšanai pašvaldības īpašumā esošo ze-

mes gabalu 1256 m2 platībā, kadastra Nr.56050010006,
Dzirnavu ielā 2A, Aknīstē, Aknīstes novadā, iekļaujot to
pašvaldības mantas atsavināšanas ierosinājumu reģistrā.
ã Nodot atsavināšanai pašvaldības īpašumā esošo ze-

mes gabalu 3,2 ha platībā, kadastra Nr.56620020130, un
zemes gabalu 1,7 ha platībā, kadastra Nr.56620020150, ze-
mes gabalu 2,7 ha platībā, kadastra Nr.56620020091,
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, iekļaujot to pašvaldības
mantas atsavināšanas ierosinājumu reģistrā.
ã Nodot atsavināšanai pašvaldības īpašumā esošo ze-

mes gabalu 0,1967 ha platībā,  kadastra Nr.56050010189,
Aknīstē, Aknīstes novadā, iekļaujot to pašvaldības man-
tas atsavināšanas ierosinājumu reģistrā.
ã Iznomāt 1 personai pašvaldībai piekrītošo zemes ga-

balu 0,1967 ha platībā,  kadastra Nr.56050010189, līgu-
mu slēdzot uz 6 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0801 –
komercdarbības objektu apbūve.
ã Izbeigt zemes nomas līgumu 1 personai par pašval-

dībai piekrītošā zemes gabala,  kadastra Nr.56250020061,
Aknīstes pagastā, nomu. 

ã Atļaut  1 personai izstrādāt  zemes ierīcības projek-
tu  nekustamā īpašuma sadalīšanai, kadastra
Nr.56250050032, „Dārznieki”, Aknīstes pagastā, Aknīstes
novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 56250050032. 
ã Apstiprināt Aknīstes novada Asares pagasta nekus-

tamā īpašuma “Ūdenssaimniecība” (kad. apz. 5644 005 0262)
zemes ierīcības projektu.
ã Nodot dzīvojamās mājas Pasta ielā 5, Aknīstē, pār-

valdīšanas tiesības īpašnieku savstarpēju līgumu
pilnvarotai personai.
ã Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.9/2019 “Par ne-

apbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību
Aknīstes novadā”.
ã Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz 6 mēne-

šiem, kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokli Augšzemes ielā
7 – 3, Aknīstē, Aknīstes novadā.
ã Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz

19.09.2019, kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokli “Spodras”
– 16, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā.
ã Noraidīt 1 personas iesniegumu par dzīvojamās tel-

pas “Spodras”- 10, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes no-
vadā, īres līguma pagarināšanu.

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

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

Aknīstes novada domes sēdē             
2019.gada 29.aprīlī (prot. Nr.4, 6.#)

GROZĪJUMI

Aknīstes novada domes sēdē
19.06.2019. (prot. Nr.7, 6.#)

Aknīstes novada domes 
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 3/2019

„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā
esošā zemes gabala Skolas ielā 34A, Aknīstē,

Aknīstes novadā, atsavināšanu"

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

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

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

7, Aknīste, Aknīstes novads.
3. Izsoles laiks: 2019.gada 6.augustā plkst. 10:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas

atsavināšanas komisija:
komisijas priekšsēdētāja:     Ilze Ieleja
komisijas locekļi:                 Jānis Gavars, Kristaps 

Žubeckis, Antra Aldiņa                                                                                                       
Sekretāre:                             Ināra Buiķe
5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošs

nekustamais īpašums (zemes gabals): Skolas iela 34A,
Aknīstē, Aknīstes novads, kadastra Nr. 5605 001 0562,
kopējā platībā 0,4656 ha. 

6. Nekustamā īpašuma (zemes gabala) nosacītā cena ir
EUR 2440.00 (divi tūkstoši četri simti četrdesmit euro
00 centi).

7. Nekustamā īpašuma objekta izsoli sāk ar izsoles objekta
noteikto nosacīto cenu.

8. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles
apskatīt izsoles objektu dabā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz
17.00, piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš sazinoties ar
kontaktpersonu pa tālruni 26471909.

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

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

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

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

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

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

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

16. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas
piedalīties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada
pašvaldībā līdz 2019.gada 2.augustam darbdienās no 8.00
līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30. 

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

17.1. Fiziskām personām: 
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- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par
vēlēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu
saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

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

vēlēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu
saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

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

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

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

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

19. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam
atpakaļ netiek atdoti. 

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

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

reģistrācijas termiņš; 
- nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie doku-

menti; 
- rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpašuma

atsavināšanas izsoles noteikumiem.
22. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu

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

23. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas
numuru. 

24. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo
īpašumu. Uzziņas pa tālr. 26471909. 

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

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

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

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

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

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

31. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena
objekts ir pārdots personai, kas nosolījusi pēdējo augstāko

cenu. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši vienu un
to pašu cenu, priekšroka pirkt objektu ir dalībniekam, kurš
pirmais no viņiem saņēmis izsoles dalībnieka reģistrācijas
apliecību. 

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

- juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs
un nosolītā cena;

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

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

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

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

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

37. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma
slēgšanai. 

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

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

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

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

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

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

44. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, pēc
iemaksas veikšanas atsakās parakstīt pirkuma līgumu, kurš
sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta izsoles noteikumiem,
viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. Reģistrācijas nodeva
un drošības nauda šādam dalībniekam netiek atmaksāta.
Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu
nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod
izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu. 
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45. Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods,
atkāpšanās no līguma u.tml.) par tā nepildīšanu.
Pirkuma līgums nekustamā objekta nosolītājam jāparaksta
7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas
domes sēdē.

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

47. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles
noteikumiem un saņemt sīkāku informāciju par
atsavināmo nekustamo īpašumu Aknīstes novada
pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no
2019.gada 25.jūnija līdz 2019.gada 2.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:
26471909. 

48. Izsole notiks 2019.gada 6.augustā plkst. 10:00,
Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste,
Aknīstes novadā, LV-5208.

APSTIPRINĀTI

Aknīstes novada domes sēdē 
2018.gada 28.novembrī (prot. Nr.14, 7.#)

GROZĪJUMI

Aknīstes novada domes sēdē
19.06.2019. (prot. Nr.7, 7.#)

Aknīstes novada domes 
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 6/2018

„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā
esošā nekustamā īpašuma “Cīrulīši”, Ancenē,

Asares pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56440050257, telpu nomu”

1. Vispārējie noteikumi
1.1. Izsole tiek organizēta saskaņā ar Ministru

kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumiem Nr.97
“Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.  

1.2. Izsoli organizē Aknīstes novada pašvaldības
mantas atsavināšanas komisija (turpmāk tekstā –
Komisija). 

1.3. Izsoles Komisijā ir priekšsēdētājs  un trīs locekļi.
Komisijas darbu vada priekšsēdētājs. 

1.4. Izsoles mērķis – izsolīt neapdzīvojamās telpas, saņemt
augstāko nomas maksu. 

1.5. Pārdošanas metode: otrās kārtas mutiska izsole ar
augšupejošu soli.

2. Turpmāk tekstā minēto jēdzienu skaidrojums 
2.1. Nomas  tiesību izsoles objekts – Pašvaldības

nedzīvojamo telpu nomas tiesības uz neapdzīvojamajām
telpām “Cīrulīši”, Ancene, Asares pagasts, Aknīstes novads,
kadastra numurs 56440050257. Skolas ēkas platība 1008,3
m2, šķūņa ar pagrabu platība 73,2 m2  (turpmāk- objekts). 

2.2. Izsoles rīkotājs – Aknīstes novada pašvaldība, reģ.
Nr. 90000026441, adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes
novads.

2.3. Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība.
2.4. Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas

iela 7, Aknīste, Aknīstes novads.
2.5. Izsoles laiks: 2019.gada 6.augustā plkst.13.00.
2.6. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības

mantas atsavināšanas komisija.

3. Izsoles priekšmets, sākumcena un lietošanas
mērķis

3.1. Tiek izsolītas telpu nomas tiesības “Cīrulīši”, Ancene,
Asares pagasts, Aknīstes novads. Telpu kopējā platība
1081,5 m2. 

3.2. Izsoles sākotnējā cena par telpām ir 3634,00
EUR/gadā (trīs tūkstoši seši simti trīsdesmit četri euro
un 00 centi). 

3.3. Telpu lietošanas mērķis – komercdarbība.
3.4. Iznomāšanas termiņš -  Nomas līgums tiek slēgts

uz 1 gadu, ar tiesībām pagarināt nomas līgumu.
3.5. Papildus telpu nomas maksai nomnieks kompensē

iznomātājam sertificēta vērtētāja atlīdzības summu – 100,00
EUR (viens simts euro 00 centi).

4. Informācijas publicēšanas kārtība 
4.1. Sludinājums par nomas tiesību izsoli un izsoles

noteikumi tiek publicēti Aknīstes novada pašvaldības mājas
lapā www.akniste.lv., izdevumā “Aknīstes Novada Vēstis”,
pieejams pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs. 

4.2. Ar izsoles noteikumiem, tai skaitā Nedzīvojamās telpu
nomas līguma projektu, pretendents var iepazīties
pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv.

5. Izsoles dalībnieki un to reģistrēšanās kārtība 
5.1. Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma

publicēšanas Aknīstes novada pašvaldības mājas lapā
www.akniste.lv.  

5.2. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas
piedalīties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada
pašvaldībā līdz 2019.gada 2.augustam  darbdienās no 8.00
līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, (piektdienās līdz 14.30.),
iesniedzot šo noteikumu 6.punktā minētos dokumentus. Ar
izsolāmo objektu pretendents var iepazīties katru darba
dienu augstāk minētajos laikos, iepriekš piesakoties pa
tālruni: 26401153.

6. Pretendentu iesniedzamie dokumenti:
6.1. Fiziskām personām: 
6.1.1. Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums

par vēlēšanos iegādāties nomas objekta lietošanas tiesības
saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem, norādot vārdu,
uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi,
plānotās darbības veidu objektā, elektroniskā pasta
adresi.

6.2. Juridiskām personām:
6.2.1. Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums

par vēlēšanos iegādāties nomas objekta lietošanas tiesības
saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem, norādot nosaukumu
(firmu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi,
elektroniskā pasta adresi;  nomas tiesību pretendenta
pārstāvja vārdu, uzvārdu un personas kodu. Pieteikumam
pievieno pretendenta pārstāvja ar paraksta tiesībām izdotu
pilnvaru (oriģinālu vai apliecinātu kopiju) attiecīgajai
personai pārstāvēt pretendenta intereses. Pilnvarā ir jābūt
norādītam, ka persona tiek pilnvarota piedalīties nomas
tiesību izsolē, veikt ar to saistītās darbības, tai skaitā
parakstīties, kur tas ir nepieciešams.

7. Pretendents netiek reģistrēts izsolei: 
7.1. Ja vēl nav iestājies vai jau ir beidzies pretendentu

reģistrācijas termiņš. 
7.2. Ja Pretendents nav iesniedzis šo noteikumu 6.punktā

minētos dokumentus. 
7.3. Ja tam ir pasludināts maksātnespējas process,

apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta
tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts.
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8. Pretendenta tiesības un pienākumi: 
8.1. Pretendentam ir tiesības reģistrēties izsolei, izpildot

šo noteikumu prasības. 
8.2. Pretendentam ir tiesības piedalīties izsolē un pēc

rakstiska pieprasījuma 3 (trīs) darba dienu laikā pēc izsoles
saņemt izsoles norises protokolu. 

9. Īpašie noteikumi 
9.1. Aizliegta azartspēļu organizēšana, lopkopība,

putnkopība, kokapstrādes uzņēmējdarbība nomājamās telpās
un jebkāda cita saimnieciska rakstura darbība, kas neatbilst
normatīvajiem aktiem vai nav saskaņota ar Izsoles rīkotāju
(pēc plānojuma - jaukta sabiedrisko un darījumu iestāžu
apbūves teritorija). 

9.2. Pēc izsoles dalībnieks, kurš nosolījis objektu, veic
saistību izpildes garantijas maksājumu divu mēnešu nomas
maksas apmērā pirms telpu nomas līguma noslēgšanas,
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. 

9.3. Nomas līgumu (skatīt pielikumā) ar izsoles uzvarētāju
slēdz pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas domes sēdē. 

9.4. Pretendentam  ir tiesības nodot telpas apakšnomā
tikai ar Iznomātāja rakstisku piekrišanu. 

9.5. Pretendentam ir tiesības nepieciešamības gadījumā
veikt Telpu labiekārtošanu pirms komercdarbības
uzsākšanas un kārtējo (kosmētisko) remontu atbilstoši
nomas mērķiem par saviem līdzekļiem, vismaz 1 (vienu)
mēnesi iepriekš saskaņojot ar Īpašnieku veicamos
remontdarbus, to apjomu, termiņus un izmaksas. Visi ar
Telpu kārtējo (kosmētisko) remontu saistītie darbi jāveic
atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem,
nodrošinot labu veikto darbu kvalitāti. (Nomas maksas
samazinājums par veiktajiem ieguldījumiem var tikt
paredzēts). Nomas maksa par Telpām var tikt novirzīta telpu
uzlabošanai (renovācijas veikšanai), kapitālā remonta iz-
maksas pirms darbu veikšanas saskaņojot ar Īpašnieku.

9.6. Pretendentam ir pienākums par saviem līdzekļiem
veikt ēku, kurā atrodas Telpas, un/vai tai piegulošās ter-
itorijas sakopšanas darbus, ja pretendenta darbības rezultātā
piegružota ēka vai tās apkārtne.

10. Izsoles norise 
10.1. Izsole var notikt, ja uz izsoli ieradies un tajā piedalās

vismaz viens, šajos noteikumos noteiktajā kārtībā
reģistrēts izsoles dalībnieks. 

10.2. Pie ieejas izsoles telpās izsoles dalībnieks uzrāda
izsoles sekretāram (protokolistam) pilnvarojuma
dokumentus, uz kā pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka
reģistrācijas kartīti. 

10.3. Komisijas izsoles noteikumu eksemplārā pirms
izsoles sākšanās izsoles dalībnieks ar savu parakstu aplieci-
na, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem, tie ir saprotami. 

10.4. Izsoles vadītājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar
Komisiju, īsi raksturo objektu un telpas, paziņo izsoles
objekta sākumcenu un soli – EUR 10,00 ( desmit euro 00
centi). 

10.5. Pēc Izsoles vadītāja ziņojuma sākas solīšanas process. 
10.6. Izsoles vadītājs nosauc objekta sākotnējo cenu,

piedāvājot izsoles dalībniekiem veikt soli. 
10.7. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu

reģistrācijas kartīti ar numuru. Katrs šāds solījums ir
dalībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsoles objek-
ta maksu par vienu izsoles soli. Ja neviens no izsoles
dalībniekiem pēdējo augstāko maksu nepārsola, Izsoles
vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto augstāko maksu
un to fiksē ar āmura piesitienu. 

10.8. Pēc āmura piesitiena izsoles objektu ir nosolījusi
persona, kas nosolījusi pēdējo augstāko maksu. 

10.9. Izsoles gaita tiek fiksēta protokolā. Protokolē izsoles
sekretārs. Izsolei noslēdzoties, protokolu paraksta
Komisija un visi izsoles dalībnieki. 

10.10. Izsoles dalībnieku, kurš objektu nosolījis, bet
neparakstās izsoles protokolā, uzskata par atteikušos no
nosolītā objekta. Tad pēdējam pārsolītajam objekta
pretendentam Komisija piedāvā objekta piešķiršanu par
viņa paša nosolīto augstāko maksu. Ja izsolē par objektu
pirmspēdējo augstāko maksu solījuši vairāki dalībnieki, izsoli
nekavējoties atkārto no pirmspēdējās augstākās cenas.
Atkārtotajā izsolē nepiedalās dalībnieks, kurš atteicies no
nosolītā objekta. 

10.11. Katrs nomas tiesību izsoles dalībnieks apstiprina
ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto
maksu. 

11. Nenotikusi izsole 
11.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 
11.1.1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu

dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas; 
11.1.2. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav

reģistrējies; 
11.1.3. dalībnieks, kurš nosolījis augstāko cenu, un

pēdējais pārsolītais dalībnieks atsakās no Nomas līguma
noslēgšanas.

12. Izsoles gaitas un rezultātu apstrīdēšanas kārtība
12.1. Izsoles komisijas lēmumus vai faktisko rīcību var

apstrīdēt, iesniedzot atbilstošu iesniegumu adresētu Aknīstes
novada pašvaldības domes izpilddirektoram ne ilgāk kā 30
dienu laikā no izsoles dienas vai dienas, kad tikušas
aizskartas iesniedzēja tiesības.

Turpinājums no 1.lpp

AICINĀJUMS ĪPAŠNIEKIEM
PIRMS NOVADA SVĒTKIEM
SAKOPT SAVUS ĪPAŠUMUS
12. un 13. jūlijā svinēsim Aknīstes novada svētkus. 

Aknīstes novada pašvaldība aicina līdz ši gada  11.jūli-
jam nekustamā īpašuma tiesiskajiem valdītājiem nopļaut
zāli un sakārtot īpašumus savās esošajās teritorijās.  Zāles
pļaušana vienu reizi vasaras periodā ir nepietiekami. Zāli
nepieciešams pļaut galvenokārt divu iemeslu dēļ – sakopta
vide un ugunsdroša apkārtne.

Sagaidīsim svētkus skaisti sakoptā vidē!



6

Aicinām Aknīstes novada iestādes, uzņēmumus, zemnieku saimniecības un ikvienu novada iedzīvotāju
piedalīties kopīgā svētku gājienā. Lūgums padomāt par svētku noformējumu gājiena laikā. Ceram uz
Jūsu atsaucību un atbalstu ! Svinēsim 10 gadus novada pastāvēšanā kopā!

Gājiens no Aknīstes novada domes plkst. 16.15!

AKNĪSTES NOVADA SVĒTKU PROGRAMMA

12. jūlijā
18.00 DUNAVAS K.N.  AMATIERTEĀTRA „SATEKA“ IZRĀDE: A. ŪDRA KOMĒDIJA „RĒGU 
ROTAĻAS“ (ASARES K./N)
20.00 GRIŠKĀNU PAGASTA K.N. ČIGĀNU DZIESMU ANSAMBĻA „ČARGER“ KONCERTS 
(GĀRSENĒ PIE PILS)

13.jūlijā
8.00 LAIVOŠANA AR KAJAKIEM UN KANOE LAIVĀM (Dalības maksa 5 EUR no laivas tālr. 28616357 
Santa) (DĪĶĪ AIZ KAFEINĪCAS „KALNIŅĀ“)
9.00 VELOSACENSĪBAS BĒRNIEM (PARKĀ PIE PASTA)
10.00 MOBILĀ VIRVJU TRASE (ESTRĀDĒ)
10.00 DAŽĀDA VEIDA ATRAKCIJAS BĒRNIEM (ESTRĀDĒ)
14.00 IZRĀDE BĒRNIEM „MEDUS RAUSIS“ (Bērnu izrādes laikā atrakcijas nedarbosies!) (ESTRĀDĒ)
16.15 SVĒTKU GĀJIENS (AKNĪSTES NOVADA  DOME - ESTRĀDE)
16.30 AKNĪSTES NOVADA PAŠDARBĪBAS KOLEKTĪVU UN BJC BĒRNU KOLEKTĪVU 
KOPKONCERTS (ESTRĀDĒ)
20.00 GRUPAS „BARITONI“ UN MC ORĶESTRA KONCERTS (ESTRĀDĒ)
22.00 ZAĻUMBALLE KOPĀ AR GRUPU „BRUĢIS“ (ESTRĀDĒ)

TRNSPORTA KUSTĪBA AKNĪSTES NOVADA SVĒTKOS
12. jūlijā

17.30 AKNĪSTES DOME - AUTOOSTA - KRAUJAS - GĀRSENES K.N. - ASARES K.N.
(pēc izrādes transports kursēs mājās)

19.30 AKNĪSTES DOME - AUTOOSTA - KRAUJAS - GĀRSENE
19.30 ANCENES DUS - ASARE - GĀRSENE 

(pēc koncerta transports kursēs mājās)
13.jūlijā

15.45 ANCENES DUS - ASARE - GĀRSENE - KRAUJAS - AKNĪSTES ESTRĀDE
(pēc „Baritoni“ un MC orķestra koncerta transports kursēs mājās)

Pasākumā tiks fotogrāfēts un filmēts, pasākuma laikā iegūtie video 
un foto materiāli tiks izmantoti publicitātes vajadzībām

Aknīstes no-
vada pašvaldība
ir piesaistījusi
Valsts Zivju
fonda 2019.
gada projektu
konkursa lī-
dzekļus diviem

projektiem. Pirmais ir inventāra iegāde zivju resursu aiz-
sardzībai Aknīstes novada ūdenstilpēs, piesaistot 5664,77
eiro, pašvaldības līdzfinansējums 2020,97 eiro. Projekta ie-
tvaros tiks pirkta alumīnija laiva, laivas piekabe, laivas
dzinējs, airi, divas medību kameras, termālā kamera un
binoklis.  Inventārs tiks nodots lietošanā pašvaldības po-
licistei Ijai Ašakai zivju resursu aizsardzības pasākumu īs-
tenošanai novada ūdenstilpēs.

Otrais atbalstītais Zivju fonda projekts ir zivsaimnieciskās
ekspluatācijas noteikumu izstrāde Aknīstes novada
Vecmuižas un Zuju ezeram un apsaimniekošanas plāna iz-
strāde Dienvidsusējai Aknīstes novada teritorijā.
Piesaistītais finansējums ir 5372,4 eiro apmērā ar pa-
švaldības līdzfinansējumu 1887,6 eiro. Darbus veiks no-
dibinājums “Vides risinājumu institūts”. Projekta mērķis
ir izstrādāt zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus

Vecmuižas un Zuju ezeram, kā arī apsaimniekošanas plā-
nu Dienvidsusējai Aknīstes novada teritorijā.  Līdz šim
Aknīstes novada piederošajām ūdenstilpnēm nav izstrā-
dāti apsaimniekošanas noteikumi, veikta to izpēte. Lai no-
vērtētu Aknīstes novada teritorijā esošos ezerus un
Dienvidsusējas posmu, plānots veikt detalizētu ūdensob-
jektu izpēti. Tas ļaus plānot ūdens objektu praktiskos ap-
saimniekošanas pasākumus. Lai nodrošinātu izstrādātā pro-
jekta ilgtermiņa rezultātu ieviešanu, tiks organizētas arī
publiskās diskusijas.

Visi laipni aicināti piedalīties izpētes procesā! Ezeri un
upes posms tiks pētīts no 10.07. līdz 12.07.2019. Laik pe-
riodā no 11.07. līdz 12.07. abas dienas pēc plkst. 12.00 pēt-
niekus varēs satikt pie Gārsenes pils šķūņiem, uzdot jau-
tājumus un piedalīties zivju analīzē. Par citiem laikiem un
pētnieku atrašanās vietu zvaniet +37120248543 (Linda).

Informāciju sagatavoja:
Projektu vadītāja
Telpiskās attīstības plānotāja
Santa Šmite
Mob. tel. 28612924
E-pasts: santa.smite@akniste.lv
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Augusta trešajā nedēļas nogalē (2019.gada 17.augustā)
Aknīsti ieskandinās tuvāki un tālāki folkloristi, sēļu kul-
tūras lolotāji. Festivāls paredzēts sēļu kultūras mantoju-
ma atklāšanai,  parādīšanai un popularizēšanai gan pa-
šiem folkloristiem, gan plašākai publikai. Festivāla pirmajā
daļā būs meistarklases gan par tradicionālo sēļu dziedā-
šanu ar Ivetu Tāli no grupas “Saucējas”, gan par etnogrāfisko
un arheoloģisko sēļu tautastērpu, ko vadīs Jānis Dzimtais
no Viesītes muzeja “Sēlija” un Anda Svarāne no amatnie-
cības centra “Rūme”. Meistarklases noslēgs Rita Skrejāne
no viesu mājas “Gulbji” par sēļu kulināro mantvisi varēs
kopā diet tradicionālajos latvju dančos.

Plašāka informācija ar precizētiem laikiem plašsaziņas
līdzekļos un sociālajos medijos sekos jūlijā. 

Pasākumu atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds, AS
“Latvijas Valsts meži”, Zemgales plānošanas reģions un
Aknīstes novada pašvaldība.

Informāciju sagatavoja
Aknīstes novada telpiskās attīstības plānotāja

Santa Šmite

Folkloras festivāls “Atklāj Sēlijas mantojumu”

K.Sēļa foto
20. jūnijā Ilūkstē notika Sēlijas novadu apvienības da-

lībnieku sapulce,kurā piedalījās visu septiņu Sēlijas novadu

priekšsēdētāji, novadu sabiedrisko attiecību speciālisti, tū-
risma speciālisti, kultūras darbinieki, kā arī Sēlijas aktī-
vi un radoši cilvēki. Darba kārtībā bija jautājumi par gai-
dāmajiem tautas mākslas svētkiem “Sēlija Rotā”, par sep-
tembrī notiekošo Sēlijas dienu Rīgā Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā un filmu par  Sēliju.

Ilūkstes novada pārstāvji informēja, ka 28. septembrī
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā plānota “Sēlijas diena”, kura
varētu sastāvēt no trīs daļām: konferences, izstādes par Sēliju
un kultūras sadaļas “Dzimis Sēlijai”. Sapulcē tika disku-
tēts par to, kā veiksmīgi organizēt konferenci, kā izstādē
parādīt Sēlijas vērtības,kādus māksliniekus uzrunāt kon-
certam.

Turpinājumā tika runāts par Sēlijas filmas veidošanu,
kuras tapšana uzticēta Sandijam Semjonovam. Tajā parādītu
kolorītos Sēlijas novadus- cilvēku sēlisko sīkstumu, Sēlijas
ainavas neatkārtojamību. 

Noslēgumā Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs Stefans
Rāzna un pārējie pašvaldību vadītāji aktualizēja jautāju-
mu par administratīvi teritoriālo reformu. 

L. Prande

Sēlijas novadu pārstāvji tiekas Ilūkstē
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Aizvadīti Sēlijas novadu apvienības VII
Tautas mākslas svētki “Sēlija rotā”

29. jūnijā Jēkabpils novada Ābeļu pa-
gastā aizvadīti Sēlijas novadu apvie-
nības VII Tautas mākslas svētki
“Sēlija rotā”. Tajos piedalījās septiņu
Sēlijas novadu- Aknīstes, Ilūkstes,
Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas,
Salas, Viesītes, Krustpils, Jēkabpils
pilsētas un Jēkabpils novada ama-

tierkolektīvi: kori, vokālie ansambļi,
folkloras un deju kopas. 

Svētku laikā visas dienas garumā
notika mākslinieku plenērs un
amatnieku tirgus. Svētku koncerta
vadītājs bija Māris Grigalis,kura
senči nāk no Dignājas, soliste
—  Ieva Akuratere, kurai tuva ir
Biržu puse,  svētku režisors
— Kārlis Lišmanis, koru virsdiri-
ģente — Agita Ikauniece-Rimšēviča,

deju kolektīvu virsvadītāja — Elita
Treilone.

No Aknīstes novada ”Sēlija rotā”
piedalījās Aknīstes amatierteātra
kolektīvs (režisore Veronika
Papaurele), vidējās paaudzes deju ko-
lektīvs ”Ieleja” (vadītājs Aivars Ielejs),
senioru deju kolektīvs ”Dejot prieks”
(vadītāja Aina Deksne), sieviešu vo-
kālais ansamblis “Gārsas” (vadītāja
Madara Ozoliņa).

Nākošgad VIII “Sēlija rotā” svinēsim
Ilūkstē.

L. Prande
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Nedēļas nogalē, īsi pirms Jāņiem, 21.
jūnijā, īstajā saulgriežu naktī, Prodes
pagastā notika nakts pārgājiens
“Izgaismo Leišmalīti ”. Kopā sanāca
prāvs pulciņš, nakts pārgājiena 30 da-
lībnieki- gan jaunieši, gan senjori,  bija
gatavi pārvarēt dažādus šķēršļus, lai
kopīgi pieveiktu aptuveni 15 kilomet-
ru garo pārgājienu un sagaidītu saul-
lēktu Sāra kalnā. 

Pārgājiena dalībnieki devās garām
Kurmišķu pilskalnam un Bābu kalnam,
kur senos laikos sodīja nepaklausīgās
sievietes. Maršruts turpinājās pāri
Dienvidsusējai starp mājām „Zvejnieki”

un „Vēži”. Tad pa Indānu ceļu līdz
Gārsenes pilij. Pie Gārsenes pils bija
garākā atpūtas pauze, kur dalībnieki
iestiprinājās ar līdzpaņemtām svies-
tmaizēm. Pārgājiena otrajā daļā da-
lībnieki gāja pa “Sēlijas pērles” velok-
rosa  trasi. Noslēgumā bija ugunskurs
un saullēkta sagaidīšana pārgājiena ga-
lapunktā- Sāra kalnā.

Nakts pārgājienos tūrisma objektus
parasti nav iespējams redzēt, bet šis
pārgājiens vairāk bija izaicinājums kat-
ram, jo jāiet bija pa mežiem, pļa-
vām,kur vietām bija gara zāle un nāt-
res. Bija jākāpj pauguros, vairākās vie-

tās bija jāšķērso upe, kura nebija gana
dziļa, taču pietiekami plata, lai to ne-
varētu pārlekt, bet vienīgi pārbrist.
Upē nācās lavierēt starp akmeņiem,
kas bija jādara uzmanīgi, jo apavi bija
pilni ar smiltīm un slīdēja, un kā iz-
rādījās akmeņi arī kustējās. Arī tum-
sa radīja papildus grūtības. Laiks pa-
skrēja ātri, nogurums lika par sevi ma-
nīt tikai paša pārgājiena beigās.

Paldies pārgājiena organizatoriem
A. Zībergam un S. Šmitei. Uz tikšanos
nākamajos pārgājienos!

Nakts pārgājiena dalībniece 
Laura Dirda

Tūrisma misija Aknīstē
2019. gada jūnijā Latvijas Investīciju un attīstības aģen-

tūras (LIAA) Tūrisma departaments kopā ar radošo in-
dustriju un tūrisma nozares profesionāļiem aktualizēja ra-
došo industriju potenciālu tūrisma attīstībā četrās maz-
pilsētās Latvijā, tostarp Aknīstē.

Kopā ar pašvaldību un nevalstiskā sektora pārstāvjiem
misijā tika meklēti labākie  risinājumi un izstrādāts in-
dividuāli pielāgots plāns tūrisma vides uzlabošanai.

Pasākums notika jaunās reģionālās attīstības pro-
grammas – Radošās Tūrisma misijas ietvaros, “radi!2019”
pasākumu ietvaros. Ikvienai mazpilsētai bija iespēja pie-
dalīties konkursā un iegūt iespēju uzaicināt pie sevis tū-
risma jomas un radošo industriju speciālistus. Aknīste savu
iespēju izmantoja! 

Tūrisma misija pie mums notika 2019. gada 18. jūnijā,
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kad pašvaldības, NVO pārstāvji un vietējie ak-
tīvisti piedalījās diskusijās un grupu darbos,
lai ieraudzītu no jauna Aknīstes unikalitāti,
lai padomātu, kā pilsētu un visus novadu ko-
pumā varam padarīt par pievilcīgu tūrisma
galamērķi. Atbraukušie tūrisma speciālisti:
Dita Danosa Latvijas Dizaina centra vadītāja,
Edgars Pētersons partneris radošajā aģen-
tūrā “Weekend”, Signe Adamoviča “Creativity
Lab” dibinātāja un partnere Latvijā, Inese
Šīrava LIAA Tūrisma departamenta vadītāja
un Mārtiņš Enģelis LIAA Tūrisma departa-
menta vadošais eksperts: uzsvēra Aknīstes
skaisto dabu, reljefu - brīnišķīgās osu grēdas,
kā arī mieru un relatīvo klusumu.  Tas ir pir-
mais iespaids, ko atstāj mūsu pilsēta.

Paanalizējot vairāk Aknīstes  esošo un potenciālo  tūrisma
piedāvājumu, izkristalizējās trīs lielas tūristu piesaistes
iespējas:

1. Aknīste un novads kā pievilcīgs aktīvā tūrisma ga-
lamērķis.  Aknīste un novads kā aktīvās atpūtas pasā-
kumu vieta. Sabiedrībā zināmu pasākumu organizēšana
tieši šeit (Stirnu buks, orientēšanās seriāls Magnēts, MTB
sacensību posmi u.c.)

2. Saistošs piedāvājums ģimenēm ar bērniem.
Kvalitatīvs, mierīgs, brīvs no tehnoloģijām un citiem uz-
manības novērsējiem laiks ģimenēm Aknīstes novada zem-
nieku saimniecībās. Piedāvājums ar sakņu dārza un pu-

ķudobju ravēšanu, ražas novākšanu,
dzīvnieku barošanu u.c. Atslodze no teh-
noloģijām un pilsētas dunas ar dabas iz-
zināšanu caur fizisku darbu.

3. Koprades telpu veidošana, radīšana un
noma pilsētas biroja darbiniekiem.
Attālinātais darbs šobrīd kļūst arvien pie-
prasītāks gan no darba devēju, gan  no dar-
ba ņēmēju puses. Aknīstei un novadam ir
potenciāls piedāvāt koprades telpas ar labu
internetu strādāšanai attālināti no Rīgas
vai citas pilsētas. Biroja darbinieku iegu-
vums - mierpilna strādāšana skaistā vidē
un pēc darba retrīts Aknīstes novada mier-
pilnajos zaļajos pauguros.

Ideju ko un kā darīt bija daudz, pār-
svarā tādas, kas neprasa lielus finan-
šu ieguldījumus, bet prasa darbu un vēl-
mi darīt. Tūrisma misija ar šo vienu die-
nu Aknīstē nebeidzas. Tagad tūrisma,
kultūras un citu jomu pārstāvjiem ir jā-
sagatavo īsa prezentācija par notikušo
misiju, par mūsu ieguvumiem no tās un
mūsu vīziju par turpmāko tūrisma at-
tīstību. Šī prezentācija būs jārāda jaun-
rades un tehnoloģiju festivālā INovuss
Rīgā, Lucavsalā, šī gada 31. augustā. 

Informāciju sagatavoja
Projekta vadītāja
telpiskās attīstības plānotāja 
Santa Šmite
mob.tel. 28612924
E-pasts: santa.smite@akniste.lv
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Pie “Svētavota” 
jaunas kāpnes!
Aknīstes novada tūrisma objektā

„Svētavots”, ir izveidots jauns objekts
– kāpnes blakus Dienvidususējai – ēr-
tākai Svētavota pieejamībai no ūdens,
kā arī upes pieejamībai no krasta.  

Tūrisma infrastruktūras labiekār-
tošana notikusi, izmantojot pašvaldī-
bai pieejamo dabas resursu nodokļu
finansējumu, kas, atbilstoši
01.01.2006. pieņemtajā dabas resur-
su nodokļu likuma 29.panta pirmajai
daļai var tikt izmantojami  tikai tādu
pasākumu un projektu finansēšanai,
kuri saistīti ar vides aizsardzību, pie-
mēram, ar izglītību un audzināšanu
vides aizsardzības jomā, vides moni-
toringu, bioloģiskās daudzveidības sa-
glabāšanu un aizsardzību, gaisa aiz-
sardzību un klimata pārmaiņām, vi-
des un dabas resursu izpēti, novērtē-
šanu, atjaunošanu, ūdeņu aizsardzī-
bu, augšņu un grunts aizsardzību un
sanāciju, vides aizsardzības iestāžu un
sabiedrisko vides inspektoru veikt-
spējas stiprināšanu, atkritumu ap-
saimniekošanu, radioaktīvo atkritu-
mu pārvaldību. Pašvaldība vides
aizsardzības speciālā budžeta līdzek-
ļus vai pašvaldības izveidotā vides aiz-
sardzības fonda līdzekļus var izman-
tot arī kā kompensāciju atkritumu po-
ligona ietekmes zonā dzīvojošajiem ie-
dzīvotājiem un administrēšanas iz-
maksu segšanai par Valsts kasē at-
vērto poligona slēgšanas kontu.

Paldies galdniecības „Uzkuri” meis-
taram Mārtiņam Uzkuram no
Kaldabruņas!

Informācija sagatavoja:
Aknīstes novada pašvaldības
Telpiskās attīstības plānotāja
Santa Šmite
Mob. tel. 28612924
E-pasts: santa.smite@akniste.lv

Tikšanās 
ar Neretas

māksliniecēm
Jau gandrīz mēnesi pie mums – Gārsenes pilī, ir iespēja apskatīt Neretas

mākslinieču izstādi. Savus darbus piedāvā gleznotāja Māra Daugaviete, kura
pa vasarām dzīvo Neretā, bet aukstos ziemas mēnešus pavada Maskavā. Darbos
redzama Latvijas daba  un Neretas apkārtne.

Ar rokdarbnieces Mirdzas Brūniņas darbiem esam nedaudz pazīstami, jo
iepriekšējā gadā skatījām viņas darbus plašākā izstādē. Šobrīd skatāmi da-
žādu veidu rokdarbi kā grīdas celiņi, sedziņas, galdauti, plecu lakati. 

Izstādi papildina Zandas Rageles keramika, kas piesaista ar savu senatnīgumu.
Formas ziņā nelielie darbi priecē skatītājus. 

Apmeklētājiem ir iespējams sev interesējošos darbus iegādāties. 
Kaimiņu novada mākslinieču darbi vēl skatāmi katru dienu, bet 23. jūlijā

plkst. 16:00 izstādes noslēguma dienā tikšanās ar māksliniecēm: sarunas, jau-
tājumi, pārdomas, ierosmes. 

Esiet mīļi gaidīti Gārsenes pilī!
Dace Geida

Nozaru literatūra
Dziesma. Svētki. Dzīve.
Latvijas olimpiskā vēsture.
Nekustamais īpašums Latvijā 1991-
2012
Snaiders. Melnā zeme.
Strautiņa. Avenes un to audzēšana.
Vaidere. Misija Latvijai.

Daiļliteratūra
Auza. Māras pasakas.
Auziņš. Kā pliks pa nātrēm.
Bahs. Kaija, vārdā Džonatans
Livingstons.
Dreika. Villa Majorenhofa.
Dreimane. Vēstule ar pielikumu.
Džeferisa. Safīra atraitne.
Egle. Svešie jeb miļeņkij ti moi.
Grietēna. Ne vienmēr runcim krēju-
ma pods jeb Leo un lauvas.
Grīnbergs. Kustinu dzīvi.
Heisa. Rimini.
Indriķis Latvietis. Nauda. Bailes 3.
Kreicbergs. Havanas kaķu karalis.
Lencs. Pārbēdzējs.
Līce. Paldies, ka uzmodināji!
Līce. Redzu.
Līce. Viss sākās šorīt.
Nemirovska. Franču svīta.
Noihausa. Mežā.
Rušmane. Vienpatnieki.
Švarca. Gliemezis uz rīta takas.
Švarca. Klusumu meklējot. 
Taska. Pobeda 1946.
Tungala. Biedrs bērns.
Važa. Pārbaudītā laime.
Zīle. Rausītis un karma.
Žuravska. Kā pa plānu ledu.

Literatūra bērniem
Auseklis. Un tu esi brīvs.
Denisa-Liepniece. Caps – un ciet jeb

Vilks manipulators.
Džordža pirmā diena bērnudārzā.
Felkere. Zēns, meitene, internets un
gadījums.
Olsone. Mūmijas mīkla.
Pepas smilšu rotaļas.
Zandere. Bērns, kas neiekrita.
Zommers. Lielā putnu grāmata.
Lasītāju dāvinājumi
Akuņins. Azazēls.
Akuņins. Leviatāns.
Auziņš. Bīstamā līdzība.
Belova. Cigun terapija visiem gada-
laikiem.
Berns. Spēles, ko spēlē cilvēki.
Binčija. Šenkeringas likteņi.
Binghema. Kastaņkoks.
Birkmanis. Teo Nesaules sievietes.
Bouvels. Gara inteliģences 7 soļi.
Cveigs. Marija Antuanate.
Džeroms. Trīs vīri laivā.
Egidess. Personības psiholoģiskais
portrets.
Halta. Veiksmīga karjera vai mobings
– psiholoģiskais terors darbā.
Kociņa. Mantojums.
Koelju. Brida.
Koha. Ķermeņa prāts.
Kothorns. Pāvestu seksuālā dzīve.
Krīgers. Komandas vadība.
Mauriņa. Sākumā bija prieks.
Milts. Ētika: Saskarsmes ētika.
Mina. Sarkanā acālija.
Modžejs. Aromterapija.
Ņūts. Patiesības meklējumos: īsa zi-
nātnes vēsture.
Pikeringa. Personāla vadība.
Poļitkovska. Krievijas dienasgrāmata.
Praisa. Praktiskā aromterapija.
Reņģe. Sociālā psiholoģija.
Robertsa. Pēdējā dāvana.
Siņeļņikovs. Seno zināšanu glabātāji

Gārsenes bibliotēkas jaunieguvumi
2019. gada 2.ceturksnī
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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@akniste.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”. 

No šī gada 1. jūlija līdz 31. jūlijam PII ”Bitīte” nestrādās. 
Bērnu uzņemšana (tikai to, kuri ir pieteiušies) atsāksies ar šī gada 

1. augustu.Pie uzņemšanas uzrādīt ģimenes ārsta izsniegto
īsziņu.Nepieciešamības gadījuma zvanīt  mob. 28623438


