
 
 

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 23.septembrī       Nr.14 

Aknīstē  

 

Sēde sasaukta plkst. 13.00 

 

Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Vija Dzene 

Sēdi protokolē – Kancelejas vadītāja Ināra Buiķe 

Piedalās –  

Deputāti:  

Vija Dzene, 

Jānis Vanags, 

Viktors Žukovskis, 

Santa Ašaka, 

Ēriks Serafinovičs, 

Normunds Zariņš, 

Sandra Vārslavāne  

  

Nepiedalās: Inārs Čāmāns, Skaidrīte Pudāne 

 
 

Pašvaldības darbinieki: J.Striks – izpilddirektora p.i., Gārsenes pagasta pārvaldes 

vadītājs, 

I.Vendele – galvenā grāmatvede,  

I.Kancāne – finansiste, 

A.Aldiņa - juriskonsulte 

         

Domes priekšsēdētāja V.Dzene aicina balsot par sēdes darba kārtību ar 38 

jautājumiem. 

Deputātiem iebildumu, papildinājumu nav. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Ašaka, N.Zariņš, 

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

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 38 jautājumiem. 

 

DARBA KĀRTĪBA 

Izpilddirektora ziņojums. 

1. Par pašvaldības budžeta izpildi augustā. 

2. Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu 

sarakstā. 

3. Par Aknīstes novada izglītības iestāžu tāmju apstiprināšanu savstarpējiem 

norēķiniem no 01.09.2020. – 31.12.2020. 

mailto:akniste@akniste.lv


4. Par Aknīstes vidusskolas direktores mēneša darba algas noteikšanu no 

01.09.2020. – 31.12.2020. 

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

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

apzīmējums 56250080106, 4.kvartāla 12.nogabala atsavināšanas izsoles 

rezultātu apstiprināšanu. 

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

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

apzīmējums 56250080106, 4.kvartāla 14.nogabala atsavināšanas izsoles 

rezultātu apstiprināšanu. 

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

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

apzīmējums 56250080106, 4.kvartāla 15.nogabala atsavināšanas izsoles 

rezultātu apstiprināšanu. 

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

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

apzīmējums 56250010101, 1.kvartāla 1., 2., 9.nogabala atsavināšanas izsoles 

rezultātu apstiprināšanu. 

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

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

apzīmējums 56250010101, 1.kvartāla 10., 18., 19.nogabala atsavināšanas 

izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

10. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta “Sansusī sociāli atbildīgas mākslas 

rezidence” īstenošanai. 

11. Par finansējuma piešķiršanu Mentora atalgojumam. 

12. Par līdzekļu piešķiršanu Jēkabpils Mākslas skolas Aknīstes filiālei.  

13. Par līdzekļu piešķiršanu kāpņu izbūvei. 

14. Par līdzekļu piešķiršanu grāvja izbūvei Ulasu ielā.  

15. Par atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības izpilddirektoram. 

16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma (dzīvokļa) “Kraujas 3”- 5, Kraujas, 

Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanu un nosacītās summas 

apstiprināšanu. 

17. Par pašvaldības meža cirsmas “Pāvulānu karjers,” Aknīstes pagastā, Aknīstes 

novadā, kadastra Nr.56250070182, kadastra apzīmējums 56250070182, 

1.kvartāla 2,3.nogabals 0,93 ha platībā, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

Nr.18/2020 apstiprināšanu. 

18. Par pašvaldības meža cirsmas “Pāvulānu karjers,” Aknīstes pagastā, Aknīstes 

novadā, kadastra Nr.56250070182, kadastra apzīmējums 56250070182, 

1.kvartāla 9,11.nogabals 1,28 ha platībā, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

Nr.19/2020 apstiprināšanu. 

19. Par pašvaldības meža cirsmas “Pagasta meži,” Gārsenes pagastā, Aknīstes 

novadā, kadastra Nr.56620030198, kadastra apzīmējums 56620030194, 

2.kvartāla 1.,2.nogabals, un  kadastra apzīmējums 56620050080, 5.kvartāla 

6.,13.,14.nogabals 2,75 ha platībā, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

Nr.20/2020 apstiprināšanu. 

20. Par pašvaldības meža cirsmas “Pagasta meži,” Gārsenes pagastā, Aknīstes 

novadā, kadastra Nr.56620030198, kadastra apzīmējums 56620030191, 

3.kvartāla 3.nogabals 2,4 ha platībā, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

Nr.21/2020 apstiprināšanu.   

21. Par atteikšanos no pašvaldības zemes nomas. 

22. Par nekustamā īpašuma Liepu ielā 7A, Aknīstē, sadalīšanu. 

23. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

24. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

25. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 



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 dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu. 

31. Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu. 

32. Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa) “Spīdolas” – 1, Aknīstes pagastā, Aknīstes 

novadā, nodošanu atsavināšanai. 

33. Par Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas sastāva 

apstiprināšanu. 

34. Par saistošo noteikumu Nr.8/2020 “Grozījumi Aknīstes novada pašvaldības 

2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Aknīstes novada pašvaldības 

nolikums”” apstiprināšanu. 

35. Par norēķinu personas apstiprināšanu.  

36. Par līdzekļu piešķiršanu PII “Bitīte” jumta remontam. 

37. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 

38. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

 

 

 

1.# 

Par pašvaldības budžeta izpildi augustā 

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

likumu „Par pašvaldību budžetiem”, Finanšu komitejas 16.09.2020. lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, 

Ē.Serafinovičs, S.Vārslavāne, S.Ašaka, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta 2020.gada janvāra – 

augusta ieņēmumus – 2308742,95 EUR un izdevumus –1935537,36 EUR. 
 

2.# 

Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu 

sarakstā 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumu Nr.445 “Pedagogu 

darba samaksas noteikumi” 1.pielikumu, Finanšu komitejas 16.09.2020. lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, 

Ē.Serafinovičs, S.Vārslavāne, S.Ašaka, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Noteikt amata likmes algu no 01.09.2020. Aknīstes vidusskolas sociālajam 

pedagogam – EUR 790.00. 

2. Noteikt amata likmes algu no 01.09.2020. pirmskolas izglītības iestādes 

“Bitīte” pirmskolas izglītības skolotājiem, interešu izglītības skolotājam – 

EUR 790.00. 

3. Noteikt amata slodzi pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” amata vienībai 

“Logopēds” no 0,36 uz 0,33 un amata likmes algu – EUR 790.00 no 

01.09.2020. 

4. Noteikt amata slodzi pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” amata vienībai 

“Pirmsskolas izglītības skolotājs 5-6 gad. bērniem” no 0,87 uz 1,04 un 

amata likmes algu – EUR 790.00 no 01.09.2020. 

5. Noteikt amata likmes algu no 01.09.2020. Aknīstes Bērnu un jauniešu 

centra interešu izglītības skolotājam – EUR 790.00. 

6. Noteikt amata likmes algu no 01.09.2020. Aknīstes Bērnu un jauniešu 

centra direktorei – EUR 1056.00 



7. Noteikt amata algu no 01.09.2020. pirmskolas izglītības iestādes “Bitīte” 

vadītājai  - EUR 1056.00. 

8. Noteikt amata algu no 01.09.2020. pirmskolas izglītības iestādes “Bitīte” 

metodiķei  - EUR 874.00. 

9. Pedagogu algu paaugstināšanai piešķirt EUR  4754.13 no līdzekļiem 

neparedzētiem izdevumiem. 

10. Palielināt iestādes “Aknīstes Bērnu un jauniešu centrs” amata vienībai 

“Apkopēja Jēkabpils Mākslas skolas Aknīstes filiālē” amata slodzi no 0,2 

uz 0,4 no 01.10.2020. (EUR 320.15 no līdzekļiem neparedzētiem 

izdevumiem). 
 

3.# 

Par Aknīstes novada izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu 

savstarpējiem norēķiniem no 01.09.2020. – 31.12.2020. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta 

g)apakšpunktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 

28.06.2016. noteikumu Nr. 418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie 

norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 4., 9, 10.punktu, Finanšu 

komitejas 16.09.2020. lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, 

Ē.Serafinovičs, S.Vārslavāne, S.Ašaka, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt izdevumu tāmi vienam izglītojamajam Aknīstes novada izglītības 

iestādēs no 01.09.2020. – 31.12.2020: 

Aknīstes vidusskolā – 72.76 EUR; 

pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte” – 237.52 EUR.  
 

Izdevumu tāmes:  pielikumā.  

PIELIKUMS 

Aknīstes novada domes sēdes  

23.09.2020. (prot.Nr.14, 3.#)  

Lēmumam Nr.282 

Aknīstes novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes  

pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem 2020.gadā (pēc 2019.gada naudas plūsmas) no 01.09.2020. 

Izdevumu klasifikācijas kodu 

nosaukums 

Kods Aknīstes 

vidusskola 

PII 

“Bitīte” 

Atalgojums  1100 84243 153762 

Darba devēja VSAOI  1200 20172 36841 

Komandējumi un dienesta braucieni 2100 296 52 

Pakalpojumi 2200 68273 27863 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces 

un inventārs 

2300 11246 12355 

Uzturēšanas izdevumi kopā (EUR) 

 

 184230 230873 

Audzēkņu skaits uz 2020.gada 

1.septembri 

 211 81 

Izmaksas uz 1 audzēkni mēnesī (EUR)  72.76 237.52 

 

 

Finansiste                                                                            I.Kancāne 
 

 

 



4.# 

Par Aknīstes vidusskolas direktores mēneša darba algas noteikšanu no 

01.09.2020. – 31.12.2020. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumu Nr.445 „Pedagogu 

darba samaksas noteikumi” 6.punkta 1.pielikuma 3.tabulu, 9.punkta 9.1.apakšpunktu, 

Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumu Nr.447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju 

pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu 

vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 13.punktu, Finanšu komitejas 16.09.2020. 

lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, 

Ē.Serafinovičs, S.Vārslavāne, S.Ašaka, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Noteikt Aknīstes vidusskolas direktorei mēneša darba algu no 01.09.2020. līdz 

31.12.2020. – 1500.00 EUR. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Aknīstes novada pašvaldības galvenajai 

grāmatvedei. 
 

5.# 

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

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

apzīmējums 56250080106, 4.kvartāla 12.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 08.09.2020. izsoles rezultātus, Finanšu komitejas 16.09.2020. lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, 

Ē.Serafinovičs, S.Vārslavāne, S.Ašaka, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt 2020.gada 8.septembra izsoles rezultātu, nosakot SIA /Nosaukums, 

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

kas sastāda EUR 13851,00 (Trīspadsmit tūkstoši astoņi simti piecdesmit viens 

euro 00 centi). 

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

līgumu izsoles uzvarētājam. 

3. Izsoles rezultātā iegūtos līdzekļus novirzīt autostāvvietas izbūvei Skolas ielā 9, 

Aknīstē, EUR 7809; V.Ancīša Aknīstes bibliotēkas remontam EUR 6042.  
 

6.# 

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

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

apzīmējums 56250080106, 4.kvartāla 14.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 08.09.2020. izsoles rezultātus, Finanšu komitejas 16.09.2020. lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, 

Ē.Serafinovičs, S.Vārslavāne, S.Ašaka, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt 2020.gada 8.septembra izsoles rezultātu, nosakot SIA /Nosaukums, 

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

kas sastāda EUR 10 812,00 (Desmit tūkstoši astoņi simti divpadsmit  euro 00 

centi). 

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

līgumu izsoles uzvarētājam. 

3. Izsoles rezultātā iegūtos līdzekļus novirzīt EUR 1934 V.Ancīša Aknīstes 

bibliotēkas remontam, EUR 8878 Jēkabpils Mākslas skolas Aknīstes filiāles 

telpas remontam un inventāra iegādei. 
 

7.# 

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

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

apzīmējums 56250080106, 4.kvartāla 15.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 08.09.2020. izsoles rezultātus, Finanšu komitejas 16.09.2020. lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, 

Ē.Serafinovičs, S.Vārslavāne, S.Ašaka, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt 2020.gada 8.septembra izsoles rezultātu, nosakot SIA /Nosaukums, 

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

sastāda EUR 1802,00 (Viens tūkstotis astoņi simti divi euro 00 centi). 

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

līgumu izsoles uzvarētājam. 

3. Izsoles rezultātā iegūtos līdzekļus novirzīt Jēkabpils Mākslas skolas Aknīstes 

filiāles telpas remontam un inventāra iegādei. 
 

8.# 

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

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

apzīmējums 56250010101, 1.kvartāla 1., 2., 9.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 08.09.2020. izsoles rezultātus, Finanšu komitejas 16.09.2020. lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, 

Ē.Serafinovičs, S.Vārslavāne, S.Ašaka, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt 2020.gada 8.septembra izsoles rezultātu, nosakot SIA /Nosaukums, 

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

kas sastāda EUR 24 925,00 (Divdesmit četri tūkstoši deviņi simti divdesmit 

pieci euro 00 centi). 

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

līgumu izsoles uzvarētājam. 

3. Izsoles rezultātā iegūtos līdzekļus 2651.65 EUR novirzīt Jēkabpils Mākslas 

skolas Aknīstes filiāles telpas remontam un inventāra iegādei, 22273.35 EUR 

novirzīt tirgus laukuma izbūvei Aknīstē. 
 

9.# 

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

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

apzīmējums 56250010101, 1.kvartāla 10., 18., 19.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 08.09.2020. izsoles rezultātus, Finanšu komitejas 16.09.2020. lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, 

Ē.Serafinovičs, S.Vārslavāne, S.Ašaka, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt 2020.gada 8.septembra izsoles rezultātu, nosakot SIA /Nosaukums, 

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

augstāko cenu, kas sastāda EUR 16 404,00 (Sešpadsmit tūkstoši četri simti četri 

euro 00 centi). 

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

līgumu izsoles uzvarētājam. 

3. Izsoles rezultātā iegūtos līdzekļus novirzīt tirgus laukuma izbūvei Aknīstē. 
 

10.# 

Par līdzfinansējumu projekta “Sansusī sociāli atbildīgas mākslas rezidence” 

īstenošanā 

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

15.panta pirmās daļas 5.punktu, Finanšu komitejas 16.09.2020. lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, 

Ē.Serafinovičs, S.Vārslavāne, S.Ašaka, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Piešķirt līdzfinansējumu 200,00 EUR apmērā biedrībai “Sansusī”, 



reģ.Nr.40008210649, projekta “Sansusī sociāli atbildīgas mākslas rezidence” 

īstenošanai no līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem. 

 

11.# 

Par finansējuma piešķiršanu Mentora atalgojumam 

Pamatojoties uz Informatīvo ziņojumu “Darba vidē balstīta studiju programma 

pedagogu sagatavošanai: īstenošana un attīstība”, līgumu par dalību projektā 

“Mācītspēks”, Finanšu komitejas 16.09.2020. lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, 

Ē.Serafinovičs, S.Vārslavāne, S.Ašaka, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Piešķirt finansējumu Mentora atalgojumam 55.00 EUR mēnesī bruto apmērā no 

/Vārds, uzvārds/ darba līguma parakstīšanas brīža ar Aknīstes vidusskolu no skolas 

budžeta līdzekļiem. 
 

12.# 

Par līdzekļu piešķiršanu Jēkabpils Mākslas skolas Aknīstes filiālei 

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

15.panta pirmās daļas 4.punktu, Finanšu komitejas 16.09.2020. lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, 

Ē.Serafinovičs, S.Vārslavāne, S.Ašaka, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Piešķirt līdzekļus Jēkabpils Mākslas skolas Aknīstes filiālei 800.00 EUR 

mēbeļu iegādei, 4000.00 EUR sešu datoru iegādei ar programmām Corel Draw, 200.00 

EUR apgaismojumam, 8331.65 EUR tualetes telpas remontam no līdzekļiem par 

cirsmu atsavināšanu. 
 

13.# 

Par līdzekļu piešķiršanu kāpņu izbūvei 

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

15.panta pirmās daļas 2.punktu, Finanšu komitejas 16.09.2020. lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, 

Ē.Serafinovičs, S.Vārslavāne, S.Ašaka, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Piešķirt 1929.00 EUR kāpņu izgatavošanai Aknīstē no dabas resursu nodokļa 

līdzekļiem. 
 

14.# 

Par līdzekļu piešķiršanu grāvja izbūvei Ulasu ielā 

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

15.panta pirmās daļas 2.punktu, Finanšu komitejas 16.09.2020. lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, 

Ē.Serafinovičs, S.Vārslavāne, S.Ašaka, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt 2381.47 EUR grāvja izbūvei Ulasu ielā, Aknīstē, no Aknīstes ceļu un 

ielu fonda līdzekļiem. 

2. Slēgt līgumu ar SIA “Ošukalns”, reģ.Nr.45403003353, juridiskā adrese: Bebru 

iela 104a, Jēkabpils, par grāvja izbūvi Ulasu ielā, Aknīstē. Līgumcena 2381.47 

EUR. 
 

15.# 

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 16.09.2020. lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, 

Ē.Serafinovičs, S.Vārslavāne, S.Ašaka, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt Aknīstes novada pašvaldības izpilddirektoram Jānim Gavaram 

atvaļinājuma daļu – 1 kalendāra nedēļu no 21.09.2020. līdz 27.09.2020. 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. 
 

16.# 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kraujas 3”- 5, Kraujas, Gārsenes pagastā, 

Aknīstes novadā, atsavināšanu un nosacītās summas apstiprināšanu 

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

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta 

ceturtās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo, piekto daļu, 8.panta otro, sesto, septīto daļu, 

9.panta otro daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, piekto daļu, 45.panta sesto daļu, 

Finanšu komitejas 16.09.2020. lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, 

Ē.Serafinovičs, S.Vārslavāne, S.Ašaka, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Atļaut /Vārds, uzvārds, personas kods/, atsavināt Aknīstes novada pašvaldībai 

piederošu nekustamo īpašumu (dzīvokli) “Kraujas 3”-5, Kraujas, Gārsenes 

pagasts, Aknīstes novads, kadastra Nr.56629007926, ar kopējo platību 58,0 m2 

platībā, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 580/11702 

domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes.  

2. Atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena ir 2180.00 EUR (Divi tūkstoši 

viens simts astoņdesmit euro 00 centi). 

3. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu. 

4. Uzdot juriskonsultei A.Aldiņai viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās 

dienas sagatavot nekustamā īpašuma pirkuma līgumu. 
 

17.# 

Par pašvaldības meža cirsmas “Pāvulānu karjers,” Aknīstes pagastā, Aknīstes 

novadā, kadastra Nr.56250070182, kadastra apzīmējums 56250070182, 

1.kvartāla 2.,3.nogabals, 0,93 ha platībā, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

Nr.18/2020 apstiprināšanu 

Nekustamais īpašums “Pāvulānu karjers”, Aknīstes pag., Aknīstes nov., 

kadastra Nr.56250070182, sastāv no viena zemes gabala 24.53 ha platībā, reģistrēts 

Aknīstes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000057944 uz Aknīstes novada 

pašvaldības vārda.  

Valsts meža dienests ir izsniedzis Apliecinājumu Nr.1282285 koku ciršanai 

2,29 ha platībā. 

Saņemts sertificēta augošas koksnes krājas un kvalitātes vērtētāja atzinums par 

izcērtamās koksnes vērtību kopsummā par 6 600.00 euro.  

Ņemot vērā, ka pašvaldības īpašums “Pāvulānu karjers,” Aknīstes pagastā, 

Aknīstes novadā, 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 19.08.2020. 

lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, 

Ē.Serafinovičs, S.Vārslavāne, S.Ašaka); PRET – nav; ATTURAS – 1 (V.Žukovskis), 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai Aknīstes novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu - 

mežaudzes cirsmas, kas atrodas nekustamā īpašuma “Pāvulānu karjers”, 

Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56250070182, sastāvā esošajā 

zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 56250070182. 

2. Atsavināt meža cirsmu pašvaldības īpašumā “Pāvulānu karjers,” Aknīstes 

pagasts, Aknīstes novadā, kadastra Nr. 56250070182, kadastra apzīmējums 

56250070182, 1.kvartāla 2.,3.nogabals 0,93 ha platībā (kailcirte), pārdodot to 

izsolē.  

3. Noteikt, ka atsavināmā īpašuma nosacītā cena  ir EUR 2325.00 (Divi tūkstoši 

trīs simti divdesmit pieci euro 00 centi). 

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

5. Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības kustamā īpašuma – meža cirsmas 

“Pāvulānu karjers”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra 

Nr.56250070182, kadastra apzīmējums 56250070182, 1.kvartāla 2.,3.nogabalu 

atsavināšanas izsoles noteikumus Nr.18/2020. (pielikumā) 

6. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt izsoli. 

 

PIELIKUMS 

Aknīstes novada domes  

 pašvaldības kustamā īpašuma – meža cirsmas “Pāvulānu karjers,” Aknīstes 

pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56250070182, kadastra apzīmējums 

56250070182, 1.kvartāla 2.,3.nogabals 0,93 ha platībā  

MEŽA CIRSMU IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 18/2020 

 

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 10.novembrī plkst.10:00. 

4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija. 

5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašums - meža cirsma “Pāvulānu karjers,” 

Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56250070182, kadastra 

apzīmējums 56250070182, 1.kvartāla 2.,3.nogabals 0,93 ha platībā (kailcirte), 

izcērtamās koksnes krāja  155,63 m3. 

6. Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 2 325.00 (divi tūkstoši trīs simti 

divdesmit pieci euro 00 centi). 

6.1. Pašvaldība ir reģistrēta PVN maksātāju reģistrā. 

7. Izsolāmā objekta izsoli sāk ar cirsmas “Pāvulānu karjers,” Aknīstes pagastā, 

Aknīstes novadā, izsoles objekta noteikto nosacīto cenu. 

8. 7 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” kontā Nr.LV82UNLA0009012130037, 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. Fiziskām vai juridiskām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 

2020.gada 6.novembrim jāiesniedz Aknīstes novada pašvaldībā vai 

elektroniski (ar drošu elektronisko parakstu Elektronisko dokumentu likuma 

izpratnē, e-pasts: akniste@akniste.lv) šādi dokumenti:  

16.1. Fiziskām personām:  

− rakstveida pieteikums dalībai cirsmu izsolē, kurā norāda vārdu, 

uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīves vietu, norādi uz kādas 

cirsmas izsoli piesakās; 

− dokuments par drošības naudas iemaksu (maksājuma uzdevumā 

norādot atsauci uz konkrēto izsoli un cirsmām - datums un cirsmas 

izsoles nosaukums);  

− dokuments par reģistrācijas maksas samaksu.  

16.2. Juridiskām personām:  

− rakstveida pieteikums 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) kopija 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).  

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

pieprasīt zvērināta revidenta vai licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās 

personas gada pārskatu.  

18. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.  

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

piedalīties, ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti 

izsoles priekšnoteikumi.  

20. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:  

− nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas 

termiņš;  

− nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie dokumenti;  

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


− rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt kustamā īpašuma atsavināšanas 

izsoles noteikumiem. 

21. 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.  

22. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas numuru.  

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

28685224.  

24. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam izpaust jebkādas ziņas 

par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.  

25. Uz izsoles reģistrācijas apliecības pamata tiek izsniegta izsoles dalībnieka 

reģistrācijas kartīte, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam 

kārtas numuram.  

26. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ierodas ne mazāk kā divi 

dalībnieki, kuri reģistrēti noteiktajā kārtībā.  

27. 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.  

28. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus apstiprināt gatavību 

piedalīties izsolē.  

29. 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.  

30. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena objekts ir pārdots personai, 

kura 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.  

31. 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.  

32. 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.  

33. 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.  

34. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks apstiprina ar 

parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.  

35. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kurš nosolījis izsoles 

objektu, saņem rēķinu samaksas veikšanai.  

36. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēgšanai.  

37. 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.  

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

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

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

un reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.  

40. 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. 

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

atsavināšanas    komisija.  

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

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

nosolīto izsoles objektu.  

43. 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.  

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

par tā nepildīšanu. Pirkuma līgums kustamā objekta nosolītājam jāparaksta 7 

(septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas. 

45. Aknīstes novada pašvaldība nenodrošina ar kokmateriālu pievešanas ceļiem. 

46. Nosolītājam ir pienākums:  

46.1. pēc mežizstrādes darbu veikšanas ar pieņemšanas - nodošanas aktu 

nodot Aknīstes novada pašvaldības izpilddirektoram satīrītas (sakoptas) un 

no nozāģētiem kokmateriāliem atbrīvotas (izvestas) cirsmas, kā arī satīrītu 

kokmateriālu krautuves vietu; 

46.2. pēc cirsmu izstrādes un izvešanas sakārtot cirsmām piebraucamos ceļus 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ja tam ir pamatojums un to pieprasa 

Izsoles komisijas priekšsēdētājs;  

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

izsoles noteikumu nosacījumus. 

47. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem Aknīstes novada 

pašvaldības Mantas atsavināšanas komisija. Sūdzības par Mantas atsavināšanas 

komisijas darbību iesniedzamas Aknīstes novada pašvaldībā 3 darba dienu laikā 

no izsoles dienas Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208.  

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

sīkāku informāciju par atsavināmo izsoles objektu Aknīstes novada pašvaldībā, 

Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2020.gada 28.septembra līdz 

2020.gada 6.novembrim 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.  

49. Izsole notiks 2020.gada 10.novembrī plkst. 10:00, Aknīstes novada pašvaldībā, 

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

 

Mantas atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja:     /A.Aldiņa/ 

 

Ar izsoles noteikumiem iepazinušies:  

______________________________                                  __________________________ 
         (izsoles dalībnieks)                                                                                   (paraksts, datums) 



IZSOLES CIRSMU SARAKSTS 

Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošo cirsmu 2020.gada 10.novembra 

izsole plkst.10:00 

Īpašuma 

nosaukums 

Kvartāla 

Nr. 

Nogabala 

Nr. 

Cirsmas 

platība, 

ha 

Cirtes 

veids 

Izcērtamo 

koku sugu 

sastāvs 

Likvidākrāja, 

m3 

Sākumcena 

EUR 

Pāvulānu 

karjers, 

Aknīstes 

pagasts, 

Aknīstes 

novads 

1 2.,3 0,93 kailcirte Egle 

Priede 

Bērzs 

Apse 

Baltalksnis 

Melnalksnis 

Ozols 

155,63 2325.00 

 

 Sarakstu sagatavoja:  

Aknīstes novada pašvaldības juriskonsulte   Antra Aldiņa 

 

18.# 

Par pašvaldības meža cirsmas “Pāvulānu karjers,” Aknīstes pagastā, Aknīstes 

novadā, kadastra Nr.56250070182, kadastra apzīmējums 56250070182, 

1.kvartāla 9.,11.nogabals, 1,28 ha platībā, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

Nr.19/2020 apstiprināšanu 

Nekustamais īpašums “Pāvulānu karjers”, Aknīstes pag., Aknīstes nov., 

kadastra Nr. 56250070182, sastāv no viena zemes gabala 24.53 ha platībā, reģistrēts 

Aknīstes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000057944 uz Aknīstes novada 

pašvaldības vārda.  

Valsts meža dienests ir izsniedzis Apliecinājumu Nr.1282285 koku ciršanai 

2,29 ha platībā. 

Saņemts sertificēta augošas koksnes krājas un kvalitātes vērtētāja atzinums par 

izcērtamās koksnes vērtību kopsummā par 6 600.00 euro.  

Ņemot vērā, ka pašvaldības īpašums “Pāvulānu karjers,” Aknīstes pagastā, 

Aknīstes novadā, 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 19.08.2020. 

lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, 

Ē.Serafinovičs, S.Vārslavāne, S.Ašaka); PRET – nav; ATTURAS – 1 (V.Žukovskis), 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai Aknīstes novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu - 

mežaudzes cirsmas, kas atrodas nekustamā īpašuma “Pāvulānu karjers”, 

Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56250070182, sastāvā esošajā 

zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 56250070182. 

2. Atsavināt meža cirsmu pašvaldības īpašumā “Pāvulānu karjers,” Aknīstes 

pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56250070182, kadastra apzīmējums 

56250070182, 1.kvartāla 9.,11.nogabals 1,28 ha platībā (kailcirte), pārdodot to 

izsolē.  

3. Noteikt, ka atsavināmā īpašuma nosacītā cena  ir EUR 4 572.00 (Četri tūkstoši 

pieci simti septiņdesmit divi euro 00 centi). 

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



5. Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības kustamā īpašuma – meža cirsmas 

“Pāvulānu karjers”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra 

Nr.56250070182, kadastra apzīmējums 56250070182, 1.kvartāla 

9.,11.nogabalu atsavināšanas izsoles noteikumus Nr.19/2020. (pielikumā) 

6. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt izsoli. 

PIELIKUMS 

Aknīstes novada domes  

 pašvaldības kustamā īpašuma – meža cirsmas “Pāvulānu karjers,” Aknīstes 

pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56250070182, kadastra apzīmējums 

56250070182, 1.kvartāla 9.,11.nogabals 1,28 ha platībā  

MEŽA CIRSMU IZSOLES NOTEIKUMI Nr.19/2020 

 

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 10.novembrī plkst.11:00. 

4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija. 

5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašums - meža cirsma “Pāvulānu karjers,” 

Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56250070182, kadastra 

apzīmējums 56250070182, 1.kvartāla 9.,11.nogabals 1,28 ha platībā (kailcirte), 

izcērtamās koksnes krāja  230,65 m3. 

6. Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 4 572.00 (četri tūkstoši pieci simti 

septiņdesmit divi euro 00 centi). 

1.1.Pašvaldība ir reģistrēta PVN maksātāju reģistrā. 

7. Izsolāmā objekta izsoli sāk ar cirsmas “Pāvulānu karjers,” 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” kontā Nr.LV82UNLA0009012130037, 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. Fiziskām vai juridiskām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 

2020.gada 6.novembrim jāiesniedz Aknīstes novada pašvaldībā vai 

http://www.akniste.lv/


elektroniski (ar drošu elektronisko parakstu Elektronisko dokumentu likuma 

izpratnē, e-pasts: akniste@akniste.lv) šādi dokumenti:  

16.1.Fiziskām personām:  

− rakstveida pieteikums dalībai cirsmu izsolē, kurā norāda vārdu, 

uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīves vietu, norādi uz kādas 

cirsmas izsoli piesakās; 

− dokuments par drošības naudas iemaksu (maksājuma uzdevumā 

norādot atsauci uz konkrēto izsoli un cirsmām - datums un cirsmas 

izsoles nosaukums);  

− dokuments par reģistrācijas maksas samaksu.  

16.2.Juridiskām personām:  

− rakstveida pieteikums 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) kopija 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).  

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

pieprasīt zvērināta revidenta vai licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās 

personas gada pārskatu.  

18. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.  

19. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku sarakstā. Izsolē var piedalīties, 

ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles 

priekšnoteikumi.  

20. 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. 

21. 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.  

22. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas numuru.  

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

28685224.  

24. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam izpaust jebkādas ziņas par 

reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.  

25. Uz izsoles reģistrācijas apliecības pamata tiek izsniegta izsoles dalībnieka 

reģistrācijas kartīte, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam 

kārtas numuram.  

26. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ierodas ne mazāk kā divi 

dalībnieki, kuri reģistrēti noteiktajā kārtībā.  

27. 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.  

28. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus apstiprināt gatavību 

piedalīties izsolē.  
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29. 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.  

30. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena objekts ir pārdots personai, kura 

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.  

31. 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.  

32. 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.  

33. 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.  

34. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu 

izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.  

35. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kurš nosolījis izsoles 

objektu, saņem rēķinu samaksas veikšanai.  

36. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēgšanai.  

37. 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.  

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

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

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

reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.  

40. 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. 

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

atsavināšanas    komisija.  

42. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome nākamajā domes sēdē pēc tam, 

kad saņemts bankas dokuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto 

izsoles objektu.  

43. 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.  



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

tā nepildīšanu. Pirkuma līgums kustamā objekta nosolītājam jāparaksta 7 (septiņu) 

dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas. 

45. Aknīstes novada pašvaldība nenodrošina ar kokmateriālu pievešanas ceļiem. 

46. Nosolītājam ir pienākums:  

46.1.pēc mežizstrādes darbu veikšanas ar pieņemšanas - nodošanas aktu 

nodot Aknīstes novada pašvaldības izpilddirektoram satīrītas 

(sakoptas) un no nozāģētiem kokmateriāliem atbrīvotas (izvestas) 

cirsmas, kā arī satīrītu kokmateriālu krautuves vietu; 

46.2.pēc cirsmu izstrādes un izvešanas sakārtot cirsmām piebraucamos 

ceļus atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ja tam ir pamatojums un to 

pieprasa Izsoles komisijas priekšsēdētājs;  

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

izsoles noteikumu nosacījumus. 

47. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem Aknīstes novada pašvaldības 

Mantas atsavināšanas komisija. Sūdzības par Mantas atsavināšanas komisijas 

darbību iesniedzamas Aknīstes novada pašvaldībā 3 darba dienu laikā no izsoles 

dienas Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208.  

48. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles noteikumiem un saņemt sīkāku 

informāciju par atsavināmo izsoles objektu Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas 

ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2020.gada 28.septembra līdz 2020.gada 

6.novembrim 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.  

49. Izsole notiks 2020.gada 10.novembrī plkst. 11:00, Aknīstes novada pašvaldībā, 

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

 

Mantas atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja:     /A.Aldiņa/ 

 

Ar izsoles noteikumiem iepazinušies:  

______________________________                                  __________________________ 
         (izsoles dalībnieks)                                                                                   (paraksts, datums) 

 

IZSOLES CIRSMU SARAKSTS 

Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošo cirsmu 2020.gada 10.novembra 

izsole plkst.11:00 

Īpašuma 

nosaukums 

Kvartāla 

Nr. 

Nogabala 

Nr. 

Cirsmas 

platība, 

ha 

Cirtes 

veids 

Izcērtamo 

koku sugu 

sastāvs 

Likvidākrāja, 

m3 

Sākumcena 

EUR 

Pāvulānu 

karjers, 

Aknīstes 

pagasts, 

Aknīstes 

novads 

1 9.,11 1,28 kailcirte Egle 

Priede 

Bērzs 

Apse 

Baltalksnis 

Melnalksnis 

Ozols 

230,65 4572.00 

 

 Sarakstu sagatavoja:  

Aknīstes novada pašvaldības juriskonsulte   Antra Aldiņa 

 

19.# 

Par pašvaldības meža cirsmas “Pagasta meži”, Gārsenes pagastā, Aknīstes 

novadā, kadastra Nr.56620030198, kadastra apzīmējums 56620030194, 

2.kvartāla 1., 2.nogabals un kadastra apzīmējums 56620050080, 5.kvartāla 



6.,13.,14.nogabals 2,75 ha platībā, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

Nr.20/2020 apstiprināšanu 

Nekustamais īpašums “Pagasta meži”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, 

kadastra Nr. 56620030198, sastāv no septiņiem zemes gabaliem 79.9 ha platībā, 

reģistrēts Gārsenes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000060957 uz Aknīstes 

novada pašvaldības vārda.  

Valsts meža dienests 2020.gada 22.maijā ir izsniedzis Apliecinājumu 

Nr.1309307 koku ciršanai 5,4 ha platībā. 

Saņemts sertificēta augošas koksnes krājas un kvalitātes vērtētāja atzinums par 

izcērtamās koksnes vērtību kopsummā par 21 822.00 euro.  

Ņemot vērā, ka pašvaldības īpašums “Pagasta meži,” Gārsenes pagastā, 

Aknīstes novadā, 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 19.08.2020. 

lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, 

Ē.Serafinovičs, S.Vārslavāne, S.Ašaka); PRET – nav; ATTURAS – (V.Žukovskis), 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai Aknīstes novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu - 

mežaudzes cirsmas, kas atrodas nekustamā īpašuma “Pagasta meži”, Gārsenes 

pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56620030198, sastāvā esošajā zemes 

vienībā ar kadastra apzīmējumu 56620030194 un 56620050080. 

2. Atsavināt meža cirsmu pašvaldības īpašumā “Pagasta meži,” Gārsenes pagastā, 

Aknīstes novadā, kadastra Nr.56620030198, kadastra apzīmējums 

56620030194, 2.kvartāla 1.,2.nogabals un kadastra apzīmējums 56620050080, 

5.kvartāla 6., 13., 14.nogabals 2,75 ha platībā (kailcirte), pārdodot to izsolē.  

3. Noteikt, ka atsavināmā īpašuma nosacītā cena  ir EUR 22 172.00 (Divdesmit 

divi tūkstoši viens simts septiņdesmit divi euro 00 centi). 

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

5. Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības kustamā īpašuma – meža cirsmas 

“Pagasta meži”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56620030198, 

kadastra apzīmējums 56620030194, 2.kvartāla 1.,2.nogabals un kadastra 

apzīmējums 56620050080, 5.kvartāla 6., 13., 14.nogabals, 2,75 ha platībā 

atsavināšanas izsoles noteikumus Nr.20/2020. (pielikumā) 

6. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt izsoli. 

 

PIELIKUMS 

Aknīstes novada domes 

 pašvaldības kustamā īpašuma – meža cirsmas “Pagasta meži,” Gārsenes pagastā, 

Aknīstes novadā, kadastra Nr.56620030198, kadastra apzīmējums 56620030194, 

2.kvartāla 1.,2.nogabals, un kadastra apzīmējums 56620050080, 5.kvartāla     

6.,13.,14.nogabals 2,75 ha platībā  

MEŽA CIRSMU IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 20/2020 

 

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 10.novembrī plkst.13:00. 

4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija. 

5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašums - meža cirsma “Pagasta meži”, Gārsenes 

pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56620030198, kadastra apzīmējums 

56620030194, 2.kvartāla 1.,2.nogabals, un kadastra apzīmējums 56620050080,  

5.kvartāla 6.,13.,14.nogabals,  2,75 ha platībā (kailcirte),  izcērtamās koksnes 

krāja  746,59 m3. 

6. Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 22 172.00 (divdesmit divi tūkstoši 

viens simts septiņdesmit divi euro 00 centi). 

6.1.Pašvaldība ir reģistrēta PVN maksātāju reģistrā. 

7. Izsolāmā objekta izsoli sāk ar cirsmas “Pagasta meži”, Gārsenes 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” kontā Nr.LV82UNLA0009012130037, 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. Fiziskām vai juridiskām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 

2020.gada 6.novembrim jāiesniedz Aknīstes novada pašvaldībā vai 

elektroniski (ar drošu elektronisko parakstu Elektronisko dokumentu likuma 

izpratnē, e-pasts: akniste@akniste.lv) šādi dokumenti:  

16.1. Fiziskām personām:  

− rakstveida pieteikums dalībai cirsmu izsolē, kurā norāda vārdu, uzvārdu, 

personas kodu, deklarēto dzīves vietu, norādi uz kādas cirsmas izsoli 

piesakās; 

− dokuments par drošības naudas iemaksu (maksājuma uzdevumā norādot 

atsauci uz konkrēto izsoli un cirsmām - datums un cirsmas izsoles 

nosaukums);  

− dokuments par reģistrācijas maksas samaksu.  

16.2. Juridiskām personām:  

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

reģistrācijas numuru, juridisko adresi, norādi uz kādu cirsmu izsoli 

piesakās; 
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− dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks) vai attiecīgās 

pārvaldes institūcijas lēmums par kustamā īpašuma iegādi;  

− apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) kopija 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).  

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

pieprasīt zvērināta revidenta vai licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās 

personas gada pārskatu.  

18. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.  

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

piedalīties, ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti 

izsoles priekšnoteikumi.  

20. 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. 

21. 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.  

22. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas numuru.  

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

28685224.  

24. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam izpaust jebkādas ziņas 

par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.  

25. Uz izsoles reģistrācijas apliecības pamata tiek izsniegta izsoles dalībnieka 

reģistrācijas kartīte, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam 

kārtas numuram.  

26. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ierodas ne mazāk kā divi 

dalībnieki, kuri reģistrēti noteiktajā kārtībā.  

27. 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.  

28. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus apstiprināt gatavību 

piedalīties izsolē.  

29. 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.  

30. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena objekts ir pārdots personai, 

kura 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.  

31. 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.  



32. 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.  

33. 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.  

34. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks apstiprina ar 

parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.  

35. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kurš nosolījis izsoles 

objektu, saņem rēķinu samaksas veikšanai.  

36. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēgšanai.  

37. 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.  

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

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

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

un reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.  

40. 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. 

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

atsavināšanas    komisija.  

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

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

nosolīto izsoles objektu.  

43. 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.  

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

par tā nepildīšanu. Pirkuma līgums kustamā objekta nosolītājam jāparaksta 7 

(septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas. 

45. Aknīstes novada pašvaldība nenodrošina ar kokmateriālu pievešanas ceļiem. 

46. Nosolītājam ir pienākums:  

46.1. pēc mežizstrādes darbu veikšanas ar pieņemšanas - nodošanas aktu 

nodot Aknīstes novada pašvaldības izpilddirektoram satīrītas (sakoptas) un 

no nozāģētiem kokmateriāliem atbrīvotas (izvestas) cirsmas, kā arī satīrītu 

kokmateriālu krautuves vietu; 

46.2. pēc cirsmu izstrādes un izvešanas sakārtot cirsmām piebraucamos ceļus 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ja tam ir pamatojums un to pieprasa 

Izsoles komisijas priekšsēdētājs;  



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

izsoles noteikumu nosacījumus. 

47. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem Aknīstes novada 

pašvaldības Mantas atsavināšanas komisija. Sūdzības par Mantas atsavināšanas 

komisijas darbību iesniedzamas Aknīstes novada pašvaldībā 3 darba dienu laikā 

no izsoles dienas Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208.  

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

sīkāku informāciju par atsavināmo izsoles objektu Aknīstes novada pašvaldībā, 

Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2020.gada 28.septembra līdz 

2020.gada 6.novembrim 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.  

49. Izsole notiks 2020.gada 10.novembrī plkst. 13:00, Aknīstes novada pašvaldībā, 

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

 

Mantas atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja:     /A.Aldiņa/ 

 

Ar izsoles noteikumiem iepazinušies:  

______________________________                                  __________________________ 
         (izsoles dalībnieks)                                                                                   (paraksts, datums)  

 

IZSOLES CIRSMU SARAKSTS 

Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošo cirsmu 2020.gada 10.novembra 

izsole plkst.13:00 

Īpašuma 

nosaukums 

Kvartāla 

Nr. 

Nogabala 

Nr. 

Cirsmas 

platība, 

ha 

Cirtes 

veids 

Izcērtamo 

koku sugu 

sastāvs 

Likvidākrāja, 

m3 

Sākumcena 

EUR 

Pagasta 

meži, 

Gārsenes 

pagasts, 

Aknīstes 

novads 

2 1.,2  kailcirte Egle 

Priede 

Bērzs 

Apse 

Baltalksnis 

Melnalksnis 

Ozols 

  

Pagasta 

meži, 

Gārsenes 

pagasts, 

Aknīstes 

novads 

5 6., 13., 14  kailcirte Egle 

Priede 

Bērzs 

Apse 

Baltalksnis 

Melnalksnis 

Ozols 

  

Kopā:   2,75   746,59 22 172.00 

 

 Sarakstu sagatavoja:  

Aknīstes novada pašvaldības juriskonsulte   Antra Aldiņa 

 

 

20.# 

Par pašvaldības meža cirsmas “Pagasta meži”, Gārsenes pagastā, Aknīstes 

novadā, kadastra Nr.56620030198, kadastra apzīmējums 56620030191, 

3.kvartāla 3.nogabals, 2,4 ha platībā, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

Nr.21/2020 apstiprināšanu 

Nekustamais īpašums “Pagasta meži”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, 

kadastra Nr. 56620030198, sastāv no septiņiem zemes gabaliem 79.9 ha platībā, 



reģistrēts Gārsenes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000060957 uz Aknīstes 

novada pašvaldības vārda.  

Valsts meža dienests 2020.gada 22.maijā ir izsniedzis Apliecinājumu 

Nr.1309307 koku ciršanai 5,4 ha platībā. 

Saņemts sertificēta augošas koksnes krājas un kvalitātes vērtētāja atzinums par 

izcērtamās koksnes vērtību kopsummā par 27 995.42 euro.  

Ņemot vērā, ka pašvaldības īpašums “Pagasta meži,” Gārsenes pagastā, 

Aknīstes novadā, 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 19.08.2020. 

lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, 

Ē.Serafinovičs, S.Vārslavāne, S.Ašaka); PRET – nav; ATTURAS – (V.Žukovskis), 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai Aknīstes novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu - 

mežaudzes cirsmu, kas atrodas nekustamā īpašuma “Pagasta meži”, Gārsenes 

pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56620030198, sastāvā esošajā zemes 

vienībā ar kadastra apzīmējumu 56620030191. 

2. Atsavināt meža cirsmu pašvaldības īpašumā “Pagasta meži,” Gārsenes pagastā, 

Aknīstes novadā, kadastra Nr.56620030198, kadastra apzīmējums 

56620030191, 3.kvartāla 3.nogabals 2,4 ha platībā (kailcirte), pārdodot to 

izsolē.  

3. Noteikt, ka atsavināmā īpašuma nosacītā cena  ir EUR 28 345.00 (divdesmit 

astoņi tūkstoši trīs simti četrdesmit pieci euro 00 centi). 

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

5. Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības kustamā īpašuma – meža cirsmas 

“Pagasta meži”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56620030198, 

kadastra apzīmējums 56620030191, 3.kvartāla 3.nogabala, 2,4 ha platībā, 

atsavināšanas izsoles noteikumus Nr.21/2020. (pielikumā) 

6. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt izsoli. 

PIELIKUMS 

Aknīstes novada domes  

 pašvaldības kustamā īpašuma – meža cirsmas “Pagasta meži,” Gārsenes pagastā, 

Aknīstes novadā, kadastra Nr.56620030198, kadastra apzīmējums 56620030191, 

3.kvartāla 3.nogabals 2,4 ha platībā  

MEŽA CIRSMU IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 21/2020 

 

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 10.novembrī plkst. 14:00. 

4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija. 

5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašums - meža cirsma “Pagasta meži”, Gārsenes 

pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56620030198, kadastra apzīmējums 

56620030191, 3.kvartāla 3.nogabals 2,4 ha platībā (kailcirte), izcērtamās 

koksnes krāja  832,49 m3. 



6. Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 28 345.00 (divdesmit astoņi tūkstoši 

trīs simti četrdesmit pieci euro 00 centi). 

7. Izsolāmā objekta izsoli sāk ar cirsmas “Pagasta meži”, Gārsenes 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” kontā Nr.LV82UNLA0009012130037, 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. Fiziskām vai juridiskām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 

2020.gada 6.novembrim jāiesniedz Aknīstes novada pašvaldībā vai 

elektroniski (ar drošu elektronisko parakstu Elektronisko dokumentu likuma 

izpratnē, e-pasts: akniste@akniste.lv) šādi dokumenti:  

16.1. Fiziskām personām:  

− rakstveida pieteikums dalībai cirsmu izsolē, kurā norāda vārdu, 

uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīves vietu, norādi uz kādas 

cirsmas izsoli piesakās; 

− dokuments par drošības naudas iemaksu (maksājuma uzdevumā 

norādot atsauci uz konkrēto izsoli un cirsmām - datums un cirsmas 

izsoles nosaukums);  

− dokuments par reģistrācijas maksas samaksu.  

16.2. Juridiskām personām:  

− rakstveida pieteikums 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) kopija 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


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

pieprasīt zvērināta revidenta vai licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās 

personas gada pārskatu.  

18. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.  

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

piedalīties, ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti 

izsoles priekšnoteikumi.  

20. 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. 

21. 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.  

22. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas numuru.  

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

28685224.  

24. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam izpaust jebkādas ziņas 

par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.  

25. Uz izsoles reģistrācijas apliecības pamata tiek izsniegta izsoles dalībnieka 

reģistrācijas kartīte, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam 

kārtas numuram.  

26. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ierodas ne mazāk kā divi 

dalībnieki, kuri reģistrēti noteiktajā kārtībā.  

27. 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.  

28. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus apstiprināt gatavību 

piedalīties izsolē.  

29. 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.  

30. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena objekts ir pārdots personai, 

kura 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.  

31. 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.  

32. 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.  

33. 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.  

34. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks apstiprina ar 

parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.  

35. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kurš nosolījis izsoles 

objektu, saņem rēķinu samaksas veikšanai.  

36. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēgšanai.  

37. 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.  

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

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

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

un reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.  

40. 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. 

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

atsavināšanas    komisija.  

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

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

nosolīto izsoles objektu.  

43. 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.  

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

par tā nepildīšanu. Pirkuma līgums kustamā objekta nosolītājam jāparaksta 7 

(septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas. 

45. Aknīstes novada pašvaldība nenodrošina ar kokmateriālu pievešanas ceļiem. 

46. Nosolītājam ir pienākums:  

46.1. pēc mežizstrādes darbu veikšanas ar pieņemšanas - nodošanas aktu 

nodot Aknīstes novada pašvaldības izpilddirektoram satīrītas (sakoptas) un 

no nozāģētiem kokmateriāliem atbrīvotas (izvestas) cirsmas, kā arī satīrītu 

kokmateriālu krautuves vietu; 

46.2. pēc cirsmu izstrādes un izvešanas sakārtot cirsmām piebraucamos ceļus 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ja tam ir pamatojums un to pieprasa 

Izsoles komisijas priekšsēdētājs;  

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

izsoles noteikumu nosacījumus. 

47. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem Aknīstes novada 

pašvaldības Mantas atsavināšanas komisija. Sūdzības par Mantas atsavināšanas 

komisijas darbību iesniedzamas Aknīstes novada pašvaldībā 3 darba dienu laikā 

no izsoles dienas Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208.  

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

sīkāku informāciju par atsavināmo izsoles objektu Aknīstes novada pašvaldībā, 

Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2020.gada 28.septembra līdz 



2020.gada 6.novembrim 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.  

49. Izsole notiks 2020.gada 10.novembrī plkst. 14:00, Aknīstes novada pašvaldībā, 

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

 

Mantas atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja:     /A.Aldiņa/ 

 

Ar izsoles noteikumiem iepazinušies:  

______________________________                                  __________________________ 
         (izsoles dalībnieks)                                                                                   (paraksts, datums)  

 

IZSOLES CIRSMU SARAKSTS 

Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošo cirsmu 2020.gada 10.novembra 

izsole plkst.14:00 

Īpašuma 

nosaukums 

Kvartāla 

Nr. 

Nogabala 

Nr. 

Cirsmas 

platība, 

ha 

Cirtes 

veids 

Izcērtamo 

koku sugu 

sastāvs 

Likvidākrāja, 

m3 

Sākumcena 

EUR 

Pagasta 

meži, 

Gārsenes 

pagasts, 

Aknīstes 

novads 

3 3 2,4 kailcirte Egle 

Priede 

Bērzs 

Apse 

Baltalksnis 

Melnalksnis 

Ozols 

832,49 28 345.00 

 

 Sarakstu sagatavoja:  

Aknīstes novada pašvaldības juriskonsulte   Antra Aldiņa 

 

21.# 

Par atteikšanos no pašvaldības zemes nomas 

Ņemot vērā /Vārds, uzvārds, dzīvesvieta/ iesniegumu, 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”, Tautsaimniecības komitejas 16.09.2020. lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, 

Ē.Serafinovičs, S.Vārslavāne, S.Ašaka, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Izbeigt noslēgto zemes nomas līgumu ar /Vārds, uzvārds, dzīvesvieta/, par 

zemes gabala, kadastra Nr. 56050010043 – 0,2 ha platībā, nomu, ar 2021.gada 

1.janvāri. 
 

22.# 

Par nekustamā īpašuma Liepu ielā 7A, Aknīstē, sadalīšanu 

Pamatojoties uz 14.09.2006. 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”, Aknīstes 

novada domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.5 “Par teritorijas 

plānojumiem”, Tautsaimniecības komitejas 16.09.2020. lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, 

Ē.Serafinovičs, S.Vārslavāne, S.Ašaka, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Sadalīt pašvaldībai piekrītošo zemes īpašumu LIEPU IELĀ 7A, Aknīstes 

pilsētā, kadastra Nr.56050010381, divos zemes īpašumos: 



1.1. pirmais zemes gabals ar jaunu kadastra apzīmējumu 0.1100 ha platībā, ar 

jaunu nosaukumu Avotu iela 8A. Zemes lietošanas mērķis 0502 – pagaidu 

atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem; 

1.2. paliekošais zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 56050010381 - 0.8933 

ha platībā, ar nosaukumu Liepu iela 7A. Zemes lietošanas mērķis 0502 – 

pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem. 

2. Zemes gabalu platības pēc uzmērīšanas var tikt precizētas. 

 

Pielikumā: zemes robežu shēma 
 

23.# 

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 5.pantu, 

11.pantu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, Sociālās, izglītības, kultūras un 

sporta komitejas 09.09.2020. lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, 

Ē.Serafinovičs, S.Vārslavāne, S.Ašaka, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Piešķirt /vārds, uzvārds/ dzīvokli Augšzemes ielā 19 - 3, Aknīstē, Aknīstes 

novadā, slēdzot dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz 31.12.2020. 
 

24.# 

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6.panta 

trešo daļu, 15.pantu, kā arī  Aknīstes novada pašvaldības 22.12.2015. saistošo 

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

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

komitejas 09.09.2020. lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, 

Ē.Serafinovičs, S.Vārslavāne, S.Ašaka, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

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

jautājuma risināšanā, un reģistrēt Reģistrā Nr. 1 „Pašvaldībai piederošu 

dzīvojamo telpu izīrēšana” ar kārtas numuru 155. 

2. Piešķirt /Vārds, uzvārds/ dzīvokli “Kraujas 2”- 10, Kraujas, Gārsenes pagastā, 

Aknīstes novadā, slēdzot dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz 31.12.2020. 
 

25.# 

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 5.pantu, 

11.pantu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, Sociālās, izglītības, kultūras un 

sporta komitejas 09.09.2020. lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, 

Ē.Serafinovičs, S.Vārslavāne, S.Ašaka, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Piešķirt /Vārds, uzvārds/ dzīvokli “Spodras” – 7, Ancenē, Asares pagastā, 

Aknīstes novadā, slēdzot dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz 31.12.2020. 
 

26.# 

Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu 

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

kultūras un sporta komitejas 09.09.2020. lēmumu,  



atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, 

Ē.Serafinovičs, S.Vārslavāne, S.Ašaka, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz 31.10.2020., kas noslēgts 

ar /Vārds, uzvārds/ par dzīvokli  “Spodras” – 6, Ancenē, Asares 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 09.09.2020. lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, 

Ē.Serafinovičs, S.Vārslavāne, S.Ašaka, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz 30.11.2020., kas noslēgts 

ar /Vārds, uzvārds/ par dzīvokli  “Spodras” – 16, 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 09.09.2020. lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, 

Ē.Serafinovičs, S.Vārslavāne, S.Ašaka, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz 30.11.2020., kas noslēgts 

ar /Vārds, uzvārds/ par dzīvokli  Augšzemes ielā 7 – 1, Aknīstē, Aknīstes novadā. 
 

29.# 

Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu 

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

kultūras un sporta komitejas 09.09.2020. lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, 

Ē.Serafinovičs, S.Vārslavāne, S.Ašaka, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz 30.11.2020., kas noslēgts 

ar /Vārds, uzvārds/ par dzīvokli  “Spodras”- 12, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes 

novadā. 
 

30.# 

Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu 

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

kultūras un sporta komitejas 09.09.2020. lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, 

Ē.Serafinovičs, S.Vārslavāne, S.Ašaka, V.Žukovskis); 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 3”- 5, Kraujas, Gārsenes pagastā, Aknīstes 

novadā. 
 

31.# 

Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu 

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



kultūras un sporta komitejas 09.09.2020. lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, 

Ē.Serafinovičs, S.Vārslavāne, S.Ašaka, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz 31.12.2020., kas noslēgts 

ar /Vārds, uzvārds/ par dzīvokli  “Kraujas 3”- 2, Kraujas, Gārsenes pagastā, Aknīstes 

novadā. 
 

32.# 

Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa) “Spīdolas”- 1, Aknīstes pagastā, Aknīstes 

novadā, nodošanu atsavināšanai 

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, 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, 

Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 09.09.2020. lēmumu,   

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, 

Ē.Serafinovičs, S.Vārslavāne, S.Ašaka, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Aknīstes novada pašvaldības vārda pašvaldības 

bilancē esošo dzīvokli Nr.1, “Spīdolas”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, ar 

kopējo platību 55,4 m2, kadastra Nr.56259006603, un zemesgabala (kadastra 

apzīmējums 56250010151), 554/2038 domājamās daļas un palīgēkas (kadastra 

apzīmējums 56250010151001). 

2. Nodot atsavināšanai Aknīstes novada pašvaldības nekustamo īpašumu dzīvokli 

Nr.1, “Spīdolas”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā. 

3. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

4. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai uzsākt pašvaldības 

nekustamā īpašuma - dzīvokļa “Spīdolas” – Nr.1, Aknīstes pagastā, Aknīstes 

novadā, atsavināšanas procesu. 
 

33.# 

Par Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas sastāva 

apstiprināšanu 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu, 21.panta pirmās daļas 

24.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta 

noteikumi Nr.382 “Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība”,  

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, 

Ē.Serafinovičs, S.Vārslavāne, S.Ašaka, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

Rainelda Muižniece – Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste izglītības 

jautājumos,  

Evija Ķiķēna – Aknīstes Bērnu un jauniešu centra direktore,  

Gunta Ozoliņa – Aknīstes vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā,  

Rima Bludze – PII “Bitīte” vadītāja,  

Lāsma Prande – pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste. 
 

 

 

 

 



34.# 

Par saistošo noteikumu Nr.8/2020 “Grozījumi Aknīstes novada pašvaldības 

2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Aknīstes novada pašvaldības 

nolikums”” apstiprināšanu 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 

24.pantu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu,  

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, 

Ē.Serafinovičs, S.Vārslavāne, S.Ašaka, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.8/2020 

„Grozījumi Aknīstes novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.1 „Aknīstes novada pašvaldības nolikums””.  

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.8/2020 

„Grozījumi Aknīstes novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos 

noteikumos Nr. 1 „Aknīstes novada pašvaldības nolikums”” 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu 

 

1. Izdarīt Aknīstes novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.1 „Aknīstes novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus: 

1.1. Svītrot 10.punkta 10.8.apakšpunktu. 

1.2. Svītrot 10.punkta 10.14.apakšpunktu. 

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

Domes priekšsēdētāja       V.Dzene 

 

35.# 

Par norēķinu personas apstiprināšanu 

Pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību”,  

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, 

Ē.Serafinovičs, S.Vārslavāne, S.Ašaka, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Aknīstes vidusskolas saimniecības pārzini Māri Rutkovski par 

norēķinu personu saimnieciskajiem darījumiem un rīcībai ar finanšu līdzekļiem 

Aknīstes novada pašvaldībā. 
 

36.# 

Par līdzekļu piešķiršanu PII “Bitīte” jumta remontam 

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

15.panta pirmās daļas 4.punktu,  

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, 

Ē.Serafinovičs, S.Vārslavāne, S.Ašaka); PRET – 1 (V.Žukovskis); ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Piešķirt līdz 3967.00 EUR PII “Bitīte” jumta daļējam remontam no PII “Bitīte” 

budžeta līdzekļiem. 
 

 



37.# 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 3.punktu, 

Administratīvā procesa likuma 63.pantu pirmās daļas 3.punktu, kā arī izvērtējot  

/Vārds, uzvārds/ 2020.gada 6.augusta iesniegumā Nr.320 izteikto lūgumu par 

deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu 2 personām,  

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, 

Ē.Serafinovičs, S.Vārslavāne, S.Ašaka, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Anulēt ziņas par /Vārds, uzvārds/ un /Vārds, uzvārds/ deklarēto dzīves vietu 

“Rasiņas”, Gārsene, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads. 
 

Pielikumā: iesniedzējai un adresātam adresēts Administratīvais akts. 
 

38.# 

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 5.pantu, 

11.pantu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, Sociālās, izglītības, kultūras un 

sporta komitejas 09.09.2020. lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, N.Zariņš, 

Ē.Serafinovičs, S.Vārslavāne, S.Ašaka, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Piešķirt /Vārds, uzvārds/ dzīvokli Skolas ielā 16 – 5, Aknīstē, Aknīstes novadā, 

slēdzot dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz 31.12.2020. 
 


