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Aizvadīti Aknīstes novada svētki „Mirklis laika rāmītī”… Turpinājums 10. lpp.

ã Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamat-
budžeta 2019.gada janvāra - jūnija ieņēmumus –
1821673,41 EUR un izdevumus – 1753630,02 EUR; spe-
ciālā budžeta ieņēmumus – 67114,87 EUR un izdevumus
– 55828,54 EUR.
ã Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos no-

teikumus Nr.10/2019 „Grozījumi Aknīstes novada domes
27.02.2019. saistošajos noteikumos Nr.3/2019 „Aknīstes no-
vada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2019.gadam””.
ã Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos no-

teikumus Nr.11/2019 „Grozījumi Aknīstes novada domes

27.02.2019. saistošajos noteikumos Nr.4/2019 „Aknīstes no-
vada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2019.gadam””.
ã Veikt Aknīstes novada pašvaldības iestāžu un struk-

tūrvienību amatu sarakstā šādu grozījumu no 01.09.2019.:
samazināt iestādes “Sociālais dienests” amatu sarakstā ama-
ta vienības “aprūpētājs” amata slodzi no  1,7 uz 1 slodzi.
ã Piešķirt līdzekļus 2262,86 EUR apmērā dokumentālas

audiovizuālās filmas “Ceļā uz Sēliju” veidošanai no paš -
valdības līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem.
ã Piešķirt līdzekļus 1777,86 EUR apmērā Aknīstes vi-

dusskolas ēdamzāles grīdas remontam papildus darbu (cau-
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ruļvadu izolēšana) veikšanai no pašvaldības līdzekļiem
neparedzētiem izdevumiem.
ã Noteikt īres maksu pašvaldībai piederošajā daudz-

dzīvokļu dzīvojamajā mājā Skolas ielā 10, Aknīstē, Aknīstes
novadā,– 0,28 euro/m2, no kuriem 0,14 euro/m2 ir ap-
saimniekošanas maksa. Uzdot SIA “Aknīstes Pakalpojumi”
valdes loceklim L.Pakalnam veikt īres maksas pārrēķinu
no 01.05.2019. 
ã Pārtraukt veļas mazgāšanas pakalpojuma

nodrošināšanu no 01.08.2019.
ã Atsavināt nekustamo īpašumu - zemes gabalu

Fizkultūras iela 7B,  Aknīste, Aknīstes novads, kadastra
Nr. 5605 001 0151, kopējā platībā 1,7274 ha. Noteikt, ka
atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena  ir EUR
5669.00 (pieci tūkstoši seši simti sešdesmit deviņi euro 00
centi). Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana
izsolē ar augšupejošu soli. Apstiprināt Aknīstes novada do-
mes izsoles noteikumus Nr.5/2019 ”Par pašvaldības īpa-
šumā esošā zemes gabala Fizkultūras iela 7B, Aknīstē,
Aknīstes novadā, atsavināšanu”.
ã Atsavināt nekustamo īpašumu - zemes gabalu

Fizkultūras iela 7C,  Aknīste, Aknīstes novads, kadastra
Nr. 5605 001 0085, kopējā platībā 2,1391 ha. Noteikt, ka
atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena  ir EUR
6469.00 (seši tūkstoši četri simti sešdesmit deviņi euro 00
centi). Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana
izsolē ar augšupejošu soli. Apstiprināt Aknīstes novada do-
mes izsoles noteikumus Nr.6/2019 ”Par pašvaldības īpa-
šumā esošā zemes gabala Fizkultūras iela 7C, Aknīstē,
Aknīstes novadā, atsavināšanu”.
ã Apstiprināt Aknīstes vidusskolas nolikumu.
ãAtļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Blaumaņi”, īpa-

šuma kadastra Nr.56620030066, Gārsenes pagastā,
Aknīstes novadā, kas sastāv no divām zemes vienībām ar
kopējo platību 15,8 ha, vienu zemes gabalu ar kadastra ap-
zīmējumu 56620020050 - 11,2 ha platībā.
ã Nodot atsavināšanai pašvaldības īpašumā esošo ze-

mes gabalu 0,1292 ha platībā, kadastra Nr.56440040198,
“Vējiņi”, Asares pagastā, Aknīstes novadā, iekļaujot to pa-
švaldības mantas atsavināšanas ierosinājumu reģistrā.
ãNodot atsavināšanai pašvaldības īpašumā esošo zemes

gabalu 3,51 ha platībā, kadastra Nr.56255040001,
“Jaunbirznieki”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, iekļaujot
to pašvaldības mantas atsavināšanas ierosinājumu reģistrā.
ã Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu

“Skārdupītes”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā,
kadastra Nr.56250040211.
ã Nodot atsavināšanai pašvaldības zemes gabalu

“Kartupeļu šķirotava”, Gārsenes pagastā, Aknīstes
novadā, kadastra Nr.56620030338.
ã Nodot atsavināšanai pašvaldības zemes gabalu

“Graudu kodinātava”, Asares pagastā, Aknīstes novadā,
kadastra Nr.56440050250.

ãNodot atsavināšanai Aknīstes novada pašvaldības īpa-
šumā esošo zemi 1,46 ha platībā un divu stāvu dzīvojamo
māju “Silmači -1”, kadastra Nr.56250070173, Aknīstes
pagastā, Aknīstes novadā.
ã Nodot atsavināšanai pašvaldības nekustamo īpašu-

mu “Līdumi”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā,
kadastra Nr.56255070002.
ã Izbeigt noslēgto zemes nomas līgumu ar 1 personu par

pašvaldībai piekrītošā zemes gabala 3,51 ha platībā,  ka-
dastra apzīmējums 56250040149, nomu. 
ã Izbeigt noslēgto zemes nomas līgumu ar 1 personu par

pašvaldībai piekrītošā zemes gabala daļas 0,6752 ha pla-
tībā,  kadastra apzīmējums 56050010381, nomu.
ã Iznomāt 1 personai pašvaldībai piekrītošo zemes ga-

balu 3,51 ha platībā,  kadastra Nr.56255040001, līgumu
slēdzot uz 6 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0101 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
ãAtļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Censoņi”, īpašuma

Kadastra Nr.56250010050, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā,
kas sastāv no divām zemes vienībām ar kopējo platību – 4.44
ha: zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56250010077 –
1.98 ha  saglabāt adresi:  „Censoņi”, Aknīstes pagasts, Aknīstes
novads; zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56250010083
– 2.46  ha piešķirt jaunu   nosaukumu „Mežārītes”.
ãApstiprināt saistošos noteikumus Nr.12/2019 “Par kār-

tību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi deg-
radējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves
Aknīstes novadā”.
ã Apstiprināt Vidi degradējošu ēku (būvju) un nekop-

tu teritoriju apzināšanas komisijas nolikumu. 
ã Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.13/2019

“Grozījumi Aknīstes novada domes 2015.gada 28.oktobra
saistošajos noteikumos Nr.24 “Kārtība, kādā ģimene vai
atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu
Aknīstes novadā”.
ã Piešķirt 1 personai dzīvojamo platību “Spodras”- 10,

Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā, īres līgumu slē-
dzot uz laiku līdz 31.08.2019.
ã Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz sešiem

mēnešiem, kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokļa
Augšzemes ielā 55 – 5, Aknīstē, īri.
ã Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz vienu

gadu, kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokļa “Kraujas 2”-
2, Kraujas, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, īri.
ã Slēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar 1 perso-

nu par nekustamā īpašuma Augšzemes ielā 14, Aknīstē,
nomu uz vienu gadu.
ã Anulēt ziņas par 1 personas deklarēto dzīves vietu.

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

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

Aknīstes novada domes sēdē
2019.gada 24.jūlijā (prot. Nr.8, 9.#)

Aknīstes novada domes 
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 5/2019

„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā 
esošā zemes gabala Fizkultūras iela 7B, 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 10.septembrī plkst. 10:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas

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

Kristaps Žubeckis, 
Antra Aldiņa                                

Sekretāre:                             Ināra Buiķe
5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošs
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nekustamais īpašums (zemes gabals): Fizkultūras iela 7B,
Aknīstē, Aknīstes novads, kadastra  Nr. 5605 001 0151,
kopējā platībā 1,7274 ha. 

6. Nekustamā īpašuma (zemes gabala) nosacītā cena ir
EUR 5669.00 (pieci tūkstoši seši simti sešdesmit deviņi
euro 00 centi).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas
piedalīties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada
pašvaldībā līdz 2019.gada 6.septembrim 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; 

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

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

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

19. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam
atpakaļ netiek atdoti. 

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

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

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

menti; 
- rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpašuma

atsavināšanas izsoles noteikumiem.
22. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu

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

23. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas
numuru. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

37. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma
slēgšanai. 

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

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

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

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

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

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

44. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, pēc
iemaksas veikšanas atsakās parakstīt pirkuma līgumu, kurš
sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta izsoles noteikumiem,
viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. Reģistrācijas nodeva
un drošības nauda šādam dalībniekam netiek atmaksāta.
Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu
piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolīto
cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko
cenu. 

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

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

47. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles
noteikumiem un saņemt sīkāku informāciju par
atsavināmo nekustamo īpašumu Aknīstes novada
pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no
2019.gada 29.jūlija līdz 2019.gada 6.septembrim
darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00,
piektdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 14.30.
Tālrunis uzziņām: 26471909. 

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

APSTIPRINĀTI

Aknīstes novada domes sēdē                   
2019.gada 24.jūlijā (prot. Nr.8, 10.#)

Aknīstes novada domes 
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 6/2019

„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā 
esošā zemes gabala Fizkultūras iela 7C, 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 10.septembrī plkst. 13:00.
4.  Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības

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

Kristaps Žubeckis, 
Antra Aldiņa                                                                                                       

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

nekustamais īpašums (zemes gabals): Fizkultūras iela 7C,
Aknīstē, Aknīstes novads, kadastra  Nr. 5605 001 0085,
kopējā platībā 2,1391 ha. 

6.  Nekustamā īpašuma (zemes gabala) nosacītā cena ir
EUR 6469.00 (seši tūkstoši četri simti sešdesmit deviņi
euro 00 centi).

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

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

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

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

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

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

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

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

15.  Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta
nekustamā īpašuma pirkuma maksā. 
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16.  Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties
izsolē, var pieteikties Aknīstes novada pašvaldībā līdz
2019.gada 6.septembrim 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; 

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

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

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

19.  Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles
dalībniekam atpakaļ netiek atdoti. 

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

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

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

menti; 
-  rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpašuma

atsavināšanas izsoles noteikumiem.
22.  Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu

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

23.  Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas
numuru. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

37.  Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma
slēgšanai. 

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

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

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

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

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

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

2019.gada 19.jūnijā (prot.Nr.7, 16.#)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.9/2019
Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību Aknīstes novadā

Izdoti saskaņā ar 
Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350

“Publiskas personas   zemes nomas un
apbūves noteikumi“ 31.punktu

1.  Šie saistošie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka
kārtību, kādā Aknīstes novada pašvaldība (turpmāk -
Pašvaldība) aprēķina zemes nomas maksu par Pašvaldībai
piederošiem vai piekrītošiem neapbūvētiem zemesgabaliem
vai tā  daļai (turpmāk- Neapbūvēts zemesgabals), kurā netiek
veikta saimnieciskā darbība.

2.  Neapbūvētam zemesgabalam lauku apvidū, kas tiek
izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām, atbilstoši
likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku
apvidos” 7.pantam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā
zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas
nomas maksas piemērošanas gadījumā  atbalsts
nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, no-

mas maksa tiek noteikta:
2.1.  par zemesgabalu līdz 500 m2 – 1,5% no zemes

kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par 7 EUR gadā;
2.2.  par zemesgabalu no 501 m2 līdz 1000 m2- 1,5% no

zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par 10 EUR gadā;
2.3.  par zemesgabalu līdz no 1001 m2 līdz 2000 m2– 1,5%

no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par 15 EUR.
3.  Neapbūvētam zemesgabalam pilsētās sakņu

(ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks
neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību,
kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā
atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības at-
balsts, nomas maksa tiek noteikta:

3.1.  par zemesgabalu līdz 300 m2 – 1,5% no zemes
kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par 7 EUR gadā;

3.2.  par zemesgabalu  no 301 līdz 2000 m2 – 1,5% no
zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par 10.00 EUR
gadā;

3.3.  par zemesgabalu no 2001 m2 un lielāku – 1,5% no
zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par 15 EUR gadā.

4.  Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2020.gada 1.janvāri.
5.  Atzīt par spēku zaudējušiem Aknīstes novada domes

2014.gada  27.augusta saistošos noteikumus Nr.18 “Par
neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas
maksas apmēru Aknīstes  novadā.”

Domes priekšsēdētāja V.Dzene

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
domes sēdes.

46.  Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem

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

47.  Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles
noteikumiem un saņemt sīkāku informāciju par atsavināmo
nekustamo īpašumu Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas
ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2019.gada 29.jūlija līdz
2019.gada 6.septembrim darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un
no 12.30 līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 12.00 un no
12.30 līdz 14.30. Tālrunis uzziņām: 26471909. 

48.  Izsole notiks 2019.gada 10.septembrī plkst. 13:00,
Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste,
Aknīstes novadā, LV-5208.

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2019.gada 29.aprīlī (prot.Nr.4, 9.#)
PRECIZĒTI

Aknīstes novada domes sēdē
2019.gada 19.jūnijā (prot.Nr.7, 3.#)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 8/2019
„Sabiedriskās kārtības noteikumi 

Aknīstes novadā“

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām“
21.panta pirmās daļas 16.punktu,

43.panta pirmās daļas 4.punktu, 5.punktu,
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5.pantu 

I. Vispārīgie jautājumi

1.  Aknīstes novada pašvaldības 2019.gada 29.aprīļa sais-
tošie noteikumi Nr.8/2019 “Sabiedriskās kārtības noteikumi
Aknīstes novadā” (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību,
kādā Aknīstes novada pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība)
īsteno novada administratīvajā teritorijā pašvaldības
autonomo funkciju – piedalīties sabiedriskās kārtības
nodrošināšanā, nosakot kārtību, kāda jāievēro un

paredzot administratīvo atbildību šīs kārtības un saistošo
noteikumu neievērošanu. 

2.  Noteikumu uzdevums ir nodrošināt pašvaldības
administratīvajā teritorijā sabiedrisko kārtību, aizsargāt
personu tiesības un likumīgās intereses.

3.  Noteikumu mērķis ir veicināt sabiedriskās kārtības
noteikumu ievērošanu, pārkāpēju un citu personu
atturēšanu no pārkāpumu izdarīšanas.

4.  Noteikumos ir lietoti šādi termini:
4.1. Noteikumu pārkāpums – prettiesiska, vainojama

(ar nodomu vai aiz neuzmanības izdarīta) darbība vai
bezdarbība, kura apdraud sabiedrisko kārtību, Aknīstes
novada īpašumu, pilsoņu tiesības un brīvības vai noteikto
pārvaldes kārtību, un par kuru Noteikumos paredzēta
administratīvā atbildība;

4.2.  Noteikumu pārkāpējs – persona, kura ar nodomu
vai aiz neuzmanības ir izdarījusi darbības, kādas šie noteiku-
mi aizliedz;

4.3.  Administratīvā atbildība - noteikumu pārkāpēja
atbildība, kas iestājas, ja persona ir izdarījusi sabiedriskās
kārtības noteikumu pārkāpumu, par kuru var administratīvi
sodīt šajos Noteikumos paredzētajā kārtībā;

4.4. Administratīvais sods - atbildības līdzeklis, kas
tiek piemērots personām par sabiedriskās kārtības
noteikumu pārkāpšanu, ja par šiem pārkāpumiem pēc to
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rakstura saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem nav
paredzēta kriminālatbildība vai administratīvā atbildība,
kas paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā, (turpmāk – LAPK);

4.5. Publiska vieta - jebkura vieta, kas neatkarīgi no
tās faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo
sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai
un par maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai fiziskajai
personai, kura nav attiecīgās vietas īpašnieks, tiesiskais
valdītājs, turētājs, algots darbinieks vai cita persona, kuras
atrašanās attiecīgajā vietā ir saistīta ar darba pienākumu
izpildi, pasākuma organizēšanu vai saskaņā ar uzņēmuma
līgumu;

4.6.  Sabiedriska vieta - ikviena novadā publiski
pieejama teritorija, telpa (ceļi - jebkura satiksmei
izbūvēta teritorija, kas sastāv no braucamās daļas, kā arī
daudzdzīvokļu māju pagalmi, citas speciāli iekārtotas
brīvdabas atpūtas vietas; kā arī neapbūvētas vai citādi
neiekārtotas valsts vai pašvaldības zemes un ēkas).

4.7. Bioloģiski noārdāmie atkritumi – dārzu vai parku
atkritumi (zāle, zari, lapas, koku, krūmu atgriezumi u.c.
augu valsts atlikumi, kuri var sadalīties aerobos vai
anaerobos apstākļos), mājsaimniecību, restorānu,
sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un mazumtirdzniecības
telpu pārtikas un virtuves atkritumi un citi tiem pielīdzināmi
pārtikas ražošanas atkritumi.

4.8.  Audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis – piemēro
kā sodu personām vecumā no 11 gadiem līdz 18 gadiem.

II. Administratīvais pārkāpums un
administratīvā soda uzlikšana

5.  Administratīvo sodu uzlikšanas kārtība:
5.1.  fiziskajām vai juridiskajām personām par

Noteikumos minētajiem sabiedriskās kārtības pārkāpumiem
tiek sastādīts protokols; 

5.2.  sodu par šo Noteikumu pārkāpšanu uzliek robežās,
kurās paredzēta atbildība par izdarīto Noteikumu
pārkāpumu;

5.3.  Administratīvā pārkāpuma lietas izskata un lēmumu
pieņem  Aknīstes novada pašvaldības policija un
Administratīvā komisija.

5.4.  sods par noteikumu neievērošanu:
5.4.1.  par noteikumu pārkāpšanu var piemērot

brīdinājumu vai naudas sodu; 
5.4.2.  brīdinājums, kas tiek izteikts rakstveidā, tiek

uzlikts noteikumu pārkāpējam par pārkāpumu, kas izdarīts
pirmo reizi.

6.  Atbildība par šo noteikumu neievērošanu ir saistoša
visā Aknīstes novada teritorijā visām fiziskajām un
juridiskajām personām, kas dzīvo, uzturas un darbojas
Aknīstes novadā. Nekustamā īpašuma īpašniekiem ir saistoši
neatkarīgi no tā, vai īpašums ir vai nav reģistrēts
zemesgrāmatā.

III. Sabiedriskās kārtības noteikumu
pārkāpšana

7.  Par ēku jumtu, karnīžu, notekcauruļu neattīrīšanu
no sniega, ledus un lāstekām vietās, kur tās var apdraudēt
personu drošību un nodarīt kaitējumu viņu veselībai, kā
arī par šo bīstamo vietu nenorobežošanu -

7.1.  fiziskām personām izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu līdz 50,00 euro, juridiskām personām - līdz
100,00 euro;

7.2.  par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti
gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas - uzliek

naudas sodu fiziskām personām līdz 100,00 euro,
juridiskām personām - līdz 200,00 euro.

8.  Par nekustamajam īpašumam piešķirtā saimniecības
(ēkas) nosaukuma vai adreses norādes      neizvietošanu
Aknīstes pilsētā pie nama fasādes vai labi pārredzamā vietā,
tādējādi apgrūtinot adresācijas objekta atrašanās vietas
noteikšanu, ja to pieļauj objekta īpašnieks vai
apsaimniekotājs - 

8.1.  fiziskām personām izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu līdz 50,00 euro, juridiskām personām - līdz
100,00 euro;

8.2.  par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti
gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – fiziskām
personām uzliek naudas sodu  līdz 100,00 euro, juridiskām
personām - līdz 200,00 euro.

9.  Par transporta līdzekļu mazgāšanu daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju tuvumā vai ūdenstilpnēs -

9.1.  fiziskām personām izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu līdz 50,00 euro, juridiskām personām - līdz
100,00 euro.

9.2.  par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti
gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek
naudas sodu fiziskām personām  līdz 100,00 euro, juridiskām
personām - līdz 200,00 euro.

10.  Par plastmasas, gumijas izstrādājumu un citu ķīmisku
vielu dedzināšanu, kas rada veselībai kaitīgus dūmus un
izgarojumus - 

10.1.  fiziskām personām uzliek naudas sodu līdz 70,00
euro, juridiskām personām – līdz 140,00 euro;

10.2.  par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas
atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas,
fiziskām personām uzliek naudas sodu līdz 140,00 euro,
juridiskām personām - līdz 280,00 euro.

11.  Par ugunskuru kurināšanu publiskās vietās, ārpus
šim mērķim speciāli ierīkotām vietām -

11.1.  fiziskām personām izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu līdz 50,00 euro, juridiskām personām - līdz
100,00 euro;

11.2.  par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas
atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas,
fiziskām personām uzliek naudas sodu līdz 100,00 euro,
juridiskām personām - līdz 200,00 euro.

12.  Par bioloģiski noārdāmo atkritumu - zāles, zaru, lapu,
koku, krūmu atgriezumu u.c. augu valsts atlikumu -
ugunskuru kurināšanu (atļauts atkritumus dedzināt nelielos
daudzumos no 1.aprīļa līdz 1.maijam un no 1.oktobra līdz
1.novembrim (izņemot, ja Valsts ugunsdrošības un
glābšanas dienests ir izsludinājis uguns bīstamības periodu
dabā) ievērojot ugunsdrošības noteikumus - ne tuvāk par
50 metriem no dzīvojamām ēkām vai celtnēm, kuru
konstrukcijās ir degt spējīgi materiāli )-

12.1.  fiziskām personām izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudassodu līdz 50,00 euro, juridiskām personām - līdz
100,00 euro;

12.2.  par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas
atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas,
fiziskām personām uzliek naudas sodu līdz 100,00 euro,
juridiskām personām - līdz 200,00 euro.

13.  Par nepilngadīgu personu, kas jaunākas par 14
gadiem, atrašanos sabiedriskās un izklaides vietās
(kafejnīcās, masu pasākumos)  bez pieaugušo pavadības no
plkst. 22.00 līdz 6.00 -

13.1.  izsaka brīdinājumu  vecākiem vai personām, kas
viņus aizstāj, vai uzliek naudas sodu līdz 50,00 euro;

13.2.  par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas
atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas
vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj, uzliek naudas
sodu līdz 100,00 euro.
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14.  Par mājdzīvnieku peldināšanu un dzirdīšanu
Aknīstes novada pašvaldības ūdenstilpnēs (Dienvidsusējas
upes uzpludinājums (kadastra Nr.56620030079,
56620030267),  Vecmuižas ezers,  Zuju ezers) – 

14.1.  izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz
50,00 euro;

14.2.  par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas
atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas
– uzliek naudas sodu līdz 70,00 euro.

15.  Par sabiedriskajos apstādījumos koku, košumkrūmu
un puķu stādījumu laušanu, izrakšanu vai kā citādu
bojāšanu – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz
50,00 euro.

IV. Saistošo noteikumu izpildes kontrole

16. Par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti
Noteikumos, uzsākt administratīvo lietvedību un sastādīt
administratīvā pārkāpuma protokolu vai atteikt uzsākt
administratīvo lietvedību, ir pilnvarota Aknīstes novada
pašvaldības policija.

V. Noslēguma jautājums

18.  Atzīt par spēku zaudējušiem Aknīstes novada domes
2014.gada 26.marta saistošos noteikumus Nr.10/2014
"Sabiedriskās kārtības noteikumi Aknīstes novadā".

Domes priekšsēdētāja V.Dzene    

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2019.gada 24.jūlijā (prot.Nr.8, 31.#)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.13/2019
„Grozījumi Aknīstes novada domes 2015.gada

28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.24 
„Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša 

persona atzīstama par maznodrošinātu
Aknīstes novadā””

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām“
15.panta pirmās daļas 7.punktu, likuma

“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.pan-
ta sesto daļu, 

1.  Izdarīt Aknīstes novada domes 2015.gada 28.oktobra
saistošajos noteikumos Nr.24 „Kārtība, kādā ģimene vai
atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu
Aknīstes novadā”” šādus grozījumus:

1.1.  Papildināt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu
ar šādu teikumu:

“Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra noteikumu
Nr.727 “Darbības programmas “Pārtikas un pamata
materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām
2014.-2020.gada plānošanas periodā” īstenošanas noteiku-
mi” 4.1.3.apakšpunktu, 4.1.3.3.apakšpunktu”

1.2.   Papildināt 5.punktu ar 51. punktu šādā redakcijā:
“51. Maznodrošinātas personas (ģimenes) ienākumu

līmenis Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām
atbalsta saņemšanai ir 242 euro. Personām, kuru vidējie
ienākumi pēdējo 3 mēnešu laikā pārsniedz pašvaldībā
noteikto maznodrošinātas personas ienākumu līmeni un
ir līdz 242 euro, dienests izsniedz izziņu par maznodrošinātas
personas (ģimenes) statusa piešķiršanu Eiropas atbalsta
fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta saņemšanai”.

1.3.  Papildināt 17.punktu ar 17.1. un 17.2.punktu šādā
redakcijā:

“17.1. Ja ģimenē ir darbspējīga persona, tad uz 3
mēnešiem;

17.2. Ja ģimenē nav nevienas darbspējīgas personas,
tad uz 6 mēnešiem.”

1.4.  Svītrot 21.punktu.
Domes priekšsēdētāja V.Dzene

Saistošie noteikumi Nr. 24/2015
Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša

persona atzīstama par maznodrošinātu
Aknīstes novadā

(konsolidētā versija)

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām“ 15.pan-
ta pirmās daļas 7.punktu,

likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā“ 14.panta sesto daļu,

Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra noteikumu
Nr.727

“Darbības programmas
“Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana 

vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada 
plānošanas periodā” 

īstenošanas noteikumi” 4.1.3.apakšpunktu,
4.1.3.3.apakšpunktu

Grozījumi 20.12.2017. (prot.Nr.20, 6.§) ar pieņemto
Saistošo noteikumu Nr.30/2017 tekstu; precizēti 24.01.2018.
(prot.Nr.1, 9.#)

Grozījumi 24.07.2019. (prot.Nr.8, 31.§) ar pieņemto
Saistošo noteikumu Nr.13/2019 tekstu

I. Vispārīgie jautājumi

1.  Aknīstes novada pašvaldības 2015.gada 28.oktobra
Saistošie noteikumi Nr. 24/2015 "Kārtība, kādā ģimene vai
atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu

Aknīstes novadā" (turpmāk – Noteikumi) nosaka
ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot,
ģimene, kura sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir
kopēji izdevumi pamatvajadzību nodrošināšanai un
kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša persona
(turpmāk – ģimene (persona)), tiek atzīta par
maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā novērtējami
ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis.
(Grozījumi 20.12.2017.)

2.  Par vientuļu personu ir uzskatāma persona, kurai nav
Latvijas Republikas Civillikumā noteikto likumīgo
apgādnieku.

3.  Ģimene atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi
nepārsniedz Noteikumu 4. un 5.punktā noteikto līmeni un
ģimenes (personas) ienākumi un materiālie resursi tiek
izvērtēti saskaņā ar Ministru kabineta 30.03.2010.
noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu: (Grozījumi
20.12.2017.)

3.1.  Izslēgts (Grozījumi 20.12.2017.)
3.2.  Izslēgts (Grozījumi 20.12.2017.)
3.3.  Izslēgts (Grozījumi 20.12.2017.)
3.4.  Izslēgts (Grozījumi 20.12.2017.)
3.5.  persona neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības

apgādībā;
3.6.  persona neatrodas prombūtnē ilgāk par kalendāra

mēnesi un nesaņem sociālo vai ārstniecības pakalpojumu,
kura ietvaros tiek nodrošinātas personas pamatvajadzības,
neatrodas sociālās korekcijas izglītības iestādē vai citu
pamatotu iemeslu dēļ nav iekļaujama ģimenes sastāvā.
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4.  Ģimene atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie
ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju
mēnešu laikā nepārsniedz 45% no valstī noteiktās
minimālās mēneša darba algas. (Grozījumi 20.12.2017.)

5.  Persona atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie
ienākumi mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz:

5.1.  55% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba
algas – atsevišķi dzīvojošai personai; (Grozījumi
20.12.2017.)

5.2.  65% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba
algas – atsevišķi dzīvojošam vecuma pensijas, invaliditātes
pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam,
kuram ir Latvijas Republikas Civillikumā noteiktie
likumīgie apgādnieki un atsevišķi dzīvojošai vientuļai
personai darbspējīgā vecumā; (Grozījumi 20.12.2017.)

5.3.  75% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba
algas – atsevišķi dzīvojošai vientuļai personai, kura saņem
vecuma pensiju, invaliditātes pensiju vai sociālā
nodrošinājuma pabalstu. (Grozījumi 20.12.2017.)

51. Maznodrošinātas personas (ģimenes) ienākumu
līmenis Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām
atbalsta saņemšanai ir 242 euro. Personām, kuru vidējie
ienākumi pēdējo 3 mēnešu laikā pārsniedz pašvaldībā
noteikto maznodrošinātas personas ienākumu līmeni un
ir līdz 242 euro, dienests izsniedz izziņu par
maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa piešķiršanu
Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām
atbalsta saņemšanai. (Grozījumi 24.07.2019.)

II. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa
noteikšana

6.  Ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusam Aknīstes novada sociālais
dienests (turpmāk – dienests) novērtē pēc iesnieguma par
ģimenes (personas) atzīšanu par maznodrošinātu un
Ministru kabineta noteikumos noteiktās iztikas līdzekļu
deklarācijas (turpmāk – deklarācija) saņemšanas.

7.  Parakstot 6.punktā minēto iesniegumu, iesniedzējs
un viņa ģimenes pilngadīgās personas dienestam dod
atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros
pieejamo informāciju par ģimeni (personu).

8.  Lai novērtētu ienākumus un materiālo stāvokli,
iesniedzējs atbilstoši saistošajiem noteikumiem aizpilda
un iesniedz deklarāciju. Deklarāciju iesniedzēja vārdā var
aizpildīt arī dienesta sociālā darba speciālists sociālās
palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas
elektroniskajā sistēmā (turpmāk – SOPA), pamatojoties
uz tajā pieejamo informāciju par iesniedzēju un tā ģimenes
locekļiem, iesniedzēja sniegtajām ziņām un iesniegtajiem
dokumentiem.

9.  Deklarācijā norādāmās informācijas apjomu,
nosacījumus ienākumu novērtēšanai un iesniedzamos
dokumentus nosaka saistošie noteikumi.

10.  Deklarāciju paraksta iesniedzējs, apliecinot
deklarācijā norādīto ziņu patiesumu.

11.  Dienests pārbauda deklarācijā sniegtās ziņas,
izmantojot pašvaldības un valsts datu reģistros
pieejamās ziņas par ģimeni (personu) vai pieprasot ziņas
no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī
privātpersonām, ja nepieciešams, pieprasot arī ziņas aplie-
cinošus dokumentus un apsekojot ģimeni (personu)
dzīvesvietā.

12.  Dienesta sociālā darba speciālisti ģimenes
(personas) dzīves apstākļu pārbaudi dzīvesvietā ir tiesīgi

veikt bez iepriekšējas saskaņošanas ar iesniedzēju.
13.  Ģimenes (personas) dzīves apstākļu pārbaudē

konstatētais tiek fiksēts aktā par ģimenes (personas)
apsekošanu dzīvesvietā, kuru paraksta iesniedzējs vai kāds
no ģimenes pilngadīgajiem locekļiem un sociālā darba
speciālists, kurš veica pārbaudi. (Grozījumi 20.12.2017.)

14.  Dienests var atteikt maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusa piešķiršanu, ja:

14.1.  ģimene (persona) sniegusi nepatiesas vai
nepilnīgas ziņas, atteikusies sniegt ziņas par ienākumiem,
īpašumiem un citiem apstākļiem, kas raksturo ģimenes
(personas) spēju nodrošināt pamatvajadzības un
iesaistīties pasākumos savas sociālās problēmas
risināšanai;

14.2.  ģimene (persona) atsakās vai nenodrošina dzīves
apstākļu pārbaudi dzīvesvietā;

14.3.  nav iespējams noskaidrot ģimenes (personas)
patieso dzīvesvietu, ģimenes sastāvu.

15.  Dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc 6.punktā
minētā iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par
ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusam vai par atteikumu piešķirt
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu.

16.  Ja ģimene (persona) atbilst maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusam, dienests izsniedz rakstisku
izziņu par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusam. Ģimene (persona) tiek atzīta par
maznodrošinātu, sākot ar to mēnesi, kurā pieņemts
lēmums par maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusa piešķiršanu.

17.  Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nosaka
uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem:

17.1.  Ja ģimenē ir darbspējīga persona, tad uz 3
mēnešiem;

17.2.  Ja ģimenē nav nevienas darbspējīgas personas,
tad uz 6 mēnešiem. (Grozījumi 24.07.2019.)

18.  Izslēgts (Grozījumi 20.12.2017.)
19.  Izslēgts (Grozījumi 20.12.2017.)
20.  Ģimenei (personai) ir pienākums informēt dienestu

par izmaiņām ģimenes sastāvā, ģimenes (personas)
materiālā vai sociālā situācijā, ja tās ietekmē vai varētu
ietekmēt tiesības uz piešķirto maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusu.

21.  Izslēgts (Grozījumi 24.07.2019.)

III. Lēmuma apstrīdēšanas 
un pārsūdzēšanas kārtība

22.  Dienesta lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, par
atteikumu piešķirt maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusu vai par piešķirtā maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusa anulēšanu var apstrīdēt Aknīstes
novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā
kārtībā.

23.  Aknīstes novada domes lēmumu var pārsūdzēt tiesā
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājums

24.  Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā
pēc to publicēšanas pašvaldības laikrakstā „Aknīstes
Novada Vēstis”.

Domes priekšsēdētāja V.Dzene
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(Turpinājums no 1. lpp.)
Kas ir mirklis? Vai spējam to novērtēt? Vai spējam to

izbaudīt? Visa mūsu dzīve sastāv no neskaitāmiem mirk -
ļiem. Mirklis vakar, mirklis šodien… Viss, kas notiek mums
apkārt ir unikāls un vienreizējs, neatkārtojams. 

Tādi bija arī desmitie Aknīstes novada svētki.
Šogad svētkos piedalījās mūsu sadraudzības pilsētas

Bialogardas (Polija) pašvaldības delegācija - domes ad-
ministrācijas un deputātu pārstāvji. Šī draudzība starp pil-
sētām ilgst jau 20 gadus. 

Novada svētki ieskanējās jau piektdienas vakarā. Teātris
no Dunavas izrādīja lugu „Sateka” Asares kultūras namā,
bet Gārsenes pils dārzā koncertēja Griškānu pagasta kul-
tūras nama čigānu dziesmu ansamblis „Čarger”. 

Sestdien rīta pusē biedrība “Sēlijas laivas” piedāvāja
laivošanas apmācības  ar kanoe. Visas dienas garumā
daudz vietas tika atvēlēts bērnu izklaidei - lielie burbu-
ļi, kāpēju trase, kartings  un piepūšamās atrakcijas. No
rīta parkā  pie pasta pulcējās velosacensību dalībnieki.
Balvās visiem tika šokolādes medaļas un augļi.
Pēcpusdienā bērni varēja baudīt teātra izrādi “’Medus rau-
sis”.  Aknīstes novada pašvaldība izsaka  īpašu pateicī-
bu  SIA „Indāres” par atbalstu  bērnu atrakciju organi-
zēšanā.

Pēcpusdienā notika svētku gājiens no Aknīstes domes
līdz estrādei. Tajā piedalījās domes, pašvaldības iestāžu,
vietējie uzņēmēji, kā arī ciemiņi no Bialogardas. Svētku
pasākumu vadīja Egita Dzalbe un Aija Dronka. Novada
pastāvēšanas desmitgadē klātesošos uzrunāja Aknīstes no-

vada domes priekšsēdētāja Vija Dzene un Bialogardas paš -
valdības vadītājas vietniece Karolina Siwek.

Svētku koncerts sastāvēja no divām daļām.  Pirmajā –
Aknīstes novada pašdarbības kolektīvu un Aknīstes bēr-
nu un jauniešu centra kolektīvu sniegums, bet otrajā uz-
stājās “Radio Trio” - dziedošo talantu šova “X faktors” 2018.
gada trešās vietas ieguvējas. 

Līdz rīta gaismai bija iespēja ballēties grupas “Bruģis”
pavadībā.

L. Prande.

Aizvadīti Aknīstes novada svētki 
„Mirklis laika rāmītī”… 



11

Aknīstes novada pašvaldība piedalījās Zemgales plā-
nošanas reģiona izsludinātajā Valsts Kultūrkapitāla fon-
da mērķprogrammas “Atbalsts kultūras programmām re-
ģionos” Latvijas Valsts mežu finansētās Zemgales
Kultūras programmas – 2019 projektu konkursā. Projekts
par folkloras festivālu Aknīstē  tika atbalstīts, iegūstot 1000
eiro lielu līdzfinansējumu. Tādēļ augusta trešajā nedēļas
nogalē, 2019.gada 17.augustā, sestdien Aknīsti ieskandi-
nās tuvāki un tālāki folkloristi no Latvijas un Lietuvas.
Festivāla mērķis ir sēļu kultūras mantojuma atklāšana,
parādīšana un popularizēšana gan pašu folkloristu vidū,
gan plašākai publikai. 

Festivāla pirmajā daļā būs meistarklases par dažādām
tēmām - sēļu tradicionālajiem dziedājumiem, par sēļu tau-
tastērpu, par kulināro mantojumu. Pēc meistarklasēm būs
koncerts ar folkloras kopu no Rīgas, Jēkabpils novada,
Ilūkstes novada, Aknīstes novada, Jodupes un Rokišku ra-
jona piedalīšanos, pēc koncerta visi varēs kopā diet tradi-
cionālajos latvju dančos. Laipni aicināti!

Festivāla programma:
Plkst. 10.00-11.00 lekcija par sēļu arheoloģisko tēr-

pu. Vada Anda Svarāne no amatniecība centra “Rūme”,
Zasa

Plkst. 13.00-14.00 meistarklase par sēļu dziedājumiem.

Vada Iveta Tāle no tradicionālās dziedāšanas grupas
“Saucējas”, Rīga

Plkst. 14.00-15.00 lekcija par sēļu kulināro mantojumu.
Vada Rita Skrejāne no viesu nama “Gulbji”, Jēkabpils novads

Plkst. 16.30-17.30 lekcija par Augšzemes etnogrāfisko
tautastērpu. Vada Jānis Dzimtais no Viesītes muzeja “Sēlija”,
Viesīte

Plkst. 18.30- 20.30 koncerts
No plkst. 20.30 vakarēšana un danči

Pasākums tiek īstenots ar Zemgales Plānošanas reģio-
na Kultūras programmas 2019, Valsts kultūrkapitāla fon-
da, AS “Latvijas Valsts meži” un Aknīstes novada pa-
švaldības finansiālu atbalstu.

Foto un video materiāli uzņemti pasākuma laikā tiks iz-
mantoti pasākuma publicitātes nodrošināšanai. 

Informāciju sagatavoja Aknīstes novada telpiskās 
attīstības plānotāja

Santa Šmite

Starptautisks folkloras festivāls 
“Atklāj Sēlijas mantojumu”

    

RADOŠAJĀ
REZIDENCĒ

„DEBESJUMS“
JAUNAS
KĀPNES

„Debesjumā“ kāpnes kalpoja kopš
ēkas uzbūvēšanas un tās bija avārijas
stāvoklī. Turklāt savulaik uzbūvētā
konstrukcija nebija pietiekami ērta un
kvalitatīva. Pavisam nesen par pa-
švaldības budžeta līdzekļiem tapušas
jaunas kāpnes, kuras ir drošas un ie-
kļaujas rezidences interjerā.  Darbus
veica SIA „JuN“. Uz skaisto, gaumī-
go radošās rezidences zāli tagad varēs
nokļūt pa jaunām koka kāpnēm.’

L. Prande

Susējā sešas dienas notiks ikgadējā
Satori autoru radošā vasaras

nometne
No 13. līdz 18. augustam Aknīstes novadā, brīvdie-

nu mājā „Susēja“ pulcēsies 25 jaunie un jau rakstošie
literāti, lai piedalītos septītajā „Satori“ autoru rado-
šajā vasaras nometnē, ko rīko biedrības „Ascendum“
izdotais interneta žurnāls “Satori”. Savukārt nomet-
nes pēdējā dienā, svētdien, 18. augustā, „Susējā“ no-
risināsies autoru publiskie lasījumi, kurus aicināts ap-
meklēt ikviens interesents. 

Jau pēc divām nedēļām, no 13. līdz 18. augustam, Aknīstes
novadā, brīvdienu mājā „Susēja“, kas pazīstama kā vieta, kur
norisinās kamermūzikas festivāls „Sansusī“, notiks septītā „Satori“ autoru ra-
došā vasaras nometne. Kā ierasts, nometnei būs vienota tēma, kas caurvīs un
dos ietvaru visiem nometnē topošajiem darbiem, šogad atslēgvārds ir „paģiras“,
kas izvēlēts aizvadītās Latvijas simtgades svinību kontekstā. „Pēc 2018. gada,
kurā valsts apaļā jubileja atzīmēta ne tikai individuāli, bet arī institucionālā lī-
menī, ir jēgpilni reflektēt par to, ko šāds notikums atstājis pēc sevis, ko atklā-
jis jaunu, kā iespējams kultūras (un katram pašam savu) dzīvi veidot turpmāk,“
stāsta interneta žurnāla „Satori“ galvenais redaktors Henriks Eliass Zēgners.

Nometnē piedalīsies 25 cilvēki: „Satori“ autori – rakstnieki, dzejnieki un pub-
licisti, gan arī jaunie autori un autori no Zemgales reģiona. Viņiem būs iespēja
darboties vienā no trim virzieniem: rakstnieces Ingas Žoludes vadītajā prozas
meistarklasē, dzejnieka Kārļa Vērdiņa rīkotajā atdzejas darbnīcā vai rakstnieka
Paula Bankovska publicistikas nodarbībās. Tāpat nometnes laikā notiks arī
uztveres paplašināšanas meistarklases, ko vadīs dzejniece Agnese Krivade, uz-
stāšanās prasmju attīstīšanas nodarbība, ko piedāvās aktrise Guna Zariņa,
un ilustrāciju meistarklase, kas tiks rīkota sadarbībā ar mākslinieci Rūtu Briedi
un Latvijas Mākslas akadēmiju.  

Nometnes norisi finansiāli atbalsta Zemgales plānošanas reģiona
„Zemgales kultūras programma 2019“, ko rīko AS “Latvijas valsts meži” un
Valsts kultūrkapitāla fonds.

Informāciju sagatavoja:  Elizabete Lukšo-Ražinska, tālr. 29149186, eli-
zabete@satori.lv
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Interneta žurnāls „Satori“ ir kultūras un patstāvīgās do-
mas portāls, kura mērķis ir uzturēt augstus standartus kul-
tūras patēriņa un dialoga jomā. 2013. gada augustā interneta
žurnāls „Satori.lv” sāka jaunu tradīciju – „Satori“ autoru

radošo vasaras nometni –, ar nodomu katru gadu vienā va-
saras nedēļas nogalē organizēt interneta žurnālā rakstošo
autoru satikšanos Latvijas reģionos, papildus apzinot arī
jaunus autorus nometnes norises reģionā. Līdz šim nometne
ir notikušas Vilhelma Purvīša dzimtajās mājās „Vezjaužos“
Taurupes pagastā, Liepājā, Ventspils Starptautiskā
Rakstnieku un tulkotāju māja, Ruckas mākslas rezidenču
centrā Cēsīs, rezidenču centrā “Serde” Aizputē un
Mazirbes novada „Strautmaļos“.

Biedrība „Ascendum“ vieno idejas un cilvēkus, kas vei-
do empātisku, izglītotu un pilsoniski aktīvu sabiedrību.

 

 

 

No 2020.gada 1.janvāra prasības
ugunsdrošībai mājokļos kļūs stingrākas

Nākamā gada 1.janvārī stāsies spēkā nozīmīgas
Ugunsdrošības noteikumu prasības – visos mājokļos (gan
privātmājās, gan dzīvokļos) ir jābūt uzstādītiem auto-
nomiem ugunsgrēka detektoriem, kas reaģē uz dūmiem,
bet privātmājas papildus jānodrošina ar ugunsdzēsības
aparātu. 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD)
priekšnieks ģenerālis Oskars Āboliņš: “Ugunsdrošība ir ļoti
būtiska sabiedrības ikdienā, jo ikvienu cilvēku par piemeklēt
ugunsnelaime, kad īsā laikā tiek zaudēta ne tikai visa mā-
jokļa iedzīve, bet nereti arī cilvēka dzīvība! Pāris desmi-
tu eiro ieguldījums var izglābt daudzas dzīvības! Aicinu ne-
gaidīt 2020.gada sākumu, bet jau šodien parūpēties par
ugunsdrošību – uzstādīt dūmu detektoru un iegādāties
ugunsdzēsības aparātu savam mājoklim!” 

Ieteikumi kļūs par obligātām prasībām
2016.gadā, kad stājās spēkā esošā Ugunsdrošības no-

teikumu redakcija, noteikumos tika paredzēts pielāgoša-
nās laiks līdz 2020.gada 1.janvārim, kad dūmu detektoru
uzstādīšana mājokļos un viendzīvokļa objektu nodrošinā-
šana ar ugunsdzēsības aparātu no ieteikuma par to, kā pa-
rūpēties par ugunsdrošību mājoklī, kļūs par obligātu pra-
sību.

VUGD rīcībā esošā statistika liecina, ka lielākajā daļā
gadījumu, kad ugunsgrēkos gāja bojā vai cieta cilvēki, dūmu
detektori nebija uzstādīti. VUGD aicina neatlikt rūpes par
savu un līdzcilvēku drošību, kā arī būt līdzatbildīgiem, jo
katra paša spēkos ir gādāt par ugunsdrošību mājoklī, pie-
mēram, uzstādot dūmu detektoru, kas ar spalgu skaņas sig-
nālu vēstīs par radušos sadūmojumu un ļaus laikus atstāt
bīstamās telpas, saudzējot veselību vai pat dzīvību.

Ārvalstu pieredze liecina, ka dūmu detektoru uzstādī-
šana mājokļos līdz pat 75% samazina ugunsgrēkos bojā gā-
jušo skaitu. Viena no valstīm, kur šāda prasība ir pierā-
dījusi savu efektivitāti un ievērojami samazinājusi bojā gā-
jušo skaitu, ir Igaunija.

Dūmu detektoram jābūt katrā mājoklī
Autonomiem ugunsgrēka detektors, kas reaģē uz dūmiem,

ir neliela ierīce, kas patstāvīgi spēj konstatēt telpā izvei-

dojušos ugunsgrēka faktorus (dūmu koncentrāciju, siltu-
mu) un par to ar 80 dB skaņas signālu aptuveni pusstun-
du nepārtraukti brīdināt mājokļa iemītniekus. 

Dūmu detektors ir nopērkams dažādās tirdzniecības vie-
tās. Uz tā korpusa ir jābūt CE marķējumam un informā-
cijai par detektora atbilstību Eiropas standartam EN 14604.
Detektora uzstādīšana ir salīdzinoši vienkārša – to pie-
stiprina pie griestiem ar komplektā pievienotām skrūvēm
vai abpusējo līmlenti.

Jāpiebilst, ka dzīvokļos jāuzstāda vismaz vienu dūmu
detektoru, bet privātmājā tas jāuzstāda katrā ēkas stāvā.
Detektoru jāizvieto pie griestiem telpās, kurās pārsvarā guļ
vai uzturas mājokļa iemītnieki. Autonomie ugunsgrēka de-
tektori darbojas uz baterijām, tādēļ būs nepieciešams lai-
kus nomainīt bateriju, par ko atgādinās arī pats detektors,
raidot īsus skaņas signālus, kā arī ik pa laikam ar kontroles
pogu pārbaudīt detektora darbspēju.

Privātmājas papildus jānodrošina ar ugunsdzēsības
aparātu

Savukārt ugunsdzēsības aparāts privātmājā lieti noderēs
neliela ugunsgrēka dzēšanai tā aizdegšanās sākuma sta-
dijā. Jāatceras, ka ugunsdzēsības aparātu drīkst izman-
tot tikai tad, ja dzēšana nedara draudus veselībai un dzī-
vībai. Ja notikusi ugunsnelaime – izvērtējiet situāciju un
neapdraudiet sevi, bet nekavējoties zvaniet uz vienoto ār-
kārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 un izsauciet
ugunsdzēsējus glābējus!

Iegādājoties ugunsdzēsības aparātu, jāpievērš uzma-
nību tam, lai uz tā korpusa būtu iestrādāts (iespiests) in-
dividuālais vai partijas numurs un CE atbilstības mar-
ķējums. Savukārt ugunsdzēsības aparāta dzēstspēja jā-
būt vismaz 21A 113B (kur skaitlis nozīmē, cik lielu uguns-
grēku iespējams nodzēst, bet burts ugunsgrēka klasi: A
– kad deg cieti, organiskas izcelsmes materiāli, B – kad
deg šķidrumi, kūstoši cieti priekšmeti).

Uzturot ugunsdzēsības aparātu, mājas saimniekam būs
jāveic vizuālā apskate (vai aparāts nav bojāts un ir atbilstošs
spiediena rādījums), bet tehniskā apkope jāveic sertificētos
apkopes punktos saskaņā ar ražotāja noteikto termiņu vai
arī, ja termiņš nav noteikts, tad reizi piecos gados.
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Kā VUGD kontrolēs, vai mājokļos ir uzstādīti dūmu
detektori?

Ugunsdrošības noteikumu prasības nav izstrādātas ar
mērķi sodīt cilvēkus. Noteikumos ir iekļauti ugunsdrošī-
bas pasākumi, kuru ievērošana palīdzēs izvairīties no uguns-
nelaimes vai mazināt tās ietekmi. 

Skaidrojam, ka VUGD neplāno pārbaudīt katru mājokli.
Prioritāri pārbaudes tiks veiktas tajos mājokļos, par ku-
riem tiks saņemti iesniegumi vai sūdzības vai būs notikuši
ugunsgrēki. Iespēju robežās tiks veikta arī dzīvojamā sek-
tora apsekošana un pārbaudīta ne tikai dūmu detektoru
esamība, bet arī pārējo ugunsdrošības prasību ievērošana
mājokļos un koplietošanas telpās. Dzīvojamā sektora pār-
baudes nebūs nekas jauns un katru gadu tādas jau notiek
un notiks arī turpmāk.

Cik lieli sodi plānoti par neuzstādītu detektoru vai
citu ugunsdrošības noteikumos minēto prasību ne-
pildīšanu?

Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179.pants nosaka,
ka: “par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu — uzliek nau-
das sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz divsimt
astoņdesmit euro, juridiskajām personām — no divsimt as-
toņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro”. Salīdzinājumam –
viena dūmu detektora iegāde izmaksā aptuveni pieci līdz
desmit euro. 

Plašākai informācijai:
Inta Palkavniece
VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa
Tel. 67075871, inta.palkavniece@vugd.gov.lv

AKNĪSTES
VIDUSSKOLAS

SKOLĒNU
VECĀKUS
AICINĀM

PIETEIKTIES SKOLAS
BRĪVPUSDIENĀM

Cienījamie vecāki!
Aicinām iesniegumus par 5.-12.klašu skolēnu

100% vai 50% brīvpusdienām 2019./2020.mācību
gadam iesniegt Aknīstes novada domē līdz
24.08.2019.

Kaimiņi Lūcija un Rolands.
Tikai atmiņas klusas
Kā mīļi un zināmi soļi
Palicējiem visu mūžu skan blakus.

(V. Grenkovs)

Inga, izsakām visdziļāko
līdzjūtību Tev,

savu mīļo tēti un mūsu visu
skolas direktoru 

pēdējā ceļā pavadot.

Tavi klasesbiedri

Pa vienu ceļu atnākuši esam,
Pa vieniem vārtiem visiem jāaiziet.

/E.Zālīte/

Izsakām patiesu līdzjūtību Ausmai, 
viņas meitai Inesei un mazmeitām, 

izvadot vīru, tēvu un vectēvu Arnoldu
Mežaraupu uz mūža mājām.

Kaimiņi Lūcija un Rolands.

Daudz darba stundu kopā nostaigājām,
Gan priekus, bēdas pratām kopā vīt.
Bet šodien mums no tevis jāatvadās,
Bez tevis jauna diena sāksies rīt.

/F.Bārda/                                                  

Paldies Tev, Jāni, par to, ka Tu bijis kopā  ar mums!
Izsakām visdziļāko līdzjūtību  un esam kopā ar 

Jāņa Ķipāna ģimeni.  

Aknīstes vidusskolas pensionētie skolotāji.            
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