
 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

AKNĪSTES NOVADA DOME 
Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208, 

Tālrunis, fakss 65237751, e-pasts: akniste@akniste.lv 

 

SĒDES  PROTOKOLS 

2020.gada 22.jūlijā       Nr.11 

Aknīstē  

 

Sēde sasaukta plkst. 13.00 

 

Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Vija Dzene 

Sēdi protokolē – Kancelejas vadītāja Ināra Buiķe 

Piedalās –  

Deputāti:  

Vija Dzene, 

Skaidrīte Pudāne, 

Viktors Žukovskis, 

Inārs Čāmāns,  

Ēriks Serafinovičs, 

Normunds Zariņš  

  

Nepiedalās: Jānis Vanags, Sandra Vārslavāne, Santa Curikova, 

 
 

Pašvaldības darbinieki: J.Gavars – izpilddirektors, 

L.Prande – sabiedrisko attiecību speciāliste, 

J.Striks – Gārsenes pagasta pārvaldes vadītājs, 

A.Aldiņa – juriskonsulte, 

I.Kancāne – finansiste, 

A.Voitiške – Aknīstes vidusskolas direktore 

         

Ēriks Serafinovičs ierosina papildināt darba kārtību ar jautājumu – Par Aknīstes 

vidusskolas direktores iesniegumiem. 

Deputātiem iebildumu nav. 

Domes priekšsēdētāja V.Dzene aicina balsot par sēdes darba kārtību ar 35 

jautājumiem. 

Deputātiem iebildumu, papildinājumu nav. 

Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, N.Zariņš, I.Čāmāns, 

Ē.Serafinovičs, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome 

NOLEMJ: 

Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 35 jautājumiem. 

 

DARBA KĀRTĪBA 

Izpilddirektora ziņojums. 

1. Par Aknīstes vidusskolas direktores iesniegumiem. 

2. Par pašvaldības budžeta izpildi jūnijā. 

mailto:akniste@akniste.lv


3. Par saistošo noteikumu Nr.7/2020 „Grozījumi Aknīstes novada domes 

27.01.2020. saistošajos noteikumos Nr.2/2020 „Aknīstes novada pašvaldības 

budžeta plāns 2020.gadam”” apstiprināšanu. 

4. Par pašvaldības pamatlīdzekļu norakstīšanu un izslēgšanu no bilances. 

5. Par Aknīstes novada teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas un Vides pārskata 

projekta pilnveidošanu. 

6. Par finansējuma piešķiršanu PII “Bitīte”. 

7. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Selonia velo”. 

8. Par nekustamā īpašuma “Gāršas”, Gārsene, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, 

telpu lietošanas veida maiņu. 

9. Par nedzīvojamo telpu nomu. 

10. Par pašvaldības meža cirsmas “Meži,” Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, 

kadastra Nr.56250010101, kadastra apzīmējums 56250080106, 4.kvartāla 

12.nogabals, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu Nr.13/2020 apstiprināšanu.   

11. Par pašvaldības meža cirsmas “Meži,” Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, 

kadastra Nr.56250010101, kadastra apzīmējums 56250080106, 4.kvartāla 

14.nogabals, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu Nr.14/2020 apstiprināšanu. 

12. Par pašvaldības meža cirsmas “Meži,” Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, 

kadastra Nr.56250010101, kadastra apzīmējums 56250080106, 4.kvartāla 

15.nogabals, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu Nr.15/2020 apstiprināšanu. 

13. Par pašvaldības meža cirsmas “Meži,” Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, 

kadastra Nr.56250010101, kadastra apzīmējums 56250010101, 1.kvartāla 

1.,2.,9.nogabals, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu Nr.16/2020 

apstiprināšanu. 

14. Par pašvaldības meža cirsmas “Meži,” Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, 

kadastra Nr.56250010101, kadastra apzīmējums 56250010101, 1.kvartāla 

10.,18.,19.nogabals, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu Nr.17/2020 

apstiprināšanu. 

15. Par Aknīstes novada pašvaldības kustamā īpašuma – meža cirsmas “Meži”, 

Aknīstes pagasts, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56250010101, kadastra 

apzīmējums 56250010101, 1.kvartāla 3.nogabala atsavināšanas izsoles 

rezultātu apstiprināšanu.   

16. Par Aknīstes novada pašvaldības kustamā īpašuma – meža cirsmas “Meži”, 

Aknīstes pagasts, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56250010101, kadastra 

apzīmējums 56250010101, 1.kvartāla 31.nogabala atsavināšanas izsoles 

rezultātu apstiprināšanu. 

17. Par atvaļinājuma piešķiršanu Aknīstes novada pašvaldības izpilddirektoram. 

18. Par pašvaldības zemes nomu.   

19. Par pašvaldības zemes nomu.  
20. Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu.  
21. Par grozījumiem 2014.gada 27.februāra pašvaldības zemes nomas līgumā Nr.5. 
22. Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.  
23. Par pašvaldības nekustamā īpašuma (zemes gabalu), kadastra Nr.56620050079, 

kadastra Nr.56620050065, kadastra Nr.56050010290, atsavināšanu.  

24. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam “Bubuļi”, Asares 

pagasts, Aknīstes novads (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5644 005 

0007), apstiprināšanu, īpašumu nosaukumu piešķiršanu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanu.  
25. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam “Jaunapalāni”, Asares 

pagasts, Aknīstes novads (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5644 005 

0104), apstiprināšanu, īpašumu nosaukumu piešķiršanu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanu.  
26. Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu. 

27. Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu. 



28. Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu. 

29. Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu. 

30. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

31. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

32. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

33. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

34. Par pašvaldības nekustamā īpašuma (dzīvokļa) Radžupes ielā 5, dz.Nr.7, 

Aknīstē, Aknīstes novadā, nodošanu atsavināšanai. 

35. Par pašvaldības nekustamā īpašuma (dzīvokļa) “Kraujas 3”, dz.Nr.5, Kraujas, 

Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, nodošanu atsavināšanai. 

 

 

 

1.# 

Par Aknīstes vidusskolas direktores iesniegumiem 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 

21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības likumu,   

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, N.Zariņš, 

V.Žukovskis, I.Čāmāns, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS –  nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Veikt Aknīstes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu sarakstā 

šādu grozījumu: 

Aknīstes vidusskola 

Amata 

nosaukums 

Prof. 

kods 

Amatu 

saime 

Mēnešalgas 

grupas 

līmenis 

Mēnešalgas 

grupa 

Amata 

vienības 

Amata 

alga par 

1 slodzi 

(euro) 

% algas 

aprēķinam 

Saimniecības 

pārzinis 

5151 11 3 IIA 6 1 655.00 95 

 

2.# 

Par pašvaldības budžeta izpildi jūnijā 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 

likumu „Par pašvaldību budžetiem”, Finanšu komitejas 15.07.2020. lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, N.Zariņš, 

V.Žukovskis, I.Čāmāns, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS –  nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta 2020.gada janvāra – 

jūnija ieņēmumus – 1718065,92 EUR un izdevumus – 1338109,89 EUR. 
 

3.# 

Par saistošo noteikumu Nr.7/2020 “Grozījumi Aknīstes novada domes 

27.01.2020. saistošajos noteikumos Nr.2/2020 “Aknīstes novada pašvaldības 

budžeta plāns 2020.gadam”” apstiprināšanu 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 

likumu „Par pašvaldību budžetiem”, Finanšu komitejas 15.07.2020. lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, N.Zariņš, 

V.Žukovskis, I.Čāmāns, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS –  nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 



1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.7/2020 

„Grozījumi Aknīstes novada domes 27.01.2020. saistošajos noteikumos 

Nr.2/2020 „Aknīstes novada pašvaldības budžeta plāns 2020.gadam””.  

2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.  

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

4. Publicēt saistošos noteikumus pašvaldības mājas lapā internetā, nodrošināt to 

pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs. 

PIELIKUMS 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 7/2020 

„Grozījumi Aknīstes novada domes 27.01.2020. saistošajos noteikumos Nr.2/2020 

„Aknīstes novada pašvaldības budžeta plāns 2020.gadam”” 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu,  

21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu, 

 likumu „Par pašvaldību budžetiem”, Likumu par budžetu un finanšu vadību 

 

Izdarīt Aknīstes novada domes 27.01.2020. saistošajos noteikumos Nr.2/2020 

„Aknīstes novada pašvaldības budžeta plāns 2020.gadam” šādus grozījumus: 

Ieņēmumos: 

Klasifikācijas 

kods 
Nosaukums 

Apstiprinātais 
gada plāns 

(EUR) 

Grozījumi 

EUR 

Precizētais 

gada plāns 

  I KOPĀ IEŅĒMUMI  2 71 93 86 222670.00 2 94 20 56.00 

  II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi 1 44 30 40 86339.00 1 52 93 79.00 

  IV Nenodokļu ieņēmumi 4 21 73 86339.00 12 85 12.00 

08.0.0.0 IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN 

ĪPAŠUMA                                                                                                                                                                   

10 00 83857.00 8 48 57.00 

08.9.1.0 Ieņēmumi no kredītsaistībām   83857.00 8 38 57.00 

13.0.0.0 IEŅĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBAS) 

ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS UN NO NODOKĻU 

PAMATPARĀDA KAPITALIZĀCIJAS                                                                                                            

3 97 73 2482.00 4 22 55.00 

13.1.0.0 Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas                                                                                                                                                              2 33 72 2482.00 2 58 54.00 

13.1.0.0 Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas                                                                                                                                                              2 33 72 2482.00 2 58 54.00 

13.1.0.0. Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas                                                                                                                                                              2 33 72 2482.00 2 58 54.00 

  V Transfertu ieņēmumi  1 22 55 61 136331.00 1 36 18 92.00 

17.0.0.0 No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto 

publisko personu un budžeta nefinansēto  iestāžu 

transferti 

3 96 4466.00 48 62.00 

17.2.0.0  Pašvaldību budžetā saņemtie transferti  no valsts 

budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām 

personām un no budžeta nefinansētām iestādēm                                                                                                                          

3 96 4466.00 48 62.00 

17.2.0.0  Pašvaldību budžetā saņemtie transferti  no valsts 

budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām 

personām un no budžeta nefinansētām iestādēm                                                                                                                          

3 96 4466.00 48 62.00 

17.2.0.0  Pašvaldību budžetā saņemtie transferti  no valsts 
budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām 

personām un no budžeta nefinansētām iestādēm                                                                                                                          

3 96 4466.00 48 62.00 

18.0.0.0 VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI                                                                                                                                                                                1 14 61 65 131865.00 1 27 80 30.00 

18.6.0.0  Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu 

transferti no valsts budžeta                                                                                                                           

1 14 61 65 131865.00 1 27 80 30.00 

18.6.3.0 Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu 

transferti  ārvalstu finanšu palīdzības projektu 

īstenošanai no valsts budžeta iestādēm                                                                 

1 90 87 131865.00 15 09 52.00 

18.6.3.0.5. Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 
attīstībai" 

5 18 2513.00 30 31.00 

18.6.3.0.7. projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanai" 

27 50 11030.00 1 37 80.00 

18.6.3.1.5. Ceļš Gārsene - Jaunmuižas - Irbes   72000.00 7 20 00.00 

18.6.3.1.9 Projekts "Dienas aprūpes centra, grupu dzīvokļu izveide 
DI plāna īstenošanai" 

1 05 63 46322.00 5 68 85.00 



  IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai DEFICĪTS (–

) 

2 71 93 86 222670.00 2 94 20 56.00 

 

Izdevumos: 

Klasifikācijas 
kods 

Nosaukums 
Apstiprinātais 

gada plāns 
(EUR) 

Grozījumi 

EUR 

Gada plāns ar 
grozījumiem 

EUR 

  VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 

FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM  

3 15 94 31 231110.00 3 39 05 41 

      72000.00 7 20 00 

01.110    Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas                                                                          42 85 94 6000.00 43 45 94 

06.200    Teritoriju attīstība                                                                                                    97 20 54 43963.00 1 01 60 17 

09.110    Pirmsskolas izglītība                                                                                                   29 97 20 2000.00 30 17 20 

09.219   Pamatizglītība, vidējā izglītība 58 03 41 13543.00 59 38 84 

10.920    Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības 
pasākumi                                                             

42 75 50 93604.00 52 11 54 

  VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM 

KATEGORIJĀM  

3 15 94 31 231110.00 3 39 05 41 

1000 Atlīdzība                                                                                                                                                                                                1 51 26 91 5065.00 1 51 77 56 

1100     Atalgojums                                                                                                                                                                                               1 22 05 63 4081.00 1 22 46 44 

1110     Mēneša amatalga                                                                                                                                                                                          1 18 12 15 4081.00 1 18 52 96 

1119 Pārējo darbinieku mēneša amatalga                                                                                                                                                                        1 18 12 15 4081.00 1 18 52 96 

1200     Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas                                                                                               

29 21 28 984.00 29 31 12 

1210     Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas                                                                                                                                           

29 21 28 984.00 29 31 12 

1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas                                                                                                                                           

29 21 28 984.00 29 31 12 

2000 Preces un pakalpojumi                                                                                                                                                                                    81 10 68 14517.00 82 55 85 

2200     Pakalpojumi                                                                                                                                                                                              59 32 87 10390.00 60 36 77 

2230     Iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības un 

veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie 

pakalpojumi                                                                                                   

16 15 71 8150.00 16 97 21 

2235 Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem                                                                                                                                                          78 20 7360.00 1 51 80 

2236 Bankas komisija, pakalpojumi                                                                                                                                                                             80   80 

2239 Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes 
darbības  nodrošināšanu saistītie pakalpojumi                                                                                                   

10 82 81 790.00 10 90 71 

2240     Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 

(izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)                                                                                                           

26 60 71 2240.00 26 83 11 

2241 Ēku, būvju un telpu remonts                                                                                                                                                                              9 36 15 2240.00 9 58 55 

2300     Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 

preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000                                                                                                            

21 24 93 4127.00 21 66 20 

2310     Biroja preces un inventārs                                                                                                                                                                               5 39 23 4088.00 5 80 11 

2311 Biroja preces                                                                                                                                                                                            1 03 01 85.00 1 03 86 

2312 Inventārs                                                                                                                                                                                                2 15 62 3083.00 2 46 45 

2314 Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības 
nodrošināšanai                                                                                                                                     

2 20 60 920.00 2 29 80 

2370     Mācību līdzekļi un materiāli                                                                                                                                                                             49 24 39.00 49 63 

2370 Mācību līdzekļi un materiāli                                                                                                                                                                             49 24 39.00 49 63 

5000 Pamatkapitāla veidošana                                                                                                                                                                                  26 40 13 139528.00 40 35 41 

5200     Pamatlīdzekļi                                                                                                                                                                                            24 24 27 133528.00 37 59 55 

5230     Pārējie pamatlīdzekļi                                                                                                                                                                                    2 94 62 3107.00 3 25 69 

5239 Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi 1 21 78 3107.00 1 52 85 

5250     Kapitālais remonts un rekonstrukcija                                                                                                                                                                     21 14 65 130421.00 34 18 86 

5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija                                                                                                                                                                     21 14 65 130421.00 34 18 86 

5300 Izdevumi par kapitāla daļu un par ieguldījumu 

radniecīgajās un asociētajās kapitālsabiedrībās 

  6000.00 60 00 

5321 Izdevumi par kapitāla daļu un par ieguldījumu 
radniecīgajās un asociētajās kapitālsabiedrībās 

  6000.00 60 00 



7000 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti                                                                                                                                                           28 04 46 72000.00 35 24 46 

7100     Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti                                                                                                                                                           15 58 14 72000.00 22 78 14 

7180     Aizņēmumu atmaksa un līzinga maksājumi                                                                                                                                                                   15 58 14 72000.00 22 78 14 

7180 Aizņēmumu atmaksa un līzinga maksājumi                                                                                                                                                                   15 58 14 72000.00 22 78 14 

  IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai DEFICĪTS (–

) 

-3 15 94 31 -231110.00 -3 39 05 41 

 

4.# 

Par pašvaldības pamatlīdzekļu norakstīšanu un izslēgšanu no bilances 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumiem Nr.585 

“Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, Ministru kabineta 

13.02.2018. noteikumu Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 

2.3.nodaļu, likuma ‘Par grāmatvedību” III nodaļas 12.pantu, Aknīstes novada domes 

29.04.2020. (prot. Nr. 8, 20.#) nolikumu “Par Aknīstes novada pašvaldības 

grāmatvedības uzskaites un organizācijas pamatprincipiem un metodiku”, Finanšu 

komitejas 15.07.2020. lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, N.Zariņš, 

V.Žukovskis, I.Čāmāns, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS –  nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Norakstīt un izslēgt no bilances šādu  pamatlīdzekli: 

Nr. 

p.k. 

Nosaukums Struktūrv

ienība 

Mērv. Daudz. Sākotn.

vērt. 

EUR 

Atl.vērt. 

EUR 

Piezīmes 

1. PII Bitīte nojume, 

kad.apz. 

56050010544002 

PII Bitīte m2 42.20 89.64 0.00 /P130292 

nojaukta, 

dabā 

neesoša 

būve 

2. Norakstīt un izslēgt no bilances un valsts datu reģistriem šādu  pamatlīdzekli: 

Nr. 

p.k. 

Nosaukums Struktūrv

ienība 

Mērv. Daudz. Sākotn.

vērt. 

EUR 

Atl.vērt. 

EUR 

Piezīmes 

1. “Lejasgāršu” pirts 

kad.apz. 

56620030175001 

Gārsenes 

pagasta 

pārvalde 

m2 20.8 142.29 0.00 /PG00091 

Sagruvis, 

nav 

lietojams  

 

5.# 

Par Aknīstes novada teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas un Vides pārskata 

projekta pilnveidošanu 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 

14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem” 88.2.punktu, Finanšu komitejas 15.07.2020. lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, N.Zariņš, 

V.Žukovskis, I.Čāmāns, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS –  nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Pilnveidot Aknīstes novada teritorijas plānojuma 1.0 redakciju un Vides 

pārskata projektu (turpmāk - projekts) atbilstoši publiskās apspriešanas 

rezultātiem un institūciju atzinumiem. 



2. Lēmumu par projekta pilnveidošanu ievietot Aknīstes novada pašvaldības 

interneta vietnē www.akniste.lv, Teritorijas attīstības plānošanas informācijas 

sistēmā (TAPIS). 

 

6.# 

Par finansējuma piešķiršanu PII “Bitīte” 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 

6.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Finanšu komitejas 15.07.2020. lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, N.Zariņš, 

V.Žukovskis, I.Čāmāns, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS –  nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Piešķirt līdzekļus PII “Bitīte” 2445,01 EUR apmērā elektroinstalācijas 

nomaiņai 1.stāvā no pašvaldības algu fonda līdzekļiem. 

 

7.# 

Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Selonia velo” 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 

15.panta pirmās daļas 6.punktu, Finanšu komitejas 15.07.2020. lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, N.Zariņš, 

V.Žukovskis, I.Čāmāns, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS –  nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Piešķirt līdzekļus 200 EUR apmērā biedrībai “Selonia velo” tērpu iegādei no 

kultūras budžeta līdzekļiem. 

 

8.# 

Par nekustamā īpašuma “Gāršas”, Gārsene, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, 

telpas lietošanas veida maiņu 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Ministru kabineta noteikumiem 12.06.2018.  Nr.326 “Būvju klasifikācijas noteikumi”, 

Finanšu komitejas 15.07.2020. lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, N.Zariņš, 

V.Žukovskis, I.Čāmāns, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS –  nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Mainīt nekustamajā īpašumā “Gāršas”, Gārsene, Gārsenes pagasts, Aknīstes 

novads, kadastra Nr.56620030147, dzīvojamās mājas kadastra apzīmējums 

56620030147001, telpai (telpu grupas kadastra apzīmējums 56620030147001007) 

telpu lietošanas veidu no ēdnīca (kods 1274)  uz dzīvoklis (kods 1122). 

 

9.# 

Par nedzīvojamo telpu nomu 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) 

apakšpunktu, Finanšu komitejas 15.07.2020. lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, N.Zariņš, 

V.Žukovskis, I.Čāmāns, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS –  nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Iznomāt /Juridiskās personas nosaukums, adrese/ nedzīvojamo telpu – torni 

Gārsenes pilī 1.stāvā “Labieši,” Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, kadastra 

Nr.56620030038, (telpu grupas kadastra apzīmējums 56620030038 001 002). 

2. Noslēgt nedzīvojamās telpas nomas līgumu uz 2 gadiem. 

3. Noteikt nomas maksu 0,39/m2 euro mēnesī. 

4. Papildus noteiktajai nomas maksai tiek aprēķināta maksa par elektroenerģiju 

pēc kontrolskaitītāja. 

5. Uzdot juriskonsultei A.Aldiņai sagatavot nedzīvojamo telpu nomas līgumu. 

http://www.akniste.lv/


10.# 

Par pašvaldības meža cirsmas “Meži,” Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, 

kadastra Nr.56250010101, kadastra apzīmējums 56250080106, 4.kvartāla 

12.nogabals, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu Nr.13/2020 apstiprināšanu 

Ņemot vērā, ka 2020.gada 29.aprīlī  tika pieņemts Aknīstes novada domes 

lēmums Nr.135 “Par pašvaldības kustamās mantas - cirsmas nodošanu atsavināšanai, 

kas atrodas nekustamajā īpašumā “Meži,” Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra 

Nr.56250010101”  un to, ka pašvaldības īpašums “Meži,” Aknīstes pagasts, Aknīstes 

novads, nav nepieciešams Aknīstes novada pašvaldībai to funkciju nodrošināšanai, un 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 

pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, 

6.panta otro un trešo daļu, 9.panta otro daļu, 10.pantu, 13.pantu, Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, Ministru 

kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas 

manta” 38.punktu,  Finanšu komitejas 15.07.2020. lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, N.Zariņš, I.Čāmāns, 

Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS –  nav, balsojumā nepiedalās – 1 

(V.Žukovskis), Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Atsavināt meža cirsmu pašvaldības īpašumā “Meži”, Aknīstes pagastā, Aknīstes 

novadā, kadastra Nr.56250010101, kadastra apzīmējums 56250080106, 

4.kvartāla 12.nogabalu 1,12 ha platībā (kailcirte), pārdodot to izsolē.  

2. Noteikt, ka atsavināmā īpašuma nosacītā cena  ir EUR 12851,00 (Divpadsmit 

tūkstoši astoņi simti piecdesmit viens euro 00 centi). 

3. Īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana izsolē ar augšupejošu soli.  

4. Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības kustamā īpašuma – meža cirsmas 

“Meži,” Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56250010101, 

kadastra apzīmējums 56250080106, 4.kvartāla 12.nogabala atsavināšanas 

izsoles noteikumus Nr.13/2020. (pielikumā) 

5. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt izsoli. 

 

PIELIKUMS 

Aknīstes novada domes  

 pašvaldības kustamā īpašuma – meža cirsmas “Meži”, Aknīstes pagastā, Aknīstes 

novadā, kadastra Nr.56250010101, kadastra apzīmējums 56250080106,                 

4.kvartāla 12.nogabala  

IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 13/2020 

 

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 8.septembrī 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 

56250080106, 4.kvartāla 12.nogabals 1,12 ha platībā (kailcirte), izcērtamās 

koksnes krāja  410,89 m3. 

6. Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 12 851,00 (divpadsmit tūkstoši astoņi 

simti piecdesmit viens euro 00 centi). 

6.1. Pašvaldība ir reģistrēta PVN maksātāju reģistrā. 



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 100.00 (viens simts 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 4.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, izsoles objekta 

pirkšanai jāiesniedz Aknīstes novada pašvaldībā vai elektroniski ar drošu 

elektronisko parakstu parakstīts pieteikums Elektronisko dokumentu likuma 

izpratnē uz e-pastu: akniste@akniste.lv.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 (maksājuma uzdevumā 

norādot atsauci uz konkrēto izsoli un cirsmām (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 adresi, 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 juridisko personu 

izsolē (uzrādot pasi).  

http://www.akniste.lv/
mailto:akniste@akniste.lv


18. Ja nepieciešams, no attiecīgā valsts reģistra Mantas atsavināšanas komisija var 

pieprasīt zvērināta revidenta vai licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās 

personas gada pārskatu.  

19. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.  

20. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku sarakstā. Izsolē var 

piedalīties, ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti 

izsoles priekšnoteikumi.  

21. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:  

− nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas 

termiņš;  

− nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie dokumenti;  

− rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt kustamā 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 un ka viņam nav par to pretenziju.  

23. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas numuru.  

24. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt izsoles objektu dabā. Uzziņas pa tālr. 

28685224.  

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 100.00. 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 izsoles objektu par viņa 



nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo izsoles objektu pirmspēdējo 

augstāko cenu solījuši vairāki dalībnieki, izsoli nekavējoties atkārto no 

pirmspēdējās 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 dalībnieks, kurš nosolījis izsoles 

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 objektu. Reģistrācijas 

nodeva un drošības nauda attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā 

gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu izsoles objekta 

pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo 

augstāko cenu.  

39. Izsoles dalībniekiem, kas pārtraukuši solīšanu izsoles gaitā, drošības nauda tiek 

atmaksāta nedēļas laikā pēc izsoles, bet reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.  

40. Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies uz izsoli, drošības nauda 

un reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.  

41. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu par konkrētu objektu, 7 dienu 

laikā kopš izsoles jāpārskaita starpība starp nosolīto cenu un iemaksāto drošības 

naudu Aknīstes novada pašvaldības norēķinu kontā.  

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

atsavināšanas    komisija.  

43. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome nākamajā domes sēdē pēc 

tam, kad saņemts bankas dokuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par 

nosolīto izsoles objektu.  

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 izsoles objekta pirkšanai par savu 

nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu.  

45. Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods, atkāpšanās no līguma u.tml.) 

par tā nepildīšanu. Pirkuma līgums nekustamā objekta nosolītājam jāparaksta 7 

(septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas. 

46. Aknīstes novada pašvaldība nenodrošina ar kokmateriālu pievešanas ceļiem. 

47. Nosolītājam ir pienākums:  

47.1. pēc mežizstrādes darbu veikšanas ar pieņemšanas - nodošanas aktu 

nodot Aknīstes novada pašvaldības izpilddirektoram satīrītas (sakoptas) un 

no nozāģētiem kokmateriāliem atbrīvotas (izvestas) cirsmas, kopā ar satīrītu 

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 priekšsēdētājs;  

47.3. ievērot normatīvos aktus meža izstrādes jomā, pirkuma līguma un 

izsoles noteikumu nosacījumus. 

48. 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.  

49. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles noteikumiem un saņemt 

sīkāku informāciju par atsavināmo izsoles objektu Aknīstes novada pašvaldībā, 



Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2020.gada 27.jūlija līdz 2020.gada 

4.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: 28685224.  

50. Izsole notiks 2020.gada 8.septembrī plkst. 10:00, Aknīstes novada pašvaldībā, 

2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novadā, LV-5208. 

 

 

IZSOLES CIRSMU SARAKSTS 

Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošo cirsmu 2020.gada 8.septembra 

izsole plkst.10.00 
Īpašuma 

nosaukums 

Kvartāla 

Nr. 

Nogabala 

Nr. 

Cirsmas 

platība, 

ha 

Cirtes 

veids 

Izcērtamo 

koku sugu 

sastāvs 

Likvidākrāja, 

m
3
 

Sākumcena 

EUR 

Meži, 

Aknīstes 

pagasts, 
Aknīstes 

novads 

4 12 1,12 kailcirte Priede 

Egle 

Bērzs 
Apse 

Baltalksnis 

Melnalksnis 
Ozols 

410,89 12851,00 

 

 Sarakstu sagatavoja:  

Aknīstes novada pašvaldības juriskonsulte   Antra Aldiņa 

 

11.# 

Par pašvaldības meža cirsmas “Meži,” Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, 

kadastra Nr.56250010101, kadastra apzīmējums 56250080106, 4.kvartāla 

14.nogabals, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu Nr.14/2020 apstiprināšanu 

Ņemot vērā, ka 2020.gada 29.aprīlī  tika pieņemts Aknīstes novada domes 

lēmums Nr.135  “Par pašvaldības kustamās mantas - cirsmas nodošanu atsavināšanai, 

kas atrodas nekustamajā īpašumā “Meži,” Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra 

Nr.56250010101”  un to, ka pašvaldības īpašums “Meži,” Aknīstes pagasts, Aknīstes 

novads, nav nepieciešams Aknīstes novada pašvaldībai to funkciju nodrošināšanai, un 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 

pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, 

6.panta otro un trešo daļu, 9.panta otro daļu, 10.pantu, 13.pantu, Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, Ministru 

kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas 

manta” 38.punktu,  Finanšu komitejas 15.07.2020. lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, N.Zariņš, I.Čāmāns, 

Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS –  nav, balsojumā nepiedalās – 1 

(V.Žukovskis), Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Atsavināt meža cirsmu pašvaldības īpašumā “Meži”, Aknīstes pagastā, Aknīstes 

novadā, kadastra Nr.56250010101, kadastra apzīmējums 56250080106, 

4.kvartāla 14.nogabalu 0,83 ha platībā (kailcirte), pārdodot to izsolē.  

2. Noteikt, ka atsavināmā īpašuma nosacītā cena  ir EUR 10 112,00 (Desmit 

tūkstoši viens simts divpadsmit euro 00 centi). 

3. Īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana izsolē ar augšupejošu soli.  

4. Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības kustamā īpašuma – meža cirsmas 

“Meži,” Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56250010101, 

kadastra apzīmējums 56250080106, 4.kvartāla 14.nogabala atsavināšanas 

izsoles noteikumus Nr.14/2020. (pielikumā) 

5. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt izsoli. 



PIELIKUMS 

Aknīstes novada domes  

 pašvaldības kustamā īpašuma – meža cirsmas “Meži”, Aknīstes pagasts, Aknīstes 

novadā, kadastra Nr.56250010101, kadastra apzīmējums 56250080106,                 

4.kvartāla 14.nogabala  

IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 14/2020 

 

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 8.septembrī 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 

56250080106, 4.kvartāla 14.nogabals 0,83 ha platībā (kailcirte), izcērtamās 

koksnes krāja  289,97 m3. 

6. Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 10 112,00 (desmit tūkstoši viens simts 

divpadsmit euro 00 centi). 

6.1. Pašvaldība ir reģistrēta PVN maksātāju reģistrā. 

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 100.00 (viens simts 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 4.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, izsoles objekta 

pirkšanai jāiesniedz Aknīstes novada pašvaldībā vai elektroniski ar drošu 

elektronisko parakstu parakstīts pieteikums Elektronisko dokumentu likuma 

izpratnē uz e-pastu: akniste@akniste.lv.izsoles komisijai šādi dokumenti:  

http://www.akniste.lv/
mailto:akniste@akniste.lv


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 (maksājuma uzdevumā 

norādot atsauci uz konkrēto izsoli un cirsmām (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 adresi, 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 juridisko personu 

izsolē (uzrādot pasi).  

18. Ja nepieciešams, no attiecīgā valsts reģistra Mantas atsavināšanas komisija var 

pieprasīt zvērināta revidenta vai licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās 

personas gada pārskatu. 

19. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti. 

20. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku sarakstā. Izsolē var 

piedalīties, ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti 

izsoles priekšnoteikumi.  

21. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:  

− nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas 

termiņš;  

− nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie dokumenti;  

− rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt kustamā 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 un ka viņam nav par to pretenziju.  

23. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas numuru.  

24. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt izsoles objektu dabā. Uzziņas pa tālr. 

28685224.  

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 100.00. 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 izsoles objektu par viņa 

nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo izsoles objektu pirmspēdējo 

augstāko cenu solījuši vairāki dalībnieki, izsoli nekavējoties atkārto no 

pirmspēdējās 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 dalībnieks, kurš nosolījis izsoles 

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 objektu. Reģistrācijas 

nodeva un drošības nauda attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā 

gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu izsoles objekta 

pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo 

augstāko cenu.  

39. Izsoles dalībniekiem, kas pārtraukuši solīšanu izsoles gaitā, drošības nauda tiek 

atmaksāta nedēļas laikā pēc izsoles, bet reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.  

40. Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies uz izsoli, drošības nauda 

un reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.  

41. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu par konkrētu objektu, 7 dienu 

laikā kopš izsoles jāpārskaita starpība starp nosolīto cenu un iemaksāto drošības 

naudu Aknīstes novada pašvaldības norēķinu kontā.  

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

atsavināšanas    komisija.  

43. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome nākamajā domes sēdē pēc 

tam, kad saņemts bankas dokuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par 

nosolīto izsoles objektu.  

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 izsoles objekta pirkšanai par savu 

nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu.  

45. Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods, atkāpšanās no līguma u.tml.) 

par tā nepildīšanu. Pirkuma līgums nekustamā objekta nosolītājam jāparaksta 7 

(septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas. 

46. Aknīstes novada pašvaldība nenodrošina ar kokmateriālu pievešanas ceļiem. 

47. Nosolītājam ir pienākums:  

47.1. pēc mežizstrādes darbu veikšanas ar pieņemšanas - nodošanas aktu 

nodot Aknīstes novada pašvaldības izpilddirektoram satīrītas (sakoptas) un 

no nozāģētiem kokmateriāliem atbrīvotas (izvestas) cirsmas, kopā ar satīrītu 

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 priekšsēdētājs;  

47.3. ievērot normatīvos aktus meža izstrādes jomā, pirkuma līguma un 

izsoles noteikumu nosacījumus. 

48. 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.  

49. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles noteikumiem un saņemt 

sīkāku informāciju par atsavināmo izsoles objektu Aknīstes novada pašvaldībā, 

Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2020.gada 27.jūlija līdz 2020.gada 

4.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: 28685224.  

50. Izsole notiks 2020.gada 8.septembrī plkst. 11:00, Aknīstes novada pašvaldībā, 

2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novadā, LV-5208. 

 

IZSOLES CIRSMU SARAKSTS 

Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošo cirsmu 2020. gada 8.septembra 

izsole plkst.11.00 
Īpašuma 

nosaukums 

Kvartāla 

Nr. 

Nogabala 

Nr. 

Cirsmas 

platība, 

ha 

Cirtes 

veids 

Izcērtamo 

koku sugu 

sastāvs 

Likvidākrāja, 

m
3
 

Sākumcena 

EUR 

Meži, 

Aknīstes 

pagasts, 
Aknīstes 

novads 

4 14 0,83 kailcirte Egle 

Bērzs 

Apse 
Baltalksnis 

Melnalksnis 

289,97 10 112,00 

 

 Sarakstu sagatavoja:  

Aknīstes novada pašvaldības juriskonsulte   Antra Aldiņa 

 

 

12.# 

Par pašvaldības meža cirsmas “Meži,” Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, 

kadastra Nr.56250010101, kadastra apzīmējums 56250080106, 4.kvartāla 

15.nogabals, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu Nr.15/2020 apstiprināšanu 

Ņemot vērā, ka 2020.gada 29.aprīlī  tika pieņemts Aknīstes novada domes 

lēmums Nr.135 “Par pašvaldības kustamās mantas - cirsmas nodošanu atsavināšanai, 

kas atrodas nekustamajā īpašumā “Meži,” Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra 

Nr.56250010101”  un to, ka pašvaldības īpašums “Meži,” Aknīstes pagasts, Aknīstes 

novads, nav nepieciešams Aknīstes novada pašvaldībai to funkciju nodrošināšanai, un 



pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 

pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, 

6.panta otro un trešo daļu, 9.panta otro daļu, 10.pantu, 13.pantu, Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, Ministru 

kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas 

manta” 38.punktu,  Finanšu komitejas 15.07.2020. lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, N.Zariņš, I.Čāmāns, 

Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS –  nav, balsojumā nepiedalās – 1 

(V.Žukovskis), Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Atsavināt meža cirsmu pašvaldības īpašumā “Meži”, Aknīstes pagastā, Aknīstes 

novadā, kadastra Nr.56250010101, kadastra apzīmējums 56250080106, 

4.kvartāla 15.nogabalu 0,76 ha platībā (kailcirte), pārdodot to izsolē.  

2. Noteikt, ka atsavināmā īpašuma nosacītā cena  ir EUR 1 702,00 (Viens tūkstotis 

septiņi simti divi euro 00 centi). 

3. Īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana izsolē ar augšupejošu soli.  

4. Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības kustamā īpašuma – meža cirsmas 

“Meži”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56250010101, 

kadastra apzīmējums 56250080106, 4.kvartāla 15.nogabala atsavināšanas 

izsoles noteikumus Nr.15/2020. (pielikumā) 

5. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt izsoli. 

PIELIKUMS 

Aknīstes novada domes  

 pašvaldības kustamā īpašuma – meža cirsmas “Meži”, Aknīstes pagastā, Aknīstes 

novadā, kadastra Nr.56250010101, kadastra apzīmējums 56250080106,                 

4.kvartāla 15.nogabala  

IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 15/2020 

 

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 8.septembrī plkst. 11:30. 

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 

56250080106, 4.kvartāla 15.nogabals, 0,76 ha platībā (kailcirte) izcērtamās 

koksnes krāja  98,91 m3. 

6. Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 1 702,00 (viens tūkstotis septiņi simti 

divi euro 00 centi). 

6.1. Pašvaldība ir reģistrēta PVN maksātāju reģistrā. 

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 100.00 (viens simts 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 

http://www.akniste.lv/


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 4.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, izsoles objekta 

pirkšanai jāiesniedz Aknīstes novada pašvaldībā vai elektroniski ar drošu 

elektronisko parakstu parakstīts pieteikums Elektronisko dokumentu likuma 

izpratnē uz e-pastu: akniste@akniste.lv.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 (maksājuma uzdevumā 

norādot atsauci uz konkrēto izsoli un cirsmām (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 adresi, 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 juridisko personu 

izsolē (uzrādot pasi).  

18. Ja nepieciešams, no attiecīgā valsts reģistra Mantas atsavināšanas komisija var 

pieprasīt zvērināta revidenta vai licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās 

personas gada pārskatu.  

19. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.  

20. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku sarakstā. Izsolē var 

piedalīties, ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti 

izsoles priekšnoteikumi.  

21. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:  

− nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas 

termiņš;  

− nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie dokumenti;  

mailto:akniste@akniste.lv


− rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt kustamā 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 un ka viņam nav par to pretenziju.  

23. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas numuru.  

24. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt izsoles objektu dabā. Uzziņas pa tālr. 

28685224.  

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 100.00. 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 izsoles objektu par viņa 

nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo izsoles objektu pirmspēdējo 

augstāko cenu solījuši vairāki dalībnieki, izsoli nekavējoties atkārto no 

pirmspēdējās 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 dalībnieks, kurš nosolījis izsoles 

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 objektu. Reģistrācijas 

nodeva un drošības nauda attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā 

gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu izsoles objekta 

pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo 

augstāko cenu.  

39. Izsoles dalībniekiem, kas pārtraukuši solīšanu izsoles gaitā, drošības nauda tiek 

atmaksāta nedēļas laikā pēc izsoles, bet reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.  

40. Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies uz izsoli, drošības nauda 

un reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.  

41. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu par konkrētu objektu, 7 dienu 

laikā kopš izsoles jāpārskaita starpība starp nosolīto cenu un iemaksāto drošības 

naudu Aknīstes novada pašvaldības norēķinu kontā.  

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

atsavināšanas    komisija.  

43. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome nākamajā domes sēdē pēc 

tam, kad saņemts bankas dokuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par 

nosolīto izsoles objektu.  

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 izsoles objekta pirkšanai par savu 

nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu.  

45. Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods, atkāpšanās no līguma u.tml.) 

par tā nepildīšanu. Pirkuma līgums nekustamā objekta nosolītājam jāparaksta 7 

(septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas. 

46. Aknīstes novada pašvaldība nenodrošina ar kokmateriālu pievešanas ceļiem. 

47. Nosolītājam ir pienākums:  

47.1. pēc mežizstrādes darbu veikšanas ar pieņemšanas - nodošanas aktu 

nodot Aknīstes novada pašvaldības izpilddirektoram satīrītas (sakoptas) un no 

nozāģētiem kokmateriāliem atbrīvotas (izvestas) cirsmas, kopā ar satīrītu 

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 priekšsēdētājs;  

47.3. ievērot normatīvos aktus meža izstrādes jomā, pirkuma līguma un 

izsoles noteikumu nosacījumus. 

48. 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.  

49. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles noteikumiem un saņemt 

sīkāku informāciju par atsavināmo izsoles objektu Aknīstes novada pašvaldībā, 

Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2020.gada 27.jūlija līdz 2020.gada 

4.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: 28685224.  

50. Izsole notiks 2020.gada 8.septembrī plkst. 11:30, Aknīstes novada pašvaldībā, 

2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novadā, LV-5208. 

 

 

IZSOLES CIRSMU SARAKSTS 

Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošo cirsmu 2020. gada 8.septembra 

izsole plkst.11.30 

 



Īpašuma 

nosaukums 

Kvartāla 

Nr. 

Nogabala 

Nr. 

Cirsmas 

platība, 

ha 

Cirtes 

veids 

Izcērtamo 

koku sugu 

sastāvs 

Likvidākrāja, 

m
3
 

Sākumcena 

EUR 

Meži, 

Aknīstes 

pagasts, 
Aknīstes 

novads 

4 15 0.76 kailcirte Egle 

Bērzs 

Apse 
Baltalksnis 

Melnalksnis 

98,91 1 702,00 

 

 Sarakstu sagatavoja:  

Aknīstes novada pašvaldības juriskonsulte   Antra Aldiņa 

 

13.# 

Par pašvaldības meža cirsmas “Meži,” Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, 

kadastra Nr.56250010101, kadastra apzīmējums 56250010101, 1.kvartāla 

1.,2.,9.nogabals, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu Nr.16/2020 

apstiprināšanu 

Ņemot vērā, ka 2020.gada 29.aprīlī  tika pieņemts Aknīstes novada domes 

lēmums Nr.135 “Par pašvaldības kustamās mantas - cirsmas nodošanu atsavināšanai, 

kas atrodas nekustamajā īpašumā “Meži,” Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra 

Nr.56250010101”  un to, ka pašvaldības īpašums “Meži,” Aknīstes pagasts, Aknīstes 

novads, nav nepieciešams Aknīstes novada pašvaldībai to funkciju nodrošināšanai, un 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 

pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, 

6.panta otro un trešo daļu, 9.panta otro daļu, 10.pantu, 13.pantu, Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, Ministru 

kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas 

manta” 38.punktu,   Finanšu komitejas 15.07.2020. lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, N.Zariņš, I.Čāmāns, 

Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS –  nav, balsojumā nepiedalās – 1 

(V.Žukovskis), Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Atsavināt meža cirsmu pašvaldības īpašumā “Meži”, Aknīstes pagastā, Aknīstes 

novadā, kadastra Nr.56250010101, kadastra apzīmējums 56250010101, 

1.kvartāla 1.,2.,9.nogabalu 2,79 ha platībā (kailcirte), pārdodot to izsolē.  

2. Noteikt, ka atsavināmā īpašuma nosacītā cena  ir EUR 20 925,00 (Divdesmit 

tūkstoši deviņi simti divdesmit pieci euro 00 centi). 

3. Īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana izsolē ar augšupejošu soli.  

4. Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības kustamā īpašuma – meža cirsmas 

“Meži”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56250010101, 

kadastra apzīmējums 56250010101, 1.kvartāla 1.,2.,9.nogabalu atsavināšanas 

izsoles noteikumus Nr.16/2020. (pielikumā) 

5. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt izsoli. 

PIELIKUMS 

Aknīstes novada domes  

 pašvaldības kustamā īpašuma – meža cirsmas “Meži”, Aknīstes pagastā, Aknīstes 

novadā, kadastra Nr.56250010101, kadastra apzīmējums 56250010101, 1.kvartāla 

1.,2.,9. nogabala  

IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 16/2020 

 

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 8.septembrī plkst. 13:00. 

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 1.,2.,9.nogabals 2,79 ha platībā (kailcirte), izcērtamās 

koksnes krāja  771,03 m3. 

6. Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 20 925,00 (divdesmit tūkstoši deviņi 

simti divdesmit pieci euro 00 centi). 

6.1. Pašvaldība ir reģistrēta PVN maksātāju reģistrā. 

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 100.00 (viens simts 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 4.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, izsoles objekta 

pirkšanai jāiesniedz Aknīstes novada pašvaldībā vai elektroniski ar drošu 

elektronisko parakstu parakstīts pieteikums Elektronisko dokumentu likuma 

izpratnē uz e-pastu: akniste@akniste.lv.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 (maksājuma uzdevumā 

norādot atsauci uz konkrēto izsoli un cirsmām (datums un cirsmas 

izsoles nosaukums));  

− dokuments par reģistrācijas maksas samaksu.  

17.2. Juridiskām personām:  

http://www.akniste.lv/
mailto:akniste@akniste.lv


− rakstveida pieteikumu dalībai cirsmas izsolē, kurā norāda, nosaukumu, 

reģistrācijas numuru, juridisko adresi, 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 juridisko personu izsolē 

(uzrādot pasi).  

18. Ja nepieciešams, no attiecīgā valsts reģistra Mantas atsavināšanas komisija var 

pieprasīt zvērināta revidenta vai licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās 

personas gada pārskatu.  

19. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.  

20. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku sarakstā. Izsolē var 

piedalīties, ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti 

izsoles priekšnoteikumi.  

21. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:  

− nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas 

termiņš;  

− nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie dokumenti;  

− rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt kustamā 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 un ka viņam nav par to pretenziju.  

23. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas numuru.  

24. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt izsoles objektu dabā. Uzziņas pa tālr. 

28685224.  

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 100.00. 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 izsoles objektu par viņa 

nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo izsoles objektu pirmspēdējo 

augstāko cenu solījuši vairāki dalībnieki, izsoli nekavējoties atkārto no 

pirmspēdējās 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 dalībnieks, kurš nosolījis izsoles 

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 objektu. Reģistrācijas 

nodeva un drošības nauda attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā 

gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu izsoles objekta 

pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo 

augstāko cenu.  

39. Izsoles dalībniekiem, kas pārtraukuši solīšanu izsoles gaitā, drošības nauda tiek 

atmaksāta nedēļas laikā pēc izsoles, bet reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.  

40. Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies uz izsoli, drošības nauda 

un reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.  

41. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu par konkrētu objektu, 7 dienu 

laikā kopš izsoles jāpārskaita starpība starp nosolīto cenu un iemaksāto drošības 

naudu Aknīstes novada pašvaldības norēķinu kontā.  

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

atsavināšanas    komisija.  

43. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome nākamajā domes sēdē pēc 

tam, kad saņemts bankas dokuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par 

nosolīto izsoles objektu.  

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 izsoles objekta pirkšanai par savu 

nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu.  

45. Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods, atkāpšanās no līguma u.tml.) 

par tā nepildīšanu. Pirkuma līgums nekustamā objekta nosolītājam jāparaksta 7 

(septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas. 

46. Aknīstes novada pašvaldība nenodrošina ar kokmateriālu pievešanas ceļiem. 

47. Nosolītājam ir pienākums:  

47.1. pēc mežizstrādes darbu veikšanas ar pieņemšanas - nodošanas aktu 

nodot Aknīstes novada pašvaldības izpilddirektoram satīrītas (sakoptas) un no 



nozāģētiem kokmateriāliem atbrīvotas (izvestas) cirsmas, kopā ar satīrītu 

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 priekšsēdētājs;  

47.3. ievērot normatīvos aktus meža izstrādes jomā, pirkuma līguma un 

izsoles noteikumu nosacījumus. 

48. 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.  

49. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles noteikumiem un saņemt 

sīkāku informāciju par atsavināmo izsoles objektu Aknīstes novada pašvaldībā, 

Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2020.gada 27.jūlija līdz 2020.gada 

4.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: 28685224.  

50. Izsole notiks 2020.gada 8.septembrī plkst. 13:00, Aknīstes novada pašvaldībā, 

2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novadā, LV-5208. 

 

 

IZSOLES CIRSMU SARAKSTS 

Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošo cirsmu 2020. gada 8.septembra 

izsole plkst.13.00 

 

Īpašuma 

nosaukums 

Kvartāla 

Nr. 

Nogabala 

Nr. 

Cirsmas 

platība, 

ha 

Cirtes 

veids 

Izcērtamo 

koku sugu 

sastāvs 

Likvidākrāja, 

m
3
 

Sākumcena 

EUR 

Meži, 

Aknīstes 

pagasts, 
Aknīstes 

novads 

1 1.,2.,9 2,79 kailcirte Egle 

Priede 

Bērzs 
Apse 

Baltalksnis 

Ozols 

771,03 20 925,00 

 

 

 Sarakstu sagatavoja:  

Aknīstes novada pašvaldības juriskonsulte   Antra Aldiņa 

 

14.# 

Par pašvaldības meža cirsmas “Meži,” Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, 

kadastra Nr.56250010101, kadastra apzīmējums 56250010101, 1.kvartāla 

10.,18.,19.nogabals, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu Nr.17/2020 

apstiprināšanu 

Ņemot vērā, ka 2020.gada 29.aprīlī  tika pieņemts Aknīstes novada domes 

lēmums Nr.135  “Par pašvaldības kustamās mantas - cirsmas nodošanu atsavināšanai, 

kas atrodas nekustamajā īpašumā “Meži,” Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra 

Nr.56250010101”  un to, ka pašvaldības īpašums “Meži,” Aknīstes pagasts, Aknīstes 

novads, nav nepieciešams Aknīstes novada pašvaldībai to funkciju nodrošināšanai, un 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 

pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, 

6.panta otro un trešo daļu, 9.panta otro daļu, 10.pantu, 13.pantu, Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, Ministru 

kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas 

manta” 38.punktu, Finanšu komitejas 15.07.2020. lēmumu,  



atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, N.Zariņš, I.Čāmāns, 

Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS –  nav, balsojumā nepiedalās – 1 

(V.Žukovskis), Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Atsavināt meža cirsmu pašvaldības nekustamajā īpašumā “Meži”, Aknīstes 

pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56250010101, kadastra apzīmējums 

56250010101, 1.kvartāla 10.,18.,19.nogabalu 1,89 ha platībā (kailcirte), 

pārdodot to izsolē.  

2. Noteikt, ka atsavināmā īpašuma nosacītā cena  ir EUR 13 004,00 (Trīspadsmit 

tūkstoši četri euro 00 centi). 

3. Īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana izsolē ar augšupejošu soli.  

4. Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības kustamā īpašuma – meža cirsmas 

“Meži,” Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56250010101, 

kadastra apzīmējums 56250010101, 1.kvartāla 10.,18.,19.nogabalu 

atsavināšanas izsoles noteikumus Nr.17/2020. (pielikumā) 

5. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt izsoli. 

PIELIKUMS 

Aknīstes novada domes  

 pašvaldības kustamā īpašuma – meža cirsmas “Meži”, Aknīstes pagastā, Aknīstes 

novadā, kadastra Nr.56250010101, kadastra apzīmējums 56250010101, 1.kvartāla 

10.,18.,19.nogabala  

IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 17/2020 

 

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 8.septembrī plkst. 14:00. 

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 10.,18.,19.nogabals 1,89 ha platībā (kailcirte), 

izcērtamās koksnes krāja  491,42 m3. 

6. Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 13 004,00 (trīspadsmit tūkstoši četri 

euro 00 centi). 

6.1. Pašvaldība ir reģistrēta PVN maksātāju reģistrā. 

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 100.00 (viens simts 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. 

http://www.akniste.lv/


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 4.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, izsoles objekta 

pirkšanai jāiesniedz Aknīstes novada pašvaldībā vai elektroniski ar drošu 

elektronisko parakstu parakstīts pieteikums Elektronisko dokumentu likuma 

izpratnē uz e-pastu: akniste@akniste.lv.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 (maksājuma uzdevumā 

norādot atsauci uz konkrēto izsoli un cirsmām (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 adresi, 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 juridisko personu izsolē 

(uzrādot pasi).  

18. Ja nepieciešams, no attiecīgā valsts reģistra Mantas atsavināšanas komisija var 

pieprasīt zvērināta revidenta vai licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās 

personas gada pārskatu.  

19. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.  

20. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku sarakstā. Izsolē var 

piedalīties, ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti 

izsoles priekšnoteikumi.  

21. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:  

− nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas 

termiņš;  

− nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie dokumenti;  

− rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt kustamā īpašuma atsavināšanas 

izsoles noteikumiem. 

mailto:akniste@akniste.lv


22. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu eksemplārā izsoles 

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

izsoles noteikumiem un ka viņam nav par to pretenziju.  

23. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas numuru.  

24. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt izsoles objektu dabā. Uzziņas pa tālr. 

28685224.  

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 100.00. 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 izsoles objektu par viņa 

nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo izsoles objektu pirmspēdējo 

augstāko cenu solījuši vairāki dalībnieki, izsoli nekavējoties atkārto no 

pirmspēdējās 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 dalībnieks, kurš nosolījis izsoles 

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 objektu. Reģistrācijas 



nodeva un drošības nauda attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā 

gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu izsoles objekta 

pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo 

augstāko cenu.  

39. Izsoles dalībniekiem, kas pārtraukuši solīšanu izsoles gaitā, drošības nauda tiek 

atmaksāta nedēļas laikā pēc izsoles, bet reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.  

40. Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies uz izsoli, drošības nauda 

un reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.  

41. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu par konkrētu objektu, 7 dienu 

laikā kopš izsoles jāpārskaita starpība starp nosolīto cenu un iemaksāto drošības 

naudu Aknīstes novada pašvaldības norēķinu kontā.  

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

atsavināšanas    komisija.  

43. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome nākamajā domes sēdē pēc 

tam, kad saņemts bankas dokuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par 

nosolīto izsoles objektu.  

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 izsoles objekta pirkšanai par savu 

nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu.  

45. Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods, atkāpšanās no līguma u.tml.) 

par tā nepildīšanu. Pirkuma līgums nekustamā objekta nosolītājam jāparaksta 7 

(septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas. 

46. Aknīstes novada pašvaldība nenodrošina ar kokmateriālu pievešanas ceļiem. 

47. Nosolītājam ir pienākums:  

47.1. pēc mežizstrādes darbu veikšanas ar pieņemšanas - nodošanas aktu 

nodot Aknīstes novada pašvaldības izpilddirektoram satīrītas (sakoptas) un no 

nozāģētiem kokmateriāliem atbrīvotas (izvestas) cirsmas, kopā ar satīrītu 

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 priekšsēdētājs;  

47.3. ievērot normatīvos aktus meža izstrādes jomā, pirkuma līguma un 

izsoles noteikumu nosacījumus. 

48. 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.  

49. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles noteikumiem un saņemt 

sīkāku informāciju par atsavināmo izsoles objektu Aknīstes novada pašvaldībā, 

Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2020.gada 27.jūlija līdz 2020.gada 

4.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: 28685224.  

50. Izsole notiks 2020.gada 8.septembrī plkst. 14:00, Aknīstes novada pašvaldībā, 

2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novadā, LV-5208. 

 

 

IZSOLES CIRSMU SARAKSTS 

Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošo cirsmu 2020.gada 8.septembra 

izsole plkst.14.00 



Īpašuma 

nosaukums 

Kvartāla 

Nr. 

Nogabala 

Nr. 

Cirsmas 

platība, 

ha 

Cirtes 

veids 

Izcērtamo 

koku sugu 

sastāvs 

Likvidākrāja, 

m3 

Sākumcena 

EUR 

Meži, 

Aknīstes 

pagasts, 

Aknīstes 

novads 

1 10.,18.,19 1,89 kailcirte Egle 

Priede 

Bērzs 

Apse 

Baltalksnis 

Ozols 

491,42 13 004,00 

 

 

 Sarakstu sagatavoja:  

Aknīstes novada pašvaldības juriskonsulte   Antra Aldiņa 

 

15.# 

Par Aknīstes novada pašvaldības kustamā īpašuma – meža cirsmas “Meži”, 

Aknīstes pagasts, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56250010101, kadastra 

apzīmējums 56250010101, 1.kvartāla 3.nogabala atsavināšanas izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 

21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, 

9.panta otro daļu, 10.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, Ministru kabineta 01.02.2011. 

noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, 

ņemot vērā 07.07.2020. izsoles rezultātu, Finanšu komitejas 15.07.2020. lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, N.Zariņš, 

V.Žukovskis, I.Čāmāns, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS –  nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt 2020.gada 7.jūlija izsoles rezultātu, nosakot /Juridiskās personas 

nosaukums, reģ.Nr./ par kustamā īpašuma - meža cirsmas “Meži”, Aknīstes 

pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56250010101, kadastra apzīmējums 

56250010101, 1.kvartāla 3.nogabals 0,67 ha platībā (kailcirte), izcērtamās 

koksnes krāja 153,86  m3, izsoles uzvarētāju, kurš ir nosolījis augstāko cenu, 

kas sastāda EUR 3340,00 (Trīs tūkstoši trīs simti četrdesmit euro 00 centi). 

2. Uzdot Aknīstes novada pašvaldības juriskonsultei A.Aldiņai sagatavot pirkuma 

līgumu izsoles uzvarētājam. 

3. Izsoles rezultātā iegūtos līdzekļus novirzīt PII “Bitīte” budžetā nojumes iegādei. 
 

16.# 

Par Aknīstes novada pašvaldības kustamā īpašuma – meža cirsmas “Meži”, 

Aknīstes pagasts, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56250010101, kadastra 

apzīmējums 56250010101, 1.kvartāla 31.nogabala atsavināšanas izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 

21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, 

9.panta otro daļu, 10.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, Ministru kabineta 01.02.2011. 

noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, 

ņemot vērā 07.07.2020. izsoles rezultātus, Finanšu komitejas 15.07.2020. lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, N.Zariņš, 

V.Žukovskis, I.Čāmāns, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS –  nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 



1. Apstiprināt 2020.gada 7.jūlija izsoles rezultātu, nosakot /Juridiskās personas 

nosaukums, reģ.Nr./ par kustamā īpašuma - meža cirsmas “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, izsoles uzvarētāju, kurš ir nosolījis augstāko cenu, 

kas sastāda EUR 6480,00 (Seši tūkstoši četri simti astoņdesmit euro 00 centi). 

2. Uzdot Aknīstes novada pašvaldības juriskonsultei A.Aldiņai sagatavot pirkuma 

līgumu izsoles uzvarētājam. 

3. Izsoles rezultātā iegūtos līdzekļus novirzīt PII “Bitīte” budžetā nojumes iegādei. 
 

17.# 

Par atvaļinājuma piešķiršanu Aknīstes novada pašvaldības izpilddirektoram 

Pamatojoties uz Darba likuma 149.panta pirmo, otro daļu, Valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta pirmo daļu, Aknīstes 

novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 

67.punktu, J.Gavara iesniegumu, Finanšu komitejas 15.07.2020. lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, N.Zariņš, 

V.Žukovskis, I.Čāmāns, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS –  nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt Aknīstes novada pašvaldības izpilddirektoram Jānim Gavaram 

atvaļinājuma daļu – 2 kalendāra nedēļas no 07.09.2020. līdz 20.09.2020. par 

nostrādāto periodu no 01.09.2019. līdz 31.08.2020. 

2. Pašvaldības izpilddirektoru J.Gavaru atvaļinājuma laikā aizvietos Gārsenes 

pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Striks. 

3. Noteikt Jānim Strikam amata algu aizvietošanas laikā 30% apmērā no viņam 

noteiktās amata algas. 
 

18.# 

Par pašvaldības zemes nomu 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas 

un apbūves tiesības noteikumi”, Aknīstes novada domes sēdē 27.03.2019. (prot.Nr.3, 

22.#, lēmums Nr.91) apstiprināto zemes nomas pakalpojuma cenrādi, 

Tautsaimniecības komitejas 08.07.2020. lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, N.Zariņš, 

V.Žukovskis, I.Čāmāns, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS –  nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Iznomāt /Vārds, uzvārds, dzīvesvieta/  pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu ar 

kadastra apzīmējumu 56440040077 - 0.6 ha  platībā. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 

6 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība. Zemes nomas maksa gadā 30 EUR atbilstoši apstiprinātajam zemes 

nomas pakalpojuma maksas cenrādim lauksaimniecības zemei. 
 

19.# 

Par pašvaldības zemes nomu 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas 

un apbūves tiesības noteikumi”, Aknīstes novada domes sēdē 27.03.2019. (prot.Nr.3, 

22.#, lēmums Nr.91) apstiprināto zemes nomas pakalpojuma cenrādi, 

Tautsaimniecības komitejas 08.07.2020. lēmumu,  



atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, N.Zariņš, 

V.Žukovskis, I.Čāmāns, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS –  nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Iznomāt /Juridiskās personas nosaukums, reģ.Nr., adrese/ pašvaldībai 

piekrītošo zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 56620010105 3.6 ha  platībā. Noslēgt 

zemes nomas līgumu uz 6 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0101- zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Zemes nomas maksa gadā 216 EUR 

atbilstoši apstiprinātajam zemes nomas pakalpojuma maksas cenrādim 

lauksaimniecības zemei. 
 

20.# 

Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas 

un apbūves tiesības noteikumi”, Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumiem Nr.644 

“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas 

maksas aprēķināšanas kārtība”, Tautsaimniecības komitejas 08.07.2020. lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, N.Zariņš, 

V.Žukovskis, I.Čāmāns, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS –  nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Pagarināt zemes nomas līgumu /Vārds, uzvārds, personas kods/ pašvaldības 

zemes gabalam 11.0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 56250010065. Nomas termiņš 

6 gadi. Zemes lietošanas mērķis 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. Zemes nomas maksa gadā 0.5% no zemes kadastrālās vērtības. 

 

21.# 

Par grozījumiem 2014.gada 27.februāra pašvaldības zemes nomas līgumā Nr.5 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas 

un apbūves tiesības noteikumi”, Aknīstes novada domes sēdē 27.03.2019. (prot.Nr.3, 

22.#, lēmums Nr.91) apstiprināto zemes nomas pakalpojuma cenrādi, 

Tautsaimniecības komitejas 08.07.2020. lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, N.Zariņš, 

V.Žukovskis, I.Čāmāns, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS –  nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Veikt 2014.gada 27.februāra zemes nomas līgumā Nr.5, kurš noslēgts ar /Vārds, 

uzvārds, personas kods/, šādus grozījumus:  

1. Izteikt līguma 2.1.punktu šādā redakcijā: 

“2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2025.gada 

31.decembrim.” 

2. Izteikt līguma 3.1.punktu šādā redakcijā: 

“3.1. Līdz 2024.gada 31.decembrim Nomnieks maksā Iznomātājam nomas 

maksu 500.00 EUR (Pieci simti euro 00 centi) saskaņā ar nomas tiesību 

izsoles rezultātiem, no 2025.gada 1.janvāra līdz 2025.gada 31.decembrim 

Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu 756.00 EUR (Septiņi simti 

piecdesmit seši euro 00 centi).” 

 

22.# 

Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta 20.06.2006. 

noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Tautsaimniecības komitejas 

08.07.2020. lēmumu,  



atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, N.Zariņš, 

V.Žukovskis, I.Čāmāns, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS –  nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Vītoliņi”, īpašuma Kadastra 

Nr.56440060019, Asares pagastā, Aknīstes novadā, kas sastāv no divām zemes 

vienībām ar kopējo platību – 15.8 ha, vienu zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 56440060021 2.0 ha platībā. 

2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56440060021 - 2,0 ha 

platībā noteikt zemes lietošanas veidu – 0101 zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

3. Atdalītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 56440060021 tiks pievienota 

nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 56440050021 ar nosaukumu 

„Lapsenes” Asares pagasts, Aknīstes novads. 

4. Paliekošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56440060071 5,4 ha 

platībā, saglabāt nosaukumu „Vītoliņi” Asares pagasts, Aknīstes novads. 

5. Nekustamā īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības 

projektu. 

 

23.# 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma (zemes gabalu), kadastra Nr.56620050079, 

kadastra Nr.56620050065, kadastra Nr.56050010290, atsavināšanu 

Aknīstes novada pašvaldībā 10.06.2020. saņemts /Vārds, uzvārds/ iesniegums 

ar ierosinājumu atsavināt viņam iznomātos zemes gabalus: Amatnieku ielā 5a, Aknīstē, 

kadastra Nr.56050010290 – 0,1632 ha platībā; Gārsenes pagastā, kadastra 

Nr.56620050079 – 0,2 ha platībā un “Spodriņu kūts”, Gārsenes pagastā, kadastra 

Nr.56620050065 – 2 ha platībā. 

Izskatot personas iesniegumu un pašvaldības rīcībā esošos dokumentus, saskaņā 

ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu: “Atvasinātas 

publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai 

atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.” 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 

21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, Tautsaimniecības komitejas 

08.07.2020. lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, N.Zariņš, 

V.Žukovskis, I.Čāmāns); PRET – nav; ATTURAS –  nav, balsojumā nepiedalās – 1 

(Ē.Serafinovičs), pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts pašvaldību 

amatpersonu darbībā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus), 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai Aknīstes novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kadastra 

Nr.56620050079, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kas sastāv no zemes 

gabala 0,2 ha platībā. 

2. Nodot atsavināšanai Aknīstes novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kadastra 

Nr.56620050065, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kas sastāv no zemes 

gabala 2,0 ha platībā. 

3. Nodot atsavināšanai Aknīstes novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kadastra 

Nr.56050010290, Amatnieku iela 5a, Aknīstē, Aknīstes novadā, kas sastāv no 

zemes gabala 0,1632 ha platībā. 

4. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai veikt nekustamo īpašumu 

atsavināšanas procesa organizēšanu. 

 

24.# 

Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam “Bubuļi”, Asares 

pagasts, Aknīstes novads (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5644 005 



0007), apstiprināšanu, īpašumu nosaukumu piešķiršanu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanu 

Pamatojoties uz 2006.gada 14.septembra Zemes ierīcības likuma 19.pantu, 

Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi”, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Aknīstes novada domes 2020.gada 27.janvāra 

sēdes lēmumu Nr.31, (protokols Nr.2.,30.#) “Par zemes ierīcības projekta izstrādi 

nekustamā īpašuma “Bubuļi”, Asares pagastā, Aknīstes novadā sadalīšanai”, projekta 

izstrādātāja SIA „GEO Mērniecība” sertificēta zemes ierīcības darbu veicēja Sandra 

Madžuļa iesniegumu, Tautsaimniecības komitejas 08.07.2020. lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, N.Zariņš, 

V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS –  nav, balsojumā 

nepiedalās – 1 (I.Čāmāns), pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

pašvaldību amatpersonu darbībā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus), 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Bubuļi”, Asares 

pagasts, Aknīstes novads (z.v. kadastra apzīmējums 56440050007).  

2. Jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5644 005 0367–, 

platība 3.1 ha, atstājams nosaukums “Bubuļi”, Asares pagasts, Aknīstes novads, 

un nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - 0101- zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

3. Jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5644 005 0368, 

platība 9.8 ha, piešķirams nosaukums “Bubuļu lauks”, Asares pagasts, Aknīstes 

novads, un nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - 0101- zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

4. Jaunizveidotajām zemes vienībām pēc zemes pamatvienības sadalīšanas būs 

šādas aizsargjoslas un apgrūtinājumi:  

4.1. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5644 005 0007 projektētajai zemes 

vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5644 005 0367: 

7312050201 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu 

līniju;  

7312050300 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu sadales 

iekārtu; 

7312050101 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu 

gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 

kilovoltiem; 

7312050101 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu 

gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 

kilovoltiem; 

7312050101 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu 

gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 

kilovoltiem; 

7312030303 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un 

pašvaldību autoceļiem lauku apvidos; 

7311020205 - līdz 10 hektāriem lielas dabiskas ūdenstilpes vides un dabas 

resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos. 

4.2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5644 005 0007 projektētajai zemes 

vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5644 005 0368: 

7312050101 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu 

gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 

kilovoltiem; 

7312030303 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un 

pašvaldību autoceļiem lauku apvidos. 



5. Zemes īpašuma “Bubuļi”, Asares pagastā, Aknīstes novadā, zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 5644 005 0007 tiek sadalīta divās zemes vienībās 

(grafiskajā daļā 1 un 2):  

5.1. pirmajai zemes vienībai robeža noteikta pa sauszemes līnijām no 

robežpunkta uz robežpunktu un pa servitūta ceļa vidu; 

5.2. otrajai zemes vienībai robeža noteikta pa sauszemes līnijām no robežpunkta 

uz robežpunktu un pa servitūta ceļa vidu. 

6. Piekļuves iespēja jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.1 tiks nodrošināta no 

pašvaldības autoceļa (Bubuļi – Lielakmeņi), zemes vienībai Nr.2 piekļuves 

iespēja tiks nodrošināta no pašvaldības autoceļa (Bubuļi – Lielakmeņi). 
 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta 

pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2006.gada 

20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 37.punktu, 

šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā tiesā viena mēneša laikā no 

administratīvā akta spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot 

iesniegumu Aknīstes novada pašvaldībā Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā. 
 

25.# 

Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam “Jaunapalāni”, Asares 

pagasts, Aknīstes novads (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5644 005 

0104), apstiprināšanu, īpašumu nosaukumu piešķiršanu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanu 

Pamatojoties uz 2006.gada 14.septembra Zemes ierīcības likuma 19.pantu, 

Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi”, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Aknīstes novada domes 2020.gada 27.maija 

sēdes lēmumu Nr.169 (protokols Nr.9,16.#) “Par zemes ierīcības projekta izstrādi 

nekustamā īpašuma “Jaunapalāni”, Asares pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanai”, 
projekta izstrādātāja SIA „LL Projekti” sertificēta zemes ierīcības darbu veicēja Edgara 

Kauranena iesniegumu, Tautsaimniecības komitejas 08.07.2020. lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, N.Zariņš, 

V.Žukovskis, I.Čāmāns, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS –  nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Jaunapalāni”, 

Asares pagasts, Aknīstes novads (z.v. kadastra apzīmējums 56440050104).  

2. Jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5644 005 0369 – 

platība 45.4 ha, atstājams nosaukums “Jaunapalāni”, Asares pagasts, Aknīstes 

novads, un nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - 0101- zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

3. Jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5644 005 0370, 

platība 1.2 ha, atstājama adrese “Apalāni”, Asares pagastā, Aknīstes novadā, un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - 0101- zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

4. Jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.3 ar kadastra apzīmējumu 5644 005 0371, 

platība 0.4 ha, piešķirams nosaukums “Apalānu ferma”, Asares pagastā, 

Aknīstes novadā., un nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - 0103 - 

lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve. 

5. Jaunizveidotajām zemes vienībām pēc zemes pamatvienības sadalīšanas būs 

šādas aizsargjoslas un apgrūtinājumi:  



5.1. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu apzīmējumu 5644 005 0104 

projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5644 005 0369: 

7311041000 - ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas 

gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas 

aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs;  

7311040900 - ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas 

gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas 

aizsargjoslas teritorija meža zemēs; 

7311041000 - ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas 

gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas 

aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs. 

5.2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5644 005 0104 projektētajai zemes 

vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5644 005 0370: 

7311041000 - ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas 

gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas 

aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs;  

7312050101 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu 

gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 

kilovoltiem. 

5.3. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5644 005 0104 projektētajai zemes 

vienībai Nr.3 ar kadastra apzīmējumu 5644 005 0371 apgrūtinājumi nav 

noteikti. 

6. Zemes īpašuma “Jaunapalāni”, Asares pagastā, Aknīstes novadā, zemes vienība 

ar kadastra apzīmējumu 5644 005 0104, tiek sadalīta trīs zemes vienībās 

(grafiskajā daļā 1, 2 un 3):  

6.1. pirmajai zemes vienībai robeža noteikta pa sauszemes līnijām no 

robežpunkta uz robežpunktu, pa Dzirnavupītes vidu, pa māju ceļa vidu;  

6.2. otrajai zemes vienībai robeža noteikta pa sauszemes līnijām no robežpunkta 

uz robežpunktu, pa Dzirnavupītes vidu un pa māju ceļa vidu;  

6.3. trešajai zemes vienībai robeža noteikta pa sauszemes līnijām no 

robežpunkta uz robežpunktu. 

7. Piekļuves iespēja jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.1 tiks nodrošināta no esoša 

servitūta ceļa, zemes vienībai Nr.2 piekļuves iespēja tiks nodrošināta no esoša 

servitūta ceļa un zemes vienībai Nr.3 piekļuves iespēja tiks nodrošināta no esoša 

servitūta ceļa. 
 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta 

pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2006.gada 

20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 37.punktu, 

šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā tiesā viena mēneša laikā no 

administratīvā akta spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot 

iesniegumu Aknīstes novada pašvaldībā Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā. 
 

26.# 

Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu 

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, Sociālās, izglītības, 

kultūras un sporta komitejas 08.07.2020. lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, N.Zariņš, 

V.Žukovskis, I.Čāmāns, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS –  nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 



Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz 31.01.2021., kas noslēgts 

ar /Vārds, uzvārds/ par dzīvokli “Kraujas 1” – 7, Kraujas, Gārsenes pagastā, Aknīstes 

novadā. 
 

27.# 

Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu 

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, Sociālās, izglītības, 

kultūras un sporta komitejas 08.07.2020. lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, N.Zariņš, 

V.Žukovskis, I.Čāmāns, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS –  nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz 30.09.2020., kas noslēgts 

ar /Vārds, uzvārds/ par dzīvokli “Spodras” – 13, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes 

novadā. 

 

28.# 

Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu 

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, Sociālās, izglītības, 

kultūras un sporta komitejas 08.07.2020. lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, N.Zariņš, 

V.Žukovskis, I.Čāmāns, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS –  nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz 31.08.2020., kas noslēgts 

ar /Vārds, uzvārds/ par dzīvokli “Spodras” – 6, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes 

novadā. 

 

29.# 

Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu 

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, Sociālās, izglītības, 

kultūras un sporta komitejas 08.07.2020. lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, N.Zariņš, 

V.Žukovskis, I.Čāmāns, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS –  nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz 31.07.2021., kas noslēgts 

ar /Vārds, uzvārds/ par dzīvokli “Kraujas 2” – 2, Kraujas, Gārsenes pagastā, Aknīstes 

novadā. 

 

30.# 

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 14.panta 

pirmās daļas 5.punktu, Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 08.07.2020. 

lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, N.Zariņš, 

V.Žukovskis, I.Čāmāns, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS –  nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Piešķirt /Vārds, uzvārds/ dzīvojamo platību “Lejasgāršas”- 6, Gārsenes pagastā, 

Aknīstes novadā, slēdzot dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz 31.10.2020. 

 

31.# 

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 



Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 6.panta 

trešo daļu, 14.panta pirmās daļas 3.punktu, Sociālās, izglītības, kultūras un sporta 

komitejas 08.07.2020. lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, N.Zariņš, 

V.Žukovskis, I.Čāmāns, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS –  nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Atzīt /Vārds, uzvārds/ par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājuma 

risināšanā un reģistrēt Reģistrā Nr.1 “Pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu 

izīrēšana” ar kārtas Nr.152, ar atzīmi, ka dzīvojamā platība piešķirama pirmām 

kārtām. 

2. Piešķirt /Vārds, uzvārds/ dzīvojamo platību Augšzemes ielā 36 – 5, Aknīstē, 

Aknīstes novadā, slēdzot dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku, līdz tiks 

sagatavota (veikts remonts) pastāvīga dzīvojamā platība. 

 

32.# 

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 6.panta 

trešo daļu, 15.pantu, 17.pantu, Aknīstes novada domes 22.12.2015 saistošo noteikumu 

Nr.31/2015 “Par Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 3.punkta 3.4.apakšpunktu, Sociālās, izglītības, kultūras un sporta 

komitejas 08.07.2020. lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, N.Zariņš, 

V.Žukovskis, I.Čāmāns, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS –  nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Atzīt /Vārds, uzvārds/ par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājuma 

risināšanā un reģistrēt Reģistrā Nr.1 “Pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu 

izīrēšana” ar kārtas Nr.153. 

2. Piešķirt /Vārds, uzvārds/ dzīvojamo platību “Spodras”- 7, Ancenē, Asares 

pagastā, Aknīstes novadā, slēdzot dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz 

31.10.2020. 

 

33.# 

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 6.panta 

trešo daļu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 23.pantu, Aknīstes novada domes 

22.12.2015 saistošo noteikumu Nr.31/2015 “Par Aknīstes novada pašvaldības 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.punkta 3.1.apakšpunktu,  

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, N.Zariņš, 

V.Žukovskis, I.Čāmāns, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS –  nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Atzīt /Vārds, uzvārds/ par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājuma 

risināšanā un reģistrēt Reģistrā Nr.1 “Pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu 

izīrēšana” ar kārtas Nr.154, ar atzīmi, ka dzīvojamā platība piešķirama pirmām 

kārtām. 

2. Piešķirt /Vārds, uzvārds/ dzīvojamo platību Radžupes ielā 4 – 2, Aknīstē, 

Aknīstes novadā, slēdzot dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku, kamēr 

pedagogam ir darba attiecības ar izglītības iestādi. 

 

34.# 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma (dzīvokļa) Radžupes ielā 5, dz.Nr.7, 

Aknīstē, Aknīstes novadā, nodošanu atsavināšanai 



Aknīstes novada pašvaldībā 01.07.2020. saņemts /Vārds, uzvārds/ iesniegums 

ar ierosinājumu atsavināt viņai izīrēto dzīvokli Radžupes ielā 5 – 7, Aknīstē, Aknīstes 

novadā. 

Izskatot personas iesniegumu un pašvaldības rīcībā esošos dokumentus, 

Aknīstes novada dome konstatēja:  

Aknīstes novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Radžupes iela 5 

– 7, Aknīstē, Aknīstes novadā. Dzīvokli ilgstoši īrē iesnieguma autore. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās 

daļas 5.punktu publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa 

ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa 

īpašumu. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 

ceturtās daļas 5.punktu, Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 08.07.2020. 

lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, N.Zariņš, 

V.Žukovskis, I.Čāmāns, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS –  nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai pašvaldības īpašumā esošo dzīvokli Radžupes ielā 5 – 7, 

Aknīstē, Aknīstes novadā, iekļaujot to pašvaldības mantas atsavināšanas 

ierosinājumu reģistrā. 

2. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai veikt nekustamā īpašuma 

atsavināšanas procesa organizēšanu. 
 

35.# 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma (dzīvokļa) “Kraujas 3”, dz.Nr.5, Kraujas, 

Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, nodošanu atsavināšanai 

Aknīstes novada pašvaldībā 06.07.2020. saņemts /Vārds, uzvārds/ iesniegums 

ar ierosinājumu atsavināt viņam izīrēto dzīvokli “Kraujas 1” – 3, Kraujas, Gārsenes 

pagastā, Aknīstes novadā. 

Izskatot personas iesniegumu un pašvaldības rīcībā esošos dokumentus, 

Aknīstes novada dome konstatēja:  

Aknīstes novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis “Kraujas 1” – 3, 

Kraujas, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kura sakārtošanai ir nepieciešami 

ievērojami pašvaldības finanšu līdzekļi. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās 

daļas 5.punktu publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa 

ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa 

īpašumu. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 

ceturtās daļas 5.punktu, Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 08.07.2020. 

lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, N.Zariņš, 

V.Žukovskis, I.Čāmāns, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS –  nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai pašvaldības īpašumā esošo dzīvokli “Kraujas 3”, dz.Nr.5, 

Kraujas, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, iekļaujot to pašvaldības mantas 

atsavināšanas ierosinājumu reģistrā. 

2. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai veikt nekustamā īpašuma 

atsavināšanas procesa organizēšanu. 
 


