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APSTIPRINĀTI

Aknīstes novada domes sēdē                                                                
2019.gada 28.augustā (prot. Nr.9, 2.#)

Aknīstes novada domes 
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 7/2019

„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā 
esošā zemes gabala Jaunais ceļš, 

Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanu"

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

1.1. Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība.

1.2. Pārdošanas metode: mutiska izsole ar augšupejošu
soli.

2. Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela
7, Aknīste, Aknīstes novads.

3. Izsoles laiks: 2019.gada 8.oktobrī plkst. 13:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas

atsavināšanas komisija:
komisijas priekšsēdētāja:   Ilze Ieleja
komisijas locekļi:                 Antra Aldiņa, 

Jānis Gavars, 
Kristaps Žubeckis                        

Sekretāre:                       Ināra Buiķe
5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošs nekus-

tamais īpašums (zemes gabals): 
6. Jaunais ceļš, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads, ka-

ã Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbu-
džeta 2019.gada janvāra - jūlija ieņēmumus – 2122862,91
EUR un izdevumus – 2025153,91 EUR; speciālā budžeta
ieņēmumus – 77888,23 EUR un izdevumus – 71411,43 EUR.
ãAtsavināt nekustamo īpašumu - zemes gabalu Jaunais

ceļš,  Aknīstes pagasts, Aknīstes novads, kadastra Nr. 5625
007 0258, kopējā platībā 0.03 ha. Noteikt, ka atsavināmā
nekustamā īpašuma nosacītā cena  ir EUR 1854.00 (viens
tūkstotis astoņi simti piecdesmit četri euro 00 centi).
Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana iz-
solē ar augšupejošu soli. Apstiprināt Aknīstes novada do-
mes izsoles noteikumus Nr.7/2019 “Par pašvaldības īpašumā
esošā zemes gabala Jaunais ceļš, Aknīstes pagasts, Aknīstes
novadā, atsavināšanu”. (izsoles noteikumi – pielikumā)
ã Atsavināt nekustamo īpašumu - zemes gabalu

Starpgabals 1,  Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr. 5605
001 0068, kopējā platībā 0.1059 ha. Noteikt, ka atsavinā-
mā nekustamā īpašuma nosacītā cena  ir EUR 2337.00 (divi
tūkstoši trīs simti trīsdesmit septiņi euro 00 centi).
Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana iz-
solē ar augšupejošu soli. Apstiprināt Aknīstes novada do-
mes izsoles noteikumus Nr.8/2019 ”Par pašvaldības īpašumā
esošā zemes gabala Starpgabals 1, Aknīstē, Aknīstes novadā,
atsavināšanu”. (izsoles noteikumi – pielikumā)
ã Atzīt 06.08.2019. otrās kārtas izsoli par Aknīstes no-

vada pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala Skolas ielā
34A, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanu, par neno-
tikušu. Organizēt minētā nekustamā īpašuma trešās kār-
tas izsoli, pazeminot nosacīto cenu par 20%. Apstiprināt
grozījumus 29.04.2019. izsoles noteikumos Nr.3/2019 „Par
Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā zemes gaba-
la Skolas ielā 34A, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināša-
nu”. (Izsoles noteikumi - pielikumā).
ã Piešķirt Aknīstes novada pašvaldības izpilddirekto-

ram Jānim Gavaram atvaļinājuma daļu – 2 kalendāra ne-
dēļas no 09.09.2019. līdz 22.09.2019. par nostrādāto periodu
no 01.09.2018. līdz 31.08.2019. Pašvaldības izpilddirekto-
ru J.Gavaru atvaļinājuma laikā aizvietos sabiedrisko at-
tiecību speciāliste Lāsma Prande. Noteikt Lāsmai Prandei
amata algu aizvietošanas laikā 30% apmērā no viņai
noteiktās amata algas.
ã Piešķirt Aknīstes novada pašvaldības domes priekš-

sēdētājai V.Dzenei atvaļinājumu – 4 kalendāra nedēļas no
02.09.2019. līdz 29.09.2019. par nostrādāto periodu no
01.07.2016. līdz 30.06.2017. Pašvaldības domes priekšsē-
dētāju Viju Dzeni atvaļinājuma laikā aizvietos domes priekš-
sēdētājas vietnieks Jānis Vanags. Noteikt domes priekš-
sēdētājas vietniekam J.Vanagam amata algu aizvietoša-
nas laikā 80% apmērā no domes priekšsēdētājai noteiktās
amata algas.

ã Piešķirt līdzekļus 800 EUR apmērā videonovēroša-
nas kameras (ar automašīnu numuru nolasīšanas funkci-
ju) iegādei no pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem
izdevumiem.
ã Piešķirt līdzekļus 300 EUR apmērā biedrībai “Sansusī”

projekta “Sansusī sociāli atbildīgas mākslas rezidence” līdz-
finansējumam no pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem
izdevumiem.
ã Izbeigt noslēgto zemes nomas līgumu ar (Vārds, uz-

vārds, dzīvesvieta), par pašvaldības zemes gabala 1,31 ha
platībā,  kadastra apzīmējums 56440040012, nomu. 
ã Nodot atsavināšanai pašvaldības īpašumā esošo ze-

mes gabalu 1100 m2 platībā, kadastra Nr.56050010381,
Aknīstē, Aknīstes novadā, iekļaujot to pašvaldības man-
tas atsavināšanas ierosinājumu reģistrā.
ã Nodot atsavināšanai pašvaldības īpašumā esošo dzī-

vokli Miera ielā 1 – 11, Aknīstē, Aknīstes novadā, iekļau-
jot to pašvaldības mantas atsavināšanas ierosinājumu reģistrā.
ã Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības noteikumus

„Starpinstitucionālā sadarbības kārtība bērnu tiesību aiz-
sardzības jomā Aknīstes novadā”.
ã Noteikt amata likmes algu no 01.09.2019.

Aknīstes vidusskolas sociālajam pedagogam; pirmsskolas
izglītības iestādes “Bitīte” pirmsskolas izglītības sko-
lotājam, interešu izglītības skolotājam, logopēdam;
Aknīstes Bērnu un jauniešu centra interešu izglītības
skolotājam – EUR 750,00.
ã Noteikt amata algu no 01.09.2019. Aknīstes Bērnu

un jauniešu centra direktorei; pirmsskolas izglītības iestādes
“Bitīte” vadītājai – EUR 1003,00. 
ã Noteikt amata algu no 01.09.2019. pirmsskolas iz-

glītības iestādes “Bitīte” metodiķei – EUR 830,00. 
ã Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos no-

teikumus Nr.14/2019 „Grozījumi Aknīstes novada pa-
švaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1
„Aknīstes novada pašvaldības nolikums””.
ã Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz vienu

gadu, kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokļa Augšzemes
ielā 28 – 8, Aknīstē, īri.
ã Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz vienu

mēnesi, kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokļa
Augšzemes ielā 7 – 2, Aknīstē, īri.
ã Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz vienu

mēnesi, kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokļa
Augšzemes ielā 7 – 1, Aknīstē, īri.

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

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

Aknīstes novada domes sēdes 28.08.2019. lēmumi
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dastra Nr. 5625 007 0258, kopējā platībā 0,03 ha. Nekustamā
īpašuma (zemes gabala) nosacītā cena ir EUR 1854.00
(viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit četri euro 00
centi).

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

8. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apska-
tīt izsoles objektu dabā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00,
piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš sazinoties ar kon-
taktpersonu pa tālruni 26471909.

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

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

pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, laik-
rakstā „Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada pašvaldī-
bas interneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā ter-
miņā, 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 iz-
soles noteikumos norādītajā bankas kontā. 

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

13. Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bez-
skaidras naudas pārskaitījumu Aknīstes novada pašval-
dības, reģistrācijas Nr.90000026441 A/S „SEB banka” ban-
kas kontā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas kods
UNLALV2X vai arī skaidras naudas norēķinu veidā, vei-
cot maksājumu Aknīstes novada pašvaldības kasē.

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

15. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta ne-
kustamā īpašuma pirkuma maksā. 

16. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalī-
ties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada pašvaldībā līdz
2019.gada 4.oktobrim 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 pie-
dalītos izsolē, nekustamā īpašuma pirkšanai jāiesniedz
Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi dokumenti: 

17.1. Fiziskām personām: 
- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par

vēlēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu sa-
skaņā 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 sa-
skaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

- dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks)
vai attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par nekusta-
mā 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 perso-
nas gada pārskatu. 

19. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībnie-
kam atpakaļ netiek atdoti. 

20. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku
sarakstā. Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts slu-
dinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekš-
noteikumi. 

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

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

kumenti; 
- rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpa-

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

eksemplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms iz-
soles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles notei-
kumiem. 

23. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrā-
cijas numuru. 

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

25. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sāku-
mam izpaust jebkādas ziņas par reģistrētajiem izsoles da-
lībniekiem. 

26. 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. 

27. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ie-
rodas ne mazāk kā divi dalībnieki, kuri reģistrēti noteik-
tajā kārtībā. 

28. 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. 

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

30. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu re-
ģistrācijas kartīti ar numuru. Katrs šāds solījums ir da-
lībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā objek-
ta cenu par noteikto cenas pieauguma apmēru EUR 50.00.
Ja neviens no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepār-
sola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto aug-
stāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. 

31. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena
objekts ir pārdots personai, kas nosolījusi pēdējo augstā-
ko cenu. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši vienu
un to pašu cenu, priekšroka pirkt objektu ir dalībniekam,
kurš pirmais no viņiem saņēmis izsoles dalībnieka reģis-
trācijas 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 no-
solītā cena. 

33. 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. 

34. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet nepa-
rakstās 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
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nekustamo īpašumu pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vai-
rāki dalībnieki, izsoli nekavējoties atkārto no pirmspēdē-
jās augstākās cenas. 

35. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekusta-
mā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu iz-
soles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. 

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

37. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēg-
šanai. 

38. Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles
nosacīto cenu vai arī izsoles dalībnieks, kas nosolījis aug-
stāko cenu, 7 dienu laikā pēc izsoles nav iesniedzis Mantas
atsavināšanas 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. 

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

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

41. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu par
konkrētu objektu, 7 dienu laikā kopš izsoles jāpārskaita
starpība starp nosolīto cenu un iemaksāto drošības nau-
du 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 do-
kuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto ne-
kustamo 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 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. 

45. Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods,
atkāpšanās no līguma u.tml.) par tā nepildīšanu.
Pirkuma līgums nekustamā objekta nosolītājam jāparak-
sta 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstipri-
nāšanas domes sēdes.

46. 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. 

47. 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 2019.gada 2.septem-
bra līdz 2019.gada 4. 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: 26471909. 

48. Izsole notiks 2019.gada 8.oktobrī plkst. 13:00, Aknīstes
novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes
novadā, LV-5208.

APSTIPRINĀTI

Aknīstes novada domes sēdē           
2019.gada 28.augustā (prot. Nr.9, 3.#)

Aknīstes novada domes
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 8/2019

„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā
esošā zemes gabala Starpgabals 1, Aknīstē,

Aknīstes novadā, atsavināšanu”

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

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

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

7, Aknīste, Aknīstes novads.
3. Izsoles laiks: 2019.gada 8.oktobrī plkst. 10:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas

atsavināšanas komisija:
komisijas priekšsēdētāja:     Ilze Ieleja
komisijas locekļi:                 Antra Aldiņa, 

Jānis Gavars, 
Kristaps Žubeckis                        

Sekretāre:                            Ināra Buiķe
5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošs nekus-

tamais īpašums (zemes gabals): 
6. Starpgabals 1, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr.

5605 001 0068, kopējā platībā 0.1059 ha. Nekustamā īpa-
šuma (zemes gabala) nosacītā cena ir EUR 2337.00 (divi
tūkstoši trīs simti trīsdesmit septiņi euro 00 centi).

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

8. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apska-
tīt izsoles objektu dabā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00,
piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš sazinoties ar kon-
taktpersonu pa tālruni 26471909.

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

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

pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, laik-
rakstā „Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada pašvaldī-
bas interneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā ter-
miņā, 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 iz-
soles noteikumos norādītajā bankas kontā. 

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

13. Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bez-
skaidras naudas pārskaitījumu Aknīstes novada pašval-
dības, reģistrācijas Nr.90000026441 A/S „SEB banka” ban-
kas kontā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas kods
UNLALV2X, vai arī skaidras naudas norēķinu veidā, vei-
cot maksājumu Aknīstes novada pašvaldības kasē.

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

15. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta ne-
kustamā īpašuma pirkuma maksā. 

16. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalī-
ties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada pašvaldībā līdz
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2019.gada 4. oktobrim 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 pie-
dalītos izsolē, nekustamā īpašuma pirkšanai jāiesniedz
Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi dokumenti: 

17.1. Fiziskām personām: 
- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par

vēlēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu sa-
skaņā 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 sa-
skaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

- dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks)
vai attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par nekusta-
mā 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 perso-
nas gada pārskatu. 

19. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībnie-
kam atpakaļ netiek atdoti. 

20. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku
sarakstā. Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts slu-
dinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekš-
noteikumi. 

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

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

kumenti; 
- rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpa-

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

eksemplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms iz-
soles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles notei-
kumiem. 

23. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrā-
cijas numuru. 

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

25. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sāku-
mam izpaust jebkādas ziņas par reģistrētajiem izsoles da-
lībniekiem. 

26. 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. 

27. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ie-
rodas ne mazāk kā divi dalībnieki, kuri reģistrēti noteik-
tajā kārtībā. 

28. 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. 

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

30. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu re-
ģistrācijas kartīti ar numuru. Katrs šāds solījums ir da-
lībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā objek-

ta cenu par noteikto cenas pieauguma apmēru EUR 50.00.
Ja neviens no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepār-
sola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto aug-
stāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. 

31. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena
objekts ir pārdots personai, kas nosolījusi pēdējo augstā-
ko cenu. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši vienu
un to pašu cenu, priekšroka pirkt objektu ir dalībniekam,
kurš pirmais no viņiem saņēmis izsoles dalībnieka reģis-
trācijas 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 no-
solītā cena. 

33. 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. 

34. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet nepa-
rakstās 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. 

35. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekusta-
mā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu iz-
soles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. 

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

37. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēg-
šanai. 

38. Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles
nosacīto cenu vai arī izsoles dalībnieks, kas nosolījis aug-
stāko cenu, 7 dienu laikā pēc izsoles nav iesniedzis Mantas
atsavināšanas 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. 

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

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

41. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu par
konkrētu objektu, 7 dienu laikā kopš izsoles jāpārskaita
starpība starp nosolīto cenu un iemaksāto drošības nau-
du 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 do-
kuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto ne-
kustamo īpašumu. 

44. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, pēc
iemaksas veikšanas atsakās parakstīt pirkuma līgumu, kurš
sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta izsoles noteikumiem,
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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. 

45. Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods,
atkāpšanās no līguma u.tml.) par tā nepildīšanu.
Pirkuma līgums nekustamā objekta nosolītājam jāparak-
sta 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstipri-
nāšanas domes sēdes.

46. 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. 

47. 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 2019.gada 2.septem-
bra līdz 2019.gada 4. 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: 26471909. 

48. Izsole notiks 2019.gada 8.oktobrī plkst. 10:00, Aknīstes
novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes
novadā, LV-5208.

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.#)

GROZĪJUMI

Aknīstes novada domes sēdē                                                                
28.08.2019. (prot. Nr.9, 4.#)

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: trešās kārtas mutiska izsole ar

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

7, Aknīste, Aknīstes novads.
3. Izsoles laiks: 2019.gada 8.oktobrī plkst. 14:00.
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 nekus-

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

6. Nekustamā īpašuma (zemes gabala) nosacītā cena ir
EUR 1952.00 (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit
divi euro 00 centi).

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

8. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apska-
tīt izsoles objektu dabā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00,
piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš sazinoties ar kon-
taktpersonu 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, laik-
rakstā „Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada pašvaldī-
bas interneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā ter-
miņā, 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 iz-
soles noteikumos norādītajā bankas kontā. 

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

13. Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bez-
skaidras naudas pārskaitījumu Aknīstes novada pašval-
dības, reģistrācijas Nr.90000026441 A/S „SEB banka” ban-
kas 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 ne-
kustamā īpašuma pirkuma maksā. 

16. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalī-
ties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada pašvaldībā līdz
2019.gada 4.oktobrim 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 pie-
dalītos izsolē, nekustamā īpašuma pirkšanai jāiesniedz
Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi dokumenti: 

17.1. Fiziskām personām: 
- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par

vēlēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu sa-
skaņā 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 sa-
skaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

- dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks)
vai attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par nekusta-
mā 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 perso-
nas gada pārskatu. 

19. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībnie-
kam atpakaļ netiek atdoti. 

20. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku
sarakstā. Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts slu-
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dinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekš-
noteikumi. 

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

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

kumenti; 
- rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpa-

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

eksemplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms iz-
soles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles notei-
kumiem. 

23. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrā-
cijas numuru. 

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

25. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sāku-
mam izpaust jebkādas ziņas par reģistrētajiem izsoles da-
lībniekiem. 

26. 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. 

27. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ie-
rodas ne mazāk kā divi dalībnieki, kuri reģistrēti noteik-
tajā kārtībā. 

28. 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. 

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

30. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu re-
ģistrācijas kartīti ar numuru. Katrs šāds solījums ir da-
lībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā objek-
ta cenu par noteikto cenas pieauguma apmēru EUR 50.00.
Ja neviens no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepār-
sola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto aug-
stāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. 

31. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena
objekts ir pārdots personai, kas nosolījusi pēdējo augstā-
ko cenu. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši vienu
un to pašu cenu, priekšroka pirkt objektu ir dalībniekam,
kurš pirmais no viņiem saņēmis izsoles dalībnieka reģis-
trācijas 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 no-
solītā cena. 

33. 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. 

34. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet nepa-
rakstās 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. 

35. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekusta-
mā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu iz-
soles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. 

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

37. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēg-
šanai. 

38. Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles
nosacīto cenu vai arī izsoles dalībnieks, kas nosolījis aug-
stāko cenu, 7 dienu laikā pēc izsoles nav iesniedzis Mantas
atsavināšanas 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. 

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

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

41. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu par
konkrētu objektu, 7 dienu laikā kopš izsoles jāpārskaita
starpība starp nosolīto cenu un iemaksāto drošības nau-
du 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 do-
kuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto ne-
kustamo 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 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. 

45. Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods,
atkāpšanās no līguma u.tml.) par tā nepildīšanu.
Pirkuma līgums nekustamā objekta nosolītājam jāparak-
sta 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstipri-
nāšanas domes sēdē.

46. 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. 

47. 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 2019.gada 29.augus-
ta līdz 2019.gada 4.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: 26471909. 

48. Izsole notiks 2019.gada 8.oktobrī plkst. 14:00, Aknīstes
novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes
novadā, LV-5208.
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Turpinājums no 1.lpp.

Latviešu tauta veidojusies 13.–17. gs. četru baltu tau-
tu (kuršu, zemgaļu, sēļu un latgaļu) etniskās konsolidācijas
procesā, kā arī daļēji lībiešu asimilācijas rezultātā. Sēļi ir
viena no baltu tautām, kas atstājusi paliekošas pēdas lat-
viešu izveidē. Sēlija ir viena no Latvijas kultūrvēsturiskajām
teritorijām, kaut gan apvidus ar šādu nosaukumu nav at-
rodams Latvijas kartē, jo ap 13.–14. gs. Sēlijas vārds uz
daudziem gadsimtiem izgaisa no vēstures, un tikai 20. gs.
80. gados „Sēlija” latviešu valodā ienāca gandrīz kā jaun-
vārds.

Kas šodien ir Sēlija? Vai to var traktēt kā Kurzemei
vai Latgalei līdzvērtīgu, būtisku Latvijas apgabalu,
vai tā ir nacionālromantiska, tālā senatnē centrēta
ilūzija?

Aktualizējot jautājumu par Sēlijas kā atsevišķa re-
ģiona pastāvēšanu, 28. septembrī Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā (LNB) Mūkusalas ielā 3, Rīgā notiks pa-
sākums „Sēlijai būt!”.

Pasākuma atklāšana – plkst. 11.00. No plkst. 12.00 – sa-
runas, kuras vadīs Jānis Pleps. Par reģionu attīstībai bū-
tiskiem jautājumiem diskutēs  Kaspars Ādams, Laura
Dimitrijeva, Raita Karnīte, Rūta Muktupāvela, Alberts
Sarkanis, Zbigņevs Stankevičs, Ineta Timšāne, Jānis Turlajs,
Juris Vectirāns un Ineta Zībārte. Sarunu tēmas: „Sēļu sa-
knes un identitāte” (Sēlija un sēļi, sēliskā izloksne, kul-
tūrvēsturiskā piederība); „Jauni uzņēmēji savā nova-

dā” (uzņēmējdarbība Sēlijā, valsts un pašvaldību atbalsts,
attīstības iespējas);  „Sēlijas nākotnes perspektī-
vas” (Sēlijas nākotne, administratīvi teritoriālā reforma,
Sēlijas stiprās un vājās puses). Sarunu ciklu noslēgs Dainis
Īvāns, iepazīstinot ar savu redzējumu par darāmajiem dar-
biem Sēlijas nākotnei.

Iepazīt Latvijas piekto novadu būs iespēja arī caur daudz-
veidīgo kultūras programmu. Visas dienas garumā skanēs
sēļu valoda un dziesmas, darbosies mājražotāju un amat-
nieku tirdziņš. Pasākumā piedalīsies arī Ieva Akuratere,
Elīna Šimkus, Armands Siliņš, Jēkabs Reinis. Ieraudzīt vai-
rāk būs iespēja, dodoties virtuālajā ceļojumā pa Sēliju un
apmeklējot LNB oranžērijā (1. stāvā) izvietoto izstādi. Sajust
Sēliju aicināti arī mazākie bibliotēkas apmeklētāji un viņu
vecāki – no plkst. 13.00 LNB Bērnu literatūras centrā (7.
stāvā) kā „Ģimeņu sestdienas” pasākums būs piedāvāta īpa-
ša programma bērniem. Savukārt no plkst. 16.15 savās pār-
domās par Sēlijā piedzīvoto un sajusto dalīsies mūziķis Kārlis
Kazāks, kurš vairākkārt ir ceļojis pa Sēliju un iepazinis sē-
lisko izloksni, un režisors Sandijs Semjonovs, kurš šova-
sar sācis uzņemt dokumentālo filmu „Nezināmā Sēlija”.

Iepazīsti un sajūti Sēliju arī tu!
Būsim kopā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā

28. septembrī no plkst. 11.00!

Pasākumu organizē Latvijas Nacionālā bibliotēka un
Sēlijas novadu apvienība.

Kustība “Lielā talka” un Latvijas Pašvaldību savienība
aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju šī gada 21. septembrī
pievienoties akcijai “World Cleanup Day” (WCD) jeb Pasaules
talkai, lai kopīgiem spēkiem ar citiem Pasaules iedzīvotājiem
padarītu mūsu pasauli tīrāku, zaļāku un skaistāku. Mums
ir jādomā par nākamajām paaudzēm, lai tās var droši dzī-
vot uz skaistas un veselīgas planētas. Pasaules talkas gal-
venais mērķis ir apvienot cilvēkus cīņā ar globālo piesār-
ņojumu un klimata pārmaiņām.

Lielās Talkas idejas autore ir rakstniece Anna Žī-
gure, bet pati ideja aizgūta no igauņiem, kas vides sakopšanu
visas valsts mērogā pirmoreiz rīkoja 2008.gada 3.maijā. Visas
trīs Baltijas valstis 2008.gadā ar Talku savā zemē aicināja
cilvēkus sniegt dāvanu Latvijas, Lietuvas un Igaunijas
90.gadskārtā, sakopjot zemi. 

Tieši dēļ valsts mēroga talkām un lielā sabiedrī-
bas atbalsta šai idejai Baltijas valstīs, aizsākās arī
Igaunijas NVO koordinēta starptautiska kustība “Let`s
Do It World!”, kas 2018. gada 15. septembrī rīkoja pirmo
Pasaules talku, kurā piedalījās 18 miljoni 157 pasaules val-
stu iedzīvotāju. Tas ir milzīgas panākums un Baltijas val-
stu pienesums visas pasaules nākotnei. Pēc pirmās “Pasaules
talkas”, Tallinā notika tai veltīta konference, kurā Latvijai
tika pasniegta izcilības balva kā labākajai valstij, kur tal-
kās gadu no gada iesaistās procentuāli visvairāk iedzīvo-
tāju. Tas ir ievērojams starptautisks novērtējums tam dar-
bam, ko iepriekšējos desmit gados, paveikuši visi Latvijas
talcinieki.

Šogad Pasaules talka tiek rīkota otro reizi un mēs, Lielās

talkas organizatori, kā arī Latvijas Pašvaldību savienība,
aicinām ikvienu iesaistīties talkas aktivitātes. Ja visa pa-
saule 21.septembrī vāks atkritums, sakops savu valsti, tad
Latvija un tās iedzīvotāji, to paveica jau pavasara talkā,
tāpēc rudenī Pasaules talkai pievienosies ar koku sē-
šanas un stādīšanas akciju “Laimes koki” – lai kat-
ra tās ietvaros iesētā sēkla vai iestādītais koks varētu iz-
augt par nākotnes dižkoku, kļūstot par Latvijas ieguldī-
jumu pasaules ekosistēmas līdzsvara atjaunošanā.

Ikviens tiek aicinātas savu iespēju robežās organizēt ko-
lektīvus pasākumus vai piedaloties individuāli, iesaistīties
pasākumā, arī kusībai “Lielā Talka” pastāstot par savām
aktivitātēm, rakstot uz: talkas@talkas.lv. 

Akcijas “Laimes koki” mērķis ir: 
Veidot bērnos un jauniešos atbildības sajūtu par dabas

saglabāšanu – veidot dziļāku izpratni par dabas procesiem,
uzņemoties rūpes par kāda konkrēta koka izaudzēšanu;

Stiprināt Latvijas kā zaļas, ilgtspējīgas un vides jomā
atbildīgas valsts starptautisko tēlu;

Veicināt aktīvāku sabiedrības iesaisti vides jautājumu
risināšanā vietējā un globālā mērogā.

Kādēļ koku stādīšana nevis atkritumu vākšana?
Latvijā kopš 2008. gada katru gadu pavasarī notiek Lielā
talka, kuras ietvaros no atkritumiem tiek attīrītas pie-
sārņotās un piegružotās vietas visā valsts teritorijā. 2019.
gada aprīļa Lielajā talkā piedalījās vairāk kā 145 000 ie-
dzīvotāju. Jau pēdējos gados arvien biežāk atkritumu vāk-
šanas vietā noris vides labiekārtošanas darbi, jo vidē no-
nākušo atkritumu daudzums Latvijā ir būtiski samazinājies.
Koku stādīšana kā Latvijas līdzdalības forma WCD izvē-
lēta arī tādēļ, ka kokiem ir būtiska loma planētas klima-
ta līdzsvara uzturēšanā un cilvēkam veselīgu dzīves apstākļu
nodrošināšanā.

Kā piedalīties? Dalība “Laimes koku” akcijā ietver šā-
dus soļus:

Aicinājums piedalīties Pasaules talkā
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1) Podiņā jāiesēj iepriekš sagatavota koka sēkla vai savā
apkaimē jāiestāda koka stāds, domās vai vārdos izsakot
vēlējumu sev, Latvijai vai pasaulei;

2) Sēšanas / stādīšanas process jānofilmē vai jānofotografē
un jāpublicē savos sociālo tīklu kontos, izmantojot tēmtu-
rus: #Lielatalka #WorldCleanupDay #Laimeskoki; 

Interaktīvajā kartē, kas atrodama vietnē talkas.lv, jāat-
zīmē vieta, kur iestādīts vai iesēts jaunais kociņš.

Papildus informācija:
https://talkas.lv/2019/09/03/liela-talka-aicina-latvijas-

iedzivotajus-uz-pasaules-talku/
www.talkas.lv
Laimes koku karte:
https://talkas.lv/laimes-koki/

Vita Jaunzeme
Lielās talkas organizatore

Gints Kaminskis
Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis

BARIKĀŽU
DALĪBNIEKUS

AICINA
PIETEIKTIES
UN SAŅEMT
1991.GADA
BARIKĀŽU

DALĪBNIEKA
STATUSA

APLIECĪBAS
Jēkabpils pilsētas pašval-

dība aicina 1991.gada Barikāžu
dalībniekus saņemt 1991.gada
Barikāžu dalībnieka statusa
apliecības. Apliecības tiks iz-
sniegtas šī gada 23.septembrī
laika posmā no plkst.11.00-
16.00 Jēkabpils Tautas namā
(Vecpilsētas laukums 3),
Baltajā zālē.

Lai saņemtu apliecību, līdzi
jāņem:

1991.gada Barikāžu dalīb-
nieka apbalvojuma piemiņas
zīme vai Pateicības raksts (or-
ģināls vai kopija).

Personu apliecinošs doku-
ments (pase vai ID karte).

Apliecības izgatavo un iz-
sniedz uz vietas. Par ierašanos
lūdzam iepriekš paziņot pa tāl-
runi, kontakttpersona- Jānis
Lācis, tel.29419895.

Apliecības izgatavo un iz-
sniegs 1991. gada barikāžu da-
lībnieku atbalsta fonda darbi-
nieki.

Lūgums- lai neveidotos ga-
ras rindas, barikāžu dalībnie-
kiem nav noteikti jāierodas
plkst. 11.00, jo šajā dienā no-
rādītajā laika periodā fonda
darbinieki pieņems apmeklē-
tājus vairākas stundas līdz pat
plkst.16.00 !

Rezidenču centrs “Susēja” – augoša
kultūrvieta Sēlijā

Pavisam nesen, augustā, Sansusī atkal vienoja varenu mākslas mīļotāju pulku,
lai Aknīstē, meža ielokā, baudītu gan Latvijas, gan Eiropas mēroga laikmetīgās ska-
tuves mākslas izcilību performances. Šī bija jau sestā reize, kad festivāls radīja jū-
tamu vibrāciju Latvijas kultūras telpā. 

Lai gan festivāls notiek tikai reizi gadā, organizācija strādā, lai radošo garu Aknīstē
uzturētu nepārtraukti. Viens no piemēriem ir Sansusī sociāli atbildīgas mākslas re-
zidence. Tas ir koncepts, kas paredz mākslinieka ilglaicīgu viesošanos kādā kultū-
ras institūcijā un mākslas darbu veidošanu, mijiedarbojoties ar apkārtējo vidi. 

Arī šovasar “Susējā” pulcējas vairāki mākslinieki no Latvijas, Lietuvas un Somijas.
Viņiem tika dota iespēja vienu mēnesi dzīvot un strādāt Aknīstes novadā̄, lai rado-
ši darbotos, iesaistot Aknīstes vietējos iedzīvotājus – veco ļaužu pansionāta iemīt-
niekus un psihoneiroloģiskās slimnīcas pacientus. Rezidences perioda beigās māk-
slinieki aicināja citus Aknīstes iedzīvotājus un interesentus no apkārtējām pilsētām
uz jaundarba (vai darba procesa posma rezultāta) publisku izrādīšanu, reizē veici-
not izglītojošas sarunas.

Lai rezidenču centrs būtu gatavs ar vien jaunu mākslas notikumu un formu uz-
ņemšanai, ar Eiropas Lauksaimniecības fonda atbalstu nesen tika pilnveidos Susējas
kupols, papildinot to ar nepieciešamo inventāru. Piemēram, ierīkota dejas, cirka un
teātra izrādēm atbilstoša grīda. Šis ir nozīmīgs ieguldījums, kas parāda, ka kultū-
ras piedāvājums Aknīstē pieaugs. Biedrība aicina vietējos iedzīvotājus un citus in-
teresentus iesaistīties tur-
pmākajos notikumos, kā arī iz-
mantot vietu savu iniciatīvu īs-
tenošanai. Plānots, ka nākot-
nē Susējas kupolu izmantos arī
Aknīstes vidusskolas skolēni
savām nodarbībām.

Projekts “Biedrības
“Sansusī” kultūras pasākumu
norises vietas “Susēja” labie-
kārtošana” Nr. 17-05-AL24-
A019.2204-000007 īstenots
ar Eiropas lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai Latvijas
Lauku attīstības programmas
2014. – 2020. gadam pasāku-
ma “Atbalsts LEADER vietē-
jai attīstībai (sabiedrības vir-
zīta vietējā attīstības stratē-
ģija)” apakšpasākuma
“Darbību īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietē-
jās attīstības stratēģiju” līdz-
finansējumu.

Vairāk informācijas:
Armands Siliņš
festivals.sansusi@gmail.com
+371 29729188
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Noslēgumam tuvojas projekta “Sēlijas salas” - starpte-
ritoriālās sadarbības projekts par  tematisko  tūrismu maza-
jās lauku apdzīvotajās vietās kā ekonomiskās un sociālās iz-
augsmes veicinātājs Sēlijā sadarbībā ar lauku partnerību “Sēlija”,
Aizkraukles rajona partnerības un Daugavpils un Ilūkstes no-
vadu lauku partnerības “Kaimiņi”.  Divu gadu laikā ir noti-
kušas jēgpilnas diskusijas un ideju ģenerēšana par mazo ap-
dzīvoto vietu tūrisma piedāvājumu apvienotu vienā maršru-
tā. Šis darbs ir rezultējies ar daudzveidīgu tūrisma piedāvā-
jumu, ko var baudīt katrā no vietām, kā arī apjomīgā bukle-
tu ar visām 17 salām: Aknīstes novadā – Asarē, Gārsenē, Viesītes
novadā – Elkšņos, Saukā, Ritē; Ilūkstes novadā – Dvietē, Eglainē,
Subatē;Jēkabpils novadā – Zasā, Dignājā, Kaldabruņā; Salas
novadā – Biržos, Sēlpilī; Neretas novadā – Mazzalvē, Pilskalnē;
Jaunjelgavas novadā – Staburagā un Secē. 

Kopš šī gada maija ir notikuši tūrisma veicināšanas pa-
sākumi dažādās Sēlijas salās, tostarp Gārsenes salā. Beidzot
pienācis laiks arī otrai Aknīstes novada salai - Asarei - pie-
dāvāt savu potenciālo tūrisma produktu. Asare savu pro-
duktu/pakalpojumu izstrādāja, balstoties ne tikai uz vietas
kultūrvēsturisko mantojumu, kopienas prasmēm, tradīci-
jām, bet arī uz vietējo  iedzīvotāju iniciatīvām un entuziasmu.
To visu saliekot kopā ir izveidots Asares kāzu ambrāžu sa-
las piedāvājums ar mērķi izveidot kāzu tematikas pasākuma
prototipu Asares popularizēšanai un iezīmēšanai Sēlijas tū-
risma kartē. Īsāk sakot - jestras kāzu izdarības tūristu pie-
saistīšanai.

Asares salas atvēršanas svētki notiks 2019. gada 21.sep-
tembrī plkst. 11.00 pie Asares baznīcas, tam sekos laivošana
pa hercoga Jēkaba kanālu; goda vārti, teatrālas izdarības un

ambrāža pie Asares muižas vārtiem un muižas parkā. Detalizēta
informācija pieejama pasākuma afišā. Laipni aicināti! 

Projekts „Sēlijas Salas” tiek īstenots Latvijas Lauku attīs-
tības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā 19.3.
„Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība“, projekta vadošais
partneris ir biedrība Lauku partnerība „Sēlija”. Projekta pub-
liskais finansējums 79 606,80 eiro, biedrības “Lauku partne-
rība “Sēlija”” līdzfinansējums 2000,00 eiro. Projektu atbalsta
Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests, finansē
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai.

Asares salas projekta vadības komandas vārdā, 
biedrības “Sēlijas laivas” pārstāve Santa Šmite

ASARE-KĀZU AMBRĀŽU SALA. HERCOGA
JĒKABA LAIKA KĀZAS ASARĒ

2019. gada jūnijā Latvijas Investīciju un attīstības aģen-
tūras (LIAA) Tūrisma departaments kopā ar citiem rado-
šo industriju un tūrisma nozares profesionāļiem devās uz
4 mazpilsētām visā Latvijā, tostarp Aknīsti, lai ne vien snieg-
tu lekcijas par to, cik radošās industrijas ir svarīgas, bet,
reāli izskatot katras mazpilsētas piedāvājumu, vizuālo tēlu,
iespējas, mēģinātu atrast jaunas vadlīnijas, kā reāli mai-
nīt un uzlabot tūrisma piedāvājumu. Augusta nogalē
Aknīstes novada pašvaldības pārstāves piedalījās ino-
vāciju un tehnoloģiju festivālā iNOVUSS, lai padalī-
tos ar to, kas pa diviem mēnešiem ir mainījies, kādas tū-
risma stratēģijas ir izveidotas, aktualizētas. 

iNOVUSS festivālā uz septiņām tematiskajām skatuvēm
norisinājās vairāk nekā 50 pasākumi par jaunāko tehnolo-
ģiskajās jaunradēs un inovatīvajā uzņēmējdarbībā. Mazpilsētu
prezentācijas notika 31.08.2019. vakarā Futūristu teltī.
Pirmajā daļā bija pilsētu prezentācijas - pastāstījām, ka vie-
na no Aknīstes vīzijām ir lielu sporta pasākumu orga-

nizēšana mūsu novadā, uzzinājām, ka Līgatne, lai arī tūris-
ma kartē labi pamanāma, vēlas attīstīt tūrismu industriālā
mantojuma virzienā, iedzīvinot Līgatnes papīrfabriku; ka Staicele
- stārķu pilsēta - vēlas attīstīt dabas tūrismu, ieviešot tema-
tiskās dabas takas; ka Aizpute vēl vairāk vēlas attīstīt tūris-
ma piedāvājumu senioriem ar mierpilnām pastaigām un ra-
došajām meistarklasēm pa skaisto vecpilsētu. Pēc prezentā-
cijām sākās diskusijas par izdarīto, par sasniegto un turp -
mākajiem mērķiem. 

Ar šo festivālu darbs pie tūrisma un radošo industriju at-
tīstības Aknīstē nebeidzas - nākamā gada pavasarī jāp-
rezentē jau dažas realizētas idejas. Sekojiet informācijai!

Tūrisma un radošo industriju entuazistu vārdā,
Aknīstes novada telpiskās attīstības plānotāja

Santa Šmite 
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No 2019. gada 2. maija līdz 31. mai-
jam Aknīstes novada pašvaldība aicināja
jauniešu organizācijas, biedrības vai no-
dibinājumus iesniegt jaunatnes iniciatīvu
projektu pieteikumus atklātajam projektu
konkursam “Priekšlaicīgas mācību pār-

traukšanas (PMP) riska jauniešu iesaiste
jaunatnes iniciatīvu projektos”.

Projektu konkurss notiek Eiropas
Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekš-
laicīgas mācību pārtraukšanas samazi-
nāšanai” Nr. 8.3.4.0/16/I/001 jeb
“PuMPuRS” ietvaros.

Konkursa mērķis ir 
● palielināt priekšlaicīgas mācību pār-

traukšanas riska grupas izglītojamo mo-
tivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu
aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē

● iesaistīt priekšlaicīgas mācību pār-
traukšanas riska grupas izglītojamos jau-
niešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatī-
vu projektos ārpus formālās izglītības,
nodrošinot aktivitāšu pieejamību ie-
spējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves
un mācību vietai

Līdz noteiktajam termiņam neviens
projekta pieteikums nebija iesniegts, tā-

dēļ tiks rīkots jauns konkurss ar  ie-
sniegšanas termiņu līdz 2019. gada 16.
jūnijam. Šī perioda laikā tika iesniegts
viens projekta pieteikums, kas netika ap-
stiprināts administratīvu kritēriju dēļ.
Tomēr šī gada rudenī sāksies pirmā kon-
kursa uzvarētāju projekta realizācija -
biedrība “Piedzīvojuma gars” vadīs
Aknīstes vidusskolas skolniekiem, at-
bilstoši konkursa mērķiem un uzdevu-
miem, motivējošus pasākumus un akti-
vitātes. Sekojiet informācijai Aknīstes no-
vada pašvaldības mājaslapā www.ak-
niste.lv un www.facebook. com lapā. 

Vairāk informācijas par projektu:
www.pumpurs.lv.

Informāciju sagatavoja:
Aknīstes  novada pašvaldības
Telpiskās attīstības  plānotāja
Santa Šmite

17. augusta diena Aknīstē tika aizvadīta Sēlijas zīmē.
Tas liecina, ka sēļi ir stipra tauta, jo folklora, tradīcijas,
valoda ir tautas dzīvības pazīme.

Šogad Aknīstes novada pašvaldība piedalījās Zemgales
plānošanas reģiona izsludinātajā Valsts Kultūrkapitāla
fonda mērķprogrammas “Atbalsts kultūras programmām
reģionos” Latvijas Valsts mežu finansētās Zemgales
Kultūras programmas – 2019 projektu konkursā.
Projekts par folkloras festivālu Aknīstē tika atbalstīts, ie-
gūstot 1000 eiro lielu līdzfinansējumu.

Festivāla mērķis ir veicināt folkloras kopu un kolektī-
vu sadarbību ar savstarpēju repertuāra bagātināšanu, ie-
saistot arī pārējo sabiedrību Sēlijas kultūrvēsturiskā man-
tojuma popularizēšanā.

Rīts sākās ar lekciju par sēļu arheoloģisko tērpu.To va-
dīja Anda Svarāne no amatniecība centra “Rūme” Zasā.
Bija apskatāms gan sieviešu, gan vīriešu tautastērps, ko
papildināja interesants stāstījums par katru tautastēr-
pa detaļu – senie tērpu elementu nosaukumi, darināša-
nas noslēpumi, nēsāšanas tradīcijas.

Siltajam un saulainajam laikam, Dienvidsusējas krastā
notika meistarklase par sēļu dziedājumiem. Tradicionālās
dziedāšanas kopas “Saucējas” spēcīgās balsis pieskandinā-
ja tuvāko apkārtni. Ivetas Tāles vadībā sēliskais dziedāša-
nas stils un tehnika tika mācīta arī nodarbības apmeklētājiem.

Ikvienam novadam piemīt savas ēšanas tradīcijas, ēdie-
ni un to gatavošanas rituāli. Sēlijas kulinārā mantojuma
noslēpumus atklāja Rita Skrejāne no viesu nama “Gulbji”.
Degustācijai galdā tika celts siers, kabači medus marinā-
dē, gurķīši ar medu un vēl daudzi citi gardumi. Pieredzes
bagātā saimniece neskopojās ar ēdienu gatavošanas receptēm
un daudzu gadu garumā iegūto amata prasmi.

Lekciju cikla noslēgumā Jānis Dzimtais no Viesītes mu-
zeja “Sēlija”stāstīja par Augšzemes etnogrāfisko tautas-
tērpu. Prezentācijā tika parādītas atšķirības Sēlijas no-
vadu tautastērpos. Tika debatēts par galvassegu nēsāša-
nu, lakatu siešanu, ņieburiem un vestēm.

Festivāla kulminācija bija svētku koncerts. Tajā pieda-
lījās ne tikai sēļi no Latvijas folkloras kopām, bet arī sēļi no
Lietuvas – lauku kapella “Jadupela”, folkloras ansamblis
“Saulala” un tautas muzikanti Vytautas un Petras.

Koncertu atklāja Latvijas kultūras akadēmijas tradicio-
nālās dziedāšanas kopa “Saucējas”. Koncerta piedalījās
Bebrenes folkloras kopa “Ritam”, Aknīstes novada tradīci-
ju kopa “Čukurs”, Rubenes kultūras nama folkloras kopa
“Kāre”, ar dančiem papildinot dziedājumu uzstājās folklo-
ras deju kopa “Dandari” un “Skaņumājas” muzikanti.

Pēc koncerta visi pasākuma apmeklētāji tika iesaistīti
tradicionālajos latvju dančos.

Projekta vadītāja L. Prande

AKNĪSTĒ IZSKANĒJIS STARPTAUTISKS FOLKLORAS
FESTIVĀLS “ATKLĀJ SĒLIJAS MANTOJUMU”
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Kaut arī Susējas skolas nams jau gadiem stāv tukšs un
neapdzīvots, tomēr cilvēki, kas šeit savulaik mācījušies un
strādājuši  ir pelnījuši SAVAS skolas salidojumu.

Tamdēļ ikviens, kam ir kāda saikne ar Susējas pamat-

skolu, tiek mīļi aicināts 2019.gada 5.oktobrī plkst.12.00 tik-
ties Aknīstē, kafejnīcā “Liepas” (Augšzemes ielā68a), lai
iepazītu viens otru no jauna un kopīgi atcerētos kādreizējos
soļus Susējas skolā. Ja iespējas sakritīs ar vēlmēm, tad ap-
meklēsim skolu klātienē un izstaigāsim kādreizējās kla-
šu telpas.

Lūgums katram, kas plāno uz salidojumu ierasties, pār-
šķirt savus fotoalbumus, sameklēt fotogrāfijas, kurās re-
dzama skola, klases, skolēni, skolotāji… , tāpat arī aicinām
apkopot savā atmiņā kādreizējos notikumus skolā, tradī-
cijas, vietu, kur atradās jūsu klase vai skolas pārziņa ka-
binets. 

Izvērtējiet, vai esat gatavi savas fotogrāfijas uzdāvināt
Aknīstes Novadpētniecības muzejam? Ja vēlaties fotogrāfijas
paturēt savā īpašumā, tad augsti novērtēsim arī iespēju
fotogrāfijas noskenēt un pasākuma laikā jums tās atdot at-
pakaļ. 

Uz Susējas pamatskolas salidojumu iepriekš jāpiesakās
līdz 2.oktobrim pa tālruni 26436978 vai 28661848 (Līga).
Dalības maksa – EUR 5.00 (uzkodām kafejnīcā).

Lai izdodas šī satikšanās ar savu bērnību un jaunību!

Ārija Karakone,  
kādreizējās Susējas pamatskolas skolotāja 

Līga Jaujeniece, 
Aknīstes Novadpētniecības muzeja vadītāja 

Skriešana ir vērtīga jūsu veselībai, atkritumu vākšana
ir vērtīga planētas veselībai, kāpēc gan neapvienot divus
vienā? Šī ideja ir Plogginga kustības pamatā - jaunais videi
draudzīgs fitnesa virziens, kas apvieno lēno treniņa skrieša-
nu ar atkritumu vākšanu. Plogginga kustības pirmsākumi mek-
lējami Zviedrijā, kur par to dibinātāju ir uzskatāms taku skrē-
jējs un vides entuziasts
Ēriks Alstroms  (Erik
Ahlström).

Aktualizējoties vides
piesārņojuma problē-
mai sabiedrībā, šī ino-
vatīvā kustība ir kļu-
vusi globāla, iegūstot
popularitāti gan vides
aktīvistu, gan fitnesa
entuziastu un aktīvā
dzīvesveida piekritēju
vidū. 

Plogging skrējiens
sadarbībā ar SIA
„Pilsētvides serviss”
Aknīstē norisināsies
2019. gada 4.oktobrī,
plkst. 10.00 no Sēļu
parka.  Aicināti visi in-
teresenti! 

Līdzi jāņem:
l labs noskaņojums
l ūdens pudele, ko

būs iespējams uzpildīt
pasākuma vietā

l savi pusdienu pie-

derumi (bļoda, karote/dakša un krūzīte). Kā alternatīva tiks
piedāvāti eko vienreizējie trauki.  Pusdienas nodrošinātas. 

Uz tikšanos 4. oktobrī!
Aknīstes novada pašvaldības

Telpiskās attīstības plānotāja
Santa Šmite

Bijušās Susējas pamatskolas skolēni un
darbinieki gaidīti skolas salidojumā

Plogging skrējiens Aknīstē

Bijusī Susējas pamatskolas ēka 1960-tajos gados 
(fotografēšanas brīdī te atrodas pansionāts). 

Fotogrāfs – nezināms.
Foto oriģināls glabājas Aknīstes Novadpētniecības 

muzejā (Inv.Nr. AKM 772)
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Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
norisināsies Sēlijas diena

Šī gada 28. septembrī no plkst. 11.00
līdz 18.00 Latvijas Nacionālajā bib-
liotēkā ar daudzveidīgu sarunu un ak-
tivitāšu programmu norisināsies pa-
sākums “Sēlijai būt!” jeb Sēlijas diena
Gaismas pilī. Tā aktualizēs jautājumu
par Sēlijas kā atsevišķa reģiona pa-
stāvēšanu, kā arī iepazīstinās ar šī
krāšņā Latvijas novada kultūras, vēs-
tures sabiedriskās dzīves izpausmēm
un vērtībām, un personībām. Dalība bez
maksas.

Sēļi ir viena no baltu tautām, kas
atstājusi paliekošas pēdas latviešu
tautas izveidē, un Sēlija ir viena no
Latvijas kultūrvēsturiskajām terito-
rijām. Tomēr mūsdienās apvidus ar
šādu nosaukumu Latvijas kartē
nav. Pēc 13.–14. gs. sēļu vārds dau-
dzus gadsimtus nefigurēja un nebija
aktuāls, taču 20. gs. 80. gados viet-
vārds “Sēlija” latviešu valodā at-
griezās. Kas ir Sēlija šodien? Vai to
var dēvēt kā Kurzemei vai Latgalei
līdzvērtīgu, būtisku Latvijas apga-
balu, vai tā ir nacionālromantiska, tā-
las senatnes ilūzija?

Programma:

11.00 Atklāšana (1. stāvā)

12.00 Sarunas par reģionu attīstī-
bas jautājumiem (1. stāvā)

Vada: Jānis Pleps
I saruna “Sēļu saknes un identi-

tāte”
Sēlija un sēļi. Sēliskā izloksne.

Kultūrvēsturiskā piederība.
Piedalās: Zbigņevs Stankevičs, Rūta

Muktupāvela, Alberts Sarkanis un
Laura Dimitrijeva 

II saruna “Jauni uzņēmēji savā no-
vadā”

Uzņēmējdarbība Sēlijā. Valsts un
pašvaldību atbalsts. Attīstības ie-
spējas.

Sarunā piedalās Ineta Timšāne,
Iveta Zībārte un Kaspars Ādams 

III saruna “Sēlijas nākotnes per-
spektīvas”

Sēlijas nākotne. Administratīvi te-
ritoriālā reforma. Sēlijas stiprās un vā-
jās puses.

Sarunā piedalās Raita Karnīte, Jānis
Turlajs un Juris Vectirāns

Sarunu noslēgums
Darāmie darbi Sēlijas nākotnei
Dainis Īvāns

Sarunas papildinās: Sēlijas folklo-
ras kopas un deju kolektīvi, kā arī
Sērenes kapela

13.00 Iepazīsti Sēliju Bērnu litera-
tūras centrā (7. stāvā)!

Programmā: koncerts, rotaļas, ra-
došās darbnīcas

15.30 Koncerts (1. stāvā)
Vada: Jēkabs Reinis
Piedalās: Elīna Šimkus, Armands

Siliņš, Ieva Akuratere un Sēlijas tau-
tas mākslas kolektīvi.

16.15 Sarunas (1. stāvā)
Kārlis Kazāks un Sandijs Semjonovs

par piedzīvoto, gan apceļojot Sēliju, gan
veidojot par to dokumentālu filmu

Dienas gaitā
10.00–17.00 Mājražotāju un amat-

nieku tirdziņš (1. stāvā)

Izstāde un virtuālais ceļojums pa
Sēliju (Oranžērijā, 1. stāvā)

Pasākumu “Sēlijai būt!” rīko Sēlijas
novadu apvienība un Latvijas
Nacionālā bibliotēka. 

Papildu informācija:
Augusts Zilberts
Sabiedrisko attiecību vadītājs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: augusts@lnb.lv
Tel.: +371 26472501 

Madara Pavlovska
Ilūkstes novada pašvaldības 
sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: mpavlovska@inbox.lv;
Tel.: +371 22465047

Mēs klusi paliekam šai krastā,
Vēji šalkos un mierinās mūs,
Bet Tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Vienmēr mūsu atmiņās būs.

Pieminēsim Aknīstes novada
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
Mūžībā aizgājušos:

Apkalns Jānis         13.03.1941    08.08.2019
Bērziņa Aina        28.09.1936    17.07.2019
Čereškevičs Ervīns     24.03.1959    18.08.2019
Galvāns Mairis         02.04.1999    27.06.2019
Jakāns Jānis         04.01.1954    03.08.2019
Mežaraups Arnolds     06.06.1937    22.07.2019
Pavlovs Valerijs     04.06.1976    08.07.2019
Skrodis Jūlijs         04.11.1932    16.08.2019
Varņelo Janīna         28.07.1959    22.08.2019
Vegnere Helena         04.02.1932    26.07.2019

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa

Lai tev dzimtās zemes vēji
Klusu miera dziesmu dzied...

(J. Silazars)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
piederīgajiem, izvadot 

Jāni Jakānu pēdējā gaitā.

Tradīciju kopa “Čukurs”

Jūnijā- augustā:

- dzimuši:

Melisa, 
Toms.

- laulības 8,
t.sk.

4 baznīcā.
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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”. 


