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Distancēšanās laiks ieviesa pamatīgas izmaiņas arī izlaiduma rīkošanā Aknīstes novadā. Izlaidums
notika, taču bez vecāku līdzdalības. Astoņpadsmit bērni diplomus par pirmsskolas izglītības iestādes

beigšanu saņēma  svinīgā atmosfērā un izejot caur ziedu vārtiem, kļuva par PIRMKLASNIEKIEM.

Aknīstes novada domes sēdes 27.05.2020. lēmumi
Ø Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamat-

budžeta 2020.gada janvāra - aprīļa ieņēmumus –
1024856,40 EUR un izdevumus – 752090,67 EUR.

Ø Pārtraukt audzēkņu uzņemšanu Aknīstes pirmsskolas
izglītības iestādē „Bitīte” uz darbinieku atvaļinājuma un
telpu remonta laiku no 2020.gada 1.jūlija līdz 31.jūlijam.
Atsākt audzēkņu uzņemšanu PII „Bitīte” ar 2020.gada 3.au-
gustu.

Ø Pārcelt darbadienu no pirmdienas, 2020.gada 22.jū-
nija, uz sestdienu, 2020.gada 13.jūniju.

Ø Apstiprināt 2020.gada 8.maija izsoles rezultātus par
nekustamo īpašumu “Krogs”, Gārsenes pagastā, Aknīstes
novadā, kadastra Nr.5662 003 0264, kas sastāv no dzī-

vojamās mājas 355,7 m2 platībā un zemes gabala 0,2064
ha platībā, nosakot izsoles uzvarētāju, kurš ir nosolījis aug-
stāko cenu, kas sastāda EUR 1640,00.                                       

Ø Atļaut personai atsavināt Aknīstes novada pašval-
dībai piederošu nekustamo īpašumu – četristabu dzīvo-
jamo māju Augšzemes iela 14, Aknīste, Aknīstes novads,
kadastra Nr.56050010261, ar kopējo platību 223,7 m2 un
zemes gabalu 873 m2  platībā. Atsavināmā nekustamā
īpašuma nosacītā cena ir 3500,89 EUR. Nekustamā īpa-
šuma atsavināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu.

Ø Piešķirt līdz 10420 EUR kanalizācijas aku vāku no-
maiņai uz Skolas ielas un Augšzemes ielas braucamās da-
ļas no tautsaimniecības līdzekļiem.

Izlaidums PII “Bitīte”Izlaidums PII “Bitīte”
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Ø Atsavināt meža cirsmu pašvaldības nekustamajā īpa-
šumā “Meži”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56250010101, kadastra apzīmējums 56250010101,
1.kvartāla 3.nogabalu, 0,67 ha platībā (kailcirte), pārdodot
to izsolē. Noteikt, ka atsavināmā īpašuma nosacītā cena
ir 3290 EUR. Īpašuma atsavināšanas veids ir pārdoša-
na izsolē ar augšupejošu soli. Apstiprināt Aknīstes novada
domes pašvaldības īpašuma – meža cirsmas “Meži”,
Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56250010101, 1.kvartāla 3.nogabals, IZSOLES NO-
TEIKUMUS Nr. 6/2020. (pielikumā)

Ø Atsavināt meža cirsmu pašvaldības nekustama-
jā īpašumā “Meži”, Aknīstes pagastā, Aknīstes nova-
dā, kadastra Nr.56250010101, kadastra apzīmējums
56250010101, 1.kvartāla 31.nogabalu, 0,97 ha platī-
bā (kailcirte), pārdodot to izsolē. Noteikt, ka atsavi-
nāmā īpašuma nosacītā cena  ir 6430 EUR. Īpašuma
atsavināšanas veids ir pārdošana izsolē ar augšupe-
jošu soli. Apstiprināt Aknīstes novada domes pašval-
dības īpašuma – meža cirsmas “Meži”, Aknīstes pagastā,
Aknīstes novadā, kadastra Nr.56250010101, 1.kvar-
tāla 31.nogabals, IZSOLES NOTEIKUMUS Nr.
7/2020. (pielikumā)

Ø Iznomāt personai daļu zemes gabala ar kadastra ap-
zīmējumu 5644 005 0263 – 0,18 ha platībā. Nomas ter-
miņš - 6 gadi. Zemes lietošanas mērķis – 0101 - zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Zemes nomas maksa gadā - 28 EUR atbilstoši apstipri-
nātajam Lauksaimniecības zemes nomas maksas cenrā-
dim.

Ø Iznomāt personai pašvaldības zemes gabalu 3,3 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 56440040117. Nomas ter-
miņš - 6 gadi. Zemes lietošanas mērķis – 0101 - zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Zemes nomas maksa gadā - 198 EUR atbilstoši apstipri-
nātajam Lauksaimniecības zemes nomas maksas cenrā-
dim.

Ø Iznomāt personai daļu no pašvaldībai piekrītošā ze-
mes gabala  Aknīstē ar  kadastra apzīmējumu
56250010370 – 0,06 ha platībā. Noslēgt zemes nomas lī-
gumu uz 6 gadiem. Zemes  lietošanas mērķis 0701 - vien-
stāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve. Zemes no-
mas maksa -1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk
kā 28.00 EUR gadā.

Ø Pagarināt nomas līgumu personai par daļu no pa-
švaldībai piekrītošā zemes gabala  Aknīstes pagastā ar
kadastra apzīmējumu 56250090077 – 0,2 ha. Noslēgt ze-
mes nomas līgumu uz 6 gadiem. Zemes  lietošanas mēr-
ķis 0600 - neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves
zeme.  Zemes nomas maksa -1,5% no kadastrālās vērtī-
bas, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā.

Ø Pagarināt zemes nomas līgumu personai uz daļu no
pašvaldībai piekrītošā zemes gabala  Aknīstes pagastā ar
kadastra apzīmējumu 56250090060 – 0,02 ha. Noslēgt ze-
mes nomas līgumu uz 6 gadiem. Zemes  lietošanas mēr-
ķis 0701 - vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju ap-
būve. Noteikta zemes nomas maksa -1,5% no kadastrā-
lās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā.

Ø Pagarināt zemes nomas līgumu personai uz zemes
gabalu  ar  kadastra apzīmējumu 56050010290 – 0,1632
ha platībā Aknīstē. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 6 ga-
diem. Zemes  lietošanas mērķis 0502 - pagaidu atļautā
zemes izmantošana sakņu dārziem.  Zemes nomas mak-

sa -1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 10.00
EUR gadā.

Ø Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam “Krankaļi”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads
(z.v. kadastra apzīmējums 56250040122).

Ø Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekusta-
mā īpašuma „Jaunapalāni”, īpašuma kadastra
Nr.56440050104, Asares pagastā, Aknīstes novadā, sa-
dalīšanai. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes
nosacījumus.  

Ø Sadalīt pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu
ar nosaukumu „Pagasta zeme”, Aknīstes pagastā, Aknīstes
novadā, kadastra Nr.56250040204, divos zemes gabalos:

l pirmais zemes gabals  ar jaunu kadastra apzīmēju-
mu 1.2 ha platībā, ar nosaukumu “Rozentāli” . Zemes lie-
tošanas  mērķis – 0101- zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība;

l otrais zemes gabals 2.3 ha platībā ar kadastra apzī-
mējumu 56250040204, piešķirot  tam jaunu nosaukumu
„Bams”. Zemes lietošanas mērķis 0101- zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Piešķirt jaunu adresi ēkām:

Ø Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos no-
teikumus Nr.6/2020 “Grozījumi Aknīstes novada domes
2018.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.11/2018 “Par
pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem,
neizvērtējot to materiālo stāvokli””. 

Ø Izdarīt grozījumus Aknīstes novada domes 2009.gada
29.jūlija Aknīstes novada pašvaldības Sociālā dienesta no-
likumā.

Ø Piešķirt personai dzīvokli Krasta ielā 3 - 2, Aknīstē,
Aknīstes novadā, slēdzot dzīvojamās telpas īres līgumu
uz laiku līdz 31.08.2020.

Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku
līdz 31.08.2020., kas noslēgts ar personu par dzīvokļa
“Spodras”- 16, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes nova-
dā, īri.

Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz
31.08.2020., kas noslēgts ar personu par dzīvokļa
“Spodras”- 12, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes nova-
dā, īri.

Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku
līdz 31.08.2020., kas noslēgts ar personu par dzīvokļa
Augšzemes ielā 7 – 1, Aknīstē, Aknīstes novadā, īri.

Ø Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības 2019.gada
finanšu pārskatu.

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

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

j
Nr. 
p.k. 

kas kadastra Nr. Jaun  adrese Saist t s zemes 
vien bas kadastra 

apz m jums 
1. 56250090019 001 

– nedz vojam  ka 
“Vilkupes kapu kapli a”, 
Akn stes pagasts, Akn stes 
novads, LV-5208 

56250090019 

2. 56250090050 002 
– nedz vojam  ka 

“Veco Vilkupes kapu 
v rti”, Akn stes pagasts, 
Akn stes novads, LV-5208

56250090050 



3

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2020.gada 27.maijā (prot.Nr.9, 7.#)

Aknīstes novada domes 
pašvaldības kustamā īpašuma – meža cirsmas

“Meži”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56250010101, 1.kvartāla 3.nogabala 

IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 6/2020

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: 2020.gada 7.jūlijā plkst. 10:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas

atsavināšanas komisija.
5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašums - meža cirsma

“Meži”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56250010101, kadastra apzīmējums 562500101011.
kvartāla 3. nogabals, 0,67 ha platībā (kailcirte) izcērtamās
koksnes krāja 153,86  m3.

6. Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 3290 (trīs
tūkstoši  divi simti deviņdesmit euro 00 centi).

7. Izsolāmā objekta izsoli sāk ar cirsmas “Meži”,
Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, 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 28685224.

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 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, izsoles objekts tiks pārdots vienīgajam
pretendentam, ja viņš pārsolīs izsoles objekta nosacīto
cenu.

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

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

15. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta izsoles
objekta pirkuma maksā.

16. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas
piedalīties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada
pašvaldībā līdz 2020.gada 3.jūlijam 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, izsoles objekta pirkšanai jāiesniedz
Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi
dokumenti: 

17.1. Fiziskām personām: 
- rakstveida pieteikumu dalībai cirsmu izsolē, kurā

norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīves
vietu, norādi uz kādas cirsmas izsoli piesakās;

- jāuzrāda pase; 
- dokuments par drošības naudas iemaksu (mak-

sājuma uzdevumā norādot atsauci uz konkrēto izsoli un cir-
smām (datums un cirsmas izsoles nosaukums)); 

- dokuments par reģistrācijas maksas samaksu. 
17.2. Juridiskām personām: 
- rakstveida pieteikumu dalībai cirsmas izsolē, kurā

norāda, nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko ad-
resi, norādi uz kādu cirsmu izsoli piesakās;

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

- apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) kopiju vai
izraksts par pārvaldes institūciju amatpersonu) kompetences
apjomu; 

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

ridisko 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 dalīb-
niekam atpakaļ netiek atdoti. 

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

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

reģistrācijas termiņš; 
- nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie

dokumenti; 
- rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt kustamā īpa-

šuma atsavināšanas izsoles noteikumiem.
22. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteiku-

mu eksemplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms
izsoles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles no-
teikumiem un ka viņam nav par to pretenziju. 

23. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģis-
trācijas numuru. 

24. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt izsoles ob-
jektu. Uzziņas pa tālr.28685224. 

25. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sā-
kumam izpaust jebkādas ziņas par reģistrētajiem izsoles
dalībniekiem. 

26. Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles
sekretāram (protokolistam) reģistrācijas apliecību, uz ku-
ras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka reģistrāci-
jas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ie-
rakstītajam 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 iz-
soli 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 dalīb-
niekus 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-
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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 piesitie-
na objekts ir pārdots personai, kas nosolījusi pēdējo aug-
stāko cenu. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši vie-
nu un to pašu cenu, priekšroka pirkt objektu ir dalībnie-
kam, 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 nu-
murs 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 parak-
stu apliecina, ka protokolā norādītā cena atbilst tai, ko viņš
ir nosolījis. 

34. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet ne-
parakstās protokolā, uzskatāms par atteikušos no nosolī-
tā objekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisi-
ja ir tiesīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku sa-
raksta un viņam netiek atmaksāta dalības maksa un dro-
šības nauda. Tad Mantas atsavināšanas komisija pēdējam
pārsolītājam pircējam piedāvā atsavināmo izsoles objek-
tu par viņa nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par atsavi-
nāmo izsoles objektu pirmspēdējo augstāko cenu solījuši
vairāki dalībnieki, izsoli nekavējoties atkārto no pirm-
spēdējās augstākās cenas. 

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

36. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas da-
lībnieks, kurš nosolījis izsoles objektu, saņem rēķinu sa-
maksas 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 objektu. Reģistrācijas nodeva un drošības nauda
attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā gadījumā
atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu izsoles ob-
jekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles dalīb-
nieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu. 

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

40. Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav iera-
dušies uz izsoli, drošības nauda un reģistrācijas nodeva ne-
tiek atmaksāta. 

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 izso-
les 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 līgu-
mu, kurš sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta izsoles no-
teikumiem, viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu.

Reģistrācijas nodeva un drošības nauda šādam dalībnie-
kam netiek atmaksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var
nerīkot, ja savu piekrišanu izsoles objekta pirkšanai par
savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nā-
kamo 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. Aknīstes novada pašvaldība nenodrošina ar pie-
vešanas ceļiem.

47. Nosolītājam ir pienākums: 
47.1. pēc mežizstrādes darbu veikšanas ar pieņemšanas

- nodošanas aktu nodot Aknīstes novada pašvaldības iz-
pilddirektoram satīrītas (sakoptas) un no nozāģētiem kok-
materiāliem atbrīvotas (izvestas) cirsmas, kopā ar satīrī-
tu kokmateriālu krautuves vietu;

47.2. pēc cirsmu izstrādes un izvešanas sakārtot cirsmām
piebraucamos ceļus, atbilstoši normatīvo aktu prasībām,
ja tam ir pamatojums un to pieprasa Izsoles komisijas priekš-
sēdētājs; 

47.3. ievērot normatīvos aktus meža izstrādes jomā un
izsoles noteikumu nosacījumus.

48. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pie-
ņem Aknīstes novada pašvaldības Mantas atsavināšanas
komisija. Sūdzības par Mantas atsavināšanas komisijas dar-
bību iesniedzamas Aknīstes novada domē 3 darba dienu
laikā no izsoles dienas Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes no-
vadā, LV-5208. 

49. 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 2020.gada 1.jūnija līdz
2020.gada 3.jūlijam 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: 28685224. 

50. Izsole notiks 2020.gada 7.jūlijā plkst. 10:00, Aknīstes
novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes
novadā, LV-5208.

PROJEKTS
CIRSMAS PIRKUMA LĪGUMS Nr. __________

Aknīste, 2020.gada _____.maijā

Aknīstes novada pašvaldība, reģ. Nr.90000026441,
Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, domes
priekšsēdētājas Vijas Dzenes personā, kura rīkojas
saskaņā ar Aknīstes novada pašvaldības Nolikumu no
vienas puses, un

………………………………..reģistrācijas Nr.__________
juridiskā adrese: ____________, (vai fiziska persona.... ) ku-
ras vārdā, pamatojoties uz __ rīkojas
…………………………….., turpmāk tekstā saukts - “PIR-
CĒJS”, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā kopā sa-
ukti -

“PUSES”, 
pamatojoties uz Aknīstes novada domes 2020.gada 27.mai-

ja sēdes lēmumu Nr.160 un apstiprinātajiem izsoles re-
zultātiem bez maldības, viltus vai spaidiem, ievērojot sav-
starpējos solījumus un saistības, apzinoties izsolītā pērkamā
objekta vērtību, noslēdz šo cirsmu pirkuma līgumu (tur-
pmāk tekstā - LĪGUMS) par zemāk minēto.

1. LĪGUMA priekšmets
1.1. PĀRDEVĒJS pārdod un nodod PIRCĒJAM

izstrādei, bet PIRCĒJS pērk un pieņem izstrādei ar visām
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tiesībām un pienākumiem, kas tiek uzlikti meža
izstrādātājam 2020.gada 7.jūlijā izsolē nosolītās augošu
koku ciršanas tiesības uz konkrētā meža īpašuma
cirsmām, ar kadastra Nr. 56250010101 „Meži” saskaņā
ar 2020.gada 28.februāra izsniegto apliecinājumu
Nr.1282400 (pielikumā) koku ciršanai sekojošā nogabalā
un platībā, kas atrodas Aknīstes pagastā, Aknīstes
novadā, saskaņā ar pielikumā esošo Cirsmu sarakstu.
Pārdodamā meža cirsma (turpmāk tekstā – CIRSMA),
nekustamā īpašuma „Meži”, kadastra Nr.56250010101,
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 56250010101:

1.1.1. Cirsmas cirtes veids – Galvenā; cirtes izpildes
veids – Kailcirte; kvartāla Nr.1; nogabala Nr.3; izcērtamā
platība 0,67 ha.

1.2. PIRCĒJAM ir zināms CIRSMAS faktiskais
stāvoklis, to robežas, pievešanas ceļi, izvešanas ceļi,
pieguļošie infrastruktūras objekti un to stāvoklis viņam ir
zināms, un šajā sakarā PIRCĒJS neizvirzīs pret
PĀRDEVĒJU nekādas pretenzijas.

1.3. PĀRDEVĒJS apliecina, ka līdz LĪGUMA
noslēgšanai CIRSMAS nav atsavinātas, ieķīlātas, par to
nav strīdu, tām nav uzlikti aizliegumi, kā arī nav nekādu
citu šķēršļu, lai tās pārdotu.

1.4. PĀRDEVĒJS nenodrošina ar kokmateriālu
pievešanas ceļu.

2. Pirkuma maksa un apmaksas kārtība
2.1. CIRSMAS tiek pārdotas par izsolē PIRCĒJA

nosolīto, LĪGUMĀ un preču pavadzīmē – rēķinā uzrādīto,
pirkuma cenu EUR …….. (…………………….. euro …..
centi). 

2.2. Pirkuma maksa ir ieskaitīta PĀRDEVĒJA bankas
kontā pilnā apmērā.

2.3. Pirkuma maksā ir iekļauta iemaksātā
nodrošinājuma nauda 10% no apmērā no izsolāmā objekta
nosacītās cenas, bet nav iekļauta PIRCĒJA izsolē
iemaksātā dalības reģistrācijas nodeva 14,23   EUR
(četrpadsmit eiro, 23 centi) apmērā.

2.4. PIRCĒJS un PĀRDEVĒJS apliecina, ka, slēdzot šo
pirkuma LĪGUMU, viņi apzinās LĪGUMA priekšmeta
vērtību un atsakās celt viens pret otru prasības par šī
LĪGUMA atcelšanu nesamērīgu zaudējumu dēļ.

3. CIRSMAS nodošanas – pieņemšanas kārtība
3.1. PUSES 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc PIRCĒJA

rakstiskā ziņojuma par CIRSMAS izstrādes pabeigšanu
saņemšanas, veic CIRSMAS nodošanu – pieņemšanu,
PUSĒM parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu.

3.2. Ja CIRSMAS nodošana – pieņemšana nav notikusi
līdz CIRSMAS izstrādes termiņa beigām, PĀRDEVĒJS ir
tiesīgs piemērot 7.1.punktā paredzēto līgumsodu.

4. Tiesību pāreja un riski
4.1. Ar LĪGUMA noslēgšanas brīdi PIRCĒJS iegūst

CIRSMU koku izstrādes (koku ciršana, kokmateriālu
pievešana un izvešana no krautuves, CIRSMU satīrīšana)
tiesības:

4..1. līdz 2021.gada 31.jūlijam ar iespēju pagarināt
izstrādes termiņu.

4.2. Pēc CIRSMU izstrādes termiņa beigām koki un
kokmateriāli, kas atrodas CIRSMĀS, atsavināmi
PIRCĒJAM bezstrīdus kārtībā un kļūst par PĀRDEVĒJA
īpašumu.

4.3. Pēc pirkuma LĪGUMA noslēgšanas PIRCĒJS
uzņemas risku par CIRSMU nejaušu bojāeju.

5. PĀRDEVĒJA tiesības un pienākumi
5.1. PĀRDEVĒJA tiesības:
5.1.1. apsekot CIRSMAS koku izstrādes gaitu tās

izstrādes laikā, lai pārliecinātos par CIRSMAS izstrādi

saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un
atbilstoši LĪGUMA nosacījumiem;

5.1.2. konstatējot nelikumīgas darbības vai LĪGUMA
nosacījumu neizpildi, apturēt CIRSMAS tālāku izstrādi
līdz pretenzijas novēršanai vai zaudējumu segšanai.

5.2. PĀRDEVĒJA pienākumi:
5.2.1. atbildēt par zaudējumiem, kas rodas PIRCĒJAM

PĀRDEVĒJA prettiesiskas darbības vai bezdarbības re-
zultātā.

5.3. Par PĀRDEVĒJA vainojamu rīcību nav uzskatāma
sezonāla rakstura auto transporta pārvietošanās ierobe-
žojumu noteikšana uz autoceļiem, sezonāla CIRSMAS iz-
strādes aizliegšana saskaņā ar dabas aizsardzības prasī-
bu ievērošanu un no PĀRDEVĒJA gribas neatkarīgu ie-
meslu dēļ noteikti CIRSMAS izstrādes ierobežojumi, kas
saistīti ar meža sanitāro stāvokli un ugunsdrošību.

5.4. līguma noslēgšanas brīdī izsniegt PIRCĒJAM ap-
liecinājumu koku ciršanai kopijas, cirsmu skiču kopijas, cir-
smas novērtējuma kopijas, kas ir šī līguma pielikumi un
neatņemama sastāvdaļa;

5.5. pēc PIRCĒJA rakstiska paziņojuma par CIRSMAS
izstrādi, izvešanu un sakārtošanu, pieņemt CIRSMU un
kokmateriālu krautuvi ar nodošanas - pieņemšanas aktu
ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā, vai nepieņemt, rakstis-
ki motivējot nepieņemšanas iemeslus.

6. PIRCĒJA tiesības un pienākumi
6.1. PIRCĒJA tiesības:
6.1.1. uzsākt CIRSMU koku izstrādi tikai pēc LĪGUMA

parakstīšanas.
6.2. PIRCĒJA pienākumi:
6.2.1.  izstrādāt CIRSMAS ievērojot Latvijas Republikas

spēkā esošos normatīvos aktus, meža izstrādes un darba
drošības noteikumus;

6.2.2.  pēc CIRSMU izstrādes pabeigšanas atstāt iz-
mantotās krautuvju vietas satīrītas, un ar CIRSMAS iz-
strādi saistītos meža ceļus un meliorācijas sistēmas lieto-
šanas kārtībā, nepasliktinot to stāvokli;

6.2.3.  ja attiecīgās CIRSMAS krautuves un pievešanas
ceļi atrodas uz trešo personu valdījumā vai īpašumā eso-
šas zemes, saskaņot ar zemes īpašnieku vai tiesisko val-
dītāju pievešanas ceļu un krautuvju vietu un to izmanto-
šanas kārtību;

6.2.4.  CIRSMU izstrādes un transportēšanas laikā PIR-
CĒJS ir atbildīgs par trešajām personām nodarītajiem kai-
tējumiem un zaudējumiem;

6.2.5.  LĪGUMA darbības laikā PIRCĒJS nes CIRSMU
nejaušas bojāejas vai bojāšanās risku.

6.2.6. paziņot rakstiski PĀRDEVĒJAM par CIRSMU koku
izstrādes pabeigšanu.

6.2.7. Ja CIRSMAS nodošanas - pieņemšanas laikā PĀR-
DEVĒJAM ir pretenzijas par CIRSMAS izstrādes kvali-
tāti, PĀRDEVĒJS no savas puses akta norāda
NEPIECIEŠAMĀS DARBĪBAS un to izpildes termiņu, pēc
kuru novēršanas puses veic CIRSMAS nodošanu - pie-
ņemšanas akta parakstīšanu.

6.2.8. Ja PIRCĒJS CIRSMAS pieņemšana pēc izstrādes
nenodrošina pārstāvniecību vai neparaksta nodošanas pie-
ņemšanas aktu, PĀRDEVĒJS ir tiesīgs bez PIRCĒJA klāt-
būtnes vienpusēji sastādīt un parakstīt aktu un tas sais-
tošs PIRCĒJAM.

7. Soda sankcijas
7.1. Ja līdz LĪGUMA termiņa beigām CIRSMU koku iz-

strāde nav pabeigta un nav noslēgts starp PIRCĒJU un
PĀRDEVĒJU nodošanas – pieņemšanas akts, PIRCĒJS
maksā PĀRDEVĒJAM līgumsodu 0,1% no nosolītās cenas
par katru kavēto dienu.
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8. Citi noteikumi
8.1. LĪGUMS stājas spēkā abpusējas parakstīšanas die-

nā un darbojas līdz līgumsaistību pilnīgai izpildei.
8.2. Jebkuras izmaiņas LĪGUMA noteikumos stāsies spē-

kā tikai tad, kad tās tiks noformētas rakstiski un tās pa-
rakstīs visas PUSES.

8.3. Visos jautājumos, kas nav regulēti LĪGUMĀ, PU-
SES vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajiem nor-
matīvajiem aktiem.

8.4. Domstarpības un strīdi starp PUSĒM, kas saistīti
ar LĪGUMA izpildi, tiek risināti sarunu ceļā, bet, ja vie-
nošanās netiek panākta, tiek izskatīti Zemgales rajona tie-
sā kā pirmās instances tiesu iestādē.

8.5. LĪGUMS ir saistošs PUSĒM, to pilnvarotajiem, dar-
biniekiem, kā arī Pušu tiesību pārņēmējiem.

8.6. Jebkurš paziņojums, kas attiecas uz LĪGUMU, tiek
iesniegts rakstveidā pēc Pušu norādītajām adresēm.

8.7. LĪGUMS sastādīts divos eksemplāros, katrai PU-
SEI pa vienam eksemplāram. Abiem LĪGUMA eksemplā-
riem ir vienāds juridisks spēks. 

Pielikumā: 
Valsts meža dienesta Sēlijas virsmežniecības

Apliecinājuma Nr.1282400 koku ciršanai nekustamā
īpašuma „Meži” (kadastra Nr. 5652 0010101), zemes

vienībā ar kadastra apzīmējumu 5652 0010101, 1 kv.
3.nog. Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, izsniegts
2020.gada 28.februārī, kopējai izcērtamai platībai – 0,67
ha, kopija.

Sarakstu sagatavoja: 
Aknīstes novada pašvaldības juriskonsulte 

Antra Aldiņa

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2020.gada 27.maijā (prot.Nr.9, 8.#)

Aknīstes novada domes 
pašvaldības kustamā īpašuma – meža cirsmas

“Meži”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56250010101, 1.kvartāla 31.nogabala 

IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 7/2020

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: 2020.gada 7.jūlijā plkst. 11:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas

atsavināšanas komisija.
5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašums - meža cirsma

“Meži”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56250010101, kadastra apzīmējums 56250010101,
1.kvartāla 31.nogabals, 0,97 ha platībā (kailcirte)
izcērtamās koksnes krāja 215,09  m3.

6. Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 6430,00 (seši
tūkstoši četri simti trīsdesmit euro 00 centi).

7. Izsolāmā objekta izsoli sāk ar cirsmas “Meži”,
Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, 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 28685224.

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 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, izsoles objekts tiks pārdots vienīgajam
pretendentam, ja viņš pārsolīs izsoles objekta nosacīto
cenu.

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

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

15. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta izsoles
objekta pirkuma maksā. 

16. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas
piedalīties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada
pašvaldībā līdz 2020.gada 3.jūlijam 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, izsoles objekta pirkšanai jāiesniedz
Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi
dokumenti: 

17.1. Fiziskām personām: 
- rakstveida pieteikumu dalībai cirsmu izsolē, kurā

norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīves
vietu, norādi uz kādas cirsmas izsoli piesakās;

- jāuzrāda pase; 
- dokuments par drošības naudas iemaksu (mak-

sājuma uzdevumā norādot atsauci uz konkrēto izsoli un cir-
smām (datums un cirsmas izsoles nosaukums)); 

- dokuments par reģistrācijas maksas samaksu. 
17.2. Juridiskām personām: 
- rakstveida pieteikumu dalībai cirsmas izsolē, kurā

norāda, nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko ad-
resi, norādi uz kādu cirsmu izsoli piesakās;

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

- apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) kopiju vai

Pušu rekviz ti: 
Akn stes novada pašvald ba 
Re . Nr. 90000026441 
Skolas iela 7, Akn ste 
Akn stes novads, LV-5208 
 
_______________________V.Dzene

________________________ 
re istr cijas Nr.  
juridisk  adrese _______________
Konta Nr…….. 
T lrunis: …………… 
_______________________/        
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izraksts par pārvaldes institūciju amatpersonu) kompetences
apjomu; 

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

ridisko 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 dalīb-
niekam atpakaļ netiek atdoti. 

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

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

reģistrācijas termiņš; 
- nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie

dokumenti; 
- rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt kustamā īpa-

šuma atsavināšanas izsoles noteikumiem.
22. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteiku-

mu eksemplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms
izsoles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles no-
teikumiem un ka viņam nav par to pretenziju. 

23. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģis-
trācijas numuru. 

24. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt izsoles ob-
jektu. Uzziņas pa tālr. 28685224. 

25. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sā-
kumam izpaust jebkādas ziņas par reģistrētajiem izsoles
dalībniekiem. 

26. Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles
sekretāram (protokolistam) reģistrācijas apliecību, uz ku-
ras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka reģistrāci-
jas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ie-
rakstītajam 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 iz-
soli 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 dalīb-
niekus 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 piesitie-
na objekts ir pārdots personai, kas nosolījusi pēdējo aug-
stāko cenu. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši vie-
nu un to pašu cenu, priekšroka pirkt objektu ir dalībnie-
kam, 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 nu-
murs 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 parak-
stu apliecina, ka protokolā norādītā cena atbilst tai, ko viņš
ir nosolījis. 

34. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet ne-
parakstās protokolā, uzskatāms par atteikušos no nosolī-
tā objekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisi-
ja ir tiesīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku sa-
raksta un viņam netiek atmaksāta dalības maksa un dro-
šības nauda. Tad Mantas atsavināšanas komisija pēdējam
pārsolītājam pircējam piedāvā atsavināmo izsoles objek-
tu par viņa nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par atsavi-
nāmo izsoles objektu pirmspēdējo augstāko cenu solījuši
vairāki dalībnieki, izsoli nekavējoties atkārto no pirm-
spēdējās augstākās cenas. 

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

36. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas da-
lībnieks, kurš nosolījis izsoles objektu, saņem rēķinu sa-
maksas 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 objektu. Reģistrācijas nodeva un drošības nauda
attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā gadījumā
atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu izsoles ob-
jekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles dalīb-
nieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu. 

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

40. Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav iera-
dušies uz izsoli, drošības nauda un reģistrācijas nodeva ne-
tiek atmaksāta. 

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 izso-
les 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 līgu-
mu, kurš sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta izsoles no-
teikumiem, viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu.
Reģistrācijas nodeva un drošības nauda šādam dalībnie-
kam netiek atmaksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var
nerīkot, ja savu piekrišanu izsoles objekta pirkšanai par
savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nā-
kamo 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. Aknīstes novada pašvaldība nenodrošina ar kok-
materiālu pievešanas ceļiem.

47. Nosolītājam ir pienākums: 
47.1. pēc mežizstrādes darbu veikšanas ar pieņemšanas

- nodošanas aktu nodot Aknīstes novada pašvaldības iz-
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pilddirektoram satīrītas (sakoptas) un no nozāģētiem kok-
materiāliem atbrīvotas (izvestas) cirsmas, kopā ar satīrī-
tu kokmateriālu krautuves vietu;

47.2. pēc cirsmu izstrādes un izvešanas sakārtot cirsmām
piebraucamos ceļus, atbilstoši normatīvo aktu prasībām,
ja tam ir pamatojums un to pieprasa Izsoles komisijas priekš-
sēdētājs; 

47.3. ievērot normatīvos aktus meža izstrādes jomā un
izsoles noteikumu nosacījumus.

48. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pie-
ņem Aknīstes novada pašvaldības Mantas atsavināšanas
komisija. Sūdzības par Mantas atsavināšanas komisijas dar-
bību iesniedzamas Aknīstes novada domē 3 darba dienu
laikā no izsoles dienas Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes no-
vadā, LV-5208. 

49. 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 2020.gada 1.jūnija līdz
2020.gada 3.jūlijam 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: 28685224. 

50. Izsole notiks 2020.gada 7.jūlijā plkst. 11:00, Aknīstes
novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes
novadā, LV-5208.

PROJEKTS
CIRSMAS PIRKUMA LĪGUMS Nr. __________

Aknīste, 2020.gada _____.maijā

Aknīstes novada pašvaldība, reģ. Nr.90000026441,
Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, domes
priekšsēdētājas Vijas Dzenes personā, kurš rīkojas
saskaņā ar Aknīstes novada pašvaldības Nolikumu no
vienas puses, un

………………………………..reģistrācijas Nr.__________
juridiskā adrese: ____________, (vai fiziska persona.... ) ku-
ras vārdā, pamatojoties uz __ rīkojas
…………………………….., turpmāk tekstā saukts - “PIR-
CĒJS”, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā kopā sa-
ukti -

“PUSES”, 

pamatojoties uz Aknīstes novada domes 2020.gada 27.mai-
ja sēdes lēmumu Nr.161 un apstiprinātajiem izsoles re-
zultātiem bez maldības, viltus vai spaidiem, ievērojot sav-
starpējos solījumus un saistības, apzinoties izsolītā pērkamā
objekta vērtību, noslēdz šo cirsmu pirkuma līgumu (tur-
pmāk tekstā - LĪGUMS) par zemāk minēto.

1. LĪGUMA priekšmets
1.1. PĀRDEVĒJS pārdod un nodod PIRCĒJAM

izstrādei, bet PIRCĒJS pērk un pieņem izstrādei ar visām
tiesībām un pienākumiem, kas tiek uzlikti meža
izstrādātājam 2020. gada 7.jūlijā izsolē nosolītās augošu
koku ciršanas tiesības uz konkrētā meža īpašuma
cirsmām, ar kadastra Nr. 56250010101 „Meži” saskaņā
ar 2020.gada 28.februāra izsniegto apliecinājumu
Nr.1282400 (pielikumā) koku ciršanai sekojošā nogabalā
un platībā, kas atrodas Aknīstes pagasta, Aknīstes
novadā, saskaņā ar pielikumā esošo Cirsmu sarakstu.
Pārdodamā meža cirsma (turpmāk tekstā – CIRSMA),
nekustamā īpašuma „Meži”, kadastra Nr. 56250010101,
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 56250010101:

1.1.1. Cirsmas cirtes veids – Galvenā; cirtes izpildes
veids – Kailcirte; kvartāla Nr.1; nogabala Nr.31;
izcērtamā platība 0,97 ha.

1.2. PIRCĒJAM ir zināms CIRSMAS faktiskais

stāvoklis, to robežas, pievešanas ceļi, izvešanas ceļi,
pieguļošie infrastruktūras objekti un to stāvoklis viņam ir
zināms, un šajā sakarā PIRCĒJS neizvirzīs pret
PĀRDEVĒJU nekādas pretenzijas.

1.3. PĀRDEVĒJS apliecina, ka līdz LĪGUMA
noslēgšanai CIRSMAS nav atsavinātas, ieķīlātas, par to
nav strīdu, tām nav uzlikti aizliegumi, kā arī nav nekādu
citu šķēršļu, lai tās pārdotu.

1.4. PĀRDEVĒJS nenodrošina ar kokmateriālu
pievešanas ceļu.

2. Pirkuma maksa un apmaksas kārtība
2.1. CIRSMAS tiek pārdotas par izsolē PIRCĒJA

nosolīto, LĪGUMĀ un preču pavadzīmē – rēķinā uzrādīto,
pirkuma cenu EUR …….. (…………………. euro ….
centi).

2.2. Pirkuma maksa ir ieskaitīta PĀRDEVĒJA bankas
kontā pilnā apmērā.

2.3. Pirkuma maksā ir iekļauta iemaksātā
nodrošinājuma nauda 10% no apmērā no izsolāmā objekta
nosacītās cenas, bet nav iekļauta PIRCĒJA izsolē
iemaksātā dalības reģistrācijas nodeva 14,23   EUR
(četrpadsmit eiro, 23 centi) apmērā.

2.4. PIRCĒJS un PĀRDEVĒJS apliecina, ka, slēdzot šo
pirkuma LĪGUMU, viņi apzinās LĪGUMA priekšmeta
vērtību un atsakās celt viens pret otru prasības par šī
LĪGUMA atcelšanu nesamērīgu zaudējumu dēļ.

3. CIRSMAS nodošanas – pieņemšanas kārtība
3.1. PUSES 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc PIRCĒJA

rakstiskā ziņojuma par CIRSMAS izstrādes pabeigšanu
saņemšanas, veic CIRSMAS nodošanu – pieņemšanu,
PUSĒM parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu.

3.2. Ja CIRSMAS nodošana – pieņemšana nav notikusi
līdz CIRSMAS izstrādes termiņa beigām, PĀRDEVĒJS ir
tiesīgs piemērot 7.1.punktā paredzēto līgumsodu.

4. Tiesību pāreja un riski
4.1. Ar LĪGUMA noslēgšanas brīdi, PIRCĒJS iegūst

CIRSMU koku izstrādes (koku ciršana, kokmateriālu
pievešana un izvešana no krautuves, CIRSMU satīrīšana)
tiesības:

4.1.1. līdz 2021.gada 31.jūlijam ar iespēju pagarināt
izstrādes termiņu.

4.2. Pēc CIRSMU izstrādes termiņa beigām koki un
kokmateriāli, kas atrodas CIRSMĀS, atsavināmi
PIRCĒJAM bezstrīdus kārtībā un kļūst par PĀRDEVĒJA
īpašumu.

4.3. Pēc pirkuma LĪGUMA noslēgšanas, PIRCĒJS
uzņemas risku par CIRSMU nejaušu bojāeju.

5. PĀRDEVĒJA tiesības un pienākumi
5.1. PĀRDEVĒJA tiesības:
5.1.1. apsekot CIRSMAS koku izstrādes gaitu tās

izstrādes laikā, lai pārliecinātos par CIRSMAS izstrādi
saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un
atbilstoši LĪGUMA nosacījumiem;

51.2. konstatējot nelikumīgas darbības vai LĪGUMA
nosacījumu neizpildi, apturēt CIRSMAS tālāku izstrādi
līdz pretenzijas novēršanai vai zaudējumu segšanai.

5.2. PĀRDEVĒJA pienākumi:
5.2.1. atbildēt par zaudējumiem, kas rodas PIRCĒJAM

PĀRDEVĒJA prettiesiskas darbības vai bezdarbības
rezultātā.

5.3. Par PĀRDEVĒJA vainojamu rīcību nav uzskatāma
sezonāla rakstura auto transporta pārvietošanās
ierobežojumu noteikšana uz autoceļiem, sezonāla
CIRSMAS izstrādes aizliegšana saskaņā ar dabas
aizsardzības prasību ievērošanu un no PĀRDEVĒJA
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gribas neatkarīgu iemeslu dēļ noteikti CIRSMAS
izstrādes ierobežojumi, kas saistīti ar meža sanitāro
stāvokli un ugunsdrošību.

5.4. līguma noslēgšanas brīdī izsniegt PIRCĒJAM
apliecinājumu koku ciršanai kopijas, cirsmu skiču kopijas,
cirsmas novērtējuma kopijas, kas ir šī līguma pielikumi
un neatņemama sastāvdaļa;

5.5. pēc PIRCĒJA rakstiska paziņojuma par CIRSMAS
izstrādi, izvešanu un sakārtošanu, pieņemt CIRSMU un
kokmateriālu krautuvi ar nodošanas - pieņemšanas aktu
ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā, vai nepieņemt, rakstiski
motivējot nepieņemšanas iemeslus.

6. PIRCĒJA tiesības un pienākumi
6.1. PIRCĒJA tiesības:
6.1.1. uzsākt CIRSMU koku izstrādi tikai pēc LĪGUMA

parakstīšanas.
6.2. PIRCĒJA pienākumi:
6.2.1.   izstrādāt CIRSMAS ievērojot Latvijas

Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, meža
izstrādes un darba drošības noteikumus;

6.2.2.   pēc CIRSMU izstrādes pabeigšanas atstāt
izmantotās krautuvju vietas satīrītas, un ar CIRSMAS
izstrādi saistītos meža ceļus un meliorācijas sistēmas
lietošanas kārtībā, nepasliktinot to stāvokli;

6.2.3.   ja attiecīgās CIRSMAS krautuves un pievešanas
ceļi atrodas uz trešo personu valdījumā vai īpašumā
esošas zemes, saskaņot ar zemes īpašnieku vai tiesisko
valdītāju pievešanas ceļu un krautuvju vietu un to
izmantošanas kārtību;

6.2.4.   CIRSMU izstrādes un transportēšanas laikā
PIRCĒJS ir atbildīgs par trešajām personām
nodarītajiem kaitējumiem un zaudējumiem;

6.2.5.   LĪGUMA darbības laikā PIRCĒJS nes CIRSMU
nejaušas bojāejas vai bojāšanās risku.

6.2.6.  paziņot rakstiski PĀRDEVĒJAM par CIRSMU
koku izstrādes pabeigšanu.

6.2.7.  Ja CIRSMAS nodošanas - pieņemšanas laikā
PĀRDEVĒJAM ir pretenzijas par CIRSMAS izstrādes
kvalitāti, PĀRDEVĒJS no savas puses akta norāda
NEPIECIEŠAMĀS DARBĪBAS un to izpildes termiņu,
pēc kuru novēršanas puses veic CIRSMAS nodošanu -
pieņemšanas akta parakstīšanu.

6.2.8.  Ja PIRCĒJS CIRSMAS pieņemšana pēc
izstrādes nenodrošina pārstāvniecību vai neparaksta
nodošanas pieņemšanas aktu, PĀRDEVĒJS ir tiesīgs bez
PIRCĒJA klātbūtnes vienpusēji sastādīt un parakstīt
aktu un tas saistošs PIRCĒJAM.

7. Soda sankcijas
7.1. Ja līdz LĪGUMA termiņa beigām CIRSMU koku

izstrāde nav pabeigta un nav noslēgts starp PIRCĒJU un
PĀRDEVĒJU nodošanas – pieņemšanas akts, PIRCĒJS

maksā PĀRDEVĒJAM līgumsodu 0,1% no nosolītās cenas
par katru kavēto dienu.

8. Citi noteikumi
8.1. LĪGUMS stājas spēkā abpusējas parakstīšanas

dienā un darbojas līdz līgumsaistību pilnīgai izpildei.
8.2. Jebkuras izmaiņas LĪGUMA noteikumos stāsies

spēkā tikai tad, kad tās tiks noformētas rakstiski un tās
parakstīs visas PUSES.

8.3. Visos jautājumos, kas nav regulēti LĪGUMĀ,
PUSES vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.

8.4. Domstarpības un strīdi starp PUSĒM, kas saistīti
ar LĪGUMA izpildi, tiek risināti sarunu ceļā, bet, ja
vienošanās netiek panākta, tiek izskatīti Zemgales rajona
tiesā kā pirmās instances tiesu iestādē.

8.5. LĪGUMS ir saistošs PUSĒM, to pilnvarotajiem,
darbiniekiem, kā arī Pušu tiesību pārņēmējiem.

8.6. Jebkurš paziņojums, kas attiecas uz LĪGUMU, tiek
iesniegts rakstveidā pēc Pušu norādītajām adresēm.

8.7. LĪGUMS sastādīts divos eksemplāros, katrai
PUSEI pa vienam eksemplāram. Abiem LĪGUMA
eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

Pielikumā: 
Valsts meža dienesta Sēlijas virsmežniecības

Apliecinājuma Nr.1282400 koku ciršanai nekustamā
īpašuma „Meži” (kadastra Nr. 5652 0010101), zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu 5652 0010101, 1 kv.
31.nog. Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, izsniegts
2020.gada 28.februārī, kopējai izcērtamai platībai – 0,97
ha, kopija.

Sarakstu sagatavoja: 
Aknīstes novada pašvaldības juriskonsulte 

Antra Aldiņa

Pušu rekviz ti: 
 

Akn stes novada pašvald ba 
Re . Nr. 90000026441 
Skolas iela 7, Akn ste 
Akn stes novads, LV-5208 
 
____________________________V.Dzene

________________________ 
re istr cijas Nr.  
juridisk  adrese __________________ 
Konta Nr…….. 
T lrunis: …………… 
_______________________________/

Lai gan epidemioloģiskā situācija
Latvijā ir uzlabojusies, Covid-19 krīze
atstājusi ietekmi uz daudzu iedzīvotā-
ju ikdienu un dzīves kvalitāti. Pēc ma-
nas iniciatīvas radīts daudzpusīgs so-
ciālais spilvens grūtībās nonākušiem ie-
dzīvotājiem un cilvēkiem no mazaiz-
sargātām sociālajām grupām. Esam gā-
juši soli pa solim, lai atbalsts aptvertu

plašu sabiedrības daļu. Salīdzinot ar krī-
zi pirms desmit gadiem, šī valdība ir spē-
jusi vienoties un atbalstīt pietiekami pla-
šus pandēmijas ietekmes mazinošus pa-
sākumus sociālajā jomā, kas ļaus ie-
dzīvotājiem sadzīvot ar koronavīrusa iz-
raisīto situāciju.

Pēdējo nedēļu laikā jūtami palieli-
nājusies iedzīvotāju interese par valsts

Ramona Petraviča, labklājības ministre

20 atbalsta pasākumi sociālajā jomā
pandēmijas ietekmes mazināšanai
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piedāvātajiem atbalsta pasākumiem. Vienlaikus, vēlos
uzsvērt, ka darbs pie sociālā atbalsta spilvena neapstājas
līdz ar ārkārtējās situācijas beigu datumu. Sabiedrībā
šī krīze atstās rētas uz ilgu laiku. Tāpēc sadarbībā ar
mūsu pakļautībā esošajām iestādēm un citām ministrijām
mēs vērojam situāciju un pieņemam lēmumus par pa-
pildu atbalsta pasākumiem.

Šobrīd strādājam pie jauniem ierosinājumiem, kas tiek
šobrīd apspriesti finanšu ministra Jāņa Reira un eko-
nomikas ministra Jāņa Vitenberga vadītajās darba gru-
pās un par kuru apstiprināšanu vēl lems valdībā. Katrā
ziņā esmu gandarīta par produktīvo darbu – lai arī pa-
mazām, tomēr sociālais atbalsts top gana spēcīgs.

Runājot par līdz šim paveikto krīzes pārvarēšanā, īpa-
ši vēlos uzsvērt Labklājības ministrijas darbinieku pa-
šaizliedzīgo darbu – ārkārtas situācijas apstākļos, strā-
dājot attālinātā režīmā, mums izdevies operatīvi saga-
tavot grozījumus likumos un normatīvajos aktos, lai ie-
dzīvotāji pie atbalsta tiktu nekavējoties.

Esmu apkopojusi svarīgākos atbalsta pasākumus, kas
ir Labklājības ministrijas kompetencē:

Uzlabota pabalstu sistēma par bērniem, dīkstāvi
un pagarināta vecāku pabalstu izmaksa

3 50 eiro pabalsts par katru bērnu līdz 18 gadu ve-
cumam pašvaldības krīzes pabalsta saņēmējiem, bet dīk-
stāves pabalsta un dīkstāves palīdzības pabalsta saņē-
mējiem par katru bērnu līdz 24 gadu vecumam;

3 150 eiro vienreizēja piemaksa pie ģimenes valsts pa-
balsta par bērnu ar invaliditāti

3 Dīkstāves pabalsta zemākais slieksnis ir 180 eiro;
3 Darba ņēmējiem un pašnodarbinātajiem, kuriem dīk-

stāves pabalsts ir zems, ir pieejams dīkstāves palīdzī-
bas pabalsts 180 eiro apmērā. Uz to tiesības ir arī dar-
ba ņēmējiem, kuriem dīkstāves pabalsts ir atteikts dar-
ba dēvēja vainas dēļ (darba devējs neatbilst kritērijiem).
Labklājības ministrija Valsts kancelejā ir iesniegusi gro-
zījumus, kas paplašinās pašnodarbināto loku, kam ir tie-
sības uz dīkstāves palīdzības pabalstu;

3 Pagarināta vecāku pabalstu izmaksa cilvēkiem, ku-
riem pabalsts beidzas ārkārtas situācijas laikā, bet krī-
zes dēļ viņi nevar atgriezties darbā;

3 Par laika periodu, kamēr valstī izsludināta ārkār-
tējā situācija saistībā ar Covid-19 (no 12. marta līdz 9.
jūnijam), personai, kura kopj bērnu vecumā no pusot-
ra gada līdz diviem gadiem, bērna kopšanas pabalsta ap-
mērs ir 171 eiro (līdz šim – 42,69 eiro) mēnesī;

3 Uz dīkstāves pabalstu var pretendēt darba ņēmē-
ji un pašnodarbinātie, kas vienlaikus ir asistenta pa-
kalpojuma sniedzēji.

Bezdarbnieku programma padarīta elastīgāka
Covid-19 krīzes dēļ daudziem cilvēkiem izredzes at-

rast darbu ievērojami samazinājušās, tāpēc valsts pie-
eja palīdzības sniegšanā iedzīvotājiem veidota pēc iespējas
solidāri - gan tiem, kuri nonākuši dīkstāvē, gan tiem,
kuriem beidzies bezdarbnieka pabalsta izmaksas periods
un neizdodas atrast darbu, pabalsts ir vienāds:

3 4 mēnešus pēc pabalsta termiņa beigām bezdarb-
nieki var saņemt bezdarbnieka palīdzības pabalstu 180
eiro apmērā;

3 Bezdarbnieks uz laiku līdz 4 mēnešiem var kļūt par
nodarbināto, piemēram, lai strādātu sezonas darbu, ne-
zaudējot bezdarbnieka statusu;

3 Bezdarbnieka pabalstu var saņemt darba ņēmēji,
kas zaudējuši algotu darbu, bet paralēli ir mikrouzņē-
mumu īpašnieki bez apgrozījuma vai pašnodarbinātie bez
ienākumiem;

3 Personām, kas darbu uzteikušas pašas, bezdarbnieka
pabalstu piešķirs no dienas, kad Valsts sociālās apdro-
šināšanas aģentūrā saņemts iesniegums par bezdarbnieka
pabalsta piešķiršanu (iepriekš bija jāgaida 2 mēneši).

Atbalsts cilvēkiem ar invaliditāti
3 Uz pusgadu automātiski pagarina iepriekš pieņemtos

lēmumus par invaliditāti;
3 Cilvēki ar invaliditāti var saņemt asistenta pa-

kalpojumu arī ārkārtējās situācijas laikā;
Darbnespējas lapu apmaksa
3 Valsts apmaksā slimības lapas no otrās dienas ar

Covid-19 saistītajos gadījumos (līdz šim darba devējs ap-
maksāja no 2.-10. dienai). Lai atbalstītu darba devējus,
šāda kārtība pagarināta līdz 31. decembrim;

3 Personai slimības pabalsta izmaksas periodā (26 vai
52 nedēļas) neieskaita darbnespējas dienas, par kurām
personai izsniegta darbnespējas lapa saistībā ar sa-
slimšanu ar Covid-19 vai atrašanos karantīnā.

Palielināts pabalsts aizbildnībā esoša bērna uz-
turēšanai

Viena no ministrijas prioritātēm ir ārpusģimenes ap-
rūpes uzlabošana, par ko netiek aizmirsts arī krīzes lai-
kā, tāpēc pabalsts par aizbildnībā esošu bērnu palieli-
nāts par vairāk nekā 50 eiro. Tas ir atbalsts ārkārtējās
situācijas laikā ar mērķi palīdzēt vismazāk aizsargātajām
iedzīvotāju grupām, tostarp ģimenēm ar bērniem:

3 Pabalsts par aizbildnībā esoša bērnu līdz septiņu
gadu vecuma sasniegšanai palielināts līdz 161,25 eiro
mēnesī un par bērnu vecumā no septiņiem gadiem – 193,5
eiro mēnesī. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pār-
skatīs pabalsta apmēru par periodu no 2020. gada 12.
marta līdz ārkārtējās situācijas beigām un izmaksās star-
pību ne vēlāk kā līdz 2020. gada 30. jūnijam.

Nākamie soļi pēc dīkstāves pabalsta beigām – pa-
pildus atbalsts bezdarba situācijas risināšanai

Lai mazinātu COVID-19 pandēmijas izraisītās ne-
labvēlīgās sekas uz darba tirgu, paredzēts ieviest jau-
nus pasākumus un paplašināt esošos nodarbinātības at-
balsta pasākumus: 

3 Algu subsīdijas atbalsta pasākums - finansiāls at-
balsts darba devējiem par bezdarbnieku pieņemšanu dar-
bā. (Trīs mēnešu subsīdija darba algai 50% apmērā no
darbiniekam noteiktās mēneša darba algas, bet ne vai-
rāk kā 430 eiro mēnesī);

3 Atbalsts klātienes studentiem, kas reģistrējušies kā
bezdarbnieki;

3 Sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Izglītības
un zinātnes ministriju plānots pilnveidot bezdarbnieku
apmācību piedāvājumu;

3 Bezdarbniekiem, kuriem būs beidzies bezdarbnie-
ka pabalsts un bezdarbnieka palīdzības pabalsts, tiks
piedāvāta iespēja iesaistīties algotajos pagaidu sabied-
riskajos darbos, kurus organizē pašvaldības un neval-
stiskās organizācijas.

Finanšu ministra vadītajā darba grupā atbalstīts mans
piedāvājums paplašināt atbalstu eksportējošiem uz-
ņēmējiem, paredzot ieviest uzņēmējdarbības atbalsta
programmu. Tā plānota kā turpinājums dīkstāves pa-
balstam, daļēji kompensējot algu izmaksu. Par pie-
šķiršanas kritērijiem, administrēšanu un finanšu avo-
tiem turpinās sarunas. Atbalsts uzņēmējiem nepie-
ciešams, jo pēc ārkārtējās situācijas beigām dīkstāves
pabalsti vairs netiks maksāti, bet Covid - 19 negatīvā
ietekme turpināsies.
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Aknīstes novada Teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas un
Vides pārskata projekta SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS
SANĀKSME notiks 16.06., plkst. 17.30. Asares kultū-
ras namā. 

12.02.2020. Aknīstes novada teritorijas plānojuma 1.0
redakcija un vides pārskata projekts ar Aknīstes novada
domes lēmumu Nr.41 tika nodots publiskajai apspriešanai.
Publiskās apspriešanas termiņš tika noteikts no 2020.gada
26.februāra līdz 2020.gada 27.martam. 

12.03.2020. ar MK rīkojumu Nr.103 valstī tika izsludi-
nāta ārkārtējā situācija, kurā noteikts, ka plānošanas do-
kumentu publisko apspriešanu termiņos netiek ieskaitīts
laiks, kad valsts teritorijā ir ārkārtējā situācija. Līdz ar to
teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas un vides pārskata pro-
jekta publiskā apspriešana tiks turpināta no 2020.gada
10.jūnija līdz 2020.gada 25.jūnijam.

Aicinām aktīvi iesaistīties publiskās apspriešanas no-
risē, iepazīties ar novada plānojuma 1.0 redakciju un Vides
pārskata projektu, konsultēties ar Aknīstes novada paš -
valdības telpiskās plānošanas speciālisti Santa Šmiti

(+37128612924) un SIA „Reģionālie projekti” speciālisti
Santu  Pētersoni (+37129419002) un sniegt savus priekš-
likumus par redakcijā iestrādātajiem risinājumiem.

Ar teritorijas plānojuma 1.0 redakciju un Vides pārskata
projektu  var iepazīties:

l klātienē Aknīstes novada pašvaldībā Aknīstes valsts
un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, kon-
taktinformācija: tālr. 65237751, 66954802, e-pasti: ak-
niste@akniste.lv, akniste@pakalpojumucentri.lv (adrese:
Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads),   darbadienā no
plkst. 08.00 līdz plkst. 17.00, piektdienās no plkst. 08.00
līdz 14.00, ar pusdienu pārtraukumu no plkst. 12.00 līdz
12.30,

l portālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_15777,
l Aknīstes novada pašvaldības mājas lapā https://www.ak-

niste.lv/pasvaldiba/akualitates/;
Priekšlikumus var iesniegt:
l klātienē Aknīstes novada pašvaldībā Aknīstes valsts

un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, kon-
taktinformācija: tālr. 65237751, 66954802, e-pasti: ak-
niste@akniste.lv, akniste@pakalpojumucentri.lv (adrese:
Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads),   

l sūtot pa pastu: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela
7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208 (pasta zīmogs
19.06.2020.),

l sūtot uz pašvaldības elektronisko adresi: akniste@ak-
niste.lv līdz 25.06.2020;

l ar Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geo-
latvija.lv sadaļas “Teritorijas attīstības plānošana” starp-
niecību.

Vēršam uzmanību, ka apspriešanas datums var mai-
nīties, ja valstī tiks pagarināts ārkārtas stāvoklis.

Aknīstes novada telpiskās
attīstības plānotāja
Santa Šmite
tālrunis +371 28612924
e-pasts: santa.smite@akniste.lv

Vecmuižas ezera labiekārtošanas
darbu pirmā daļa ar pludmales pa-
plašināšanu un piebraucamā ceļa uz-

labošanu ir noslēgusies.  Lai izdarīto
darbu kvalitāte saglabātos pēc iespē-
jas ilgāk, lūgums  neizmantot pie-

braucamo ceļu ar automašīnām, līdz
brīdim, kad pašvaldības mājaslapā tiks
publicēts paziņojums, ka  ceļu var iz-
mantot. 

Labiekārtošanas darbu otrā daļa ar
pludmales mēbeļu izvietošanu noritēs
vasaras laikā, pakāpeniski izvietojot iz-
gatavotās mēbeles. Lūgums būt sa-
protošiem labiekārtošanas darbu lai-
kā!

Tāpat aicinām iedzīvotājus informēt
pašvaldības policijas inspektori  Iju
Ašaku pa mob. tel. +37129233090 vai
Jēkabpils iecirkņa vecāko inspekto-
ru  Lauri Austriņu pa tālr.
+37125488653,ārpus darba laika zva-
not vienotajam policijas telefona nu-
muram 110, par nelikumīgu mak-
šķerēšanu un citām nelikumīgām
darbībām pašvaldības ūdenstilpēs.

Aknīstes novada pašvaldības
Telpiskās attīstības plānotāja

Santa Šmite
Mob. tel. +37128612924
E-pasts: santa.smite@akniste.lv

Tiek labierkārtotas ezeru pludmales
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Apstiprināti  divi
jauniešu iniciatīvu

projektu iesniegumi
Šī gada maijā noslēgusies projektu izvērtēšana Aknīstes

novada pašvaldības rīkotajā Eiropas Sociālā fonda projekta
„Atbalsts priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas samazi-
nāšanai” jaunatnes iniciatīvu projektu konkursā. Projektus
konkursam bija iesniegušas 4 dažādas organizācijas, no ku-
rām vērtēšanas komisija, atbilstoši pašvaldībai piešķirtajām
kvotām, apstiprinājusi 2 projektus.

Aknīstes novadā jau kārtējo gadu tiek izsludināts jau-
niešu iniciatīvu projektu konkurss “PuMPuRS”. Arī šogad
konkursā varēja pieteikties iesniedzēji, kas ir jaunatnes or-
ganizācijas, biedrības un nodibinājumi un veic darbu ar jau-
natni. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs
ir 4600 eiro, kas 100% apmērā tiek nodrošināts no pro-
jekta  līdzekļiem (Eiropas Sociālais fonds). Projekta īste-
nošanas laikā ir jāveicina priekšlaicīgas mācību pār-
traukšanas riska grupas izglītojamo motivācija turpināt

izglītību un viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, tāpat jā-
iesaista priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas
izglītojamie jaunieši aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu pro-
jektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pie-
ejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mā-
cību vietai. Projekta mērķa grupa ir vispārējās izglītības
iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12.klasei, kā arī to profesionālās
izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īs-
teno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no
1. līdz 4.kursam, t.sk. priekšlaicīgas mācību pārtraukša-
nas riska grupas izglītojamie. 

Atklātajā projektu konkursā Aknīstes novadā apstipri-
nāti šādi jauniešu iniciatīvu projekti:

Biedrība “Piedzīvojuma Gars”, projekts - “LEC
Pantēra Aknīstē”. Projekta mērķa grupa ir 15 jaunieši
vecumā no 14-18 gadiem, kurus ar dažādām neformālās
izglītības metodēm apmācīs līderībā, komandas darbā un
sociālo projektu veidošanā ar 5 dienu apmācībām biedrī-
bas treniņvietā, ar klašu saliedēšanās un jauniešu pašu vei-
doto sociālo projektu īstenošanas pasākumiem. Projekta rea-
lizācija ir paredzēta līdz 2021. gada 15. aprīlim.
Sadarbības partneris – Aknīstes vidusskola, Bērnu un jau-
niešu centrs.

Biedrība “Silta sirds”, projekts - “Tu vari būt kā
ES”.  Projekta īstenošanas laikā notiks divas (5.-9.klasei
un 10.-12.klasei) neformālās mācīšanās aktivitātes un pa-
sākumi, kuru mērķis radīt jauniešos priekšstatu par iz-
glītības nozīmību un dzinējspēku darba tirgū. Kā arī  ap-
tuveni  20 jaunieši tiks iesaistīti trīs dienu piedzī-
vojumu nometnē  „Kopā mēs varam”, kurā jaunieši
tiks iesaistīti  komandas veidošanas, līderu īpašību
atklāšanas un nostiprināšanas pasākumos ar stra-
tēģiskajām spēlēm, kuras papildinās fiziska izkus-
tēšanās. Īstenošanas laiks līdz 2020. gada 1. decembrim.
Sadarbības partneris – Aknīstes vidusskola.

Abi projekti tiks uzsākti tiklīdz būs atcelta ārkārtas si-
tuācija valstī. 

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazi-
nāšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. de-
cembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu
skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības
iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4.  kursam. Projektu īsteno
Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu, no-
vadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

Bija reiz kādreiz...
Veltīts kādreizējam Radžupes pašdarbības kolektīvam-

vad. I. Ribickis. Aknīstes pūtēju orķestrim - vad.
Kapelmeistars- skolotājs Jēkabs Raups. 

Lāču līcī Radžupītes krastos
Baltas ievas koši ziedēja,
Zaļumballē placī pāri griezās valsī,
Tikai Tevis tur vairs nebija.
Sen ragos pūtēji vairs nepūš,
Lāču līcī tikai koki aug,
Tikai lakstīgala dažreiz skumji uzdzied
Bijušais vairs neatgriezīsies. 
Dzirnezera krastā balta priede auga
Vientuļi tā slūžās , ūdens šalkās klausījās.
Septembrī, kad prāmis jūrā grima
Priedi saknēm ārā vētra izrāva. 
Pilsēta- par Aknīsti to sauca,
Dienvidsusējas krastos ilgi stāvēja.
Dzīves virpuļi to laukā ātri jauca,
Pūces reforma vien pāri palika. 

Pār zemi slavens OIK jau gadu valda 
To pacelt, pavelt nespēj vairs neviens.
Jo vairāk melo-vairāk saskrien biksēs,
Bet bikšu mazgātāju vairāk nav.
Un ministri griež trakā disko dejā,
Jo ēzelītis nevelk-vezums pārāk smags.
Ir vajadzīgs steidzīgs kapitālais remonts,
Bet veicēji sen aizlaidušies prom.
Reiz Līze brūnās govis čakli slauca
Un matu cirtās dažreiz sviestu nedaudz jauca.
Tagad pastaigā dodas reti.
Velkot pavadiņā tikai vienu āzi.
Tagad roboti vien krūtīs stumdās
Gaidot rindu, kad pie govs to bīdīs.
Jo piens par pienūdeni tapis
Un tāpēc dažreiz ar sviestiņu ir knapi.
Pingvīni ar mugurām kopā saspiedās,
Pa gaisu kaut kas nelabs aizlaidās.
Paliec mājās-mazgā rokas,
Liec stikla burkā, gaidi nauda lai aug.
Ūpis pa novadiem skriedams gaisu sajauca,
No turbulences kokos pazuda drons.
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Ar Aknīstes novada pašvaldības atbalstu tiks īstenots
projekts “ Būt harmonijā”. 

Pasākumi notiks “ Zāļu un pirts salā”, Aknīstes pa-
gasta  “Vilkapurvos”. Projekts sastāv no 5 aktivitātēm.

14.06 plkst.11.00 tiekamies uz  pirmo aktivitāti - me-
ditāciju “ cilvēks dabā, daba cilvēkā”, ārstniecības augu man-
dalas un pušķu veidošana – vada Jolanta Pūpola. Pulcēšanās
no 10.30

11.07 plkst.11.00 otrā aktivitāte – lekcija ārstniecības
augi uzturā, praktiskā nodarbība  - ārstniecības augu tin-
ktūras un eļļas. Vada Ligita Elksnīte. Pulcēšanās no 10.30

Lūgums iepriekš pieteikties pa tālr. 29128709

Datu nesējam ātrumā sajuka faili,
Polos ātrumā skriedams kompass nolauza asi.
Kad politikā valda krēsli,
Tad lauku ceļi zilā ledū spīd,
Tad skolās pamats samazināt slodzi,
Jo problēmu mums tiešām vairāk nav.
Var uzticību dzīvē zaudēt ātri,

Bet laiku pagriezt atpakaļ nav lemts.
Un seno Radžupītes valsi
Šūpos atmiņas un ūdens slūžās šalks!

Si bemol mažorā - MAESTRO- ar baltu ievu klēpi no
Radžupītes krastiem un lakstīgalas dziesmu- sendienās...

Ar patiesu cieņu - Jānis.

Datums Aktivit tes nosaukums Aktivit tes apraksts

14.06 Satikšan s viet un dab . Medit cija.
rstniec bas augu mandala, puš i.

Iepaz šan s. Medit cija “cilv ks dab , daba
cilv k ” , augu mandala. Puš i – vada
m ksliniece Jolanta P pola

11.07 rstniec bas augu netradicion la
izmantošana.

Lekcija “ rstniec bas augi uztur ”, praktisk
nodarb ba” rstniec bas augu tinkt ras un
e as” – vada pirtniece Ligita Elksn te

8.08 Vingrojumi dv selei un ermenim, joga,
stiepšan s vingrojumi.

St stijums, r ta un vakara joga, stiepšan s
vingrojumi profesion la trenera un jogas
prakti a , person l trenera Kristapa
Garan a vad b

22.08 K fotograf t dabu un sevi dab .
Medit cija Pateic ba dabai.

Profesion la fotogr fa padomi, meistarklase
un fotosesija profesion ls fotogr fes Leldes
Garan as vad b .
Medit cija” pateic ba M tei Zemei” vada
Jolanta P pola.

19.09
(26.09) Pirts noz me.

St stijums par pirts ritu lu, saus p riena
demonstr cija, pašp riena meistarklase.
Vada pirtniece Ligita Elksn te.

Maija mēnesis Asares pagastā aizri-
tējis darbīgā atmosfērā. Pabeigta Asares
kapličas teritorijas sakārtošana. Iegādāti
jauni soli un atkritumu tvertne. 

Iespēju robežās tika greiderēti un at-
putekļoti pašvaldības ceļi Asares un
Ancenes ciemos. 

Turpinās zāles pļaušana un lapu iz-
vešana no parka teritorijas. Uzsākta
Asares pilsdrupās atvašu pļaušana un
griešana. 

Jūnijā svinēsim latviešu tradicio-
nālos svētkus- Līgo. Šogad svinēšana
būs atšķirīgāka, jo jāievēro nosacīju-
mi sastībā ar vīrusu “Covid-19”. Bet
svētkus sagaidīsim ar sakoptām sētām. 

Tāpat kā iepriekšējos gadus, arī šo-
gad divas reizes sezonā tiks pļautas ceļ-
malas. Pirmo reizi pļaušana notiks līdz
Jāņiem. Aicinājums īpašniekiem,
kuru tīrumi un ganības piekļaujas ce-
ļiem, elektriskos ganus nenovietot ceļa
malās, jo citādi nevarēs nopļaut. 

Asares pagasta pārvaldes vad.p.i.
L. Prande

Ligita Elksnīte.
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Priecāsimies ar acīm un atstāsim
aizsargājamos augus tur, kur tie aug!

Pavasaris ir pašā ziedēšanas un smaržu skurbumā. Zied
ābeles, augļu koki, ceriņi, jasmīni un bezgala daudz dažādu
augu, arī aizsargājamie, kā, piemēram, Asares muižas par-
kā ziemas sala izturīgās, tomēr ļoti maz saglabājušās meža
tulpes (Tulipa sylvestris). Tās pārsvarā aug grupās vecos
parkos vai to apkaimē un upju palieņu pļavās. Meža tul-
pes ir daudzgadīgs augs ar gracioziem, dzelteniem un ne-
daudz aromātiskiem ziediem. Savulaik šis krāšņumaugs
bija ļoti izplatīts, taču tagad tas vairs retumis sastopams.
Meža tulpes pavasarī sastopamas pārsvarā valsts dienvi-
du un rietumu daļā. Vēl aizsargājamie pavasara augi ir lak-
ši jeb mežloki, meža un pļavas silpurenes, savvaļas orhi-
dejas, meža vizbuļi u.c.  

Tuvojas Jāņi. Pirms došanās pļavā noskaidrosim, kuri
augi ir aizsargājami, lai nesanāk iedzīvoties nepatikšanās,
jo tad nevarēs attaisnoties ar nezināšanu vai nevērību.
Jāņuzālēm, pušķiem un vainagiem plūksim (tikai neizraut
ar visām saknēm!) bieži sastopamos augus: pīpenes, ma-
daras, rudzupuķes, āboliņu, smilgas, asinszāli, birztalu nār-
buli, vībotnes, magones, raspodiņus, papardes u.c., kas nav
aizsargājami. Neplūksim nepazīstamus un indīgus (pie-
mēram, ozolīte, kurpīte, gundega u.c.) augus, domājot par
savu veselību. 

Retos un aizsargājamos augus gan atstāsim, priecāsi-
mies par tiem un iemūžināsim fotogrāfijās. Ministru ka-
bineta noteikumu Nr.396 "Noteikumi par īpaši aizsar-
gājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargā-
jamo sugu sarakstu" 6.pantā pašreiz ir 228 īpaši aiz-
sargājamie un 4 ierobežoti izmantojamie īpaši aizsar-
gājamie ziedaugi un paparžaugi. Te tikai deviņi no tiem,
kurus nedrīkst plūkt jāņuzālēm: jumstiņu gladiola, liel-
ziedu uzpirkstīte, odu gimnadēnija, smaržīgā naktsvijole,
krāšņā neļķe, dzeltenā dzegužkurpīte, bezdelīgactiņa,
bruņcepuru dzegužpuķe.

Aizsargājamo augu lasīšana, pirkšana, pārdošana un dzī-
votņu postīšana ir administratīvi sodāma. Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 78.pantā teikts, ka par
normatīvajos aktos noteikto sugu un biotopu aizsardzības
prasību pārkāpšanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām
no 15 līdz 700 EUR, konfiscējot nelikumīgi iegūtos īpaši
aizsargājamo sugu īpatņus un to daļas, bet juridiskajām
personām – no 70 līdz 1400 EUR, konfiscējot nelikumīgi
iegūtos īpaši aizsargājamo sugu īpatņus un to daļas. 

Asares parkā (tāpat arī nevienā citā parkā) neko nedrīkst
plūkt un veikt jebkādas citas darbības. Parka apsaimnie-
kotājs (pašvaldība) rūpējas par teritoriju, stāda un kopj to.
Parkā aug daudz aizsargājamu augu gan savvaļā, gan ie-
stādīti dīķa malā un dobēs: kalmes, Eiropas kumeļpēda,
zilā kurpīte, mugurene, laksis, lobēlija, veronika, kārpai-
nais segliņš un citi. Daudzi no tiem ir arī ārstniecības augi.
Interesenti brauc apskatīt muižas kompleksu, parku un ie-
pazīt augus, bet daļas to vairs nav, jo ir izpostīti daļēji vai
pavisam. Augiem taču jāļauj izdzīvot savu augšanas cik-
lu, tāpat kā mēs katrs gribam nodzīvot savu mūžu tik garu,
cik tas mums lemts. Mīlēsim dabu, baudīsim tās krāšņu-
mu un daudzveidību ar acīm un ļausim to darīt arī citiem,
tāpēc neplūksim paši un mācīsim bērniem priecāties par
ziediem, tos nenoraujot! 

Izmantotie avoti:
- Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti

izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu //
https://m.likumi.lv/doc.php?id=12821

- Pārskata tabula par Latvijas aizsargājamo augu su-

gām Latvijas Sarkanajā grāmatā un Latvijas Republikas
Ministru kabineta noteikumos // http://latvijas.daba.lv/aiz-
sardziba/augi_dzivnieki/tabula.shtml

- Īpaši aizsargājamo augu sugu saraksts (25 augi un foto)
// www.latvijasdaba.lv

- Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta
„Aizraujošais ceļojums muižu parkos četros gadalaikos”
(2018-2019) 2., 3.pielikums (Asares muižas parks)

- Aizsargājamie augi, kas sastopami pavasara sezonā //
https://www.delfi.lv/majadarzs/aktuali/aizsargajamie-augi-
kas-sastopami-pavasara-sezona.d?id=45951271

- Mīli ar acīm un atstāj pļavā! Deviņas reti sastopamas
jāņuzāles, kuras nedrīkst plūkt // https://www.delfi.lv/ma-
jadarzs/darzi-latvija-un-pasaule/mili-ar-acim-un-atstaj-
plava-devinas-reti-sastopamas-januzales-kuras-nedrikst-
plukt.d?id=44623368

- Mīli ar acīm (buklets) // https://www.daba.gov.lv/up-
load/File/Publikacijas/BUK_Mili_ar_acim.pdf u.c.

Zied meža jeb savvaļas tulpes (foto no dabasdati.lv)

Veselības taka Asares muižas parkā (L.Jaujenieces
foto)

Edīte Pulere
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Pieaudzis GPS iekārtu zādzību skaits –
sargi savu lauksaimniecības tehniku!

Katru gadu arvien vairāk lauksaimniecības teh-
nikās tiek izmantotas Globālās pozicionēšanas sis-
tēmas (GPS) iekārtas, kas ļauj atvieglot ikdienas dar-
bu, ietaupot līdzekļus un degvielu, kā arī paātrinot
veicamo darbu izpildes laiku. Šādas iekārtas izmaksā
vairākus tūkstošus eiro un ir viegli demontējamas,
līdz ar to piesaista garnadžu uzmanību. Valsts po-
licija, biedrība “Zemnieku saeima” un biedrība
„Lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju aso-
ciācija” aicina lauksaimniekus būt vērīgiem un pa-
domāt par savas tehnikas drošu uzglabāšanu. 

Šogad laika posmā no 1. janvāra līdz 27. maijam Valsts
policijā ir uzsākti 14 kriminālprocesi par GPS un monito-
ru iekārtu zādzībām no traktoriem. No tiem septiņi kri-
minālprocesi ir uzsākti Zemgalē, trīs Kurzemē, divi Latgalē
un pa vienam Vidzemē un Rīgas reģionā. Tāpat laika pos-
mā no šī gada 1. janvāra līdz 15. maijam ir uzsākti trīs kri-
minālprocesi par lauksaimniecības tehnikas zādzības fak-
tu – viens par minerālmēslu kaisītāja zādzību Kurzemē,
viens par traktora zādzību Vidzemē un viens par trakto-
ra zādzību Latgalē, kas vēlāk tika atrasts.

Pārsvarā zādzības tiek izdarītas diennakts tumšajā lai-
kā, brīvi piekļūstot vērtīgajām GPS iekārtām no lauk-
saimnieku neapsargātajām saimniecības teritorijām. Ir si-
tuācijas, kad lauksaimnieki traktorus un citu lauksaim-
niecības tehniku, kas aprīkoti ar GPS iekārtām, atstāj bez
uzraudzības uz lauka vai vietās, kur tie netiek pienācīgi
pieskatīti vai apsargāti, tādējādi atvieglojot zaglim veica-
mo darbu, lai tiktu klāt vēlamajam. Tāpat jāapzinās, ka
GPS iekārtas ir viegli demontējamas, tāpēc garnadzim to
nozagšana neaizņems daudz laika. Diemžēl zādzību rezultātā
radītais zaudējums nereti mērāms vairākos desmitos vai
pat simtos tūkstošu eiro. 

“Likumsargi ikdienā aktīvi strādā un veic dažādus pro-
filaktiskos pasākumus, lai novērstu lauksaimniecības teh-
nikas zādzību riskus. Valsts policijas inspektori apzina re-
ģionu saimniecības un to īpašniekus un paši ikdienā do-
das pie lauksaimniekiem, lai atgādinātu par zādzību ris-
kiem un vienotos par savstarpēju sadarbību traktortehnikas
nosargāšanā. Tāpat Valsts policija sadarbojas ar Lietuvas
Republikas kolēģiem, lai kopīgi risinātu traktoru zādzību
problēmu, jo iepriekšējos gados liela daļa nozagto trakto-
ru pārvesti pāri robežai un atrasti Lietuvas teritorijā, “ uz-
sver Valsts policijas Kriminālizmeklēšanas pārvaldes 2. no-
daļas priekšnieks Māris Priednieks.

Juris Lazdiņš, biedrības “Zemnieku saeima” valdes priekš-
sēdētājs: “Lai mazinātu GPS iekārtu un lauksaimniecības
tehnikas zādzību skaitu, arī pašiem lauksaimniekiem ir jā-
būt atbildīgiem un nav jāiegādājas lietotas GPS iekārtas
un lauksaimniecības tehnika no šaubīgiem pārdevējiem.
No savas puses aicinām lauksaimniekus būt vērīgiem un
par aizdomīgajiem GPS iekārtu un lauksaimniecības teh-
nikas piedāvājumiem aicinām ziņot policijai.”

Aigars Laurinovičs, biedrības „Lauksaimniecības tehnikas
ražotāju un tirgotāju asociācija” valdes priekšsēdētājs:
“Aicinām lauksaimniekus veikt GPS iekārtu sērijas numuru
un atrašanās vietu fotofiksāciju uz konkrētās tehnikas vie-
nības. Kā arī veikt iekārtu komponenšu marķēšanu, no-
rādot saimniecības nosaukumu, īpašnieka kontakttālru-
ni un tehnikas šasijas numuru.”

Valsts policija uzsver, ka nozīmīga ir arī pašu saimnie-
ku atbildība un izpratne par to, kā nosargāt savu lauk-
saimniecības tehniku, tāpēc, ņemot vērā zādzību gadīju-

mus, Valsts policija aicina lauksaimniekus:
l iegādāto lauksaimniecības tehniku neatstāt uz lauka

nepieskatītu;
l lauksaimniecības tehniku aprīkot ar mūsdienīgu sig-

nalizāciju;
l paveicot visus lauksaimniecības darbus, GPS antenas

un vadības blokus noņemt un uzglabāt slēgtā, drošā un labi
apsargātā teritorijā;

l uzstādīt videonovērošanas kameras, izvērtējot leņķi,
kādu tās aptver;

l iegādāties signalizāciju ar kustību sensoriem, kurus
var sasaistīt ar telefonu. Reaģējot uz vismazāko kustību
zonā, kurā nebūtu vēlams atrasties nepiederošām perso-
nām, sensori nosūta signālus, lai brīdinātu saimniekus, kai-
miņus un izbiedētu pārkāpējus;

l GPS antenas aprīkot ar meklēšanas ierīcēm, lai zā-
dzību gadījumā GPS iekārtas būtu vieglāk atrast;

l uzlikt radio signālu, kas ir analoģiska sistēma GPS,
taču to ir grūtāk slāpēt.

Tikpat būtiski kā rūpēties par lauksaimniecības tehni-
kas drošību, ir arī padomāt par minerālmēslu un augu aiz-
sardzības līdzekļu uzglabāšanu. Tos nav vēlams atstāt brī-
vi pieejamās telpās, kur ķimikālijas būtu viegls guvums
nelūgtiem “viesiem”. 

Valsts policija atgādina – ja lauksaimniecības tehnikas,
lauka vai saimniecības tuvumā pamanītas aizdomīgas per-
sonas vai svešas automašīnas, vēlams piefiksēt automa-
šīnas numurzīmi un nekavējoties ziņot par to policijai, zva-
not pa tālruni 110. Būtiski nepalikt vienaldzīgiem un pie-
skatīt ne tikai savu, bet arī kaimiņa tehniku! 

Sagatavoja:

Elīna Priedīte
Valsts policijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste
Tālr.  67075093
Mob. tālr. 29600629
elina.priedite@vp.gov.lv

Mārtiņš Trons
Biedrības “Zemnieku saeima”
Lauksaimniecības politikas eksperts
Mob. tālr. 29805456
martins.trons@zemniekusaeima.lv
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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@inbox.lv, mâjas la pas ad re se www.akniste.lv. 

Par skaitïu un fak tu pa reizîbu, kâ arî par slu dinâju mu tek stu at bild au tors. Pub licçtie ma te riâli ne vienmçr at spo guïo re dak ci jas vie dok li.
Pârpub licçðanas vai citçðanas gadîjumâ at sau ce ob ligâta. Ie spiests SI A „Lat ga les dru ka”. 

Klusa paliek lauku sēta,
Tukša paliek istabiņa.
Apklusuši tēva soļi,
Nav vairs tēva padomiņa.

Skumju brīdī esam kopā ar
Andri Miķēnu un tuviniekiem,

tēvu aizsaulē aizvadot.

Aknīstes vidusskolas pensionētie
skolotāji. 

Jaukie Radžupes ielas 
māju iedzīvotāji! 

Pateicos visiem tiem, kuri bija atsaucīgi un piedalījās
vai kā citādi atbalstīja Sakopšanas talku 16.maijā  nogā-
zē starp Radžupes ielu, Dienvidsusējas upi un estrādi. Kopā
varam padarīt daudz vairāk. Mums nevienam nepatīk at-
stātie vai aizpūstie atkritumi tur, kur tiem nav jābūt.

Paldies Nikijai Grāvelei par paziņojumu iznēsāšanu un
čaklo darbu. Paldies skolēniem Līvai un Agnim Jonāniem.
Paldies Anitai Geitusei, Birutai Mazurevičai, Aijai Vidžei,
Zintai Krievānei ar meitām, Aivaram Čūrisķim, Andrim
Stočkam, Laimonim Ielejam, Guntai Ozoliņai , Aigaram
Salam.Šogad talka notika īpašos (Covid 19) apstākļos, tā-
pēc visus talkotājus varu arī nezināt. Arī viņiem paldies!

Ir gandarījums par padarīto. Talkotāji izteica priekšli-
kumus par uzlabojumiem atkritumu konteineru novieto-
šanā un vietas izvēlē. Protams uz katra iedzīvotāja sirds -
apziņas paliek atkritumu šķirošana un atkritumu ieme-
šana konteinerā, nevis novietošana blakus tam, kā arī  kon-
teinera vāka aizstaisīšana pēc atkritumu novietošanas tajā.

Par priekšlikumiem un situāciju informēju atkritumu sa-
vākšanas firmu. Vēl aktuāla problēma, ne tikai Aknīstē,
bet daudzviet Latvijā  ir celtniecības un lielgabarīta at-
kritumu savākšana.To būtu jārisina kopā ar pašvaldību un
apsaimniekotāju.

Ceram, ka  kopā viss izdosies un talkas varēsim rīkot
tāpat, bet to mērķis nebūs atkritumu lasīšana.

Talkas  pieteicēja - Ilze Ieleja.

Mūžs kā pērļu virkne slīd.
Vakarblāzma logā krīt -
Uzlēks saule citurīt
Ļaus Tev gaišas dienas vīt!

Sveicam Dzintru Porieti 
70. gadu jubilejā, vēlam veselību, dzīves 

prieku un saglabāt vieglu soli 
aizejot pelnītā atpūta!

Cieņā Kristīne, Lidija “Kraujās”


