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Apstiprināt vienas personas uzturēšanās izdevumus ilg-
stošas sociālās aprūpes iestādē SIA „Aknīstes VSAC” ar
2019.gada 1.janvāri – 605,00 EUR mēnesī.

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības saistošos no-
teikumus Nr.3/2019 „Aknīstes novada pašvaldības pa-
matbudžeta plāns 2019.gadam”. 

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības saistošos no-
teikumus Nr.4/2019 „Aknīstes novada pašvaldības speciālā
budžeta plāns 2019.gadam”. 

Piedalīties valsts Zivju fonda izsludinātajā projektu ie-
sniegumu konkursā finansējuma piesaistei pašvaldības
ūdenstilpņu zinātniskajai izpētei un aprīkojuma iegādei ziv-
ju resursu aizsardzības pasākumu veikšanai.

Atļaut 1 personai atsavināt Aknīstes novada pašvaldī-
bai piederošu nekustamo īpašumu (dzīvokli) Augšzemes iela
24-3, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr.56059000045,
ar kopējo platību 32,3 m2,  323/2079 kopīpašuma domā-
jamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, piecām būvēm un ze-
mes. Atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena ir
1125,64 EUR. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir
pārdošana par brīvu cenu.

Atsavināt nekustamo īpašumu, kadastra Nr. 56050010205
-  nedzīvojamo ēku (kadastra apzīmējums 56050010205001)
un zemesgabalu  3165,0 m2 platībā, kas atrodas
Strādnieku iela 2, Aknīstē, Aknīstes novadā.  Noteikt, ka
atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena  ir 3121,00
EUR. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pārdo-
šana izsolē. Apstiprināt Aknīstes novada domes izsoles no-
teikumus Nr.2/2019 „Par Aknīstes novada pašvaldības ne-
kustamā īpašuma Strādnieku ielā 2, Aknīstē, Aknīstes no-
vadā, atsavināšanu”.

Palielināt iestādes “Aknīstes vidusskola” amatu sarak-
stā amata vienības “skolu māsa” amata algu - 714,00 EUR
par 1 slodzi.

Uzsākt Aknīstes novada teritorijas plānojuma 2018.-
2030.gadam izstrādi.

Pagarināt zemes nomas līgumu 1 personai par pašval-
dības zemes gabala 0,3 ha platībā,  kadastra apzīmējums
56620030348, zemes gabala 1,6 ha platībā, kadastra ap-
zīmējums 56620030347, zemes gabala 0,62 ha platībā, ka-

dastra apzīmējums 56620030285, zemes gabala 0,5 ha pla-
tībā, kadastra apzīmējums 56620030047, un zemes ga-
bala 0,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 56620030286,
nomu.

Pagarināt zemes nomas līgumu 1 personai par pašval-
dības zemes gabala 2,0 ha platībā,  kadastra apzīmējums
56620030096, nomu.

Iznomāt z/s /nosaukums, reģ.Nr./, pašvaldības zemes
gabalu 2,0 ha  platībā, kadastra  apzīmējums 56620050065.

Iznomāt 1 personai daļu no pašvaldības zemes gabala
0,046 ha platībā, kadastra apzīmējums 56440040263.

Iznomāt 1 personai pašvaldībai piekrītošo zemes gaba-
lu 12,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 56250020059, un
zemes gabalu 1,3 ha platībā, kadastra apzīmējums
56250010082.

Nodot apsaimniekošanā dzīvojamo māju Saltupes ielā
22, Aknīstē, Aknīstes novadā, personai.

Izslēgt 1 personu no reģistra Nr.1 “Pašvaldībai piederošu
dzīvojamo telpu izīrēšana”.

Piešķirt 1 personai dzīvojamo platību Augšzemes ielā 7
– 6, Aknīstē, Aknīstes novadā, uz laiku.

Piešķirt 1 personai dzīvokli Radžupes ielā 4 – 2, Aknīstē,
Aknīstes novadā, īres līgumu slēdzot uz 3 mēnešiem.

Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokli
Augšzemes ielā 28-5, Aknīstē, kas  noslēgts ar 1 personu,
uz 1 (vienu) gadu.

Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokli
“Spodras” – 10, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā,
kas  noslēgts ar 1 personu, uz laiku līdz 31.03.2019.

Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu par Augšzemes
ielā 4 – 1, Aknīstē, Aknīstes novadā, kas  noslēgts ar 1 per-
sonu, uz 1 (vienu) gadu.

Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu par Augšzemes
ielā 28 – 3, Aknīstē, Aknīstes novadā, kas  noslēgts ar 1
personu, uz 1 (vienu) gadu.

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

Kancelejas vad.I.Buiķe

Aknīstes novada domes sēdes 
27.02.2019. lēmumi

Aknīstes novada domes 
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 2/2019

„Par Aknīstes novada pašvaldības
nekustamā īpašuma Strādnieku ielā 2,

Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanu”

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

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

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

7, Aknīste, Aknīstes novads.
3. Izsoles laiks: 2019.gada 9.aprīlī plkst. 10:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas

atsavināšanas komisija.
5. Izsoles objekts ir pašvaldības nekustamais īpašums

Strādnieku ielā 2, Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56050010205 - nedzīvojamā ēka (kadastra apzīmējums
56050010205001)  un zemesgabals  3165,0 m2 platībā.  

6. Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena irEUR 3121,00
(trīs tūkstoši viens simts divdesmit viens euro 00 centi)

7. Nekustamā īpašuma objekta izsoli sāk ar nekustamā
īpašuma Strādnieku ielā 2, Aknīstē, Aknīstes novadā, iz-
soles objekta noteikto nosacīto cenu.

8. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apska-
tīt izsoles objektu dabā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00,
piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš sazinoties ar kon-
taktpersonu pa tālruni 25436558.

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

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

pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, laik-
rakstā „Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada pašvaldī-
bas interneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā ter-
miņā, iepriekš samaksājot drošības naudu 10 % apmērā
no izsolāmā nekustamā īpašuma objekta nosacītās cenas
un reģistrācijas nodevu EUR 14,23 (četrpadsmit euro 23
centi). Drošības nauda un reģistrācijas nodeva uzskatāma
par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iz-
soles noteikumos norādītajā bankas kontā.
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12. Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies viens
pretendents, nekustamais īpašums tiks pārdots vienīga-
jam pretendentam, ja viņš pārsolīs izsoles objekta nosacī-
to cenu.

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

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

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

16. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalī-
ties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada pašvaldībā līdz
2019.gada 5.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 pie-
dalītos izsolē, nekustamā īpašuma pirkšanai jāiesniedz
Aknīstes novada pašvaldībā šādi dokumenti: 

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

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

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

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

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

– apliecināta spēkā esošu statūtu (līguma) kopija vai iz-
raksts par pārvaldes institūciju amatpersonu kompeten-
ces apjomu; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrā-
cijas numuru. 

24. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo
īpašumu. Uzziņas pa tālr. 25436558. 

25. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sāku-

mam izpaust jebkādas ziņas par reģistrētajiem izsoles da-
lībniekiem. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

43. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome
nākamajā domes sēdē pēc tam, kad saņemts bankas do-
kuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto ne-
kustamo īpašumu. 

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

piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolī-
to cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko
cenu.

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

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

47. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles no-
teikumiem un saņemt sīkāku informāciju par atsavināmo
nekustamo īpašumu Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas
ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2019.gada 4.marta līdz
2019.gada 5.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: 25436558. 

48. Izsole notiks 2019.gada 9.aprīlī plkst. 10:00, Aknīstes
novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes
novadā, LV-5208.

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Nr. IeN 1/2019

APSTIPRINĀTS
ar Aknīstes novada domes
23.01.2019. lēmumu Nr.13 

(prot.Nr.1, 13.#)

Aknīstes novada pašvaldības
projektu konkursa 

NOLIKUMS

Izdots saskaņā ar likuma 
“Par pašvaldībām” 14.panta otrās da-

ļas 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.

1.2. Nolikums nosaka kārtību, kādā
Aknīstes novada pašvaldība piešķir fi-
nansējumu projektiem.

1.3. Līdzekļus projektiem piešķir kon-
kursa kārtībā. 

1.4. Konkursā var piedalīties:
1.4.1. biedrības, nodibinājumi, reliģiskās

organizācijas, kuru juridiskā adrese un fak-
tiskā darbība atrodas Aknīstes novadā;

1.4.2. citu biedrību un nodibinājumu te-
ritoriālās struktūrvienības, kas darbojas
Aknīstes novadā;

1.4.3. fizisku personu neformālas grupas,
kurās apvienojušies no 3 līdz 10 vietējie ie-



5

dzīvotāji, no kuriem vismaz viens ir sasniedzis 18 gadu ve-
cumu ( 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 nepiecieša-
mais finansējums pārsniedz EUR 500,00. 

1.8. Projektu konkursam kopējais paredzētais finansē-
jums ir EUR 2500,00.

1.9. Paziņojumu par konkursu publicē mājas lapā in-
terneta 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 kva-
litātes uzlabošanos.

2.2. Veicināt sadarbību starp pašvaldību, iedzīvotāju ini-
ciatīvu 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 rī-
košanai 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 pa-

sākumi.
3.2. Konkursā var tikt atbalstīti sabiedriska labuma pro-

jekti jomās, kas ir svarīgas un aktuālas vietējai sabiedrī-
bai vai kādai tās daļai. Īstenotā projekta rezultāts nedrīkst
konfliktēt ar citas iedzīvotāju daļas interesēm.

3.3. Priekšroka tiks dota projektiem, kas sekmēs dzīves kva-
litātes uzlabošanos pēc iespējas plašākai sabiedrības daļai.

4. PROJEKTA ĪSTENOŠANAS NOSACĪJUMI

4.1. Projektā paredzētās aktivitātes vai darbības jāīsteno
līdz kārtējā kalendārā gada 30.novembrim.

4.2. dPiešķirtais finansējums nevar tikt izmantots kā līdz-
finansējums citu projektu realizācijai.

4.3. Viens pretendents viena projektu konkursa ietva-
ros var iesniegt vienu pieteikumu.

4.4. Iesniegtais projekts var būt iepriekš atbalstītā pro-
jekta turpinājums.

4.5. Projekta attiecināmās izmaksas ir izmaksas, kas ne-
pieciešamas, lai sasniegtu projekta mērķi, kas atbilst no-
likuma 3.1. punktā noteiktajām prioritātēm, un ir tieši sa-
istītas 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 al-

gas, 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 iz-

maksas;

4.7.6. vietējo un ārvalstu braucienu izmaksas;
4.7.7. pabalsti, prēmijas, naudas balvas un citi līdzīgi mak-

sājumi;
4.7.8. nevalstisko organizāciju pamatdarbības nodroši-

nāšanas, administrācijas un darbinieku atalgojuma iz-
maksas, maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem u.c.;

4.7.9. politisku, reliģisku vai militāru pasākumu rīko-
šanas izmaksas.

4.8. Samaksa par padarīto darbu attiecināma un pie-
ļaujama tikai izņēmuma gadījumos, kad projektu nav ie-
spējams 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. vprojekta 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 līdz-
finansējumu un cita informācija, kuru iesniedzējs uzska-
ta 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, sanumu-

rētam un parakstītam. 

6. PROJEKTA PIETEIKUMA IESNIEGŠANA

6.1. Projekta pieteikuma veidlapa un pielikumi ir pie-
ejami pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv – sadaļā
Projekti/Projektu konkursi.

6.2. Projekta pieteikums jāiesniedz konkursa noteikta-
jā termiņā. 

6.3. Projekta pieteikumu personīgi vai ar pasta sūtīju-
mu iesniedz Aknīstes novada pašvaldībā – Skolas ielā 7,
Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208 1.kabinetā.

6.4. Projekta pieteikumu iesniedzot elektroniski, kas sa-
gatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronis-
ko dokumentu noformēšanu – ar drošu elektronisko parakstu
- nosūta uz Aknīstes novada pašvaldības elektronisko pa-
sta adresi – akniste@akniste.lv ar norādi Pašvaldības pro-
jektu konkursam ne vēlāk kā līdz konkursa noteiktā ter-
miņa 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 kritēri-
jiem, 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 izvei-
dota 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 sum-
mas (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 pie-
teikumā norādīto tālruņa numuru vai elektronisko pastu.

7.7. Pašvaldība ar pretendentu vai tā pilnvaroto pārstāvi
slēdz līgumu par finansējuma piešķiršanu atbalstītā pro-
jekta 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.no-
vembrim (8.pielikums).

8.2. Atskaites saturs:
8.2.1. atskaites veidlapa;
8.2.2. pievienotie grāmatvedības dokumenti – oriģinā-

lu kopijas (rēķini, čeki, pavadzīmes, kvītis, līgumi, pie-
ņemšanas – nodošanas akti u.c. dokumenti);

8.2.3. pievienotie pielikumi – ko projekta iesniedzējs uz-
skata 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 pa-
matotību, pašvaldība lems par termiņa pagarināšanu. Ja
izvērtējot iesniegumu un tā pamatojumu, pašvaldība lemj
nepagarināt projekta īstenošanas termiņu, finansējuma sa-
ņēmējam jāveic saņemtā finansējuma 100% atmaksa.

Domes priekšsēdētāja Vija Dzene
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1.pielikums 
PROJEKTA PIETEIKUMA VEIDLAPA 

Akn stes novada pašvald bas 20____. gada projektu konkursam 

1.Projekta nosaukums  

2.Projekta iesniedz js 

Pretendenta (organiz cijas vai 
neform l s grupas) nosaukums  

Adrese (pasta)  

T lrunis, fakss  

E-pasts   

Re istr cijas Nr.  

Bankas nosaukums, bankas kods  

Bankas nor inu konts  

Vad t ja v rds, uzv rds  

3.Projekta vad t js (kontaktpersona) 

V rds, uzv rds  

Ie emamais amats (ja attiecin ms)  

Adrese   

T lrunis, fakss  

E - pasts  

4.Pretendenta statuss (atz m t ar X vienu) 

Biedr ba  

Nodibin jums   

Reli iska organiz cija  

Neform la grupa  

5.Projekta stenošanas vieta  

6.Projektam atbilstoš  m r u priorit te (atz m t ar X vienu jomu) 
vides labiek rtošana un sak rtošana  
vesel ga dz vesveida un drošas vides veicin šana  
sabiedriski kult ras, labdar bas vai izgl tojoši pas kumi  

 
2.pielikums 

PROJEKTA T ME 
Akn stes novada pašvald bas 20____. gada projektu konkursam  

(Nav oblig ti j aizpilda visas paraug  dot s t mes poz cijas, bet gan tikai t s, kas attiecas uz 
projekta izmaks m. Ai u skaitu var papildin t p c vajadz bas.) 

Projekta nosaukums  

Nr.p.k. Izdevuma poz cija 
Pašu vai cits 
finans jums, 

EUR 

Piepras tais 
finans jums, 

EUR 

Kop j s 
izmaksas, 

EUR 

1. 
Materi lu izmaksas 

(kr sas, audumi, 
b vmateri li u.c.) 

   

1.1.     
1.2.     

2. Apr kojuma ieg des 
izmaksas    

2.1.     
2.2.     

3. 
Pakalpojumu izmaksas 

(ja pieteic js darbu 
nevar veikt pats) 

   

3.1.     
3.2.     

Kop :    
/V rds, uzv rds/

/Paraksts/
 
 

3.pielikums 
Akn stes novada pašvald bas 20____. gada projektu konkursa 

projekta pieteic ja grupas dal bnieku saraksts 
(ja tiek veidota neform la iedz vot ju grupa) 

Projekta nosaukums  
Nr.p.k. V rds, uzv rds Adrese  T lrunis  Paraksts  

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     

7.Projekta kopsavilkums ( si raksturojiet projekta risin mo probl mu (situ cijas apraksts, 
projekta nepieciešam bas pamatojums, iesp jam s sekas, ja projekts netiktu stenots), k  ar  
nor diet sasniedzamo m r i,galvenos pas kumus, m r auditoriju un rezult tus.) 

 

8.Projekta m r is (Nor diet, ko v laties sasniegt, realiz jot šo projektu.) 

 

 

9.Projekta aktivit tes / pas kumi  

Nr.p.k. Aktivit tes nosaukums Aktivit tes apraksts 

1.   

2.   

Utt.   
 

10.Projekta rezult ti un ieguvumi : 

Skaitliskie r d t ji 

Rezult ts skaitlisk  izteiksm  
Nr.p.k. Aktivit tes 

nosaukums Rezult ts 
skaits m rvien ba 

1.     

Utt.     
Kvalitat vie r d t ji (ieguvumi) (aprakstiet, ko no š  projekta ieg s projekta m r auditorija, 
novada iedz vot ji, kas p c š  projekta stenošanas main sies?) 
 
11.Projekta stenošanas periods 
Projekta s kums: (diena, m nesis, gads)  
Projekta nosl gums: (diena, m nesis, gads)  
12.Piepras t  summa, EUR  
13.Projekta iesniedz js 
Apliecinu, ka visa iesniegt  inform cija ir patiesa un nav sagroz ta 
V rds, uzv rds  
Paraksts   
Datums   
14.Pielikumi (aizpilda p c vajadz bas) 
1. 
2. 
3. 
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4.pielikums 
ADMINISTRAT VIE V RT ŠANAS KRIT RIJI* 

Akn stes novada pašvald bas projektu konkursam  

Nr.p.k. Krit rijs  J  N  
1. Iesniedz js ir nolikumam atbilstošs (biedr ba, nodibin jums, 

reli iska organiz cija vai neform la grupa) 
  

2. Projekta pieteikums aizpild ts piln b , latviešu valod , 
datorrakst  

  

3. Pievienoti visi projekta pieteikuma veidlap  nor d tie 
pielikumi 

  

4. Projekta pieteikums iesniegts noteiktaj  termi    
5. Projekta pieteikums noform ts atbilstoši nolikumam 

(Projekta pieteikumam j b t caurš tam, sanumur tam un 
parakst tam) 

  

*Ja tiek konstat ta viena neatbilst ba administrat v s v rt šanas krit rijos, tad projekta 
pieteikums netiek t l k izv rt ts 

 
5.pielikums 

KVALITAT VIE V RT ŠANAS KRIT RIJI 
Akn stes novada pašvald bas projektu konkursam  

Nr. 
p.k. Krit rijs Punktu 

skaits V rt juma paskaidrojums 

1. 
Projekta m r is atbilst vienam 

no projektu konkursa 
izvirz tajiem m r iem 

0-1 Projekta m r is atbilst – 1 p. 
Projekta m r is neatbilst – 0 p. 

2. Projekta aktualit te, t  
sabiedrisk  noz me 0-2 

Ir aprakst ta probl mas b t ba, t  
pamatota ar esoš s situ cijas 

aprakstu un ir aprakst tas sekas, 
ja probl mu nerisin s – 2p. 

Probl mas b t ba ir aprakst ta 
da ji, t  nav pamatota ar esošo 

situ ciju, sekas, ja probl mu 
nerisin s, ir aprakst tas da ji – 

1p. 
Probl mas b t ba un sekas, ja to 
nerisin s, ir aprakst tas nepiln gi, 

nav pamatotas – 0 p. 

3. 
Projekt  paredz t s aktivit tes 

nodrošina projekta m r a 
sasniegšanu 

0-2 

Projekt  paredz t s aktivit tes ir 
formul tas prec zi, t s ir 

nepieciešamas projekta m r a 
sasniegšanai – 2 p. 

Projekt  paredz t s aktivit tes ir 
formul tas da ji, ta u tie veicina 
projekta m r a sasniegšanu – 1p. 

Projekt  paredz t s aktivit tes 
nav formul tas vai ar  t s 
neveicina  projekta m r a 

sasniegšanu – 0 p. 

4. Projekta aktivit šu novit te un 
ori inalit te 0-3 

Projekt  paredz t s aktivit tes 
iepriekš nav stenotas novada 

teritorij  – 3 p. 
Projekt  paredz t s aktivit tes 
iepriekš nav stenotas k d  no 
pagastiem (Asares, G rsenes, 

Akn stes pagasti) – 2 p. 
Projekt  paredz taj m 

aktivit t m l dz gas aktivit tes 
iepriekš ir stenotas, bet ir 

pamatota nepieciešam ba t s 
atk rtot – 1 p. 

Projekta pieteikuma veidlapa 
neatspogu o projekta idejas un 

aktivit šu aprakstu – 0 p. 

5. 

Projekts aptvers p c iesp jas 
plaš ku iedz vot ju loku, b s 

br vi pieejams jebkuram 
iedz vot jam 

0-2 

Projekta rezult ts aptvers visa 
novada iedz vot ju intereses –  

2 p. 
Projekta rezult ts aptvers k da no 

pagasta iedz vot ju intereses –  
1 p. 

Projekta rezult ts neaptvers ne 
novada, ne pagastu iedz vot ju 

intereses – 0 p. 

6. Projekta t mes p rskat m ba 0-1 
Projekta t me ir p rskat ma – 1p. 
Projekta t me nav p rskat ma – 

0 p. 

7. Projekta laika grafiks ir re li 
izpild ms 0-2 

Projekta laika grafiks ir re li 
izpild ms – 2 p. 

Projekta laika grafiks ir da ji 
izpild ms (rada bažas par izpildi) 

– 1 p. 
Projekta laika grafiks nav 

izpild ms – 0 p. 

8. Projekta rezult tu noz m gums 
m r a grup m 0-2 

Rezult ti skaidri atspogu o m r a 
grupas ieguvumus, dz ves 

kvalit tes uzlabošanos – 2 p. 
Rezult ti da ji atspogu o m r a 

grupas ieguvumus, dz ves 
kvalit tes uzlabošanos – 1 p. 
Rezult ti neatspogu o m r a 

grupas ieguvumus, dz ves 
kvalit tes uzlabošanos – 0 p. 

9. 
Projekta dal bnieku 

iesaist šan s un l dzdal ba 
projekta realiz cij  

1-3 

Projekta dal bnieku iesaist šan s 
projekta realiz cij  nodrošin ta 

piln b  – 3 p. 
Projekta dal bnieku iesaist šan s 
projekta realiz cij  nodrošin ta 

da ji – 2 p. 
Projekta pieteikuma veidlapa 

neatspogu o projekta dal bnieku 
iesaist šanos projekta realiz cij  

– 1 p. 

Maksim lais punktu skaits kop : 18 

Vien da punktu skaita gad jum , tiek piem rots papildus krit rijs. Ieg stamais papildpunktu 
skaits – 2 punkti. 

Papildu finans juma piesaiste 2 

Projekta stenošanai piesaist ts 
papildus finans jums – 2 p. 
Projekta stenošanai netiek 

piesaist ts papildus finans jums – 
1 p. 

 
 

6.pielikums 
Akn stes novada pašvald bas projektu konkursa 20____. gada 

V RT ŠANAS TABULA 

Projekta nosaukums  

Projekta iesniedz js  

 
Administrat vie v rt šanas krit riji 

Krit rijs  J  N  Piez mes  
Iesniedz js ir nolikumam atbilstošs (biedr ba, 

nodibin jums, reli iska organiz cija vai neform la 
grupa) 

   

Projekta pieteikums aizpild ts piln b , latviešu valod , 
datorrakst     

Pievienoti visi projekta pieteikuma veidlap  nor d tie 
pielikumi    

Projekta pieteikums iesniegts noteiktaj  termi     
Projekta pieteikums noform ts atbilstoši nolikumam 

(Projekta pieteikumam j b t caurš tam, sanumur tam 
un parakst tam) 

   

 

Kvalitat vie v rt šanas krit riji 

Krit rijs Punkti  Piez mes 
Projekta m r is atbilst vienam no projektu konkursa izvirz tajiem 

m r iem   

Projekta aktualit te, t  sabiedrisk  noz me   

Projekt  paredz t s aktivit tes nodrošina projekta m r a 
sasniegšanu   

Projekta aktivit šu novit te un ori inalit te   

Projekts aptvers p c iesp jas plaš ku iedz vot ju loku, b s br vi 
pieejams jebkuram iedz vot jam   

Projekta laika grafiks ir re li izpild ms   

Projekta rezult tu noz m gums m r a grup m   

Projekta dal bnieku iesaist šan s un l dzdal ba projekta realiz cij    

Punktu skaits:  

Papildus krit rijs (aizpilda ja nepieciešams) 

Papildu finans juma piesaiste   

Punktu skaits kop :  

 

V rt t js 

V rds, uzv rds  

Paraksts   

Datums   

7.pielikums

PROJEKTA FINANSĒŠANAS LĪGUMS
Nr.___________

Aknīstē 20__.gada __________________

Aknīstes novada pašvaldība, reģistrācijas
Nr.90000026441, juridiskā adrese Skolas iela 7, Aknīste,
Aknīstes novads, (turpmāk - Pašvaldība) priekšsēdētājas
Vijas Dzenes personā, kura darbojas uz Nolikuma pamata,
no vienas puses,

_____________________________________________________
(turpmāk - Finansējuma saņēmējs), kura vārdā darbojas

atbildīgā persona ____________________, personas kods, ad-
rese __________________________________________, no ot-
ras puses, saskaņā ar Aknīstes novada pašvaldības pro-
jektu konkursa nolikumu (turpmāk – Nolikums), noslēdz
šo līgumu un vienojas par sekojošo:

1. Pašvaldība, pamatojoties uz Projektu vērtēšanas ko-
misijas lēmumu,  apņemas izmaksāt Finansējuma saņē-



mējam piešķirto naudas summu EUR ________
(________________ euro), kas nav jāatmaksā Pašvaldībai,
ja tiek izpildītas visas šajā līgumā noteiktās saistības.

2.  Šī f inansējuma mērķis ir projekta
_______________________ (turpmāk – Projekts) realizā-
cija.

3. Projekta īstenošanas termiņi:
3.1. __________________________  (Projekta īstenoša-

nas sākuma datums);
3.2. __________________________  (Projekta īstenoša-

nas beigu datums).
4. Pašvaldība apņemas līgumā noteikto naudas sum-

mu ieskaitīt Finansējuma saņēmēja norādītajā bankas
kontā ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no šī lī-
guma parakstīšanas dienas.

5. Finansējuma saņēmējs apņemas:
5.1. īstenot Projektu saskaņā ar Pašvaldībai iesnieg-

to  Projekta pieteikumu;
5.2. izlietot piešķirto finansējumu tikai Projekta īs-

tenošanai un pēc apstiprinātās projekta tāmes;
5.3. realizēt Projektu atbilstoši šī līguma 3.punktā no-

teiktajam termiņam;
5.4. īstenot Projektu atbilstoši  projekta tāmē pare-

dzētajam finansējuma izlietojumam; pieļaujamas 10% iz-
maiņas starp apstiprinātās projekta tāmes izdevumu po-
zīcijām, nepalielinot kopējo izdevumu summu; 

5.5. 10 (desmit) dienu laikā pēc Projekta īstenošanas
beigu termiņa iesniegt Aknīstes novada pašvaldībā fi-
nansiālo un saturisko atskaiti;

5.6. atmaksāt Pašvaldībai saņemto finansējumu, ja
Projekts netiek īstenots vai īstenots tikai daļēji;

5.7. iekļaut norādi par Pašvaldības atbalstu konkrē-
tajam Projektam visos ar Projektu saistītos paziņojumos
un reklāmās gan masu medijos, gan publiskajās runās,
gan drukātajos, pašrocīgi gatavotajos materiālos, kā arī
visa veida iespieddarbos - grāmatās, periodikas izdevu-
mos, bukletos, utt., jābūt norādei - „Projekts īstenots ar
Aknīstes novada pašvaldības finansējumu” - un jāiekļauj
Aknīstes novada pašvaldības logo; 

6. Visi līguma grozījumi un papildinājumi ir saistoši
abām pusēm, ja sastādīti rakstveidā un ir pušu parak-
stīti.

7. Visas domstarpības puses risina savstarpējā pārrunu
ceļā, bet nesaskaņu gadījumā LR normatīvajos aktos no-
teiktā kārtībā.

8. Līgums sastādīts uz 2 (divām) lapām 2 (divos) ek-
semplāros - katrs ar vienādu juridisko spēku, pa vienam
eksemplāram katrai pusei. 

9. Pušu rekvizīti
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Pašvald ba Finans juma sa m js 

Akn stes novada pašvald ba 

Biedr bas, nodibin juma, reli isk s 
organiz cijas vai iedz vot ju neform l
grupas atbild g s personas  
v rds, uzv rds: 
_______________________ 

Adrese: Skolas iela 7, Akn ste, Akn stes 
novads, LV – 5208 

Adrese: 
 

Re .Nr.: 90000026441 Re . numurs vai personas kods: 
 Banka: 
 Konta numurs: 
 Kods: 

Vija Dzene     (_____________________) 
                                               z.v. 

_______________    
(__________________) 
(v rds, uzv rds)                                (paraksts)     z.v. 

Pielikumi: 
1. Projekta t me, uz ____ .lpp 

8.pielikums 
ATSKAITE PAR 20____.GADA  

Akn stes novada pašvald bas projektu konkursa 
PROJEKTA _______________________________ STENOŠANU 

Saturisk  atskaite 
Finans juma sa m js:  
Nosaukums  
Re istr cijas numurs/personas kods  
Adrese  
T lrunis, e-pasta adrese  
L guma par l dzek u pieš iršanu: 
Numurs  
Datums  
Pieš irt  finans juma summa EUR:  
Atskaites iesniegšanas datums  
Projekta stenošana ( si aprakst t projekta gaitu, kas paveikts un k di ieguvumi g ti, stenojot 
projektu. Vai projekts stenots t , k  s kotn ji pl nots?) 

 

Projekta rezult ti un ieguvumi : 

Skaitliskie r d t ji 
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No 2019.gada 23.aprīļa līdz 2019.gada 23.maijam no-
risināsies projektu pieteikumu pieņemšana Lauku atbal-
sta dienesta (LAD) izsludinātajā astotās kārtas apakšpa-
sākumā „Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem, lai
mazinātu epizootiju un epifitotiju iespējamās sekas“
cūkkopības un putnkopības nozarei. Kopējais publiskais fi-
nansējums ir 1,13 milj. eiro apmērā.

Uz atbalstu astotajā kārtā var pretendēt tikai tirgum pa-
redzētās primārās lauksaimniecības produkcijas ražotāji
cūkkopības un putnkopības nozarē, kuriem ar normatīvajiem
aktiem ir uzlikta prasība ieviest biodrošības pasākumu plā-
nu. Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir
viens gads no lēmuma par projekta iesnieguma apstipri-
nāšanu spēkā stāšanās dienas.

Projekta iesnieguma veidlapa pieejama mājaslapā
www.lad.gov.lv sadaļā Atbalsta veidi/Projekti un investī-
cijas.

Projekta iesniegumi jāiesniedz, ievērojot Elektronisko do-
kumentu likumu vai personīgi LAD reģionālajās lauk-
saimniecības pārvaldēs, vai Zemkopības ministrijas
Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Republikas laukumā
2, 2.stāva foajē. Tālrunis klientiem 67095000.

Pasākums tiek īstenots Eiropas Savienības Eiropas

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku
attīstības programmas (LAP) pasākuma “Dabas katastrofās
un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ra-
žošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktis-
ko pasākumu ieviešana“ ietvaros. 

Lauku attīstības konsultante
Irēna Butkus

Atbalsts cūkkopības un putnkopības
nozarei

INFORMĀCIJA PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻIEM
Rīgā, 28.02.2019.

2018. gada ienākumu deklarāciju
iesniegšana, lai saņemtu nodokļa

pārmaksu, ilgs līdz pat 
2022. gada 16. jūnijam

Iedzīvotāji, kuriem gada ienākumu deklarācijas
iesniegšana nav obligāta, deklarāciju par pagājušo
gadu var iesniegt jebkurā laikā līdz pat 2022. gada
16. jūnijam, sākot ar šī gada 1. martu. Taču gadīju-
mos, kad saistībā  ar  progresīvās nodokļa likmes  vai
diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanu ra-
dusies nodokļa starpība, kas jāpiemaksā valsts bu-
džetā, deklarācija jāiesniedz obligāti līdz šī gada 3. jū-
nijam. Savukārt, ja kopējie gada ienākumi pārsniedz
55 000 euro, – līdz 1. jūlijam.

Tāpat kā līdz šim, arī šogad daļai iedzīvotāju gada ie-
nākumu deklarācija ir jāsniedz obligāti un daļa to var da-
rīt brīvprātīgi. VID aicina ikvienu nodokļu maksātāju ie-
sniegt deklarāciju elektroniski, izmantojot VID elektroniskās
deklarēšanas sistēmu (EDS), jo tas ir daudz ērtāk, ātrāk
un vienkāršāk! 

Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana brīv-
prātīgi

Ja no algota darba ienākumiem ir maksāts iedzīvotāju
ienākuma nodoklis (IIN), tad gada ienākumu deklarāciju
var iesniegt brīvprātīgi, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto
iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevu-
miem1, kā arī gadījumā, ja  ir izveidojusies nodokļa pār-
maksa saistībā ar gada diferencētā neapliekamā minimuma
un progresīvās nodokļa likmes piemērošanu. Deklarāciju
var iesniegt arī, ja gada laikā nav bijuši piemēroti nodok-
ļu atvieglojumi, piemēram, par apgādībā esošām personām.
Brīvprātīgi gada ienākumu deklarāciju var iesniegt trīs gadu
laikā. Tātad šogad to var iesniegt ne tikai par 2018. gadu,
bet arī par 2016. un 2017. gadu, bet līdz 2019. gada 17. jū-
nijam – vēl arī par 2015. gadu. 

Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana obligāti 
Kopš 2018. gada progresīvās iedzīvotāju ienākuma no-

dokļa likmes un diferencētā neapliekamā minimuma lie-
lums ir atkarīgs no kopējiem gada laikā gūtajiem ienāku-
miem, tātad – ne tikai algas. Gadījumos, kad gada laikā
gūtie ienākumi ir svārstīgi, var veidoties gan nodokļa pie-
maksa, gan nodokļa pārmaksa. Ja, rezumējot gada ienā-
kumus, izrādās, ka iedzīvotāju ienākuma nodoklis nav sa-
maksāts pilnā apmērā, trūkstošo nodokļa daļu nepieciešams
iemaksāt budžetā. Savukārt, ja izrādās, ka ir samaksāts
lielāks iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekā nepieciešams,
tas tiek atmaksāts. Lai noskaidrotu, vai izveidojusies no-
dokļa piemaksa vai pārmaksa, katram iedzīvotājam indi-
viduāli ir jāaizpilda sava gada ienākumu deklarācija. Ja
nodoklis ir jāpiemaksā valsts budžetā, tad gada ienākumu
deklarācija ir jāiesniedz obligāti.  

Budžetā piemaksājamo IIN summu var samazināt vai
pilnībā izlīdzināt, pievienojot gada ienākumu deklarācijai
čekus, kvītis vai bankas maksājuma uzdevumu vai konta
izrakstu par attaisnotajiem izdevumiem. Jāatzīmē, ka
2018. gadā summa, no kuras viena persona var atgūt daļu
nodokļa par attaisnotajiem izdevumiem, ir pieaugusi līdz
600 euro, ievērojot nosacījumu, ka attaisnotie izdevumi ne-
pārsniedz 50 % no strādājošā gada ienākumiem pirms no-
dokļu nomaksas. 

Tāpat kā līdz šim obligāti gada ienākumu deklarācija
jāsniedz, ja:

l tiek veikta saimnieciskā darbība, piemēram, izīrēts
nekustamais īpašums vai gūti ienākumi no profesionālās
darbības;

l ārvalstīs ir gūti ienākumi, tajā skaitā jūrniekiem,
kuri bijuši nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos
izmantojama kuģa, izņemot personas, kuras kādā Eiropas
Savienības dalībvalstī ir guvušas algota darba ienākumu,
kuram piemērots attiecīgās dalībvalsts ienākuma no-
doklis;

l ir gūti ar nodokli neapliekami ienākumi, kas kopu-
mā 2018. gadā pārsniedz 4000 euro, piemēram, pārdota per-
soniskā manta;
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Lauksaimniekiem!
1. Līdz 1. aprīlim var veikt lauku bloku precizēšanu.
2. No 10. Aprīļa varēs sniegt pieteikumus LAD  platī-

bu maksājumiem.
3. No 1.marta līdz 1. Jūnijam saimnieciskās darbības

veicējiem jāsniedz Gada ienākuma deklarācijas VID.
4. 20 martā notiks seminārs mežu īpašniekiem par šo-

gad piedāvāto ES atbalstu.
5. 27. martā būs seminārs par nodokļu likumdošanu lauk-

saimniecībā.

Lauku konsultante Irēna Butkus
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l ir gūti ienākumi, kuri apliekami ar 10 % nodokļa lik-
mi, no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas
vietā, piemēram, ienākumu no augoša meža vai kokma-
teriālu pārdošanas fiziskai personai;

l ir gūti citi ar nodokli apliekami ienākumi, no kuriem
izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, piemēram, no fizis-
kām personām  (kas nav radniecībā līdz trešajai pakāpei)
saņemti dāvinājumi.

Ja gada ienākumu deklarācija par 2018. gadu ir jāsniedz
obligāti, tas jāizdara elektroniski laikā no 2019. gada 1. mar-
ta līdz 3. jūnijam. Ja 2018. gada ienākumi pārsniedz
55 000 euro, — no 2019. gada 1. aprīļa līdz 1. jūlijam.

Rūpējoties par to, lai iedzīvotāji būtu informēti par to, cik sva-
rīgi šogad iesniegt gada ienākumu deklarāciju, VID papildus
informēs par nodokļu starpību arī individuāli, nosūtot ziņu
Elektroniskās deklarēšanas sistēmā un izmantojot pasta pa-
kalpojumus.

Vēršam uzmanību, ka gada ienākumu deklarāciju ie-
spējams iesniegt ne tikai VID klientu apkalpošanas cen-
tros (neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas), bet arī Valsts
un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros visā

Latvijā. Informācija par vienoto klientu apkalpošanas cen-
tru adresēm un darba laikiem pieejama portāla www.lat-
vija.lv sadaļā “Vienotie klientu apkalpošanas centri”. 

Plašāka informācija pieejama VID mājaslapā sadaļā
“Gada ienākumu deklarācija”. Jautājumu un neskaidrību
gadījumā aicinām iedzīvotājus zvanīt uz VID konsultatī-
vo tālruni 67120000, konsultēties ikvienā VID klientu ap-
kalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldības vienotajos klien-
tu apkalpošanas centros, uzdot savu jautājumu rakstiski
VID mājaslapā “Uzdot jautājumu VID” vai arī VID
Elektroniskās deklarēšanas sistēmā. 

Informāciju sagatavoja:
VID Sabiedrisko attiecību daļa
tālr. 67122670, 67122668
e-pasts komunikacija@vid.gov.lv

1 Par saņemtajiem ārstniecības, zobārstniecības vai izglītības iegūšanas pa-
kalpojumiem (t.sk. par bērnu interešu izglītības pakalpojumiem), veselības ap-
drošināšanas prēmiju maksājumiem, veiktajām iemaksām pensiju fondos vai par
dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem

Šogad aprit 70 gadi kopš 1949.gada
25.marta rīta, kas daudzus pamodināja
nesagatavojušos citādai dzīvei. Dzīvei,
kurā būs daudz no visa – izmisuma,
asarām, nežēlastības, atvadām, auk-
stuma, karstuma, bada, darba, pacie-
tības, pārsteiguma par negaidītu ne-
savtību, prieka par kumosu maizes, par
atgriešanās ziņu … 

1949.gada 25.marts – tā bija 12.
dzimšanas diena aknīstietim (tolaik su-
sējietim), fotogrāfam Jānim Kurklietim.
Viņš pats saka – “…dzimšanas dienā
dabūju neaizmirstamu dāvanu – bez-
maksas ekskursiju 8 gadu garumā…”

“Tur Susējā, ap “Silinieku” mājām,
mūs gandrīz visus kaimiņus salasīja…

Strumskus, Iesalniekus, Dideļus,
Kurkliešus…

Par to, ka varētu būt izvešanas, mūs
brīdināja, bet mēs domājām, ka vedīs
tos lielos saimniekus, bagātos… mēs
nebaidījāmies, jo mums tak’ nekā īsti
nebija. Mājā dzīvojām kopā ar
Strumskiem. Tajā rītā Strumskis
tāds nemierīgs bija, agri piecēlās un pie-
gāja pie loga paskatīties, kas notiek…
un – jā! – aiz pleidera, tā mēs ceriņus
saucām, stāvēja vīri ar ieročiem, ap-
sargāja visu māju. Strumskis mūs pa-
modināja un paziņoja par notiekošo un
nervozēdams aizdedza cigareti. Tikko
logā iegailējās cigaretes uguntiņa, tā
uzreiz viņi devās mājā iekšā – sasta-
tīja mūs rindās: vīriešu un sieviešu, un
apsargāja ar automātu. Es arī, nu jau
12 gadīgs puika, biju vīriešu rindā, lai-
kam baidījās, ka sāksim aizstāvēties…
Vēlāk jau man atļāva staigāt, tikai se-
koja ar automātu. Sievietēm deva 15
minūtes laika, lai sakravātos. Māte pa-
ņēma kaut kādas drēbes, ēdamo, bija
krējums – to salēja piena kannā, krē-
jums mums saglabājās līdz pašam ga-
lapunktam Sibīrijā. Mūsu apsargātā-
ji bija arī vietējie, tas bija vissāpīgākais
– klausīties, kā pazīstamie zobojas, ka
mēs daudz drēbes vācam un citas man-
tas meklējam, jo neviens tak’ mūs ne-
vedīšot, pašiem vien viss uz muguras
būšot jānes… Svešie, armijas cilvēki
(esot it kā bijuši ukraiņi), cieta klusu
un nesmējās. Vēlāk uzzinājām, ka uk-
raiņu zaldāti kaimiņiem pat palīdzē-
juši nokaut ruksi, lai būtu, ko izsūtā-
majiem ņemt līdzi garajā ceļā…
Vietējie bija nežēlīgi.

Manai vecmammai izvedēji deva ie-
spēju izvēlēties – braukt prom vai nē,
viņa izvēlējās palikt, jo bija jau pave-
ca. Tā kā vecmamma palika mājās, viņa

Daudz “laimes” 25.martā!

Jānis Kurklietis Aknīstē,
2019.gada martā

„Silinieku“ iedzīvotāji pirms izvešanas uz Sibīriju No kr.: Matas Kurklietis,
Emīlija Kurkliete, Alma Strumska, Valija Strumska, Jānis Kurklietis, Jūlija

Stankeviča, klēpī Evalds Strumskis, Anna Kurkliete un meita Anna
Kurkliete. Aptuveni 1948.gads.
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redzēja, kā dalīja mūsu mantu – pēc
papīriem visa manta  bija jāatdod kol-
hozam, bet – tēva Ērenpreisa firmas
velosipēdu un citas vērtīgākās mantas
nonāca pašu dalītāju rokās… 

Tā sanāk, ka pirmie sveicēji manā
dzimšanas dienā man bija bruņoti vīri,
laikam slavens biju…

No staļļa izdzina zirgu, sajūdza un
mūs visus salika vienos ratos, lai ves-
tu uz Susējas pagastmāju, kur jau gai-
dīja kravas mašīnas. Kamēr braucām
zirga ratos, mūsu apsargātājs ierausās
ratu viducī, salika sev riņķī bērnus –
jo, laikam, domāja ka kāds varētu mūs
no meža aizstāvēt un sākt šaut, tad vi-
ņam būtu drošāk – bērnus nošautu pir-
mos… Pie pagastmājas mūs sakrāva
kravas mašīnu kuzavos un veda uz
Eglaini. Pa ceļam atceros – pieaugu-
šie ieraudzīja svaigi meliorētus laukus
– izraktus grāvjus ar vaļņiem, un ska-
ļi domāja, ka laikam mūs ved uz no-
šaušanu, tāpat kā savulaik žīdiņus…

Eglainē mūs štaukāja iekšā lopu va-
gonos… Vietas nebija… Gulējām uz grī-
das, nebija, kur kāju nolikt. Ārā nelaida.
Stūrī bija spainis, tam priekšā aizklāta
sega. Vēlāk vienu reizi diennaktī izlaida
ārā – vīriešus vienā sliežu pusē, sie-
vietes otrā pusē… un ar šautenēm ap-
sargāja, lai neaizmūkam. Tā mēs kā-
das 19 diennaktis braucām. Kad netālu
no Omskas beidzās dzelzceļa sliedes,
tad mūs pārkrāva armijas kravas
mašīnās ЗИС un veda uz Boļšerečas
rajona Jevgaščinas ciemu (t.i. kādus
100 km no Omskas). Tur bija visu at-
vesto šķirotava – vaicāja, kuri grib pa-
likt turpat uz vietas? Protams, visi gri-
bēja, jo tur bija mazliet apdzīvots un
neviens negribēja tālāk braukt… Bet
visiem tur vietas nebija. Mūs sāka da-
līt pa sādžām 20 – 40 km attālumā. Arī
Strumsku ģimene (mans krusttēvs) no-
nāca ~ 3km no Jevgaščinas. Mēs gri-
bējām turēties ar Strumskiem kopā, bet
neļāva… Mēs tikām uz 20 km attālo
Илле-Карга sādžu (nosaukums no ta-
tāru valodas). Te tos 8 gadus nodzī-
vojām… Uz sādžu mūs veda ar buļļiem
un ragavām, jo dziļš sniegs bija vēl ap-
rīlī. Ragavās salikām tikai mantas, pa-
šiem bija jābrien kājām, lai buļļiem ne-
būtu grūti. Sākumā mūs saveda sādžas
klubā – tādā kā mūsu saimniekiem
Latvijā bija šķūņi – koka dēļu sienas,
vienas durvis, apkārt dēļu soli. Sādžas
puikas mūs gaidīja ar interesi, bija sa-
nākuši savā tautiskajā apģērbā – pu-
faikās. Puikas mūsu vedējam skaļi pār-
meta, ka solīts, ka atvedīšot mežoņus,
bet šitie tak’ tādi paši kā mēs… Vietējie
kopumā mūs pieņēma visnotaļ labi, bija
gan daži atsevišķi gadījumi, kad indī-
gi izturējās… Vietējie paši bija izves-
tie, tikai krietni agrāk nekā mēs –
pirms kādiem 50 – 60 gadiem, tā ka tie

jau bija izvesto pēcnācēji, iekārtojušies
jau …. Viņi labi saprata, ka mēs ne-
vainīgi izvesti.

Mums paveicās, jo mūsu ģimeni ceļā
neizšķīra, visi pieci palikām kopā – abi
vecāki un es ar divām māsām.

Klubā mēs sabijām neilgu laiku, tad
mūs izdalīja pa mājām. Mūs pieņēma
kāda krievu ģimene, citiem tika sādžas
tukšās, pamestās mājas, kā kuram…
Pēc pāris nedēļām sādžas galā viena
māja atbrīvojās, tad mūsu un Andreja
Pētersona (no Rīgas) ģimeni, pārcēla
uz turieni, kopā bijām 9 cilvēki.
Pētersons bija labi izglītots, strādājis
bankā Rīgā, absolvējis augstskolu
Ļeņingradā. Sibīrijas laikā Pētersons
aprēķināja kolhoza strādnieku algas.

Mājai bija priekšnams – iedzīti pa-
matbalsti, kas savā starpā caurvīti ar
klūgām, caurumi pielaboti ar govju
mēsliem. Mājas jumts bija no koka
spraišļiem, velēnām un salmiem.

Vasaras Sibīrijā ir īsas, bet saulai-
nas un karstas.. Tā mēs reiz ar
Pētersonu kopā nakšņojām mājas
priekšnamā, te piepeši dzirdam, ka
kaut kas krakšķ. Pētersons kā pieau-
gušais prātīgāks bija, viņš saka, ka jā-
lien no mājas ārā. Un labi ka tā, tik-
līdz bijām aiz durvīm, tā mājas jumts
bija iegruvis – siltajā laikā sažuvušās
velēnas vairs kopā neturējās. Ja ne
Pētersona, es toreiz būtu nosists, jo ve-
lēnu bija daudz, klāt vēl tie koka spraiš-
ļi… viss iegruvums bija tieši virs ma-
nas guļvietas. To piebūvi mēs neat-
jaunojām.

Rudeņos mēs mājai apkārt rakām
grāvi un visu izrakto zemi likām ap
māju, līdz pat logu augstumam, lai zie-
mā būtu siltāk. Pavasaros zemi no mā-
jas atrakām un grāvi aizbērām.

Mums bija laimējies, mums tuvumā
bija koki – apses, bērzi… Krusttēva
Strumska ģimenei bija slikti, jo tur, kur
viņi dzīvoja, koku nebija, tikai kaut kādi
krūmi… Mums bija malka. Kolhozs pat
deva bulli malkas atvešanai. Vietējiem
sādžā bija atļauts turēt govis, tās viņi
arī izmantoja braukšanai – iejūdza un
brauca. Pēc tādiem braucieniem 2 – 3
dienas piena mazāk bija…

Mūsu sādžai tuvumā bija igauņu, ta-
tāru sādžas.

Tēvs Sibīrijā strādāja visus darbus,
ko lika vietējā kolhozā. Māte bija pa-
slima, viņa vairāk pa māju dzīvoja, bet
ar visu to – viņai ar rokas izkapti bija
jāpļauj kolhoza lopiem zāle. Kolhozam
visu sienu gandrīz tikai sievietes sa-
pļāva.

Es pa ziemu gāju skolā, vasarās pļā-
vu ar zirga pļaujmašīnu (ar tādu pļaut
jau mani bija iemācījis tēvs Latvijā).
Labi pļāvu, dabūju kolhozā 1.vietu par
pļaušanu. Par 1.vietu pļaušanā saņē-
mu  “balvu” - parādu kolhozam, jo es

katru dienu biju no kolhoza virtuves
ņēmis vienu porciju zupas (es neņēmu
ne maizi, ne gaļu, jo zināju, ka tas ir
dārgi), taču tas bija vairāk, nekā man
algā pienācās, tamdēļ man bija radies
parāds… Biju par daudz apēdis.

Sādžā bija skola. 3. un 4.klasi tajā
beidzu. Tālāk devos mācīties uz
Jevgaščinas vidusskolu (~ 20 km no sā-
džas), tur līdz 9.klasei tiku…, tad mūs
atbrīvoja. Māsa Anna paguva pabeigt
vidusskolu (10.klases) un pat iestāties
Omskas Medicīnas institūtā,  bet tur
mācīties nesanāca, jo bija pienācis laiks
braukt uz mājām.

Līdz Sibīrijai es krievu valodu gan-
drīz nemaz nesapratu, tur – 1 vai 2 mē-
nešu laikā apguvu runāšanu, rakstīt
gan bija pagrūti.

Māsa Emīlija Sibīrijas laikā ar buļ-
ļiem pederēja kolhoza laukus. Taču lie-
lāko daļu laika viņa ganīja un bija at-
bildīga par aitu ganāmpulku (~ 300
gb.). Vasarās ganāmpulks bija jāpār-
dzen uz ganībām (~ 20km attālumā),
tuvojoties ziemai bija jādzen atpakaļ
uz sādžu, uz fermu. Kāda jau tur tā fer-
ma bija…, aitas stāvēja apledojušas…

Ziemās tur atkušņu nebija. Kā ru-
denī uzsniga pirmais sniegs, tā līdz ap-
rīlim palika. Temperatūra  - 400C, -
470C… Elpot varēja tikai, ja kaut ko
turēja mutei un degunam priekšā.
Pašās aukstākajās dienās vējš aprima
un gaiss bija sauss, tad nevarēja sajust
apsaldēšanās sāpes – tikai pārvelc ar
roku pār vaigu un tas jau ir sacietējis,
nejūtīgs, vēlāk parādās čūlas… Ja tem-
peratūra bija vairāk kā – 420C, mazo
klašu skolēni varēja neiet uz skolu.

Tēvam bija no lapegļu meža jāved
baļķi ar zirgiem. Tur zirgiem krāva ļoti
lielas kravas, kā kravas mašīnām… Ja
zirgi nevarēja pavilkt, tad nāca talkā
vīri un ar svirām mēģināja kravu ie-
kustināt. Kad iekustējās, tad jau zir-
dziņi tika uz priekšu. Tur bija kalns,
kuru parasti kaisīja ar smiltīm, lai, baļ-
ķus  lejup velkot, kravas nenospiestu
zirgus. Pie tā kalna parasti tatāri vak-
tēja, kad kāda krava ieskriesies un
kādu zirgu nospiedīs, jo tad kolhozs vi-
ņiem pārdeva zirgu gaļu… Lielajā salā
zirgiem (varbūt buļļiem?) sala ciet de-
guni un viņi krita no kājām. Tad mē-
ģināja degunus kaut kā izskrubināt, lai
varētu elpot.

Vasarās bija daudz odu, dunduru.
Odi bija lielāki nekā Latvijā, brūnā krā-
sā. Buļļi līda krūmos un krita gar zemi,
acis baltas pārgriezuši… Tāds niķis vi-
ņiem bija, tā viņi slēpās no odiem un
dunduriem. Buļļi nekad neapdzina
priekšā esošo pajūgu, kāpa ratos un
visu darīja, lai neapdzītu.

Arī cilvēki vasarās parasti gāja ar
bērza zaru vēcinādamies, lai odi ne-
kostu.
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Bijām sarakstījuši daudz iesniegu-
mu, bet tikai 1956.gada beigās mūs at-
brīvoja. Pirms prombraukšanas visu,
ko varēja nodevām kolhozam (kartu-
peļus utt.), šo to pārdevām, šo to at-
stājām. Man jau tur bija nopelnīts ve-
losipēds, to kā bagāžu nosūtījām uz
Latviju. Braucām uz Boļšereču, tad
Maskavu, tad uz Latviju. 

Kad atbraucām, mūsu iepriekšējā
māja bija aizņemta. Mēs nopirkām mā-

jas “Ezeriņi”. Pēc atgriešanās aptuve-
ni 1 gadu strādāju mežniecībā, tad mani
paņēma karadienestā uz Uzbekiju un
Turkmēniju. Tā sanāca, ka 8 gadus
mani saldēja Sibīrijā, 3 gadus mani at-
sildīja Turkmēnijā (+ 500 C ēnā).
Pēdējos 3 mēnešus dienestā mums bija
jālej asfalts – viss darbs ar rokām…
Kad no dienesta atgriezos, jau bija grū-
ti runāt latviski, kopā 11 gadi bija pa-
gājuši citā valodā…

Tagad, kad dzirdu “25.marts”, man
pirmais, kas nāk prātā, tā ir – Sibīrija.
Tas, ka tā ir mana dzimšanas diena,
to atceros pēc tam…” 

Paldies Jums, Jāni, par sarunu! Par
spīti tam datumam – mīļš sveiciens
dzimšanas dienā!

Līga Jaujeniece,
Aknīstes Novadpētniecības 

muzeja vadītāja

Cienījamie Aknīstes novada iedzīvotāji –
suņu saimnieki!

Ir klāt pavasaris un daba mostas. Līdz ar to Aknīstes
novada dzīvnieku mīļotāji – suņu saimnieki ir piemirsuši,
ka ir jāuzņemas atbildība, par to mājas mīluli – suni, kurš
varbūt saimnieka nolaidības vai paviršības dēļ ir padevies
brīvsolī. Nav lieki jāatgādina, ka tā ir ikviena suņa īpašnieka
personīga atbildība, kā mājdzīvnieks tiek pieskatīts un ka
par savu pienākumu nepildīšanu pienākas atbilstošs sods.

Krimināllikuma 230.1panta 1.daļa paredz, ka «Par dzīv-
nieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu, ja tās rezultātā cie-
tušajam nodarīts viegls vai vidēja smaguma miesas bojājums,
- soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam
vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz
divdesmit minimālajām mēnešalgām». Savukārt bargāks sods
ir paredzēts krimināllikuma panta 230.1panta 2.daļā t.i. «Par
dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu, ja tās rezul-
tātā cietušajam nodarīts smags miesas bojājums vai tā iz-
raisījusi cilvēka nāvi, - soda ar brīvības atņemšanu uz lai-
ku līdz četriem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar nau-
das sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām». 

Pamatojoties uz izstrādātajiem Ministru kabineta (MK)
noteikumiem un Aknīstes novada Saistošajiem noteikumiem
Nr.8 «Par mājdzīvnieku uzturēšanu Aknīstes novadā» in-
formējam, ka par suņu regulāru vakcinēšanu pret tra-
kumsērgu, datiem par vakcināciju jābūt norādītiem valsts
veterinārmedicīnas iestādes izdotajā apliecībā. Ārpus tel-
pām suņus turēt tikai piesietus vai izolētā teritorijā (iežogotos
pagalmos), jābūt uzliktam uzrakstam. Nepieļaut dzīvnie-
ku uzbrukšanas iespējamību cilvēkiem. Izvest suņus pa-
staigā tikai pavadā, uzpurnim uzliktam jābūt tad, ja suns
atzīts par sabiedrībai bīstamu, tādā veidā  nepieļaujot, lai
suns sakož cilvēkus un dzīvniekus. Bez pavadas un uzpurņa
suņus atļaut turēt vai palaist: speciāli ierīkotos, iežogotos
suņu pastaigas laukumos, medībās, ganot dzīvnieku ga-
nāmpulkus. Bez uzpurņa var izvest dekoratīvos suņus, kuru
skausta augstums nepārsniedz 30 cm. 

Ja suns sakodis cilvēkus vai dzīvniekus vairākkārt, suns
tiek eitanizēts. Ievērojot suņu turēšanas noteikumu pra-
sības, suņu īpašnieki nenonāks konfliktā ar likumu, kā arī
netiks apdraudēti iedzīvotāji. Šeit jāuzsver, ka daudzi suņu
īpašnieki noteikumu prasības ignorē vai arī izturas pret
tiem nevērīgi. Nedrīkst pieļaut, ka suņi tiek palaisti skrai-
dīt bez pavadas. No drošības viedokļa labāk uzlieciet su-
nim uzpurni, ja arī prasība nav obligāta. Suņu saimniekiem
nevajadzētu vest pastaigā suņus tur, kur rotaļājas bērni.

Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 106.pants.
Dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pār-
vadāšanas prasību pārkāpšana

Par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un
pārvadāšanas prasību pārkāpšanu -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām
personām no septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro, bet
juridiskajām personām - no piecpadsmit līdz septiņsimt euro,
konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti
gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas vai ja to dēļ
nodarīts fizisks vai materiāls zaudējums, - uzliek naudas sodu
fiziskajām personām no piecpadsmit līdz septiņsimt euro,
bet juridiskajām personām - no septiņsimt līdz tūkstoš čet-
rsimt euro, konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas.

Par bīstama suņa turēšanas prasību pārkāpšanu - uz-
liek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz
septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no simt des-
mit līdz tūkstoš četrsimt euro, konfiscējot dzīvnieku vai bez
tā konfiskācijas.

Jāatgādina, ka Aknīstes novada pašvaldībai ir noslēgts
līgums ar dzīvnieku patversmi “Mežavairogi” un sertificētu
dzīvnieku ķērāju novadā.

Aknīstes novada pašvaldības policijas inspektore
Ija Ašaka

2019. gada 27. februāra domes sēdē
(lēmums Nr. 51, protokols Nr. 2, 9. §.)
pieņemts lēmums, ka  Aknīstes nova-

da pašvaldība uzsāk teritorijas plā-
nojuma 2019.–2030. Gadam izstrādi. 

Teritorijas plānojums ir vietējās pa-
švaldības teritorijas attīstības plāno-
šanas dokuments, kurā definēti nosa-
cījumi turpmākai teritorijas izmanto-
šanai un apbūves veidošanai, maģis-
trālo inženiertīklu un publisko trans-
porta objektu infrastruktūras attīstī-
bai, apmežošanai, derīgo izrakteņu ie-
guvei un citi būtiski nosacījumi attie-
cībā uz pašvaldības teritorijas izman-
tošanu.

Lai teritorijas plānojums tiktu iz-
strādāts pēc iespējas kvalitatīvāk, tajā
tiks ietverti ne tikai kompetento in-

stitūciju nosacījumi un atzinumi, bet
arī iedzīvotāju priekšlikumi (atbilsto-
ši teritorijas plānojuma darba uzde-
vumam, vietējās pašvaldības plāno-
šanas dokumenta kompetencei, iz-
strādes darba grupu un pašvaldības lē-
mumiem). Tādēļ, aicinu ikvienu aktī-
vi piedalīties savas dzīves telpas at-
tīstības plānošanā. 

Uz tikšanos sabiedriskajās ap-
spriešanās!

Aknīstes novada pašvaldības
Telpiskās attīstības plānotāja
Santa Šmite
Mob. tel.: +37128612924
E-pasts: santa.smite@akniste.lv
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Sniega diena
Pirmsskolas

izglītības iestādē
“Bitīte”

Ceturtdien, 31.janvārī, PII “Bitīte” norisinājās pasākums
„Tā kā mīļu ciemiņu, bērni gaida ziemiņu!” par godu bēr-
nudārza dzimšanas dienai un Pasaules Sniega dienai 2019.
Mazie sportotāji devās ārā un kopā ar sporta skolotāju un
grupu audzinātājām baudīja sniega priekus. Pasākums sā-
kās ar dejošanu dziesmas pavadībā, kur visi Zaķim un
Sniegavīram rādijā, kā viņiem sanāk. Pēc tam katra gru-
piņa devās pildīt ciemiņu uzdotos darbiņus. Bērni meta
sniegu mērķī, meklēja dārgumus sniegā, brauca paši un
vilka citus ar ragaviņām, vadīja ripu caur konusiem kā īsti
hokejisti un veica sniega labirintu ar dažādiem šķēršļiem
– pārkāpjot, izlienot un pārlecot. Pasākuma  nobeigumā
grupiņas sniegu bēra milzīgos maisos, lai pārbaudītu, cik
smags ir sniega maiss, un neizpalika nu jau ikgadējais pa-
sākums – košo zīmējumu veidošana sniegā.

Bērni visu pasākumu bija smaidīgi un ar prieku metās
iekšā pārbaudījumos.

Skolotāja Madara

Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara
darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo
un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.

Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas
kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas

reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. Tāpat,
atgādinām, ka par Valsts tehniskās uzraudzības aģentū-
ras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar
bezskaidras naudas maksājumu.

Tālrunis 29127108, 25639642, 
e-pasts: jekabpils@vtua.gov.lv vai www.vtua.gov.lv

2019.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās
valsts tehniskās apskates laiki un vietas

Aknīstes novadā

Novads Pagasts Datums Laiks Datums Laiks Vieta 

G rsenes 25.04. 14:00 17.05. 12:30 

G rsene, 
"Meh nisk s 
darbn cas" 

25.04. 12:30 17.05. 10:30 
Asare, 
"Drust ni" Asares 

25.04. 11:30 17.05. 09:30 
Ancene, 
"Sili i" 

Akn stes 
novads 

Akn stes 11.04 12:00 10.05. 10:30 

Akn ste, 
Augšzemes 
76 
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Aknîstes novada domes iz de vums
Re dak ci ja: Lâsma Pran de telef. 65237762, mob. 26386407, e-pasts las ma. pran de@akniste.lv, mâjas la pas ad re se www.akniste.lv. 

Par skaitïu un fak tu pa reizîbu, kâ arî par slu dinâju mu tek stu at bild au tors. Pub licçtie ma te riâli ne vienmçr at spo guïo re dak ci jas vie dok li.
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Mēs klusi paliekam šai krastā,
Vēji šalkos un mierinās mūs,
Bet Tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Vienmēr mūsu atmiņās būs.

Sērojam kopā ar 
Sarmīti Skrodi 

un viņas ģimeni, 
tēti kapu kalniņā pavadot.

Aknīstes novada pašvaldības 
PII ,,Bitīte” kolektīvs.

Atkal, zeme, tava velēna vaļā 
tiek klāta.

Atkal viena dziesma līdz galam 
izdziedāta.

Pieminēsim Aknīstes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos 

Mūžībā aizgājušos: 

Pošovins Aleksandrs     
15.12.1941        28.02.2019

Puķēns Jānis     
06.08.1949        27.01.2019

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
tuviniekiem!

Aknīstes novada 
dzimtsarakstu nodaļa

Cik tukšs un kluss nu kaktiņš, māt,
Kurš varēs Tavā vietā stāt,
Kurš grūtā brīdī pienāks klāt?
Neviens tik tuvs vairs nebūs, māt.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Aijai Voitiškei 

un piederīgajiem, 
no māmuļas atvadoties. 

Aknīstes vidusskolas 
pensionētie skolotāji. 


