Aknīstes
Nr. 2

novada
vēstis
2021. gada FEBRUĀRIS

Aknīstes novada domes sēdes
24.02.2021. lēmumi
Ø Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības budžeta
2021.gada janvāra ieņēmumus – 303494.15 EUR un izdevumus – 71831.48 EUR.
Ø Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējošo/lemjošo daļu.
Ø Apstiprināt 2021.gada 9.februāra izsoles rezultātus
par nekustamā īpašuma “Ganiņi”, Aknīstes pagasts, Aknīstes
novads, kadastra Nr.56250080051, ar kopējo platību 2,55
ha, atsavināšanu, nosakot izsoles uzvarētāju, kurš ir nosolījis augstāko cenu, kas sastāda 4111.00 EUR.
Ø Atzīt nekustamā īpašuma Amatnieku iela 6,
Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56050010293, ar
kopējo platību 0,3368 ha, izsoli par nenotikušu. Organizēt
minētā nekustamā īpašuma otrās kārtas izsoli, nepazeminot
nosacīto cenu. Apstiprināt grozījumus Aknīstes novada domes 22.12.2020. izsoles noteikumos Nr.29/2020 „Par Aknīstes
novada pašvaldības īpašuma - zemes gabala Amatnieku iela
6, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanu”.

Ø Atzīt nekustamā īpašuma “Rudzāti”, Gārsenes pagastā,
Aknīstes novadā, kadastra Nr. 56620030297, ar kopējo platību 0,5869 ha, izsoli par nenotikušu. Organizēt minētā
nekustamā īpašuma otrās kārtas izsoli, nepazeminot nosacīto cenu. Apstiprināt grozījumus Aknīstes novada domes 22.12.2020. izsoles noteikumos Nr.30/2020 „Par
Aknīstes novada pašvaldības īpašuma - zemes gabala
“Rudzāti”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanu”.
Ø Atzīt nekustamā īpašuma “Uzkalni”, Gārsenes pagastā,
Aknīstes novadā, kadastra Nr. 56620030129, ar kopējo platību 0,7342 ha, izsoli par nenotikušu. Organizēt minētā
nekustamā īpašuma otrās kārtas izsoli, nepazeminot nosacīto cenu. Apstiprināt grozījumus Aknīstes novada domes 22.12.2020. izsoles noteikumos Nr.32/2020 „Par
Aknīstes novada pašvaldības īpašuma - zemes gabala
“Uzkalni”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanu”.

Ø Atsavināt nekustamo īpašumu - zemes gabalu
“Pagasta zeme”, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, kadastra Nr.56620030289, kopējā platība 1,3
ha.
Noteikt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena
ir EUR 2761.00. Apstiprināt Aknīstes novada domes izsoles noteikumus Nr.1/2021 „Par Aknīstes novada pašvaldības īpašuma - zemes gabala “Pagasta zeme”,
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanu”.
Ø Noņemt statusu “dienesta dzīvoklis” Aknīstes novada pašvaldības dzīvoklim Radžupes ielā 4 – 2, Aknīstē,
Aknīstes novadā.
Ø Nodot atsavināšanai Aknīstes novada pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu Augšzemes ielā 34,
Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra Nr. 56050010280,
2
kas sastāv no divstāvu dzīvojamās ēkas 281,5 m platībā un palīgēkas, un zemes gabala 0,1220 ha platībā.
Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt izsoli e-izsoļu vietnē.
Ø Piešķirt līdzekļus 16 900 EUR elektroapgādes ierīkošanai “Kalnagāršas”, Gārsenē, Aknīstes novadā, no
Gārsenes pagasta pārvaldes līdzekļiem, kas iegūti no nekustamo īpašumu pārdošanas.
Ø Ņemt aizņēmumu 189 966,43 EUR Valsts kasē
uz 30 gadiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Dienas aprūpes centra un grupu
dzīvokļu izveide deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Aknīstes novadā” daļas realizēšanai “Rīti”,
Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā, aizņēmumu izņemot 2021.gadā, atmaksu sākt no 2022.gada janvāra. Aizņēmuma atmaksu nodrošināt ar pašvaldības
budžetu.
Ø Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības projektu konkursa nolikumu.
Ø Atļaut sadalīt pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu “Pagasta zeme” ar kadastra Nr.56250010120, kura
sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
56250070201 – 0.4075 ha platībā.
Ø Atļaut sadalīt, neizstrādājot zemes ierīcības projektu
vai detālplānojumu, nekustamo īpašumu „Jaunupītes”,
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra numurs
56620010009.
Ø Izbeigt zemes nomas tiesības 1 personai uz pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu Aknīstes novada Asares

pagastā ar kadastra apzīmējumu 56440040250 – 0.4 ha
platībā.
Ø Izbeigt zemes nomas tiesības 1 personai uz pašvaldībai piekrītošas zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 56250040299 Aknīstes pagastā - 0.3 ha platībā un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
56250040316 Aknīstes pagastā - 2.0 ha platībā.
Ø Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
56620010105 nosaukumu “Jaunsilaine”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā.
Ø Nodot atsavināšanai zemes vienības daļu ar kadastra
apzīmējumu 56050010435, Aknīstes pilsētā, 0.3100 ha
platībā, pirms zemes uzmērīšanas veicot zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 56050010435 sadalīšanu.
Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku
līdz 31.03.2021., kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokli “Spodras”- 13, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā.
Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku
līdz 31.07.2021., kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokli “Rīti”- 10, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā.
Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku
līdz 31.03.2021., kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokli Augšzemes ielā 7 – 1, Aknīstē, Aknīstes novadā.
Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku
līdz 31.07.2021., kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokli “Spodras”- 7, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā.
Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku
līdz 31.07.2021., kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokli “Kraujas 3”- 5, Kraujas, Gārsenes pagastā, Aknīstes
novadā.
Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz
31.03.2021., kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokli
“Spodras”- 6, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā.
Ø Izmaksāt pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte”
pedagogiem, pedagogu palīgiem, auklēm piemaksu par
darbu Covid-19 pandēmijas laikā 300 EUR apmērā,
t.sk. darba devēja VSAOI, par slodzi. Piemaksas segt
no Izglītības un zinātnes ministrijas piešķirtās speciālās dotācijas 6077 EUR; 0.2434 slodzes piemaksu
(73.02 EUR) segt no paš valdības budžeta PII
“Bitīte” algu fonda.

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē
2020.gada 22.decembrī (prot. Nr.17, 14.#)
PRECIZĒTI
Aknīstes novada domes sēdē
2021.gada 27.janvārī (prot. Nr.1, 14.#)

saimniekošanu Aknīstes novada administratīvajā teritorijā” šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu 43.punktu šādā redakcijā:
“43. Par noteikumu minēto prasību pārkāpumiem fiziskās
personas var tikt administratīvi sodītas līdz 30 naudas soda vienībām, bet juridiskās personas – līdz 70 naudas soda vienībām.”
2. Izteikt saistošo noteikumu 44.punktu šādā redakcijā:
“44. Noteikumu izpildi kontrolēt un piemērot administratīvos sodus ir tiesīgas Aknīstes novada pašvaldības policijas amatpersonas un Aknīstes novada domes
Administratīvā komisija.“
3. Svītrot 44.1.apakšpunktu.
4. Svītrot 44.2.apakšpunktu.
5. Izteikt saistošo noteikumu 45.punktu šādā redakcijā:
“45. Par atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošo
normatīvo aktu pārkāpumiem personas ir saucamas pie atbildības normatīvajos aktos par atkritumu apsaimniekošanu un administratīvo atbildību noteiktajā kārtībā.”

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.14/2020
“Grozījumi Aknīstes novada domes 2011.gada
26.novembra saistošajos noteikumos Nr.22
„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Aknīstes novada administratīvajā teritorijā””
Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu un
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās
daļas 3.punktu

Izdarīt Aknīstes novada domes 2011.gada 26.novembra
saistošajos noteikumos Nr.22 „Par sadzīves atkritumu ap-
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Domes priekšsēdētāja V.Dzene

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē
2021.gada 24.februārī (prot. Nr.2, 7.#)
Aknīstes novada domes
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 1/2021
„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašuma zemes gabala “Pagasta zeme”, Gārsenes pagastā,
Aknīstes novadā, atsavināšanu”
1. Izsoles organizētājs: Aknīstes novada pašvaldība, reģ. Nr.90000026441, adrese: Skolas iela 7, Aknīste,
Aknīstes novads.
1.1. Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība;
1.2. Pārdošanas metode: mutiska izsole ar augšupejošu
soli.
2. Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas
iela 7, Aknīste, Aknīstes novads.
3. Izsoles laiks: 2021.gada 7.aprīlī plkst. 14:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija.
5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošais zemes gabals: “Pagasta zeme”, Gārsenes pagastā, Aknīstes
novadā, kadastra Nr. 56620030289, kopējā platība 1,3 ha.
6. Nekustamā īpašuma (zemes gabala) nosacītā cena
ir EUR 2761.00 (divi tūkstoši septiņi simti sešdesmit viens
euro 00 centi).
7. Nekustamā īpašuma objekta izsoli sāk ar nekustamā īpašuma “Pagasta zeme”, Aknīstes pagastā, Aknīstes
novadā, kadastra Nr. 56620030289 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 Kristaps 28717855.
9. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR
50.00 (piecdesmit euro 00 centi).
10. Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā.
11. Izsoles dalībniekiem jāreģistrējas Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada pašvaldības interneta mājas lapā www.akniste.lv
norādītajā termiņā, iepriekš samaksājot drošības naudu 10 % apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma objekta nosacītās cenas un reģistrācijas nodevu EUR
14.23 (četrpadsmit euro 23 centi). Drošības nauda un
reģistrācijas nodeva uzskatāma par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles noteikumos
norādītajā bankas kontā.
12. Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies
viens pretendents, nekustamais īpašums tiks pārdots vienīgajam pretendentam, ja viņš pārsolīs izsoles objekta
nosacīto cenu.
13. Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000026441 A/S „SEB banka” bankas kontā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas kods UNLALV2X.
14. Visa izsolē nosolītā cena (tai skaitā drošības nauda) tiek uzskatīta par nekustamā īpašuma pirkuma maksu.
15. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta nekustamā īpašuma pirkuma maksā.

16. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada pašvaldībā
līdz 2021.gada 1.aprīlim darbdienās no 8.00 līdz 12.00
un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30.
17. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai piedalītos izsolē, nekustamā īpašuma pirkšanai jāiesniedz
Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi dokumenti:
17.1. Fiziskām personām:
- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par
vēlēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem;
- jāuzrāda pase;
- dokuments par drošības naudas iemaksu;
- dokuments par reģistrācijas maksas samaksu.
17.2. Juridiskām personām:
- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par
vēlēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem;
- dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks)
vai attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi;
- apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) kopiju vai
izraksts par pārvaldes institūciju amatpersonu) kompetences apjomu;
- kvīts par drošības naudas samaksu;
- kvīts par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;
- noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juridisko personu izsolē (uzrādot pasi).
18. Ja nepieciešams, no attiecīgā valsts reģistra Mantas
atsavināšanas komisija var pieprasīt zvērināta revidenta
vai licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās personas gada pārskatu.
19. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.
20. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku sarakstā. Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts
sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekšnoteikumi.
21. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
- nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas termiņš;
- nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie dokumenti;
- rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles noteikumiem.
22. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu eksemplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms
izsoles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem.
23. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas numuru.
24. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo īpašumu. Uzziņas pa tālr. Kristaps 28717855.
25. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam izpaust jebkādas ziņas par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.
26. Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles
sekretāram (protokolistam) reģistrācijas apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram.
27. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli
ierodas ne mazāk kā divi dalībnieki, kuri reģistrēti noteiktajā kārtībā.
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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
32.1. juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs un nosolītā cena;
33. fiziskas personas: vārds, uzvārds, personas kods
un nosolītā cena.
34. 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.
35. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet neparakstās protokolā, uzskatāms par atteikušos no nosolītā
objekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija
ir tiesīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta dalības maksa un drošības nauda. Tad Mantas atsavināšanas komisija pēdējam pārsolītājam pircējam piedāvā atsavināmo nekustamo
īpašumu par pēdējo nosolīto augstāko cenu.
36. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu
izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.
37. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kurš nosolījis nekustamā īpašuma objektu, saņem rēķinu samaksas veikšanai.
38. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēgšanai.
39. 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.
40. Izsoles dalībniekiem, kas pārtraukuši solīšanu izsoles gaitā, drošības nauda tiek atmaksāta nedēļas laikā pēc izsoles, bet reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.
41. Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies uz izsoli, drošības nauda un reģistrācijas nodeva
netiek atmaksāta.
42. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu
par konkrētu objektu, 7 dienu laikā kopš izsoles jāpār-
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skaita starpība starp nosolīto cenu un iemaksāto drošības naudu Aknīstes novada pašvaldības norēķinu kontā.
43. Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles apstiprina Mantas atsavināšanas
komisija.
44. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome
nākamajā domes sēdē pēc tam, kad saņemts bankas dokuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto
nekustamo īpašumu.
45. 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.
46. 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.
47. 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.
48. 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 2021.gada
1.marta līdz 2021.gada 1.aprīlim 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: Kristaps
28717855.
49. Izsole notiks 2021.gada 7.aprīlī plkst. 14:00, Aknīstes
novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste,
Aknīstes novadā, LV-5208.
Mantas atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja:
/A.Aldiņa/
APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē
2020.gada 22.decembrī (prot. Nr.17, 4.#)
GROZĪJUMI
Aknīstes novada domes sēdē
2021.gada 24.februārī (prot. Nr.2, 4.#)
Aknīstes novada domes
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 29/2020
„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašuma zemes gabala Amatnieku iela 6, 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: 2021.gada 7.aprīlī plkst. 10:00.

4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija.
5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošais zemes gabals: Amatnieku iela 6, Aknīstē, Aknīstes novads,
kadastra Nr.56050010293, kopējā platība 0,3368 ha. Uz
zemesgabala atrodas nevienam nepiederošas ēkas.
6. Nekustamā īpašuma (zemes gabala) nosacītā cena
ir EUR 2461.00 (divi tūkstoši četri simti sešdesmit viens
euro 00 centi).
7. Nekustamā īpašuma objekta izsoli sāk ar nekustamā īpašuma Amatnieku iela 6, Aknīstē, Aknīstes novads,
kadastra Nr.56050010293 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 Ilze.
9. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR
50.00 (piecdesmit euro 00 centi).
10. Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā.
11. Izsoles dalībniekiem jāreģistrējas Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā,
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada pašvaldības interneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā
termiņā, iepriekš samaksājot drošības naudu 10% apmērā
no izsolāmā nekustamā īpašuma objekta nosacītās cenas
un reģistrācijas nodevu EUR 14.23 (četrpadsmit euro 23
centi). Drošības nauda un reģistrācijas nodeva uzskatāma
par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā.
12. Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies
viens pretendents, nekustamais īpašums tiks pārdots vienīgajam pretendentam, ja viņš pārsolīs izsoles objekta
nosacīto cenu.
13. Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000026441 A/S „SEB banka” bankas kontā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas kods UNLALV2X.
14. Visa izsolē nosolītā cena (tai skaitā drošības nauda)
tiek uzskatīta par nekustamā īpašuma pirkuma maksu.
15. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta nekustamā īpašuma pirkuma maksā.
16. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada pašvaldībā
līdz 2021.gada 1.aprīlim darbdienās no 8.00 līdz 12.00
un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30.
17. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai piedalītos izsolē, nekustamā īpašuma pirkšanai jāiesniedz
Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi dokumenti:
17.1. Fiziskām personām:
- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par
vēlēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem;
- jāuzrāda pase;
- dokuments par drošības naudas iemaksu;
- dokuments par reģistrācijas maksas samaksu.
17.2. Juridiskām personām:
- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par
vēlēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem;
- dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks)
vai attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi;

- apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) kopiju vai
izraksts par pārvaldes institūciju amatpersonu) kompetences apjomu;
- kvīts par drošības naudas samaksu;
- kvīts par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;
- noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juridisko personu izsolē (uzrādot pasi).
18. Ja nepieciešams, no attiecīgā valsts reģistra Mantas
atsavināšanas komisija var pieprasīt zvērināta revidenta
vai licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās personas gada pārskatu.
19. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.
20. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku sarakstā. Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts
sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekšnoteikumi.
21. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
- nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas termiņš;
- nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie dokumenti;
- rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles noteikumiem.
22. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu eksemplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms
izsoles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem.
23. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas numuru.
24. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo īpašumu. Uzziņas pa tālr. 26471909 Ilze.
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
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32.1. juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs un nosolītā cena;
33. fiziskas personas: vārds, uzvārds, personas kods
un nosolītā cena.
34. 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.
35. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet neparakstās protokolā, uzskatāms par atteikušos no nosolītā
objekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija
ir tiesīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta dalības maksa un drošības nauda. Tad Mantas atsavināšanas komisija pēdējam pārsolītājam pircējam piedāvā atsavināmo nekustamo
īpašumu par pēdējo nosolīto augstāko cenu.
36. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu
izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.
37. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kurš nosolījis nekustamā īpašuma objektu, saņem rēķinu samaksas veikšanai.
38. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēgšanai.
39. 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.
40. Izsoles dalībniekiem, kas pārtraukuši solīšanu izsoles gaitā, drošības nauda tiek atmaksāta nedēļas laikā pēc izsoles, bet reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.
41. Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies uz izsoli, drošības nauda un reģistrācijas nodeva
netiek atmaksāta.
42. 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.
43. Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles apstiprina Mantas atsavināšanas komisija.
44. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome
nākamajā domes sēdē pēc tam, kad saņemts bankas dokuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto
nekustamo īpašumu.
45. 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.
46. 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.
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47. 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.
48. 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 2021.gada
1.marta līdz 2021.gada 1.aprīlim 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 Ilze.
49. Izsole notiks 2021.gada 7.aprīlī plkst. 10:00, Aknīstes
novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste,
Aknīstes novadā, LV-5208.
Mantas atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja:
/A.Aldiņa/
APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē
2020.gada 22.decembrī (prot. Nr.17, 4.#)
GROZĪJUMI
Aknīstes novada domes sēdē
2021.gada 24.februārī (prot. Nr.2, 5.#)
Aknīstes novada domes
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 30/2020
„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašuma- zemes gabala “Rudzāti”, Gārsenes pagastā,
Aknīstes novadā, atsavināšanu”
1. Izsoles organizētājs Aknīstes novada pašvaldība,
reģ. Nr. 90000026441, adrese: Skolas iela 7, Aknīste,
Aknīstes novads.
1.1. Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība;
1.2. Pārdošanas metode: otrās kārtas mutiska izsole
ar augšupejošu soli.
2. Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas
iela 7, Aknīste, Aknīstes novads.
3. Izsoles laiks: 2021.gada 7.aprīlī plkst. 11:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija.
5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošais zemes gabals: “Rudzāti”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr. 56620030297, kopējā platība 0,5869
ha.
6. Nekustamā īpašuma (zemes gabala) nosacītā cena
ir EUR 2561.00 (divi tūkstoši pieci simti sešdesmit viens
euro 00 centi).
7. Nekustamā īpašuma objekta izsoli sāk ar nekustamā īpašuma “Rudzāti”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr. 56620030297 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 Kristaps 28717855.
9. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR
50.00 (piecdesmit euro 00 centi).
10. Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā.
11. Izsoles dalībniekiem jāreģistrējas Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā,

laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada pašvaldības interneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā
termiņā, iepriekš samaksājot drošības naudu 10 % apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma objekta nosacītās cenas un reģistrācijas nodevu EUR 14.23 (četrpadsmit euro 23 centi). Drošības nauda un reģistrācijas nodeva uzskatāma par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles noteikumos norādītajā
bankas kontā.
12. Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies
viens pretendents, nekustamais īpašums tiks pārdots vienīgajam pretendentam, ja viņš pārsolīs izsoles objekta
nosacīto cenu.
13. Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000026441 A/S „SEB banka” bankas kontā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas kods UNLALV2X.
14. Visa izsolē nosolītā cena (tai skaitā drošības nauda) tiek uzskatīta par nekustamā īpašuma pirkuma maksu.
15. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta nekustamā īpašuma pirkuma maksā.
16. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada pašvaldībā
līdz 2021.gada 1.aprīlim darbdienās no 8.00 līdz 12.00
un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30.
17. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai piedalītos izsolē, nekustamā īpašuma pirkšanai jāiesniedz
Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi dokumenti:
17.1. Fiziskām personām:
- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par
vēlēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem;
- jāuzrāda pase;
- dokuments par drošības naudas iemaksu;
- dokuments par reģistrācijas maksas samaksu.
17.2. Juridiskām personām:
- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par
vēlēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem;
- dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks)
vai attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi;
- apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) kopiju vai
izraksts par pārvaldes institūciju amatpersonu) kompetences apjomu;
- kvīts par drošības naudas samaksu;
- kvīts par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;
- noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juridisko personu izsolē (uzrādot pasi).
18. Ja nepieciešams, no attiecīgā valsts reģistra Mantas
atsavināšanas komisija var pieprasīt zvērināta revidenta
vai licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās personas gada pārskatu.
19. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.
20. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku sarakstā. Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts
sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekšnoteikumi.
21. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
- nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas termiņš;

- nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie dokumenti;
- rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles noteikumiem.
22. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu eksemplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms
izsoles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem.
23. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas numuru.
24. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo īpašumu. Uzziņas pa tālr. Kristaps 28717855.
25. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam izpaust jebkādas ziņas par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.
26. Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles
sekretāram (protokolistam) reģistrācijas apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram.
27. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli
ierodas ne mazāk kā divi dalībnieki, kuri reģistrēti noteiktajā kārtībā.
28. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no
vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem, izsoles vadītājs
izsoli atliek uz 15 minūtēm, bet pēc tam objektu piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam, ja tas pārsola
izsoles nosacīto cenu.
29. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus apstiprināt gatavību piedalīties izsolē.
30. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Katrs šāds solījums ir dalībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā objekta
cenu par noteikto cenas pieauguma apmēru EUR 50.00.
Ja neviens no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepārsola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu.
31. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena objekts ir pārdots personai, kas nosolījusi pēdējo augstāko cenu. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši vienu un to pašu cenu, priekšroka pirkt objektu ir dalībniekam, kurš pirmais no viņiem saņēmis izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību.
32. Dalībnieks, kas, nosolījis visaugstāko cenu izsolē,
tiek ierakstīts izsoles protokolā, kurā norāda dalībnieka
– juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs
un nosolītā cena;
- fiziskas personas: vārds, uzvārds, personas kods un
nosolītā cena.
33. Pircējs, kas, konkrētam objektam nosolījis pēdējo
augstāko cenu, izsoles vietā nekavējoties ar savu parakstu
apliecina, ka protokolā norādītā cena atbilst tai, ko viņš
ir nosolījis.
34. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet neparakstās protokolā, uzskatāms par atteikušos no nosolītā
objekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija
ir tiesīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta dalības maksa un drošības nauda. Tad Mantas atsavināšanas komisija pēdējam pārsolītājam pircējam piedāvā atsavināmo nekustamo
īpašumu par pēdējo nosolīto augstāko cenu.
35. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu
izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.
36. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas da-
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lībnieks, 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 dokuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto
nekustamo īpašumu.
44. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu,
pēc iemaksas veikšanas atsakās parakstīt pirkuma līgumu,
kurš sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta izsoles noteikumiem, viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu.
Reģistrācijas nodeva un drošības nauda šādam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu nekustamā objekta
pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks,
kurš solījis nākamo augstāko cenu.
45. Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods,
atkāpšanās no līguma u.tml.) par tā nepildīšanu. Pirkuma
līgums nekustamā objekta nosolītājam jāparaksta 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.
46. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem Aknīstes novada pašvaldības Mantas atsavināšanas
komisija. Sūdzības par Mantas atsavināšanas komisijas
darbību iesniedzamas Aknīstes novada domē 3 darba dienu laikā no izsoles dienas Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes
novadā, LV-5208.
47. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles
noteikumiem un saņemt sīkāku informāciju par atsavināmo nekustamo īpašumu Aknīstes novada pašvaldībā,
Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2021.gada
1.marta līdz 2021.gada 1.aprīlim 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: Kristaps
28717855.
48. Izsole notiks 2021.gada 7.aprīlī plkst. 11:00, Aknīstes
novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste,
Aknīstes novadā, LV-5208.
Mantas atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja:
/A.Aldiņa/
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APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē
2020.gada 22.decembrī (prot. Nr.17, 4.#)
GROZĪJUMI
Aknīstes novada domes
sēdē
2021.gada 24.februārī (prot. Nr.2, 6.#)
Aknīstes novada domes
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 32/2020
„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumazemes gabala “Uzkalni”, Gārsenes pagastā,
Aknīstes novadā, atsavināšanu”
1. Izsoles organizētājs Aknīstes novada pašvaldība,
reģ. Nr. 90000026441, adrese: Skolas iela 7, Aknīste,
Aknīstes novads.
1.1. Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība;
1.2. Pārdošanas metode: otrās kārtas mutiska izsole
ar augšupejošu soli.
2. Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas
iela 7, Aknīste, Aknīstes novads.
3. Izsoles laiks: 2021.gada 7.aprīlī plkst. 13:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija.
5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošais zemes gabals: zemes gabalu gabala “Uzkalni”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr. 56620030129, kopējā platība 0,7342 ha. Uz zemes gabala atrodas citai
personai piederošas ēkas, kuras nav ierakstītas zemesgrāmatā.
6. Nekustamā īpašuma (zemes gabala) nosacītā cena
ir EUR 2561.00 (divi tūkstoši pieci simti sešdesmit viens
euro 00 cents).
7. Nekustamā īpašuma objekta izsoli sāk ar nekustamā īpašuma “Uzkalni”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr. 56620030129 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 Kristaps 28717855.
9. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR
50.00 (piecdesmit euro 00 centi).
10. Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā.
11. Izsoles dalībniekiem jāreģistrējas Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā,
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada pašvaldības interneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā termiņā, iepriekš samaksājot drošības naudu 10 %
apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma objekta nosacītās cenas un reģistrācijas nodevu EUR 14.23 (četrpadsmit euro 23 centi). Drošības nauda un reģistrācijas
nodeva uzskatāma par iesniegtu, ja attiecīgā naudas
summa ir ieskaitīta izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā.
12. Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies
viens pretendents, nekustamais īpašums tiks pārdots vienīgajam pretendentam, ja viņš pārsolīs izsoles objekta
nosacīto cenu.
13. Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000026441 A/S „SEB banka”
bankas kontā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas
kods UNLALV2X.

14. Visa izsolē nosolītā cena (tai skaitā drošības nauda) tiek uzskatīta par nekustamā īpašuma pirkuma maksu.
15. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta nekustamā īpašuma pirkuma maksā.
16. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada pašvaldībā
līdz 2021.gada 1.aprīlim darbdienās no 8.00 līdz 12.00
un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30.
17. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai piedalītos izsolē, nekustamā īpašuma pirkšanai jāiesniedz
Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi dokumenti:
17.1. Fiziskām personām:
- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par
vēlēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem;
- jāuzrāda pase;
- dokuments par drošības naudas iemaksu;
- dokuments par reģistrācijas maksas samaksu.
17.2. Juridiskām personām:
- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par
vēlēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem;
- dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks)
vai attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi;
- apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) kopiju vai
izraksts par pārvaldes institūciju amatpersonu) kompetences apjomu;
- kvīts par drošības naudas samaksu;
- kvīts par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;
- noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juridisko personu izsolē (uzrādot pasi).
18. Ja nepieciešams, no attiecīgā valsts reģistra Mantas
atsavināšanas komisija var pieprasīt zvērināta revidenta
vai licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās personas gada pārskatu.
19. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.
20. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku sarakstā. Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts
sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekšnoteikumi.
21. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
- nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas termiņš;
- nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie dokumenti;
- rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles noteikumiem.
22. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu eksemplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms
izsoles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem.
23. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas numuru.
24. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo īpašumu. Uzziņas pa tālr. Kristaps 28717855.
25. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam izpaust jebkādas ziņas par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.
26. Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles
sekretāram (protokolistam) reģistrācijas apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka reģistrā-

cijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram.
27. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli
ierodas ne mazāk kā divi dalībnieki, kuri reģistrēti noteiktajā kārtībā.
28. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no
vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem, izsoles vadītājs
izsoli atliek uz 15 minūtēm, bet pēc tam objektu piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam, ja tas pārsola
izsoles nosacīto cenu.
29. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus apstiprināt gatavību piedalīties izsolē.
30. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Katrs šāds solījums ir dalībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā objekta
cenu par noteikto cenas pieauguma apmēru EUR 50.00.
Ja neviens no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepārsola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu.
31. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena objekts ir pārdots personai, kas nosolījusi pēdējo augstāko cenu. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši vienu un to pašu cenu, priekšroka pirkt objektu ir dalībniekam, kurš pirmais no viņiem saņēmis izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību.
32. Dalībnieks, kas, nosolījis visaugstāko cenu izsolē,
tiek ierakstīts izsoles protokolā, kurā norāda dalībnieka
– juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs
un nosolītā cena;
- fiziskas personas: vārds, uzvārds, personas kods un
nosolītā cena.
33. Pircējs, kas, konkrētam objektam nosolījis pēdējo
augstāko cenu, izsoles vietā nekavējoties ar savu parakstu
apliecina, ka protokolā norādītā cena atbilst tai, ko viņš
ir nosolījis.
34. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet neparakstās protokolā, uzskatāms par atteikušos no nosolītā
objekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija
ir tiesīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta dalības maksa un drošības nauda. Tad Mantas atsavināšanas komisija pēdējam pārsolītājam pircējam piedāvā atsavināmo nekustamo
īpašumu par pēdējo nosolīto augstāko cenu.
35. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu
izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.
36. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kurš nosolījis nekustamā īpašuma objektu, saņem rēķinu samaksas veikšanai.
37. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēgšanai.
38. Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles nosacīto cenu vai arī izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, 7 dienu laikā pēc izsoles nav iesniedzis Mantas atsavināšanas komisijai bankas dokumentus par to, ka attiecīgie norēķini ir nokārtoti, viņš zaudē tiesības uz atsavināmo nekustamā īpašuma objektu.
Reģistrācijas nodeva un drošības nauda attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā gadījumā atkārtotu
izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks,
kurš solījis nākamo augstāko cenu.
39. Izsoles dalībniekiem, kas pārtraukuši solīšanu
izsoles gaitā, drošības nauda tiek atmaksāta nedēļas
laikā pēc izsoles, bet reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.
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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 dokuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto
nekustamo īpašumu.
44. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu,
pēc iemaksas veikšanas atsakās parakstīt pirkuma līgumu,
kurš sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta izsoles noteikumiem, viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu.
Reģistrācijas nodeva un drošības nauda šādam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu nekustamā objekta
pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks,
kurš solījis nākamo augstāko cenu.
45. Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods,
atkāpšanās no līguma u.tml.) par tā nepildīšanu. Pirkuma
līgums nekustamā objekta nosolītājam jāparaksta 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.
46. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem Aknīstes novada pašvaldības Mantas atsavināšanas
komisija. Sūdzības par Mantas atsavināšanas komisijas
darbību iesniedzamas Aknīstes novada domē 3 darba dienu laikā no izsoles dienas Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes
novadā, LV-5208.
47. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles
noteikumiem un saņemt sīkāku informāciju par atsavināmo
nekustamo īpašumu Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas
ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2021.gada 1.marta līdz
2021.gada 1.aprīlim 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: Kristaps 28717855.
48. Izsole notiks 2021.gada 7.aprīlī plkst. 13:00, Aknīstes
novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste,
Aknīstes novadā, LV-5208.
Mantas atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja:
/A.Aldiņa/
APSTIPRINĀTS
ar Aknīstes novada domes
24.02.2021. lēmumu Nr.52
(prot.Nr.2, 13.#)
Aknīstes novada pašvaldības projektu konkursa
NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta
otrās daļas 6.punktu,
15.panta pirmās daļas 2.punktu, 41.panta pirmās
daļas 2.punktu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās
daļas 2.punktu,
73.panta pirmās daļas 4.punktu
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Projektu konkursa organizētājs – Aknīstes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000026441, juridiskā adrese:
Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208.
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1.2. Nolikums nosaka kārtību, kādā Aknīstes novada
pašvaldība piešķir finansējumu projektiem.
1.3. Līdzekļus projektiem piešķir konkursa kārtībā.
1.4. Konkursā var piedalīties:
1.4.1. biedrības, nodibinājumi, reliģiskās organizācijas, kuru juridiskā adrese un faktiskā darbība atrodas
Aknīstes novadā;
1.4.2. citu biedrību un nodibinājumu teritoriālās struktūrvienības, kas darbojas Aknīstes novadā;
1.4.3. fizisku personu neformālas grupas, kurās apvienojušies no 3 līdz 10 vietējie iedzīvotāji, no kuriem vismaz viens ir sasniedzis 18 gadu vecumu (projekta iesniedzēja paraksttiesīgā persona).
1.5. Projektu konkurss tiek izsludināts vienu reizi gadā.
Projektu iesniegšanas laiku izsludina vismaz vienu mēnesi iepriekš, pirms projektu iesniegšanas.
1.6. Projekts jārealizē Aknīstes novada teritorijā.
1.7. Maksimālais finansējums vienam projektam ir EUR
500,00. Projekta īstenotājs var piesaistīt papildu savu
un/vai sponsoru finansējumu, ja projekta realizācijai nepieciešamais finansējums pārsniedz EUR 500,00.
1.8. Projektu konkursam kopējais paredzētais finansējums ir EUR 2500,00.
1.9. Paziņojumu par konkursu publicē mājas lapā interneta vietnē www.akniste.lv, kā arī izvieto informāciju pagasta pārvalžu ēkās un administrācijas ēkā.
2. KONKURSA MĒRĶI
2.1. Veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību viņiem
svarīgu jautājumu risināšanā, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos.
2.2. Veicināt sadarbību starp pašvaldību, iedzīvotāju
iniciatīvu grupām un nevalstiskajām organizācijām.
2.3. Iedrošināt iedzīvotājus, biedrības, nodibinājumus
un reliģiskās organizācijas īstenot pašu radītu ideju.
3. PROJEKTU MĒRĶU PRIORITĀTE
3.1. Projekti iesniedzami šādu sabiedrisko aktivitāšu
rīkošanai un sabiedriskā labuma sniegšanai Aknīstes novada iedzīvotājiem:
3.1.1. vides labiekārtošana un sakārtošana;
3.1.2. veselīga dzīvesveida un drošas vides veicināšana;
3.1.3. sabiedriski kultūras, labdarības vai izglītojoši
pasākumi.
3.2. Konkursā var tikt atbalstīti sabiedriska labuma
projekti jomās, kas ir svarīgas un aktuālas vietējai sabiedrībai vai kādai tās daļai. Īstenotā projekta rezultāts
nedrīkst konfliktēt ar citas iedzīvotāju daļas interesēm.
3.3. Priekšroka tiks dota projektiem, kas sekmēs dzīves kvalitātes uzlabošanos pēc iespējas plašākai sabiedrības daļai.
3.4. Priekšroka tiks dota projektiem, kas atbalsta pašvaldības izsludināto svētku gada programmu "Aknīstei
Latvijas sastāvā – 100", tēmturis #Aknīstesvin100.
4. PROJEKTA ĪSTENOŠANAS NOSACĪJUMI
4.1. Projektā paredzētās aktivitātes vai darbības jāīsteno līdz kārtējā kalendārā gada 30.novembrim.
4.2. Piešķirtais finansējums nevar tikt izmantots kā
līdzfinansējums citu projektu realizācijai.
4.3. Viens pretendents viena projektu konkursa ietvaros
var iesniegt vienu pieteikumu.
4.4. Iesniegtais projekts var būt iepriekš atbalstītā projekta turpinājums.

4.5. Projekta attiecināmās izmaksas ir izmaksas, kas
nepieciešamas, lai sasniegtu projekta mērķi, kas atbilst
nolikuma 3.1. punktā noteiktajām prioritātēm, un ir tieši saistītas ar projekta realizāciju.
4.6. Attiecināmās izmaksas:
4.6.1. materiālu izmaksas;
4.6.2. pakalpojumu izmaksas;
4.6.3. aprīkojuma iegādes izmaksas.
4.7. Neattiecināmās izmaksas:
4.7.1. personāla un administratīvās izmaksas (darba
algas, projekta pieteikuma izstrādes izmaksas u.c.);
4.7.2. degvielas izmaksas;
4.7.3. sakaru izdevumi (telefona rēķinu samaksa, interneta pakalpojumu samaksa u.c.);
4.7.4. bankas izdevumi (konta uzturēšana, pārskaitījumi u.c.);
4.7.5. nekustamā īpašuma iegādes un uzturēšanas izmaksas;
4.7.6. vietējo un ārvalstu braucienu izmaksas;
4.7.7. pabalsti, prēmijas, naudas balvas un citi līdzīgi maksājumi;
4.7.8. nevalstisko organizāciju pamatdarbības nodrošināšanas, administrācijas un darbinieku atalgojuma izmaksas, maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem
u.c.;
4.7.9. politisku, reliģisku vai militāru pasākumu rīkošanas izmaksas.
4.8. Samaksa par padarīto darbu attiecināma un pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos, kad projektu nav iespējams īstenot bez profesionālas palīdzības (piemēram,
lai ievilktu elektrību u.c.).
5. PROJEKTA PIETEIKUMA SATURS
UN NOFORMĒJUMS
5.1. Projekta pieteikums sastāv no:
5.1.1. aizpildītas pieteikuma veidlapas (1.pielikums),
kas ir arī apliecinājums tam, ka pieteicējs piekrīt ievērot Nolikumu;
5.1.2. projekta tāmes (2.pielikums);
5.1.3. projekta pieteicēja grupas dalībnieku saraksts
– 3 līdz 10 dalībnieki (ja attiecināms – aizpilda un iesniedz
tikai fizisku personu neformālas grupas) (3.pielikums);
5.1.4. pielikumiem (piemēram, apliecinājums par līdzfinansējumu un cita informācija, kuru iesniedzējs uzskata
par svarīgu).
5.2. Projekta pieteikuma veidlapa jāaizpilda:
5.2.1. datorrakstā,
5.2.2. latviešu valodā;
5.2.3. uz A4 formāta lapām.
5.3. Projekta pieteikumam jābūt cauršūtam, sanumurētam un parakstītam.
6. PROJEKTA PIETEIKUMA IESNIEGŠANA
6.1. Projekta pieteikuma veidlapa un pielikumi ir pieejami pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv – sadaļā
Projekti/Projektu konkursi.
6.2. Projekta pieteikums jāiesniedz konkursa noteiktajā termiņā.
6.3. Projekta pieteikumu personīgi vai ar pasta sūtījumu iesniedz Aknīstes novada pašvaldībā – Skolas ielā
7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208 1.kabinetā.
6.4. Projekta pieteikumu iesniedzot elektroniski, kas
sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu – ar drošu elektronisko

parakstu - nosūta uz Aknīstes novada pašvaldības elektronisko pasta adresi – akniste@akniste.lv ar norādi
Pašvaldības projektu konkursam ne vēlāk kā līdz konkursa noteiktā termiņa plkst. 24:00.
6.5. Projekta pieteikumu pēc tā iesniegšanas nav atļauts grozīt vai labot.
7. PROJEKTU PIETEIKUMU VĒRTĒŠANA
UN LĪGUMU SLĒGŠANA
7.1. Konkursam iesniegtos projektu pieteikumus vērtē divos posmos:
7.1.1. pēc administratīvajiem kritējiem (4.pielikums)
– ja projekta pieteikums neatbilst kaut vienam no kritērijiem, tālāka pieteikuma izskatīšana nenotiek;
7.1.2. pēc kvalitatīvajiem kritērijiem (5.pielikums).
7.2. Konkursam iesniegtos projekta pieteikumus vērtē ar Aknīstes novada domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota komisija 6 cilvēku sastāvā (turpmāk – Komisija).
7.3. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no komisijas locekļiem.
7.4. Komisija aizpilda vērtēšanas tabulu (6.pielikums)
un sarindo projektu pieteikumus pēc iegūto punktu summas (projektu pieteikumi ar vislielāko punktu summu
tiek apstiprināti).
7.5. Komisija projekta iesniedzējam var pieprasīt papildu skaidrojumu vai informāciju par iesniegto projekta pieteikumu.
7.6. Konkursa rezultāti tiks paziņoti 20 dienu laikā pēc
iesniegšanas termiņa beigām projektu iesniedzējiem pa
pieteikumā norādīto tālruņa numuru vai elektronisko pastu.
7.7. Pašvaldība ar pretendentu vai tā pilnvaroto pārstāvi slēdz līgumu par finansējuma piešķiršanu atbalstītā
projekta īstenošanai (7.pielikums).
8. PROJEKTU ATSKAIŠU IESNIEGŠANAS
UN NOFORMĒŠANAS KĀRTĪBA
8.1. Pēc projekta īstenošanas termiņa beigām 10 dienu laikā īstenotājam jāiesniedz noteiktas formas saturiskā un finanšu atskaite, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā
gada 30.novembrim (8.pielikums).
8.2. Atskaites saturs:
8.2.1. atskaites veidlapa;
8.2.2. pievienotie grāmatvedības dokumenti – oriģinālu
kopijas (rēķini, čeki, pavadzīmes, kvītis, līgumi, pieņemšanas – nodošanas akti u.c. dokumenti);
8.2.3. pievienotie pielikumi – ko projekta iesniedzējs
uzskata par vajadzīgu (piemēram, fotogrāfijas vai to izdrukas).
8.3. Projekta atskaite jāiesniedz:
8.3.1. datorrakstā,
8.3.2. latviešu valodā;
8.3.3. uz A4 formāta lapām,
8.3.4. cauršūta, sanumurēta un parakstīta.
8.4. Ja līdz noteiktajam termiņam projektu īstenot nav
iespējams, pašvaldībā jāiesniedz iesniegumu ar lūgumu
par projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu.
Izvērtējot pamatotību, pašvaldība lems par termiņa pagarināšanu. Ja izvērtējot iesniegumu un tā pamatojumu,
pašvaldība lemj nepagarināt projekta īstenošanas termiņu,
finansējuma saņēmējam jāveic saņemtā finansējuma 100%
atmaksa.
Domes priekšsēdētāja Vija Dzene
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1.pielikums
PROJEKTA PIETEIKUMA VEIDLAPA
AknƯstes novada pašvaldƯbas 20____. gada projektu konkursam
1.Projekta nosaukums
2.Projekta iesniedzƝjs
Pretendenta (organizƗcijas vai
neformƗlƗs grupas) nosaukums
Adrese (pasta)
TƗlrunis, fakss
E-pasts
ReƧistrƗcijas Nr.
Bankas nosaukums, bankas kods
Bankas norƝƷinu konts
VadƯtƗja vƗrds, uzvƗrds
3.Projekta vadƯtƗjs (kontaktpersona)
VƗrds, uzvƗrds
IeƼemamais amats (ja attiecinƗms)
Adrese
TƗlrunis, fakss
E - pasts
4.Pretendenta statuss (atzƯmƝt ar X vienu)
BiedrƯba
NodibinƗjums
ReliƧiska organizƗcija
NeformƗla grupa
5.Projekta Ưstenošanas vieta
6.Projektam atbilstošƗ mƝrƷu prioritƗte (atzƯmƝt ar X vienu jomu)
vides labiekƗrtošana un sakƗrtošana
veselƯga dzƯvesveida un drošas vides veicinƗšana
sabiedriski kultǌras, labdarƯbas vai izglƯtojoši pasƗkumi
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7.Projekta kopsavilkums (Ʈsi raksturojiet projekta risinƗmo problƝmu (situƗcijas apraksts,
projekta nepieciešamƯbas pamatojums, iespƝjamƗs sekas, ja projekts netiktu Ưstenots), kƗ arƯ
norƗdiet sasniedzamo mƝrƷi,galvenos pasƗkumus, mƝrƷauditoriju un rezultƗtus.)

8.Projekta mƝrƷis (NorƗdiet, ko vƝlaties sasniegt, realizƝjot šo projektu.)

9.Projekta aktivitƗtes / pasƗkumi
Nr.p.k.

AktivitƗtes nosaukums

AktivitƗtes apraksts

1.
2.
Utt.
10.Projekta rezultƗti un ieguvumi :
Skaitliskie rƗdƯtƗji
Nr.p.k.

AktivitƗtes
nosaukums

RezultƗts

RezultƗts skaitliskƗ izteiksmƝ
skaits

mƝrvienƯba

1.
Utt.
KvalitatƯvie rƗdƯtƗji (ieguvumi) (aprakstiet, ko no šƯ projekta iegǌs projekta mƝrƷauditorija,
novada iedzƯvotƗji, kas pƝc šƯ projekta Ưstenošanas mainƯsies?)
11.Projekta Ưstenošanas periods
Projekta sƗkums: (diena, mƝnesis, gads)
Projekta noslƝgums: (diena, mƝnesis, gads)
12.PieprasƯtƗ summa, EUR
13.Projekta iesniedzƝjs
Apliecinu, ka visa iesniegtƗ informƗcija ir patiesa un nav sagrozƯta
VƗrds, uzvƗrds
Paraksts
Datums
14.Pielikumi (aizpilda pƝc vajadzƯbas)
1.
2.
3.
13

2.pielikums
PROJEKTA TƖME
AknƯstes novada pašvaldƯbas 20____. gada projektu konkursam
(Nav obligƗti jƗaizpilda visas paraugƗ dotƗs tƗmes pozƯcijas, bet gan tikai tƗs, kas attiecas uz
projekta izmaksƗm. Aiƺu skaitu var papildinƗt pƝc vajadzƯbas.)

Projekta nosaukums
Nr.p.k.

Izdevuma pozƯcija

1.

MateriƗlu izmaksas
(krƗsas, audumi,
bǌvmateriƗli u.c.)

Pašu vai cits
finansƝjums,
EUR

PieprasƯtais
finansƝjums,
EUR

KopƝjƗs
izmaksas,
EUR

1.1.
1.2.
2.

AprƯkojuma iegƗdes
izmaksas

2.1.
2.2.
3.

Pakalpojumu izmaksas
(ja pieteicƝjs darbu
nevar veikt pats)

3.1.
3.2.
KopƗ:
/VƗrds, uzvƗrds/
/Paraksts/

3.pielikums
AknƯstes novada pašvaldƯbas 20____. gada projektu konkursa
projekta pieteicƝja grupas dalƯbnieku saraksts
(ja tiek veidota neformƗla iedzƯvotƗju grupa)

Projekta nosaukums
Nr.p.k. VƗrds, uzvƗrds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Adrese

TƗlrunis

Paraksts

4.pielikums
ADMINISTRATƮVIE VƜRTƜŠANAS KRITƜRIJI*
AknƯstes novada pašvaldƯbas projektu konkursam
Nr.p.k.
KritƝrijs
JƗ
NƝ
1.
IesniedzƝjs ir nolikumam atbilstošs (biedrƯba, nodibinƗjums,
reliƧiska organizƗcija vai neformƗla grupa)
2.
Projekta pieteikums aizpildƯts pilnƯbƗ, latviešu valodƗ,
datorrakstƗ
3.
Pievienoti visi projekta pieteikuma veidlapƗ norƗdƯtie
pielikumi
4.
Projekta pieteikums iesniegts noteiktajƗ termiƼƗ
5.
Projekta pieteikums noformƝts atbilstoši nolikumam
(Projekta pieteikumam jƗbǌt cauršǌtam, sanumurƝtam un
parakstƯtam)
*Ja tiek konstatƝta viena neatbilstƯba administratƯvƗs vƝrtƝšanas kritƝrijos, tad projekta
pieteikums netiek tƗlƗk izvƝrtƝts
5.pielikums
KVALITATƮVIE VƜRTƜŠANAS KRITƜRIJI
AknƯstes novada pašvaldƯbas projektu konkursam
Nr.
p.k.
1.

KritƝrijs
Projekta mƝrƷis atbilst vienam no
projektu konkursa izvirzƯtajiem
mƝrƷiem

Punktu
skaits

VƝrtƝjuma paskaidrojums

0-1

Projekta mƝrƷis atbilst – 1 p.
Projekta mƝrƷis neatbilst – 0 p.

2.

Projekta aktualitƗte, tƗ sabiedriskƗ
nozƯme

0-2

3.

ProjektƗ paredzƝtƗs aktivitƗtes
nodrošina projekta mƝrƷa
sasniegšanu

0-2

Ir aprakstƯta problƝmas bǌtƯba, tƗ
pamatota ar esošƗs situƗcijas aprakstu
un ir aprakstƯtas sekas, ja problƝmu
nerisinƗs – 2p.
ProblƝmas bǌtƯba ir aprakstƯta daƺƝji,
tƗ nav pamatota ar esošo situƗciju,
sekas, ja problƝmu nerisinƗs, ir
aprakstƯtas daƺƝji – 1p.
ProblƝmas bǌtƯba un sekas, ja to
nerisinƗs, ir aprakstƯtas nepilnƯgi, nav
pamatotas – 0 p.
ProjektƗ paredzƝtƗs aktivitƗtes ir
formulƝtas precƯzi, tƗs ir
nepieciešamas projekta mƝrƷa
sasniegšanai – 2 p.
ProjektƗ paredzƝtƗs aktivitƗtes ir
formulƝtas daƺƝji, taþu tie veicina
projekta mƝrƷa sasniegšanu – 1p.
ProjektƗ paredzƝtƗs aktivitƗtes nav
formulƝtas vai arƯ tƗs neveicina
projekta mƝrƷa sasniegšanu – 0 p.
15

16

4.

Projekta aktivitƗšu novitƗte un
oriƧinalitƗte

0-3

5.

Projekts aptvers pƝc iespƝjas
plašƗku iedzƯvotƗju loku, bǌs brƯvi
pieejams jebkuram iedzƯvotƗjam

0-2

6.

Projekta tƗmes pƗrskatƗmƯba

0-1

7.

Projekta laika grafiks ir reƗli
izpildƗms

0-2

8.

Projekta rezultƗtu nozƯmƯgums
mƝrƷa grupƗm

0-2

9.

Projekta dalƯbnieku iesaistƯšanƗs un
lƯdzdalƯba projekta realizƗcijƗ

1-3

ProjektƗ paredzƝtƗs aktivitƗtes
iepriekš nav Ưstenotas novada
teritorijƗ – 3 p.
ProjektƗ paredzƝtƗs aktivitƗtes
iepriekš nav Ưstenotas kƗdƗ no
pagastiem (Asares, GƗrsenes,
AknƯstes pagasti) – 2 p.
ProjektƗ paredzƝtajƗm aktivitƗtƝm
lƯdzƯgas aktivitƗtes iepriekš ir
Ưstenotas, bet ir pamatota
nepieciešamƯba tƗs atkƗrtot – 1 p.
Projekta pieteikuma veidlapa
neatspoguƺo projekta idejas un
aktivitƗšu aprakstu – 0 p.
Projekta rezultƗts aptvers visa novada
iedzƯvotƗju intereses –
2 p.
Projekta rezultƗts aptvers kƗda no
pagasta iedzƯvotƗju intereses –
1 p.
Projekta rezultƗts neaptvers ne
novada, ne pagastu iedzƯvotƗju
intereses – 0 p.
Projekta tƗme ir pƗrskatƗma – 1p.
Projekta tƗme nav pƗrskatƗma – 0 p.
Projekta laika grafiks ir reƗli
izpildƗms – 2 p.
Projekta laika grafiks ir daƺƝji
izpildƗms (rada bažas par izpildi) –
1 p.
Projekta laika grafiks nav izpildƗms –
0 p.
RezultƗti skaidri atspoguƺo mƝrƷa
grupas ieguvumus, dzƯves kvalitƗtes
uzlabošanos – 2 p.
RezultƗti daƺƝji atspoguƺo mƝrƷa
grupas ieguvumus, dzƯves kvalitƗtes
uzlabošanos – 1 p.
RezultƗti neatspoguƺo mƝrƷa grupas
ieguvumus, dzƯves kvalitƗtes
uzlabošanos – 0 p.
Projekta dalƯbnieku iesaistƯšanƗs
projekta realizƗcijƗ nodrošinƗta
pilnƯbƗ – 3 p.
Projekta dalƯbnieku iesaistƯšanƗs
projekta realizƗcijƗ nodrošinƗta daƺƝji
– 2 p.
Projekta pieteikuma veidlapa
neatspoguƺo projekta dalƯbnieku
iesaistƯšanos projekta realizƗcijƗ –
1 p.

10.

Papildu finansƝjuma piesaiste

Projekta Ưstenošanai piesaistƯts
papildus finansƝjums – 2 p.
Projekta Ưstenošanai netiek piesaistƯts
papildus finansƝjums – 1 p.

2

MaksimƗlais punktu skaits kopƗ:
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Papildus kritƝrijs. Iegǌstamais papildpunktu skaits – 2 punkti.

Projekta piesaiste 2021. gada svinƯbu
tƝmturim #AknƯstesvin100

Projekta Ưstenošanas aktivitƗtes tiek
piesaistƯtas tƝmturim – 2 p.
Projekta Ưstenošanai netiek piesaistƯts
tƝmturis – 0 p.

2

6.pielikums
AknƯstes novada pašvaldƯbas projektu konkursa 20____. gada
VƜRTƜŠANAS TABULA
Projekta nosaukums
Projekta iesniedzƝjs
AdministratƯvie vƝrtƝšanas kritƝriji
KritƝrijs

JƗ

NƝ

PiezƯmes

IesniedzƝjs ir nolikumam atbilstošs (biedrƯba,
nodibinƗjums, reliƧiska organizƗcija vai neformƗla
grupa)
Projekta pieteikums aizpildƯts pilnƯbƗ, latviešu valodƗ,
datorrakstƗ
Pievienoti visi projekta pieteikuma veidlapƗ norƗdƯtie
pielikumi
Projekta pieteikums iesniegts noteiktajƗ termiƼƗ
Projekta pieteikums noformƝts atbilstoši nolikumam
(Projekta pieteikumam jƗbǌt cauršǌtam, sanumurƝtam
un parakstƯtam)
KvalitatƯvie vƝrtƝšanas kritƝriji
KritƝrijs

Punkti

PiezƯmes

Projekta mƝrƷis atbilst vienam no projektu konkursa izvirzƯtajiem
mƝrƷiem
Projekta aktualitƗte, tƗ sabiedriskƗ nozƯme
ProjektƗ paredzƝtƗs aktivitƗtes nodrošina projekta mƝrƷa
sasniegšanu
Projekta aktivitƗšu novitƗte un oriƧinalitƗte
Projekts aptvers pƝc iespƝjas plašƗku iedzƯvotƗju loku, bǌs brƯvi
pieejams jebkuram iedzƯvotƗjam
Projekta tƗmes pƗrskatƗmƯba
Projekta laika grafiks ir reƗli izpildƗms
Projekta rezultƗtu nozƯmƯgums mƝrƷa grupƗm
Projekta dalƯbnieku iesaistƯšanƗs un lƯdzdalƯba projekta realizƗcijƗ
Papildu finansƝjuma piesaiste
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Punktu skaits:
Papildus kritƝrijs (aizpilda ja nepieciešams)
Piesaiste tƝmturim #AknƯstesvin100

Punktu skaits kopƗ:
VƝrtƝtƗjs
VƗrds, uzvƗrds
Paraksts
Datums

7.pielikums
PROJEKTA FINANSƜŠANAS LƮGUMS Nr.___________
AknƯstƝ

20__.gada __________________

AknƯstes novada pašvaldƯba, reƧistrƗcijas Nr.90000026441, juridiskƗ adrese Skolas
iela 7, AknƯste, AknƯstes novads, (turpmƗk - PašvaldƯba) priekšsƝdƝtƗjas Vijas Dzenes
personƗ, kura darbojas uz Nolikuma pamata, no vienas puses,
_____________________________________________________________________
(turpmƗk - FinansƝjuma saƼƝmƝjs), kura vƗrdƗ darbojas atbildƯgƗ persona
____________________,
personas
kods
_____________________,
adrese
__________________________________________, no otras puses, saskaƼƗ ar AknƯstes
novada pašvaldƯbas projektu konkursa nolikumu (turpmƗk – Nolikums), noslƝdz šo lƯgumu
un vienojas par sekojošo:
1. PašvaldƯba, pamatojoties uz Projektu vƝrtƝšanas komisijas lƝmumu, apƼemas izmaksƗt
FinansƝjuma saƼƝmƝjam piešƷirto naudas summu EUR ________ (________________
euro), kas nav jƗatmaksƗ PašvaldƯbai, ja tiek izpildƯtas visas šajƗ lƯgumƗ noteiktƗs
saistƯbas.
2. ŠƯ finansƝjuma mƝrƷis ir projekta ____________________________ (turpmƗk –
Projekts) realizƗcija.
3. Projekta Ưstenošanas termiƼi:
3.1.
__________________________ (Projekta Ưstenošanas sƗkuma datums);
3.2.
__________________________ (Projekta Ưstenošanas beigu datums).
4. PašvaldƯba apƼemas lƯgumƗ noteikto naudas summu ieskaitƯt FinansƝjuma saƼƝmƝja
norƗdƯtajƗ bankas kontƗ ne vƝlƗk kƗ 10 (desmit) darba dienu laikƗ no šƯ lƯguma
parakstƯšanas dienas.
5. FinansƝjuma saƼƝmƝjs apƼemas:
5.1.
Ưstenot Projektu saskaƼƗ ar PašvaldƯbai iesniegto Projekta pieteikumu;
5.2.
izlietot piešƷirto finansƝjumu tikai Projekta Ưstenošanai un pƝc apstiprinƗtƗs
projekta tƗmes;
5.3. realizƝt Projektu atbilstoši šƯ lƯguma 3.punktƗ noteiktajam termiƼam;
5.4. Ưstenot Projektu atbilstoši
projekta tƗmƝ paredzƝtajam finansƝjuma
izlietojumam; pieƺaujamas 10% izmaiƼas starp apstiprinƗtƗs projekta tƗmes
izdevumu pozƯcijƗm, nepalielinot kopƝjo izdevumu summu;
5.5. 10 (desmit) dienu laikƗ pƝc Projekta Ưstenošanas beigu termiƼa iesniegt
AknƯstes novada pašvaldƯbƗ finansiƗlo un saturisko atskaiti;
5.6. atmaksƗt PašvaldƯbai saƼemto finansƝjumu, ja Projekts netiek Ưstenots vai
Ưstenots tikai daƺƝji;
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5.7. iekƺaut norƗdi par PašvaldƯbas atbalstu konkrƝtajam Projektam visos ar
Projektu saistƯtos paziƼojumos un reklƗmƗs gan masu medijos, gan publiskajƗs
runƗs, gan drukƗtajos, pašrocƯgi gatavotajos materiƗlos, kƗ arƯ visa veida
iespieddarbos - grƗmatƗs, periodikas izdevumos, bukletos, utt., jƗbǌt norƗdei „Projekts Ưstenots ar AknƯstes novada pašvaldƯbas finansƝjumu” - un jƗiekƺauj
AknƯstes novada pašvaldƯbas logo;
6. Visi lƯguma grozƯjumi un papildinƗjumi ir saistoši abƗm pusƝm, ja sastƗdƯti
rakstveidƗ un ir pušu parakstƯti.
7. Visas domstarpƯbas puses risina savstarpƝjƗ pƗrrunu ceƺƗ, bet nesaskaƼu gadƯjumƗ LR
normatƯvajos aktos noteiktƗ kƗrtƯbƗ.
8. LƯgums sastƗdƯts uz 2 (divƗm) lapƗm 2 (divos) eksemplƗros - katrs ar vienƗdu
juridisko spƝku, pa vienam eksemplƗram katrai pusei.
9. Pušu rekvizƯti

FinansƝjuma saƼƝmƝjs

PašvaldƯba

AknƯstes novada pašvaldƯba

Adrese: Skolas iela 7, AknƯste, AknƯstes
novads, LV – 5208
ReƧ.Nr.: 90000026441

Vija Dzene

(_____________________)
z.v.

BiedrƯbas, nodibinƗjuma, reliƧiskƗs
organizƗcijas vai iedzƯvotƗju neformƗlƗs
grupas atbildƯgƗs personas
vƗrds, uzvƗrds:
_______________________
Adrese:
ReƧ. numurs vai personas kods:
Banka:
Konta numurs:
Kods:
_______________
(__________________)
(vƗrds, uzvƗrds)

(paraksts)

z.v.

Pielikumi:
1.

Projekta tƗme, uz ____ .lpp
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8.pielikums
ATSKAITE PAR 20____.GADA
AknƯstes novada pašvaldƯbas projektu konkursa
PROJEKTA _______________________________ ƮSTENOŠANU
SaturiskƗ atskaite
FinansƝjuma saƼƝmƝjs:
Nosaukums
ReƧistrƗcijas numurs/personas kods
Adrese
TƗlrunis, e-pasta adrese
LƯguma par lƯdzekƺu piešƷiršanu:
Numurs
Datums
PiešƷirtƗ finansƝjuma summa EUR:
Atskaites iesniegšanas datums
Projekta Ưstenošana (Ʈsi aprakstƯt projekta gaitu, kas paveikts un kƗdi ieguvumi gǌti, Ưstenojot
projektu. Vai projekts Ưstenots tƗ, kƗ sƗkotnƝji plƗnots?)

Projekta rezultƗti un ieguvumi :
Skaitliskie rƗdƯtƗji
Nr.p.k.

AktivitƗtes
nosaukums

RezultƗts

RezultƗts skaitliskƗ izteiksmƝ
skaits

mƝrvienƯba

1.

Utt.
AtziƼas (KƗdas atziƼas iegǌtas Ưstenojot projektu? IerosinƗjumi turpmƗkajiem projektu
konkursiem.)
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Faktiskie
izdevumi

KopƝjƗs
izmaksas,
EUR

FinansƝjuma izlietojums

Atskaites sagatavotƗja vƗrds, uzvƗrds

GrƗmatvedƯbas attaisnojošo dokumentu un
maksƗjumu uzdevumu kopijas

PielikumƗ:
uz _____. lapƗm

KopƗ:
KopƗ:
OrganizƗcijas vai neformƗlƗs grupas atbildƯgƗ persona:
VƗrds, uzvƗrds
Paraksts

[…]

3.

2.

1.

Nr.p.
k.

ApstiprinƗtais projekta
budžets
Izdevumu
pozƯcija
KopƝjƗs
(pƝc
izmaksas,
projekta
EUR
tƗmes)

FinansiƗlƗ atskaite

x

Nosaukums
(þeks, kvƯts,
pavadzƯme,
rƝƷins utt.)

x

Numurs

x

Datums

x

PiegƗdƗtƗjs vai
pakalpojuma sniedzƝjs
(SIA, IK utt.)

Izdevumus apstiprinoši grƗmatvedƯbas attaisnojošie dokumenti

Informatīvais ziņojums par
Aknīstes novada teritorijas plānojuma
apstiprināšanu, saistošo noteikumu
izdošanu un īstenošanu
Aknīstes novada dome paziņo, ka 2020. gada 25. novembra
domes sēdē (lēmums 371, protokols Nr.16, 6.#) apstiprināts
Aknīstes novada teritorijas plānojums un vides pārskats
un izdoti saistošie noteikumi Nr.10/2020 „Aknīstes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.
2021. gada 9. februārī saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) elektroniski parakstīts dokuments Nr.15-2/1263 “Par Aknīstes novada teritorijas plānojumu”. VARAM informē, ka līdz 2021. gada
5. februārim, kas ir Aknīstes novada teritorijas plānojuma pārsūdzēšanas termiņa beigu datums, nav saņemti iesniegumi, kas šo dokumentu apstrīdētu. Aknīstes novada
teritorijas plānojums ir īstenojams no šīs vēstules saņemšanas brīža.
Kā plānošanas dokumentā integrēti vides apsvērumi
Aknīstes novada teritorijas plānojums (turpmāk - teritorijas plānojums) ir vietējās pašvaldības teritorijas attīstības
plānošanas dokuments, kurā definēti nosacījumi turpmākai Aknīstes novada teritorijas izmantošanai un apbūves
veidošanai, publiskās, transporta un maģistrālo inženiertīklu infrastruktūras attīstībai, derīgo izrakteņu ieguvei,
apmežošanai u.c. būtiski nosacījumi attiecībā uz pašvaldības teritorijas izmantošanu.
Saistošie noteikumi nosaka teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumus (turpmāk - TIAN), funkcionālo zonējumu, teritorijas ar īpašiem noteikumiem un aizsargjoslas,
kas noteiktas pašvaldības kompetencē esošajām apgrūtinātajām teritorijām un objektiem.
Lai izvērtētu sagaidāmo ietekmi uz vidi saistībā ar teritorijas plānojuma īstenošanu tika izstrādāts stratēģiskās
ietekmes uz vidi novērtējums (turpmāk - vides pārskats).
Vides pārskatā papildus uzmanība tika pievērsta tam,
kā plānošanas dokumenta izstrādes mērķi tiek sabalansēti
ar vides un kultūrvēsturiskā mantojuma - ūdeņi, bioloģiskā un ainaviskā daudzveidība, Natura 2000 teritorijas un citas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kultūras pieminekļi, gaisa kvalitāte, iedzīvotāju dzīves vides kvalitāte u.c. aizsardzību, saglabāšanu un to kvalitātes paaugstināšanu.
Teritorijas plānojumā, lai samazinātu plānoto darbību
ietekmi uz dabas, kultūrvēsturiskā mantojuma un iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti, paredzēti dažādi pasākumi,
kas gan tieši, gan netieši mazinās iespējamo negatīvo ietekmi uz Aknīstes novada teritorijas vides kvalitāti.
Paredzēta vesela virkne dažādu pasākumu - aizsargjoslas
un būvlaides, nosacījumi derīgo izrakteņu ieguvei, apmežošanai, ražošanas teritorijām, blīvas dzīvojamās apbūves
teritorijām, nodrošinājumam ar inženiertīkliem un objektiem
u.c., kas gan tieši, gan netieši samazinās antropogēno slodzi uz vidi.
Pozitīvi vērtējams, ka teritorijas plānojumā ir paredzēta blīvi apdzīvoto vietu - ciemu (Asare, Ancene, Gārsene)
robežu samazināšana, izslēdzot no tām ar ciema teritoriju funkcionāli nesaistītās teritorijas, perifērijā esošās lauksaimniecības zemes un mežu teritorijas, samazinot bez pamatojuma plānotās blīvas dzīvojamās apbūves teritorijas.
Grafiskajā daļā noteiktas un attēlotas 17 pašvaldības no-
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zīmes aizsargājamās dabas un kultūrvēsturiskās teritorijas (TIN4) - Aknīstes pilsētas vēsturiskās apbūves kvartāls teritorijā starp Augšzemes ielu, Pasta ielu, Krasta ielu
un Strādnieku ielu (Aknīstes pilsētā), Kukutenes ozolu aleja (Aknīstes pagastā), Gārsenes pils (muižas) kultūrvēsturiskā apbūve ar parku (Gārsenes pagastā), Gārsenes luterāņu baznīca (Gārsenes pagastā), Gārsenes kapliča
(Gārsenes pagastā), Asares parks (Asares pagastā), Radžupes
ieleja (Aknīstes pilsētā un Aknīstes pagastā), Aknīstes luterāņu baznīca (Aknīstes pilsētā); Aknīstes Svētā Ignācija
Romas katoļu baznīca un Vecās Aknīstes katoļu baznīcas
vārti (Aknīstes pilsētā), Vilkupes kapu kapliča un Vilkupes
kapu vārti (Aknīstes pagastā), akmens “Lutauši” (Gārsenes
pagastā), akmens “Barona krēsls” (Gārsenes pagastā),
Altārakmens (Gārsenes pagastā), Romzas dižakmens (Asares
pagastā), piemineklis kritušajiem Augškurzemes partizānu
pulka karavīriem (Asares pagastā), hercoga Jēkaba kanāla
posms (Asares pagastā). TIAN iekļauti nosacījumi to izmantošanai. TIAN noteikti arī detalizēti noteikumi derīgo izrakteņu, tajā skaitā kūdras ieguvei, ieguves vietu ekspluatācijai un rekultivācijai, apmežošanai, alternatīvo energoapgādes objektu izvietošanai u.c..
Kā ņemts vērā vides pārskats, izteiktie atzinumi,
sabiedriskās apspriešanas rezultāti
Teritorijas plānojums un vides pārskats tika izstrādāts
vienlaicīgi, tādejādi jau izstrādes laikā plānošanas dokumentā pēc iespējas tika ietverti vides pārskata priekšlikumi
un ieteikumi.
Sagatavojot teritorijas plānojumu, izvērtēti un ņemti vērā
vai arī noraidīti (atbilstoši teritorijas plānojuma darba uzdevumam, vietējās pašvaldības plānošanas dokumenta kompetencei, izstrādes darba grupu un pašvaldības lēmumiem,
teritorijas plānojuma redakcijas 1.0 un 2.0 publiskās apspriešanas rezultātiem) kompetento institūciju nosacījumi un atzinumi, izstrādes darba grupu priekšlikumi un Vides
pārraudzības valsts biroja (turpmāk - VPVB) rekomendācijas.
Sabiedrības informēšanai par teritorijas plānojuma un
vides pārskata izstrādi notika publiskā apspriešana saskaņā
ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
Teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas publiskā apspriešana notika no 26.02.2020. līdz 27.03.2020. un no 10.06.2020.
līdz 25.06.2020. Ārkārtējās situācijas laikā valstī
19.03.2020. tika organizēta attālinātā publiskās apspriešanas sanāksme, bet pēc ārkārtas situācijas valstī izbeigšanas - klātienes publiskās apspriešanas sanāksme
16.06.2020. Asares kultūras namā, Asarē, Asares pagastā, Aknīstes novadā. Kopā par teritorijas plānojuma 1.0 redakciju tika saņemti 16 atzinumi, t.sk. 13 institūciju un
3 kaimiņu pašvaldību. Atzinumi saņemti no VVD
Daugavpils reģionālās vides pārvaldes, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas,
Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļas, VAS
“Latvijas Valsts Ceļi” Jēkabpils nodaļas, Latvijas
Ģeotelpiskās informācijas aģentūras, Nacionālā kultūras
mantojuma pārvaldes, Zemgales plānošanas reģiona, AS
“Latvijas Valsts meži” Dienvidlatgales reģiona, AS
“Latvenergo”, VSIA “Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, SIA

“Baltcom”, SIA “Tet”, Viesītes novada pašvaldības,
Jēkabpils novada pašvaldības un Ilūkstes novada pašvaldības. Būtiskākos ieteikumus un rekomendācijas papildinājumiem un precizējumiem teritorijas plānojuma pilnveidošanai sniedza VVD Daugavpils reģionālā vides pārvalde, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde un
AS „Latvijas Valsts meži” Dienvidlatgales reģions.
Publiskās apspriešanas laikā tika saņemts tikai viens fiziskas personu priekšlikums teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas pilnveidošanai. Visi saņemtie atzinumi un priekšlikumi tika izskatīti un izvērtēti pēc būtības teritorijas plānojuma izstrādes darba grupas sanāksmē, pieņemot lēmumus par to iekļaušanu, daļēju iekļaušanu vai neiekļaušanu teritorijas plānojuma pilnveidotajā redakcijā (2.0).
Plānošanas dokuments un vides pārskata projekts tika precizēts un papildināts, atbilstoši institūciju atzinumiem un
darba grupās nolemtajam un sagatavota teritorijas plānojuma pilnveidotā redakcija (2.0). Grafiskajā daļā tika
novērsta neatbilstība un tehniskas dabas kļūda,
Rūpnieciskās apbūves teritorijas (R1) robežas tika koriģētas
(samazinātas). R1 teritorijas robežas pie dabas lieguma
“Baltmuižas purvs” teritorijas attēlotas atbilstoši VVD izsniegtās licences Nr.8/132 kūdras atradnes “Baltmuižas
purvs” licences laukuma robežām (licences laukuma robežpunktu koordinātām) atbilstoši VVD izsniegtajai informācijai Aknīstes novada pašvaldībai teritorijas plānojuma izstrādei (elektroniski parakstīts dokuments
Nr.1.5.1.-01/1675). Grafiskajā daļā tika attēlotas aplūstošās teritorijas ar plūdu varbūtību 10 gados, atbilstoši valsts
Plūdu riska pārvaldības sistēmā iekļautajai informācijai.
Grafiskajā daļā attēlota un TIAN noteikta ainaviski vērtīgā TIN5 teritorija – Dienvidsusējas (Susejas) ielejas ainaviski vērtīgā teritorija. Pie Lauksaimniecības teritoriju (L1) izmantošanas noteikumiem pievienoti papildus noteikumi apbūves veidošanai Asares luterāņu baznīcas individuālas aizsardzības zonas teritorijā. Atbilstoši iedzīvotāju
priekšlikumam, pašvaldības nozīmes aizsargājamo dabas
un kultūrvēsturisko teritoriju (TIN4) saraksts papildināts
ar Romzas dižakmeni, pieminekli kritušajiem Augškurzemes
partizānu pulka karavīriem un hercoga Jēkaba kanāla posmu, kā arī 2.0 redakcijā veikti citi papildinājumi un precizējumi.
Teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas (2.0) publiskās apspriešanas laikā (25.09.2020.-16.09.2020.) tika organizēta klātienes publiskās apspriešanas sanāksme
06.09.2020. Aknīstes novada pašvaldības ēkā (2.stāva zālē),
Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā. Kopā par teritorijas plānojuma 2.0 redakciju tika saņemti 14 atzinumi, t.sk.
13 institūciju un 1 kaimiņu pašvaldības. Atzinumi tika saņemti no VVD Daugavpils reģionālās vides pārvaldes, Dabas
aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas, Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļas, VAS
“Latvijas Valsts Ceļi” Jēkabpils nodaļas, Latvijas
Ģeotelpiskās informācijas aģentūras, Nacionālā kultūras
mantojuma pārvaldes, Zemgales plānošanas reģiona, AS
“Latvenergo”, AS “Sadales tīkls”, VSIA “Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, SIA “Latvijas Mobilais
Telefons”, SIA “Baltcom”, Ekonomikas ministrijas un Ilūkstes
novada pašvaldības. No institūcijām ir saņemti pozitīvi atzinumi vai atzinumi ar nebūtiskiem vai tehniskas dabas
precizējumiem par teritorijas plānojuma 2.0. redakcijas risinājumiem un Vides pārskata projektu. Saņemti divi fizisko personu priekšlikumi, kuriem sniegts skaidrojums.
Par Vides pārskata projektu atzinumus sniedza trīs kompetentās institūcijas - Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales
reģiona administrācija, VVD Daugavpils reģionālā vides
pārvalde un Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļa. Atbilstoši atzinumos norādītajam Vides pārskata in-

formācija tika precizēta un papildināta. Vides pārraudzības valsts birojs (VPVB) 29.10.2020. atzinumā Nr.4-03/20
“Par Aknīstes novada teritorijas plānojuma Vides pārskatu”
konstatēja, ka Vides pārskats sagatavots atbilstoši normatīvo
aktu prasībām.
Pamatojums, kāpēc no visiem iespējamiem risinājuma variantiem izraudzīts pieņemtais variants
Teritorijas plānojuma risinājumiem netika piedāvāts
alternatīvais variants. Tomēr teritorijas plānojuma izstrādes laikā tika apspriesti un analizēti dažādi risinājumi - attīstības scenāriji jeb alternatīvas. Kā nozīmīgas
attīstības alternatīvas tika apskatītas Aknīstes pilsētas
un Asares, Ancenes, Gārsenes un Kraujas ciemu teritoriju robežu pārskatīšana. Teritorijas plānojuma izstrādes
procesā, izvērtējot spēkā esošo normatīvo aktu prasības,
aktuālo esošo zemes vienību struktūru, esošo un plānoto apbūvi, apdzīvojuma un uzņēmējdarbības prognozes,
transporta un inženiertehniskās infrastruktūras nodrošinājumu u.c. kritērijus, iespējamos pašvaldības ekonomiskos ieguvumus un zaudējumus, t.sk. novada teritoriālā
iedalījuma vienību izmaiņas, šim plānošanas periodam
(jaunajā teritorijas plānojumā) tika izvēlētā alternatīva
- saglabāt spēkā esošajā teritorijas plānojumā attēlotās
Aknīstes pilsētas teritorijas robežas, grozīt (palielināt vai
samazināt) un/vai precizēt spēkā esošajā teritorijas plānojumā noteiktās ciemu Asare, Ancene, Gārsene un
Kraujas robežas atbilstoši aktuālajai un plānotajai apbūves
un kadastra situācijai.
Teritorijas plānojumā identificētas Sēlijas kultūrvēsturiskajam reģionam un Aknīstes novadam raksturīgās ainaviskās, dabas un kultūrvēsturiskās vērtības. Aknīstes
novada teritorijā noteiktas un attēlotas teritorijās ar īpašiem noteikumiem (TIN) - arhitektūras pieminekļa
“Baltkalnu” dzīvojamā ēkas teritorija un vēstures pieminekļa tēlnieka J.Mikena dzimtās mājas teritorija (TIN1),
17 pašvaldības nozīmes aizsargājamās kultūrvēsturiskās
un dabas teritorijas (TIN4 ), ainaviski vērtīgā teritorija –
Dienvidsusējas (Susejas) ielejas ainaviski vērtīgā teritorija
(TIN5), vietējas nozīmes transporta infrastruktūras attīstības
teritorija perspektīvais savienojums no Aknīstes pilsētas
ielu tīkla (Dambju ielas) uz Aknīstes pagasta lauku teritorijā esošo kūdras ieguves uzņēmuma “HAWITA baltic” kūdras pārstrādes fabriku (TIN7). Izvirzītas specifiskas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei šajās teritorijās
ar īpašiem noteikumiem (TIN).
Teritorijas plānojuma risinājumos noteiktā atļautā izmantošana uzskatāma par pozitīvi vērtējamu kompromisa risinājumu, kur izstrādes laikā tika panākta vienošanās starp visām iesaistītajām pusēm - pašvaldību,
iedzīvotājiem, uzņēmējiem, nekustamo īpašumu īpašniekiem un kompetentajām institūcijām (nosacījumu un
atzinumu sniedzējiem). Nosakot šos risinājumus un izvēloties attīstības alternatīvu tika sabalansētas privātpersonu un sabiedrības intereses ar teritorijas ilgtspējīgas attīstības iespējām.
Vides pārskatā tika secināts, ka plānošanas dokumenta
īstenošana, ja tiks ievērotas vides aizsardzības normatīvu, atbildīgo institūciju un pašvaldības izvirzītās prasības, neatstās sliktāku ietekmi uz vides kvalitāti, kā ir
pašlaik. Tā neradīs būtisku ietekmi uz īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām, tajā skaitā Natura 2000 teritorijas - dabas lieguma “Baltmuižas purvs” vides kvalitāti. Netiek paredzētas pārrobežu ietekmes. Teritorijas
plānojuma risinājumi nav pretrunā ar dabas aizsardzības normatīviem un tā mērķi atbilst starptautiskajiem
un nacionālajiem vides un dabas aizsardzības mērķiem.
Ziņas par pasākumiem plānošanas dokumenta īstenošanas monitoringa veikšanai, norādot monitoringa ziņojuma iesniegšanas termiņus
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Lai konstatētu teritorijas plānojuma īstenošanas iespējamo negatīvo tiešo vai netiešo ietekmi uz vidi, tiks veikts
plānošanas dokumenta īstenošanas monitorings. Monitorings
tiks veikts, izmantojot valsts vides monitoringa un citus
pieejamos datus, salīdzinot vēsturiskos un aktuālos datus
par Aknīstes novada teritoriju. Veicot monitoringu, tiks pievērsta uzmanība Vides pārskatā norādītajām problēmām,
ar tām saistītajām nozarēm, lai veidojot statistiku ilgākā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) apstiprinājusi Aknīstes novada teritorijas plānojumu. Iedzīvotāji ar to var iepazīties mājaslapas sadaļā
“Plānošanas dokumenti”.
VARAM informē, ka līdz 2021.gada 5.februārim, kas ir

laika periodā, varētu novērtēt piesārņojuma izmaiņas un
prognozēt tā iespējamo attīstību.
Teritorijas plānojuma īstenošanas monitoringa ziņojums
tiks izstrādāts vismaz divreiz plānošanas periodā - 2027.
gadā un 2033. gadā un iesniegts Vides pārraudzības valsts
birojā (VPVB).
Teritorijas plānojuma izstrādes grupa
Aknīstes novada teritorijas plānojuma pārsūdzēšanas termiņa beigu datums, nav saņemti iesniegumi, kas šo dokumentu apstrīdētu. Aknīstes novada teritorijas plānojums
apstiprināts 2020.gada 25.novembrī ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.10/2020 “Aknīstes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
Aknīstes novada teritorijas plānojumu izstrādāja SIA
“Reģionālie projekti”, izstrādi vadīja Aknīstes novada domes telpiskās attīstības plānotāja Santa Šmite. Teritorijas
plānojums īstenojams kopš VARAM vēstules saņemšanas
brīža – 09.02.2021.
Aknīstes novada teritorijas plānojums skatāms šeit:
http://akniste.lv/planosanas-dokumenti/teritoriju-izmantosana.
Informāciju sagatavoja:
Aknīstes novada pašvaldības
telpiskās attīstības plānotāja
Santa Šmite
E-pasts: santa.smite@akniste.lv
Tel. +37128612924

Aktualitātes lauksaimniekiem
cValsts atbalsts lauksaimniecībai. 18. februārī valdība
apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus, akceptējot 8 720 490 eiro atbalsta finansējuma piešķiršanu lauksaimniekiem lopkopības un augkopības attīstībai, starptautiskai un savstarpējai sadarbībai, tirgus
veicināšanai, dalībai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmās, lauksaimniecības profesionālo izglītības programmu
pilnveidošanai un iepriekšējā gadā uzsākto atbalsta pasākumu izpildes finansēšanai. Detalizētāka informācija
https://zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei
l Kūtsmēslus varēs uzglabāt arī citā kūtsmēslu krātuvē vai nodot uzglabāšanā. Apstiprināti ZM sagatavotie grozījumi noteikumos, kas reglamentē īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs, papildinot
līdzšinējos nosacījumus virszemes ūdeņu un pazemes ūdeņu aizsardzībai no piesārņojuma, ko rada kūtsmēslu un vircas noplūde. Plašāk: https://zm.gov.lv/presei/kutsmeslusvares-uzglabat
l Ar 2021.gada martu Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (VTUA) atklāj traktortehnikas valsts tehnisko apskašu sezonu, dodoties maksimāli tuvu traktortehnikas atrašanās vietai. Apskates laikā obligāti jāievēro valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības. Traktortehnikas īpašnieki aicināti taupīt savu laiku un ikdienas darbu plānošanā izmantot interaktīvu
valsts tehniskās apskates rīku/karti, kuru var atrast VTUA

tīmekļa vietnē (www.vtua.gov.lv), sadaļā “Tehniskās apskates”. Tajā jebkurš interesents var meklēt vajadzīgo laiku vai
traktortehnikai pietuvināto apskates vietu.
l PVD aicina mājputnu turētājus nelaist mājputnus ārpus telpām vai nožogotām konstrukcijām, nepieļaujot mājputnu kontaktu ar savvaļas putniem, īpaši - ūdens putniem
(gulbjiem, pīlēm), kā arī atlikušajos ziemas un gaidāmajos pavasara mēnešos atturēties no mājputnu iegādes citās Eiropas valstīs. Mājputnu īpašniekiem nekavējoties jāziņo PVD, ja putniem novēro slimības pazīmes. Ņemot vērā
pieaugošos putnu gripas draudus, ZM plāno noteikt papildu biodrošības pasākumus mājputnu novietnēm visā
valsts teritorijā, tostarp ierobežojot mājputnu turēšanu ārpus telpām, lai novērstu to tiešu vai netiešu kontaktu ar
savvaļas putniem.
l Jēkabpils KB 17. martā rīko tiešsaistes semināru
“Aktualitātes lauku uzņēmējiem” par nodokļu aktualitātēm, 2020. gada IIN deklarācijas sagatavošanu un ALTUM
atbalsta programmām. 19. martā par darba aizsardzības
prasībām lauksaimniecības nozarē un NVA pieejamo atbalstu lauku uzņēmējiem. Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās, elektroniski: anita.putka@llkc.lv vai t. 26511269
LLKC Jēkabpils KB uzņēmējdarbības konsultante
Anita Putka.

Putnu gripa Latvijā: aizliedz mājputnu
turēšanu ārā
Valdība otrdien, 23. februārī, apstiprināja Zemkopības
ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos, kas paredz ieviest papildu bioloģiskās drošības prasības mājputnu turēšanā, kā arī noteikt
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aizliegumu mājputnu turēšanai ārā.
Grozījumi MK noteikumos par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām paredz papildu biodrošības pasākumus novietnēs, kurās tur mājputnus.

Līdz ar Grozījumiem aizliegta mājputnu turēšana ārā,
ārā esošu ūdenskrātuvju izmantošana mājputniem,
ūdens piegāde mājputniem no virszemes ūdenstilpēm, pie
kurām var piekļūt savvaļas putni, kā arī mājputnu izlaišana medījamo putnu krājumu atjaunošanai.
Turpmāk mājputni jātur slēgtās telpās, novēršot kontaktu ar savvaļas putniem un dzīvniekiem. Kā skaidrots
MK noteikumu grozījumos, par slēgtu telpu uzskatāma kūts
vai vieglākas konstrukcijas būve, kurai ir pamati vai to nav
un kura no augšas un sāniem ir pietiekami labi pasargāta no savvaļas putnu, sevišķi ūdensputnu, kā arī citu dzīvnieku piekļūšanas mājputnu turēšanas, dzirdināšanas un
barošanas vietai. Telpa var būt norobežota ar smalku sietu un noklāta ar drošu ūdensizturīgu jumtu, kā arī tā var
būt slēgta nojume. Tāpat ar grozījumiem ir aizliegta izbraukuma tirdzniecība ar mājputniem un inkubējamām
olām, dalība tirgos, izstādēs, skatēs un citos pasākumos,
kuros iesaistīti mājputni.
Papildu biodrošības pasākumu īstenošanas laiks būs atkarīgs no putnu gripas epidemioloģiskās situācijas kaimiņvalstīs un riska pārnest augsti patogēnās putnu gri-

pas ierosinātāju no savvaļas putniem uz mājputniem.
www.DELFI.lv

Aknīstes vidusskolas mācību darbs
un skolēnu sasniegumi

Lai arī ilgstoši notiek attālināto mācību process, tomēr
talantīgie Aknīstes vidusskolas skolēni, talantīgu
pedagogu vadībā ir sasnieguši vērā ņemamus rezultātus
mācību olimpiādēs arī šajā 2020./2021. mācību gadā.
Aknīstes vidusskolas izglītojamie piedalījušies 8 valsts
mācību priekšmetu olimpiāžu 2.posmā un 1 valsts
olimpiādes 3.posmā.
Līdz 2021.gada februāra beigām apkopotie rezultāti
liecina, ka mums ir pamats lepoties ar saviem skolēniem
un pedagogiem (tālāk atspoguļoti to mācību olimpiāžu
rezultāti, kuros gūti panākumi):
l 2020.gada 26.novembrī notika attālinātā bioloģijas
valsts 43.olimpiāde, kurā piedalījās 4 skolēni no Aknīstes
vidusskolas 9.,10.klasēm. Kopā olimpiādes 2. posmā piedalījušies 2359 skolēni no visas valsts. Jēkabpils novada
izglītības pārvaldes apkopotie rezultāti - Aknīstes vidusskolas 10.klases skolēnam Sandim Sorokinam 1.vieta
Jēkabpils pilsētas un starpnovadu 10.klašu skolēnu konkurencē. Izvirzīts bioloģijas olimpiādes 3.posmam.
Paldies skolotājai Elgai Miķēnai.
l 2020.gada 10.decembrī notika attālinātās vēstures valsts 27.olimpiādes 2.posms, kurā piedalījās
4 skolēni no Aknīstes vidusskolas 9.,11.,12. klasēm.

Kopā olimpiādes 2. posmā no visas valsts piedalījušies 1742
skolēni. Jēkabpils novada izglītības pārvaldes apkopotie
rezultāti- Aknīstes vidusskolas 9.klases skolniecēm
Martai Annijai Mažeikai 1.vieta un Paulai Emīlijai
Grauziņai -atzinība Jēkabpils pilsētas un starpnovadu
9.klašu skolēnu konkurencē. Paldies skolotājai Mārītei
Pērkonei.
l 2020.gada 4.janvārī notika attālinātās latviešu
valodas un literatūras valsts 47.olimpiādes 2.posms
8.-9.klasēm, kurā piedalījās 2 skolnieces no Aknīstes
vidusskolas 9.klases. Kopā olimpiādes 2. posmā no visas valsts piedalījušies 1101 skolēns. Jēkabpils novada izglītības pārvaldes apkopotie rezultāti: Aknīstes vidusskolas
9.klases skolniecei Martai Annijai Mažeikai 3.vieta
Jēkabpils pilsētas un starpnovadu 9.klašu skolēnu konkurencē. Paldies skolotājai Sandrai Radiņai.
l 2021.gada 18.janvārī notika attālinātās Latviešu
valodas un literatūras valsts 47. olimpiādes 2.posms
10.-12.klasēm, kurā piedalījās arī 1 Aknīstes vidusskolas pārstāvis. Kopā olimpiādes 2. posmā no visas valsts
piedalījušies 1017 skolēni. Jēkabpils novada izglītības pārvaldes apkopotie rezultāti: Aknīstes vidusskolas 11.klases
skolniekam Tomam Mežaraupam- atzinība Jēkabpils
pilsētas un starpnovadu 11.klašu skolēnu konkurencē.
Paldies skolotājai Sandrai Radiņai.
l 2021.gada 29.janvārī
notika attālinātās
Matemātikas 71. valsts olimpiādes 9.-12.klasēm
2.posms, kurā piedalījās arī 2 Aknīstes vidusskolas
skolēni. Kopā olimpiādes 2. posmā no visas valsts piedalījušies 2256 skolēni no 9.līdz 12.klasēm. Jēkabpils novada izglītības pārvaldes apkopotie rezultāti: Aknīstes vidusskolas 9.klases skolniecei Paulai Emīlijai Grauziņai2.vieta Jēkabpils pilsētas un starpnovadu 9.klašu skolēnu konkurencē. Paldies skolotājai Inārai Lunģei.
l 2021.gada 2.februārī notika attālinātās Ķīmijas
valsts 62. olimpiādes 9.-12.klasēm 2.posms, kurā piedalījās arī 3 Aknīstes vidusskolas skolēni. Kopā olimpiādes 2. posmā no visas valsts piedalījušies 1738 skolēni
no 9.līdz 12.klasēm. Jēkabpils novada izglītības pārvaldes
apkopotie rezultāti: Aknīstes vidusskolas 9.klases skolniecei
Paulai Emīlijai Grauziņai- atzinība Jēkabpils pilsētas
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un starpnovadu 9.klašu skolēnu konkurencē. Paldies skolotājai Elgai Miķēnai.
l Vēl tiek apkopoti Matemātikas 71. valsts olimpiādes 5.-8.klasēm 2.posma rezultāti. Šajā olimpiādē piedalījās 6 mūsu skolas skolēni. Paldies skolotājām Inetai Plocānei un Inārai Lunģei.
Paralēli ikdienas mācību darbam, Aknīstes
vidusskolas 3. un 6.klašu skolēni tiek sagatavoti
diagnosticējošiem darbiem (DD) :
l 6.klasei latviešu valodā, matemātikā un dabaszinībās;
l 3.klasei latviešu valodā un matemātikā.
Nebūt nav tik vienkārši, kā varētu likties, jo
bērni attālināti ZOOM stundās gan gatavojās šiem
darbiem, gan arī norise ir principiāli atšķirīga,
nekā tas bija pieredzēts līdz šim.
l 6. un 3. klases skolēni veiksmīgi tika galā ar mutvārdu daļu latviešu valodas DD, kura notika tiešsaistē
. Liels paldies skolotājām A.Gasparovičai un
D.Ielejai par paveikto!
l Arī rakstu daļas 6.klasei latviešu valodā un matemātikā notika attālināti, tomēr tika uzraudzītas
ZOOM tiešsaistē un tika noteikts konkrēts laiks skolēnu izpildīto darbu elektroniskai iesniegšanai. Paldies
skolotājām A.Gasparovičai un I.Lunģei par operatīvo vērtēšanas darbu, kas arī bija jāveic elektroniski -vietnē vpis.gov.lv
l 6.klase dabaszinību DD norise organizēta vietnes uzdevumi.lv sagatavotajā saitē, pieejas dati katram skolēnam individualizēti ar parolēm un ir ierobežots laiks atbilžu iesniegšanai. Paldies skolotājai
K.Rubiķei par skolēnu sagatavošanu.
l 3.klases skolēniem rakstu daļa latviešu valodā
organizēta tā, ka konkrētajā dienā ģimene saņem skolas sagatavotu un aizlīmētu aploksni ar darba lapām,
ZOOM tiešsaistes laikā šī aploksne tiek vērta vaļā,
darba vadītājs attālināti organizē procesu un laika
kontroli. Izpildītais darbs skolēnam -nofotografētā
veidā- jāiesūta darba vērtētājam uz Eklases pastu.

l Savukārt 3.klasei matemātikas DD norise organizēta identiski kā 6.klases dabaszinības – vietnē
uzdevumi.lv -speciāli sagatavotā saitē un, ar katram
skolēnam individualizētiem pieejas datiem, limitētu laiku atbilžu iesniegšanai.
l Dažiem skolēniem, kuriem ir speciālista noteikti
atbalsta pasākumi, šie valsts pārbaudes darbi tiek
organizēts klātienē- 1:1 ar darba vadītāju, ievērojot
visus valstī noteiktos epidemioloģiskos noteikumus.
Paldies skolotājām D.Ielejai, E.Zariņai, I.Strikai un
Z.Geidānei par veikumu.
Visi 12.klašu skolēni ir elektroniski pieteikti 3
obligātajiem centralizētajiem eksāmeniem, ir
izvēlējušies vienu no svešvalodām un pedagogi
centīgi strādā, lai sagatavotu absolventus šiem
pārbaudījumiem, kuru norise paredzēta 2021.gada
maijā. Paldies skolotājām A.Gasparovičai, I.Lunģei
un I.Elksnei par ieguldīto darbu.
Savukārt
9.klases
skolēniem
paredzēti
monitoringa darbi, kas pielīdzināmi valsts
pārbaudes darbiem 2 obligāti noteiktajos mācību
priekšmetos – latviešu valoda un matemātika un
izvēles monitoringa darbi svešvalodā, Latvijas
vēsturē vai dabaszinātņu apvienotajā darbā. Par šo
darbu norisi pagaidām zināms vien prognozējamais
laiks – 2021.gada aprīlis. Uzmanīgi sekosim līdzi
aktuālitātēm no Valsts izglītības satura centra
puses un informēsim skolēnus un viņu vecākus.
Aknīstes vidusskolas administrācijas vārdā
novēlu izturību, pacietību un mierīgu prātu šajā
mums visiem neparastajā laikā. Lai mūsu katra
paša un mūsu tuvāko, mūsu novada cilvēku, mūsu
valsts iedzīvotāju veselība šobrīd ir prioritāte, kas
svarīgāka par visu pārējo! Ja būs veselība, būs arī
viss pārējais , ja nē – tad, kam mums tas pārējais?

Aknīstes vidusskolas direktores vietniece
tehnoloģiju jomā L.Mažeika

Aknīstes vidusskolas žurnālistu pulciņš
Aknīstes vidusskolā pirmo gadu darbojas žurnālistu pulciņš. Gan pulciņa vadītājai Lanai Zujevai, gan dalībniekiem
šis ir jaunums. Pirmais semestris pagāja, iepazīstot un saprotot pulciņa uzdevumus. Otrajā semestrī dalībnieki ir nonākuši līdz pat uzdevumu izpildei un publicitātei. Žurnālistu pulciņa galvenie uzdevumi ir iepazīstināt sabiedrību
un apkopot skolā notiekošo, veidot savas aktivitātes un iesaistīt tajās skolēnus. Sākumā, mācoties klātienē, aptuveni
bija skaidrs pulciņa plāns, bet, sākoties attālinātajām mā2020. gada iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkurss piesaistīja plašu dalībnieku skaitu – tika iesniegti 10 projekti. Ar pieejamo finansējumu tika atbalstīti 5 projekti, kas aktualizēja dažādas tēmas: labjūtes un savstarpējās saskarsmes nodrošināšanu vietējiem iedzīvotājiem, veselīga un aktīva
dzīvesveida aktualizēšanu. Neatņemama sastāvdaļa iedzīvotāju iniciatīvās ir teritorijas labiekārtošanai un kopienu svētkiem, arī 2020. gadā. Šādu
projektu realizēšanā būtiskākais nav
sasniegtās mērķauditorijas apjoms, bet
gan projekta aktivitāšu mērķtiecīgums,
ilgtspēja un rezonanse ar indivīdu.
2020. gada realizētie projekti, par spī-
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cībām, ir daudz grūtāk veidot dažādas aktivitātes un iesaistīt skolēnus. Šobrīd žurnālistu pulciņa komunikācija
notiek Zoom vai Google meet platformās. Tur mēs plānojam un domājam turpmākās aktivitātes, veidojam rakstus
un izbaudām pulciņa brīvo atmosfēru.
Pēdējā aktivitāte ir Valentīndienas avīzīte, kura ir aplūkojama Aknīstes vidusskolas Facebook lapā. Skolas iekšējai lietošanai tā ir pieejama arī PDF formātā, taču plašākai sabiedrības daļai-video formātā.

ti neparedzētajiem ierobežojumiem
saistībā ar vīrusa COVID -19 ierobežošanu, pārsvarā sasniedza izvirzītos
mērķus.
Iedzīvotāju grupas „Aknīstes novada sporta entuziasti” projekts „Sports
– veselīgs dzīvesveids” nodrošināja
Aknīstes novada iedzīvotājus (nešķirojot pēc vecuma un fiziskās sagatavotības) ar kvalitatīvu sporta inventāru jau esošajiem praktizētajiem
sporta veidiem novadā: badmintonam, novusam, galda tenisam.
Papildus tika iegādāts jauns aprīkojums sporta veidu dažādošanai un
iedzīvotāju iesaistīšanai: šahs, dambrete, šautriņas, galda futbols, bas-

ketbola, futbola un volejbola bumba. Iedzīvotāju iesaiste projekta aktivitātēs bija laba, tomēr epidemioloģiskās situācijas mainīgums neļāva pilnībā sasniegt projekta mērķi –
aktīvi sportot kopā. Situācijai uzlabojoties, sporta inventārs tiks izmantots pilnībā.
Aknīstes evaņģēliski luteriskās
draudzes projekts „Sakopta vide
mūsu pilsētā – baznīcas apkārtnes
sakārtošana” ļāva luteriskajai draudzei dod būtisku ieguldījumu baznīcas
saglabāšanā, kas ir vecākā saglabājusies būve Aknīstē (1865.g.). Projekta
realizācijas gaitā tika sakārtota baznīcas apkārtne: izveidoti apstādījumi, sa-

laboti pakāpieni pie ārdurvīm, nojaukts
šķūnītis, izvietota āra tualete. Projekta
realizācija sniedza ievērojamu gandarījumu vietējai kopienai un paspilgtināja
mazpilsētas koptēlu.
Biedrības „Sēlijas laivas” projekts „Zaļais pikniks ar „Sēlijas laivas”” veicināja sabiedrības izpratni un
vairoja zināšanas par dabas vērtībām,
pievēršot uzmanību svaigēšanai kā papildinošam elementam ceļā uz veselīgu dzīvesveidu. Projektā tika noorganizēts īss laivu brauciens un neliels pārgājiens ar dabas un vēstures gidiem
pa Aknīstes novadu. Paralēli aktīvās
atpūtas pasākumiem notika vides sakopšanas talkas, padarot Aknīstes novada dabas un pilsētas vidi sakoptāku. Projekta lielākais ieguvums bija vides izglītības veicināšana caur akīvu
darbību un vietējā kopienas iesaistīšanās vides sakopšanas talkās.
Iedzīvotāju grupas „Labieši” projekts „Gārsenes skolai - 180” paredzēja noorganizēt bijušo absolventu un citu interesentu salidojumu, ņemot vērā stiprās tradīcijas, ka kopš
1840. gadā savu darbību uzsāka
Gārsenes skolas, ik pēc pieciem gadiem
tika rīkoti skolas salidojumi, kas bija
kupli apmeklēti un novērtēti no absolventu puses. Par spīti tam, ka Gārsenes
skola kopš 2015. gada ir slēgta, vietējās kopienas vēlme pēc skolas vēstures
faktu, tradīciju un atmiņu nodošanu
nākamajām paaudzēm nav zudusi.
Diemžēl 2020. gadā pasākums netika
noorganizēts valstī noteikto pulcēšanās
ierobežojumu dēļ. Pasākums 2021. gadā
tiks noorganizēts, ja pulcēšanās ierobežojumi tiks atcelti.

Eiropas parlamenta vēstnieku skola Aknīstes vidusskolā
darbojas jau piekto gadu. To vada skolas direktore Aija
Voitiške.
Šogad EPVS pārstāv jauni dalībnieki, pārsvarā devīto
un desmito klašu skolēni. No 9.klases: Agita Ivanova, Agnija
Sorokina, Krista Kristiāna Grigas, Roberts Bobrovs, Jūlija
Sidorva un Marta Annija Mažeika, no 10. klases: Artis
Pauniņš un Laura Mačulāne.

Nākamo 3 mācību gadu garumā plašāk uzzināsim par
parlamentāro demokrātiju, tās būtību.
Aknīstes vidusskolas EP vēstnieki šogad ir piedalījušies
atklāšanas pasākumā, kas notika 2020.gada 23.septembrī.
Esam klausījušies un diskutējuši tiešsaistes lekcijās, kurās runājam ar sabiedrībā zināmām personām par parlamentārās demokrātijas nozīmi viņu jomās, esam bijuši daļa
no skolas parlamenta rīkotās zibakcijas “Radi
Ziemassvētkus”, veidojuši tiešsaistes aptauju skolas biedriem, lai uzzinātu viņu zināšanas par parlamentāro demokrātiju. Aptaujas rezultātus apkopojām ar statistikas
metodēm un vizualizējām diagrammās. Savu darbību atspoguļojam
EPVS Facebook lapā https://www.facebook.com/groups/1167844399995155 un EPVS OneDrive
„mākonī” , ikmēneša aktivitātes atspoguļojam EPVS tiešsaistes dienasgrāmatā .
Esam piedalījušies 23.11.2020. ZOOM sarunā ar Aknīstes
novada domes deputātiem, kur mums bija iespēja uzdot visus interesējošos jautājumus gan par viņu darbu, gan saistībām ar Eiropas Parlamentu.
Mūsu tuvākie mērķi ir turpināt piedalīties tiešsaistes
lekcijās, iegūt jaunas zināšanas par parlamentāro demokrātiju un veicināt skolēnos interesi par to.
EPVS Aknīstes vidusskolas dalībniece
M.A.Mažeika, 9.klase
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Ir labi noliekties
pār mazu
gultas vietu,
Kur lielās dzīves
sākums klusi dus...
Dzimis 1 bērniņš

Kristiāns

Sveicam vecākus!

Vaicās zeme - kā tas var būt,
Ka tavus soļus vairs nesajūt.
Un dziestošā pavarda liesma
Vaicās: māmuļ, kur tava dziesma?
Silvija Esam kopā ar tavu
ģimeni skumjajā brīdī,
pavadot Viļņa māmuļu
Ainu Āboliņu mūžības ceļā.
Tautas tradīciju kopa “Čukurs”
Uz spārniem dzērves nes
jau pavasari,
Un piesaulē jau
sniegpulksteņi zied.
Un ir tik skumji, ir tik ļoti skumji,
Kad tieši tagad tev bij jāaiziet.
(J. Ziemeļnieks)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Zitai Goldbergai
no tēva atvadoties.
Biedrība “ Kaimiņi 3”
Nu, māmulīt, kā plecu lakats
Tavs mūžs ir beidzot noadīts,
Guļ melnā krāsa zaļai pāri,
Un pavediens uz smiltīm stīdz.
(K. Apškrūma)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
un skumju brīdī esam kopā ar
Genādiju Čeku, māmuļu
izvadot pēdējā gaitā.
Mednieku kolektīvs “Aknīste”
Pierimst soļi, klusē doma,
Neskan mīļās mātes balss.
Tikai klusa sāpe sirdī
Ilgi vēl pēc viņas sauks.
(E. Zālīte)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Svetlanai Grigas ar ģimeni,
māmiņu mūžībā pavadot.
Aknīstes vidusskolas klasesbiedri.

Man palikuši tavi vārdi,
Man palikusi tava sirds,
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis mirdz.
(M.Jansone)
Pieminēsim Aknīstes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
Mūžībā aizgājušos:
Aļeiņikova Zoja
Beļavskis Edgars
Goreļika Ņina
Krivjonoks Sergejs
Krūmiņa Vēsma Lidija
Matvejevs Fjodors
Rutkovskis Voldemārs
Vitkovska Anna
Zaičenkovs Tarasijs

01.04.1952
03.03.1951
26.10.1932
08.11.1978
12.02.1932
05.02.1952
03.11.1941
01.07.1930
03.03.1942

17.02.2021
17.02.2021
29.01.2021
13.02.2021
10.02.2021
07.02.2021
03.02.2021
23.02.2021
10.02.2021

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!
Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa

Aknîstes novada domes izdevums
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