
Aknīstes novada
vēstis

Nr. 6                                                                                         2020. gada JŪNIJS

novada
vēstis

Jūnijā 9.klasi Aknīstes vidusskolā beidza 20 skolēni. Audzinātāja Mārīte Pērkone.

Aknīstes novada domes sēdes 17.06.2020. lēmumi
Ø Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības 2019.

gada publisko pārskatu.
Ø Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pa-

matbudžeta 2020.gada janvāra – maija ieņēmumus –
1336477,19 EUR un izdevumus – 1033118,64 EUR.
Ø Piešķirt līdzekļus PII “Bitīte” 2000 EUR apmērā

garderobes skapīšu iegādei no līdzekļiem neparedzētiem
izdevumiem.
Ø Piešķirt līdzekļus 700 EUR apmērā Sēlijas tūrisma

rallija organizēšanai no kultūras budžeta līdzekļiem.
Ø Atsavināt meža cirsmu pašvaldības īpašumā “Meži”,

Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56250010101, kadastra apzīmējums 56250070214,
2.kvartāla 7.nogabalu 1,07 ha platībā (kailcirte), pārdodot
to izsolē. Noteikt, ka atsavināmā īpašuma nosacītā cena
ir EUR 6544,00. Apstiprināt Aknīstes novada pašval-
dības kustamā īpašuma – meža cirsmas “Meži”, Aknīstes
pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56250010101, ka-

dastra apzīmējums 56250070214, 2.kvartāla 7.nogaba-
la atsavināšanas izsoles noteikumus Nr.8/2020.
Ø Atsavināt meža cirsmu pašvaldības nekustama-

jā īpašumā “Meži”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā,
kadastra Nr.56250010101, kadastra apzīmējums
56250090068, 3.kvartāla 6.,7.nogabalu 0,50 ha platībā
(kailcirte), pārdodot to izsolē. Noteikt, ka atsavināmā ne-
kustamā īpašuma nosacītā cena  ir EUR 1367,00.
Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības kustamā īpa-
šuma – meža cirsmas “Meži”, Aknīstes pagastā, Aknīstes
novadā, kadastra Nr.56250010101, kadastra apzīmējums
56250090068, 3.kvartāla 6.,7.nogabalu atsavināšanas iz-
soles noteikumus Nr.9/2020.
Ø Atsavināt meža cirsmu pašvaldības nekustama-

jā īpašumā “Meži”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā,
kadastra Nr.56250010101, kadastra apzīmējums
56250090068, 3.kvartāla 8.,9.nogabalu 1,23 ha platībā
(kailcirte), pārdodot to izsolē. Noteikt, ka atsavināmā ne-
kustamā īpašuma nosacītā cena  ir EUR 4365,00.



2

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības kustamā īpa-
šuma – meža cirsmas “Meži”, Aknīstes pagastā, Aknīstes
novadā, kadastra Nr.56250010101, kadastra apzīmējums
56250090068, 3.kvartāla 8.,9.nogabalu atsavināšanas iz-
soles noteikumus Nr.10/2020.
Ø Atsavināt meža cirsmu pašvaldības īpašumā “Meži”,

Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56250010101, kadastra apzīmējums 56250080106,
4.kvartāla 3.nogabalu 0,51 ha platībā (kailcirte), pārdodot
to izsolē. Noteikt, ka atsavināmā īpašuma nosacītā cena
ir EUR 1468,00. Apstiprināt Aknīstes novada pašval-
dības kustamā īpašuma – meža cirsmas “Meži”, Aknīstes
pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56250010101, ka-
dastra apzīmējums 56250080106, 4.kvartāla 3.nogaba-
la atsavināšanas izsoles noteikumus Nr.11/2020.
Ø Atsavināt meža cirsmu pašvaldības īpašumā “Meži”,

Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56250010101, kadastra apzīmējums 56250080106,
4.kvartāla 8.nogabalu 0,78 ha platībā (kailcirte), pārdodot
to izsolē. Noteikt, ka atsavināmā īpašuma nosacītā cena
ir EUR 2905,00. Apstiprināt Aknīstes novada pašval-
dības kustamā īpašuma – meža cirsmas “Meži”, Aknīstes
pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56250010101, ka-
dastra apzīmējums 56250080106, 4.kvartāla 8.nogaba-
la atsavināšanas izsoles noteikumus Nr.12/2020.
Ø Slēgt līgumu ar 1 personu par pirts nomu Krasta

ielā 11, Aknīstē, līdz 30.06.2021.
Ø Slēgt līgumu ar 1 personu par telpu nomu Dzirnavu

ielā 5, Aknīstē, līdz 30.06.2021.
Ø Slēgt līgumu ar 1 personu par galdniecības ceha

telpu nomu Skolas ielā 1a, Aknīstē, līdz 30.06.2021.
Ø Neiebilst pret Aknīstes novada pašvaldības au-

tomašīnas Citroen Berlingo, Nr.HT 9049, autostāvvie-
tu Skolas ielā 10, Aknīstē, Aknīstes novadā.
Ø Ņemt aizņēmumu Valsts kasē Avotu ielas posma

pārbūvei, Aknīstē, Aknīstes novadā.
Ø Iznomāt 1 personai pašvaldības zemes gabalu 0,4

ha platībā ar kadastra apzīmējumu 56620020160 un pa-
švaldības zemes gabalu 0,6097 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 56620010096. Nomas termiņš - 6 gadi. Zemes
lietošanas mērķis – 0101 - zeme, uz kuras galvenā sa-
imnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Zemes nomas mak-
sa gadā - 61 EUR atbilstoši apstiprinātajam
Lauksaimniecības zemes nomas maksas cenrādim.
Ø Iznomāt 1 personai pašvaldībai piekrītošo zemes

gabalu 0,4272 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
56050010298. Nomas termiņš - 6 gadi. Zemes lietošanas
mērķis – 0502 – pagaidu atļautā zemes izmantošana sa-
kņu dārziem. Zemes nomas maksa – 1,5% no zemes ka-
dastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 15.00 EUR gadā.
Ø Pagarināt zemes nomas līgumu ar 1 personu par

pašvaldībai piekrītošajiem zemes gabaliem  Aknīstes pa-
gastā: kadastra apzīmējums 56250040172 – 2,0 ha; ka-
dastra apzīmējums 56250040187 – 0,5 ha; kadastra ap-
zīmējums 56250040215 – 4,0 ha. Noslēgt zemes nomas
līgumu uz 6 gadiem. Zemes lietošanas mērķis – 0101 -
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība.  Zemes nomas maksa - 0,5% no kadastrā-
lās vērtības.
Ø Pagarināt zemes nomas līgumu ar 1 personu par

pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu  ar kadastra apzī-
mējumu 56050010575 – 1,4411 ha platībā. Noslēgt ze-
mes nomas līgumu uz 6 gadiem. Zemes lietošanas mēr-

ķis – 0502 - pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu
dārziem. Zemes nomas maksa - 1,5% no kadastrālās vēr-
tības.
Ø Izbeigt noslēgto zemes nomas līgumu ar 1 perso-

nu par pašvaldības zemes gabalu 3,6 ha platībā,  kadastra
Nr.56620010105. 
Ø Atlikt pašvaldības īpašumā esošā zemes īpašuma

“Meži” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
56250080106 – 11,5 ha platībā, zemes iznomāšanu līdz
brīdim, kad tiks pabeigti cirsmu izvešanas darbi.
Ø Nodot bez atlīdzības Latvijas valstij Zemkopības

ministrijas personā Aknīstes novada pašvaldības ne-
kustamo īpašumu “Zviedra ceļš,” kadastra numurs
56250070229, kas sastāv no zemes vienības, kadastra
apzīmējums 56250070229, 0,29 ha platībā un būves, ka-
dastra apzīmējums 56250070229001, valsts pārvaldes
funkcijas veikšanai - Meža likumā noteiktās valstij pie-
krītošās un piederošās meža zemes apsaimniekošanas
un aizsardzības nodrošināšanai. Īpašuma tiesības tiek
nostiprinātas uz laiku, kamēr Latvijas valsts Zemkopības
ministrijas personā nodrošina šajā lēmuma 1.punktā mi-
nētās funkcijas īstenošanu. 
Ø Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu Augšzemes ielā

76 B, kadastra Nr.56050010073, Aknīstē, Aknīstes no-
vadā, un izstrādāt  zemes ierīcības projektu  nekusta-
mā īpašuma Augšzemes ielā  76 B, īpašuma  Kadastra
Nr.56050010073, Aknīstē, Aknīstes novadā, zemes vie-
nības ar kadastra apzīmējumu 56050010057  - 0.7067
ha platībā, sadalīšanai, saskaņojot ar AS “Attīstības fi-
nanšu institūcija Altum”. Apstiprināt  zemes ierīcības
projekta izstrādes nosacījumus.
Ø Piešķirt 1 personai dzīvojamo platību Augšzemes

ielā 19 – 3, Aknīstē, Aknīstes novadā, slēdzot dzīvoja-
mās telpas īres līgumu uz laiku līdz 30.09.2020.
Ø Piešķirt 1 personai dzīvojamo platību Augšzemes

ielā 55 – 6, Aknīstē, Aknīstes novadā, slēdzot dzīvoja-
mās telpas īres līgumu uz laiku līdz 30.09.2020.
Ø Piešķirt 1 personai dzīvojamo platību Augšzemes

ielā 16 – 5, Aknīstē, Aknīstes novadā, slēdzot dzīvoja-
mās telpas īres līgumu uz laiku līdz 30.09.2020.
Ø Piešķirt 1 personai dzīvojamo platību “Kraujas 3”

– 2, Kraujas, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, slē-
dzot dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz
30.09.2020.
Ø Atzīt 1 personu par tiesīgu saņemt palīdzību dzī-

vokļa jautājuma risināšanā un reģistrēt Reģistrā Nr.1
“Pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu izīrēšana” ar kār-
tas Nr.149, ar atzīmi, ka dzīvojamā platība piešķirama
pirmām kārtām.
Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz

laiku līdz 30.06.2021., kas noslēgts ar 1 personu par
dzīvokli Augšzemes ielā 28 – 3, Aknīstē, Aknīstes no-
vadā.
Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz lai-

ku līdz 31.12.2021., kas noslēgts ar 1 personu par dzī-
vokli Augšzemes ielā 28 – 6, Aknīstē, Aknīstes novadā.

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

sadaļā Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu lēmumi
Kancelejas vad.I.Buiķe
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Aknīstes novada pašvaldības kustamā īpašuma –
meža cirsmas “Meži”, Aknīstes pagastā, Aknīstes

novadā, kadastra Nr.56250010101, kadastra
apzīmējums 56250070214, 2.kvartāla 7.nogabala 

IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 8/2020

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 11.augustā plkst. 10:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības

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

cirsma “Meži”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā,
kadastra Nr.56250010101, kadastra apzīmējums
56250070214, 2.kvartāla 7.nogabals, 1,07 ha platībā
(kailcirte) izcērtamās koksnes krāja  243,62 m3.

6. Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 6544,00 (seši
tūkstoši pieci simti četrdesmit četri euro 00 centi).

7. Izsolāmā objekta izsoli sāk ar cirsmas “Meži”,
Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, izsoles objekta
noteikto nosacīto cenu.

8. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt
izsoles objektu dabā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00,
piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš sazinoties ar
kontaktpersonu pa tālruni 28685224.

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

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

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

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

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

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

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

16. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas
piedalīties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada
pašvaldībā vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu
parakstīts pieteikums Elektronisko dokumentu likuma
izpratnē ar dokumentiem uz e-pastu: akniste@akniste.lv
līdz 2020.gada 7.augustam darbdienās no 8.00 līdz 12.00
un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30. 

17. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai
piedalītos izsolē, izsoles objekta pirkšanai jāiesniedz Aknīstes
novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi dokumenti: 

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

norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīves

vietu, norādi uz kādas cirsmas izsoli piesakās;
 jāuzrāda pase; 
 dokuments par drošības naudas iemaksu

(maksājuma uzdevumā norādot atsauci uz konkrēto izsoli
un cirsmām (datums un cirsmas izsoles nosaukums)); 

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

norāda, nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi,
norādi uz kādu cirsmu izsoli piesakās;

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

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

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

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

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

19. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles
dalībniekam atpakaļ netiek atdoti. 

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

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

reģistrācijas termiņš; 
 nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie

dokumenti; 
 rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt kustamā

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

eksemplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms izsoles
sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem
un ka viņam nav par to pretenziju. 

23. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz
reģistrācijas numuru. 

24. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt izsoles
objektu dabā. Uzziņas pa tālr. 28685224. 

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

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

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

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

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

30. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu
reģistrācijas kartīti ar numuru. Katrs šāds solījums ir
dalībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā objekta
cenu par noteikto cenas pieauguma apmēru EUR 50.00. Ja
neviens no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepārsola,
izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto
augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. 
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31. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena
objekts ir pārdots personai, kas nosolījusi pēdējo augstāko
cenu. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši vienu un
to pašu cenu, priekšroka pirkt objektu ir dalībniekam, kurš
pirmais no viņiem saņēmis izsoles dalībnieka reģistrācijas
apliecību. 

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

 juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas
numurs un nosolītā cena;

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

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

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

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

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

37. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma
slēgšanai. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

46. Aknīstes novada pašvaldība nenodrošina ar
kokmateriālu pievešanas ceļiem.

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

- nodošanas aktu nodot Aknīstes novada pašvaldības
izpilddirektoram satīrītas (sakoptas) un no nozāģētiem
kokmateriāliem atbrīvotas (izvestas) cirsmas, kopā ar satīrītu
kokmateriālu krautuves vietu.

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

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

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

49. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles
noteikumiem un saņemt sīkāku informāciju par atsavināmo
izsoles objektu Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7,
Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2020.gada 22.jūnija līdz
2020.gada 7.augustam darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un no
12.30 līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30
līdz 14.30. Tālrunis uzziņām: 28685224. 

50. Izsole notiks 2020.gada 11.augustā plkst. 10:00,
Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste,
Aknīstes novadā, LV-5208.

Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošās cirsmas
2020.gada 11.augusta izsole plkst.10.00

Aknīstes novada pašvaldības īpašuma – meža cirsmas
“Meži”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56250010101, kadastra apzīmējums 56250090068,

3.kvartāla 6.,7.nogabala 
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 9/2020

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 11.augustā plkst. 11:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības

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

“Meži”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56250010101, kadastra apzīmējums 56250090068 3.
kvartāla 6,7 nogabals 0,50 ha platībā (kailcirte),
izcērtamās koksnes krāja 84,95 m3.

6. Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 1367,00
(viens tūkstotis  trīs simti sešdesmit septiņi euro 00 centi).

pašuma 
nosaukums 

Kvart la 
Nr. 

Nogabala 
Nr. 

Cirsmas 
plat ba, 

ha 

Cirtes 
veids 

Izc rtamo 
koku sugu 

sast vs 

Likvid kr ja, 
m3 

S kumcena
EUR 

Meži, 
Akn stes 
pagasts, 
Akn stes 
novads 

2 7 1,07 kailcirte Priede 
Egle 
B rzs 
Apse 

Baltalksnis

243,62 6544,00 
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7. Izsolāmā objekta izsoli sāk ar izsoles objekta noteikto
nosacīto cenu.

8. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt
izsoles objektu dabā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00,
piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš sazinoties ar
kontaktpersonu pa tālruni 28685224.

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

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

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

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

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

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

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

16. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas
piedalīties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada
pašvaldībā līdz 2020.gada 7.augustam darbdienās no 8.00
līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30. 

17. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai
piedalītos izsolē, izsoles objekta pirkšanai izsoles komisijai
jāiesniedz pieteikums Aknīstes novada pašvaldībā vai elek-
troniski ar drošu elektronisko parakstu parakstīts
pieteikums Elektronisko dokumentu likuma izpratnē uz
e-pastu: akniste@akniste.lv. ar šādiem dokumentiem:

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

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

 jāuzrāda pase; 
 dokuments par drošības naudas iemaksu

(maksājuma uzdevumā norādot atsauci uz konkrēto izsoli
un cirsmām(datums un cirsmas izsoles nosaukums)); 

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

norāda, nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi,
norādi, uz kādu cirsmu izsoli piesakās;

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

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

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

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

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

19. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles
dalībniekam atpakaļ netiek atdoti. 

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

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

reģistrācijas termiņš;
 nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie

dokumenti; 
 rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt kustamā

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

eksemplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms izsoles
sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem
un ka viņam nav par to pretenziju. 

23. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz
reģistrācijas numuru. 

24. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt izsoles
objektu. Uzziņas pa tālr. 28685224. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas
numurs un nosolītā cena;

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

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

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

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

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

37. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma
slēgšanai. 

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

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

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

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

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

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

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

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

46. Aknīstes novada pašvaldība nenodrošina ar
pievešanas ceļiem.

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

- nodošanas aktu nodot Aknīstes novada pašvaldības
izpilddirektoram satīrītas (sakoptas) un no nozāģētiem
kokmateriāliem atbrīvotas (izvestas) cirsmas, kopā ar satīrītu
kokmateriālu krautuves vietu.

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

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

48. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem
Aknīstes novada pašvaldības Mantas atsavināšanas
komisija. Sūdzības par Mantas atsavināšanas komisijas

darbību iesniedzamas Aknīstes novada domē 3 darba dienu
laikā no izsoles dienas Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes
novadā, LV-5208. 

49. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles
noteikumiem un saņemt sīkāku informāciju par atsavināmo
izsoles objektu Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7,
Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2020.gada 22.jūnija līdz
2020.gada 7.augustam darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un no
12.30 līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30
līdz 14.30. Tālrunis uzziņām: 28685224. 

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

Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošās cirsmas
2020.gada 11.augusta izsole plkst.11.00

Aknīstes novada pašvaldības īpašuma – meža cirsmas
“Meži”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56250010101, kadastra apzīmējums 56250090068,  

3 kvartāla 8.,9.nogabals 
MEŽA CIRSMU IZSOLES NOTEIKUMI

Nr.10/2020

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 11.augustā plkst. 13:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības

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

“Meži”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56250010101, kadastra apzīmējums 56250090068 3.
kvartāla 8.,9.nogabals 1,23 ha platībā (kailcirte),
izcērtamās koksnes krāja 205,86 m3.

6. Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 4365,00
(četri tūkstoši  trīs simti sešdesmit pieci euro 00 centi).

7. Izsolāmā objekta izsoli sāk ar izsoles objekta noteikto
nosacīto cenu.

8. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt
izsoles objektu dabā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00,
piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš sazinoties ar
kontaktpersonu pa tālruni 28685224.

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

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

pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā,
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada
pašvaldības interneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā
termiņā, iepriekš samaksājot drošības naudu 10 %
apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas un
reģistrācijas nodevu EUR 14,23 (četrpadsmit euro 23
centi). Drošības nauda un reģistrācijas nodeva uzskatāma
par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles
noteikumos norādītajā bankas kontā.
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12. Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies
viens pretendents, izsoles objekts tiks pārdots vienīgajam
pretendentam, ja viņš pārsolīs izsoles objekta nosacīto cenu.

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

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

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

16. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas
piedalīties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada
pašvaldībā līdz 2020.gada 7.augustam darbdienās no 8.00
līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30. 

17. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai
piedalītos izsolē, izsoles objekta pirkšanai izsoles komisijai
jāiesniedz pieteikums Aknīstes novada pašvaldībā vai elek-
troniski ar drošu elektronisko parakstu parakstīts
pieteikums Elektronisko dokumentu likuma izpratnē uz
e-pastu: akniste@akniste.lv ar šādiem dokumentiem:

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

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

 jāuzrāda pase; 
 dokuments par drošības naudas iemaksu

(maksājuma uzdevumā norādot atsauci uz konkrēto izsoli
un cirsmām(datums un cirsmas izsoles nosaukums)); 

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

norāda, nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi,
norādi uz kādu cirsmu izsoli piesakās;

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

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

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

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

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

19. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles
dalībniekam atpakaļ netiek atdoti. 

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

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

reģistrācijas termiņš;
 nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie

dokumenti; 
 rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt kustamā

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

eksemplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms izsoles
sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem
un ka viņam nav par to pretenziju. 

23. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz
reģistrācijas numuru. 

24. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt izsoles
objektu. Uzziņas pa tālr. 28685224.

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

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

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

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

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

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

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

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

 juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas
numurs un nosolītā cena; 

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

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

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

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

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

37. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēgšanai. 
38. Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis

izsoles nosacīto cenu vai arī izsoles dalībnieks, kas nosolījis
augstāko cenu, 7 dienu laikā pēc izsoles nav iesniedzis
Mantas atsavināšanas komisijai bankas dokumentus par
to, ka attiecīgie norēķini ir nokārtoti, viņš zaudē tiesības
uz atsavināmo objektu. Reģistrācijas nodeva un drošības
nauda attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā
gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu
izsoles objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles
dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu.
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39. Izsoles dalībniekiem, kas pārtraukuši solīšanu
izsoles gaitā, drošības nauda tiek atmaksāta nedēļas laikā
pēc izsoles, bet reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.

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

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

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

43. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome
nākamajā domes sēdē pēc tam, kad saņemts bankas dokuments,
kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto izsoles objektu. 

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

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

46. Aknīstes novada pašvaldība nenodrošina ar
pievešanas ceļiem.

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

- nodošanas aktu nodot Aknīstes novada pašvaldības
izpilddirektoram satīrītas (sakoptas) un no nozāģētiem
kokmateriāliem atbrīvotas (izvestas) cirsmas, kopā ar satīrītu
kokmateriālu krautuves vietu;

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

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

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

49. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles
noteikumiem un saņemt sīkāku informāciju par atsavināmo
izsoles objektu Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7,
Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2020.gada 22.jūnija līdz
2020.gada 7.augustam darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un no
12.30 līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30
līdz 14.30. Tālrunis uzziņām: 28685224. 

50. Izsole notiks 2020.gada 11.augustā plkst. 13:00,
Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste,
Aknīstes novadā, LV-5208.

Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošās cirsmas
2020.gada 11.augusta izsole plkst.13.00

Aknīstes novada pašvaldības īpašuma – meža cirsmas
“Meži”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56250010101, kadastra apzīmējums 56250080106,

4.kvartāla 3.nogabala 
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 11/2020

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 11.augustā plkst. 13:30.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības

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

“Meži”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56250010101, kadastra apzīmējums 56250080106,
4.kvartāla 3.nogabals, 0,51 ha platībā (kailcirte),
izcērtamās koksnes krāja 94,14 m3.

6. Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 1468,00
(viens tūkstotis  četri simti sešdesmit astoņi euro 00 centi).

7. Izsolāmā objekta izsoli sāk ar izsoles objekta noteikto
nosacīto cenu.

8. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt
izsoles objektu dabā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00,
piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš sazinoties ar
kontaktpersonu pa tālruni 28685224.

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

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

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

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

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

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

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

16. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas
piedalīties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada
pašvaldībā līdz 2020.gada 7.augustam darbdienās no 8.00
līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30. 

17. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai
piedalītos izsolē, izsoles objekta pirkšanai izsoles komisijai
jāiesniedz pieteikums Aknīstes novada pašvaldībā vai elek-
troniski ar drošu elektronisko parakstu parakstīts
pieteikums Elektronisko dokumentu likuma izpratnē uz
e-pastu: akniste@akniste.lv. ar šādiem dokumentiem:

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

norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīves
vietu, norādi uz kādas cirsmas izsoli piesakās;
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 jāuzrāda pase; 
 dokuments par drošības naudas iemaksu

(maksājuma uzdevumā norādot atsauci uz konkrēto izsoli
un cirsmām(datums un cirsmas izsoles nosaukums)); 

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

norāda, nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi,
norādi uz kādu cirsmu izsoli piesakās;

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

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

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

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

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

19. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles
dalībniekam atpakaļ netiek atdoti. 

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

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

reģistrācijas termiņš;
 nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie

dokumenti; 
 rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt kustamā

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

eksemplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms izsoles
sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem
un ka viņam nav par to pretenziju. 

23. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz
reģistrācijas numuru. 

24. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt izsoles
objektu. Uzziņas pa tālr. 28685224.

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

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

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

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

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

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

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

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

 juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas
numurs un nosolītā cena; 

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

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

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

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

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

37. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma
slēgšanai. 

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

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

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

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

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

43. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome
nākamajā domes sēdē pēc tam, kad saņemts bankas dokuments,
kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto izsoles objektu. 

44. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu,
pēc iemaksas veikšanas atsakās parakstīt pirkuma līgumu,
kurš sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta izsoles
noteikumiem, viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu.
Reģistrācijas nodeva un drošības nauda šādam dalībniekam
netiek atmaksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var
nerīkot, ja savu piekrišanu izsoles objekta pirkšanai par
savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo
augstāko cenu. 
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45. Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods,
atkāpšanās no līguma u.tml.) par tā nepildīšanu.
Pirkuma līgums nekustamā objekta nosolītājam jāparaksta
7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

46. Aknīstes novada pašvaldība nenodrošina ar
pievešanas ceļiem.

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

- nodošanas aktu nodot Aknīstes novada pašvaldības
izpilddirektoram satīrītas (sakoptas) un no nozāģētiem
kokmateriāliem atbrīvotas (izvestas) cirsmas, kopā ar satīrītu
kokmateriālu krautuves vietu;

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

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

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

49. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles
noteikumiem un saņemt sīkāku informāciju par atsavināmo
izsoles objektu Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7,
Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2020.gada 22.jūnija līdz
2020.gada 7.augustam darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un no
12.30 līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30
līdz 14.30. Tālrunis uzziņām: 28685224. 

50. Izsole notiks 2020.gada 11.augustā plkst. 13:30,
Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste,
Aknīstes novadā, LV-5208.

Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošās cirsmas
2020.gada 11.augusta izsole plkst.13.30

Aknīstes novada pašvaldības īpašuma – meža cirsmas
“Meži”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56250010101, kadastra apzīmējums 56250080106,

4.kvartāla 8.nogabala 
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 12/2020

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 11.augustā plkst. 14:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības

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

“Meži”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56250010101, kadastra apzīmējums 56250080106,
4.kvartāla 8.nogabals, 0,78 ha platībā (kailcirte),
izcērtamās koksnes krāja 136,48 m3.

6. Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 2905,00 (divi
tūkstoši  deviņi simti pieci euro 00 centi).

7. Izsolāmā objekta izsoli sāk ar izsoles objekta noteikto
nosacīto cenu.

8. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt
izsoles objektu dabā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00,
piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš sazinoties ar
kontaktpersonu pa tālruni 28685224.

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

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

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

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

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

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

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

16. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas
piedalīties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada
pašvaldībā līdz 2020.gada 7.augustam darbdienās no 8.00
līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30. 

17. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai
piedalītos izsolē, izsoles objekta pirkšanai izsoles komisijai
jāiesniedz pieteikums Aknīstes novada pašvaldībā vai elek-
troniski ar drošu elektronisko parakstu parakstīts
pieteikums Elektronisko dokumentu likuma izpratnē uz
e-pastu: akniste@akniste.lv ar šādiem dokumentiem:

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

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

 jāuzrāda pase; 
 dokuments par drošības naudas iemaksu

(maksājuma uzdevumā norādot atsauci uz konkrēto izsoli
un cirsmām(datums un cirsmas izsoles nosaukums)); 

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

norāda, nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi,
norādi uz kādu cirsmu izsoli piesakās;

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

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

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

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

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

 
pašuma 

nosaukums 
Kvart la 

Nr. 
Nogabala 

Nr. 
Cirsmas 
plat ba, 

ha 

Cirtes 
veids 

Izc rtamo 
koku sugu 

sast vs 

Likvid kr ja, 
m3 

S kumcena
EUR 

Meži, 
Akn stes 
pagasts, 
Akn stes 
novads 

4 3 0,51 kailcirte Egle 
B rzs 
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Baltalksnis 
 

94,14 1468,00 
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19. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles
dalībniekam atpakaļ netiek atdoti. 

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

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

reģistrācijas termiņš; 
 nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie

dokumenti; 
 rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt kustamā

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

eksemplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms izsoles
sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem
un ka viņam nav par to pretenziju.

23. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz
reģistrācijas numuru. 

24. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt izsoles
objektu. Uzziņas pa tālr. 28685224. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas
numurs un nosolītā cena; 

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

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

34. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet
neparakstās protokolā, uzskatāms par atteikušos no nosolītā
objekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija ir
tiesīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta
un viņam netiek atmaksāta dalības maksa un drošības
nauda. Tad Mantas atsavināšanas komisija pēdējam

pārsolītājam pircējam piedāvā atsavināmo izsoles objektu
par viņa nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo
izsoles objektu pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vairāki
dalībnieki, izsoli nekavējoties atkārto no pirmspēdējās
augstākās cenas. 

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

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

37. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma
slēgšanai. 

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

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

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

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

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

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

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

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

46. Aknīstes novada pašvaldība nenodrošina ar
pievešanas ceļiem.

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

- nodošanas aktu nodot Aknīstes novada pašvaldības
izpilddirektoram satīrītas (sakoptas) un no nozāģētiem
kokmateriāliem atbrīvotas (izvestas) cirsmas, kopā ar satīrītu
kokmateriālu krautuves vietu;

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

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

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

49. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles
noteikumiem un saņemt sīkāku informāciju par
atsavināmo izsoles objektu Aknīstes novada pašvaldībā,
Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2020.gada
22.jūnija līdz 2020.gada 7.augustam darbdienās no 8.00
līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās no 8.00
līdz 12.00 un no 12.30 līdz 14.30. Tālrunis uzziņām:
28685224.

50. Izsole notiks 2020.gada 11.augustā plkst. 14:00,
Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste,
Aknīstes novadā, LV-5208.

Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošās cirsmas
2020.gada 11.augusta izsole plkst.14.00

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2020.gada 27.maijā (prot.Nr.9, 19.#)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6/2020
“Grozījums Aknīstes novada domes 2018.gada

25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.11/2018 
„Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada

iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli””

Izdoti saskaņā ar likuma 
"Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu

1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2018.gada 25.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.11/2018 „Par pašvaldības
pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to
materiālo stāvokli” šādu grozījumu:

1.1. Papildināt saistošo noteikumu 12.punktu ar
12.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“12.3.  Ja bērna dzimšanas apliecībā ir ierakstīts tikai
viens vecāks un deklarētā dzīvesvieta ir novada
administratīvajā teritorijā, pabalsta apmērs ir 150.00 euro.”

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā "Par
pašvaldībām" noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētāja V.Dzene

 
pašuma 

nosaukums 
Kvart la 

Nr. 
Nogabala 

Nr. 
Cirsmas 
plat ba, 

ha 

Cirtes 
veids 

Izc rtamo 
koku sugu 

sast vs 

Likvid kr ja, 
m3 

S kumcena
EUR 

Meži, 
Akn stes 
pagasts, 
Akn stes 
novads 

4 8 0,78 kailcirte Egle 
B rzs 
Apse 

Baltalksnis 
Melnalksnis
Ozols/osis 

136,48 2905,00 

Viens no nosacījumiem, lai par zā-
lāju platībām varētu saņemt atbalsta
maksājumus – zeme ir atbilstoši jā-
apsaimnieko un jākopj. Lauku atbal-
sta dienests atgādina, ka atbalstam pie-
teiktās zālāju platības ir ne tikai jā-
nopļauj, bet arī jānovāc. Ja zālāju pla-
tības tiek noganītas, tad gadījumos, ja
zālājs noganīts nepietiekami, tas ir jā-
apļauj.

Nedrīkst zālāju smalcināt vai no-
pļauto zāli atstāt vālos uz lauka.
Nosacījuma neievērošanas gadījumā
par attiecīgo platību maksājumi netiks
piešķirti un tiks piemērota pārdekla-
rācijas sankcija, t.i., tiks samazināts
maksājums.

Ja veic smalcināšanu un smalcinā-
to zāli atstāj uz lauka, tad augi ar sa-
smalcināto biomasu saņem lielu barī-
bas vielu daudzumu, kas var būtiski
manīt veģetāciju un samazināt zālāja
bioloģisko daudzveidību. Savukārt ja
zāles smalcināšanu veic vēlu, veģetā-
cijas sezonas beigās, šāda zāle veido kū-
las slāni, kas ne tikai samazina biolo-
ģisko daudzveidību, bet arī rada risku,
ka pavasarī iespējama paaugstināta
ugunsbīstamība. Ja zālāji atrodas pa-
lienēs, nopļautā un atstātā biomasa
palu laikā var tikt aiznesta, tomēr
ūdens to var sanest vienkopus, pie-
mēram, upju līkumos, tādējādi veici-
not to aizaugšanu.

Svarīgi ievērot arī termiņus. 15.au-
gusts ir pēdējais datums, kad atbal-
stam pieteiktajiem zālājiem ir jābūt
noganītiem vai nopļautiem un no-
vāktiem. Pēdējais datums, kad jāno-
gana vai jānopļauj un jānovāc zālāji,
kas atzīti par bioloģiski vērtīgiem vai
ES nozīmes zālāju biotopiem vai put-
nu dzīvotnēm (ES nozīmes zālāji), zā-
lāji tiek izmantoti biškopībā nektāra
vākšanai un ārstniecības augu vāk-
šanai, ir 15. septembris.

Ja zāle tiek novākta no lauka, to sa-
tinot ruļļos, tad jāatceras, ka ruļļi līdz
nākošajai saimniekošanas sezonai ir jā-
novāc no lauka. Ja tie ir atstāti uz lau-
ka, tad par platību, kur tie atrodas,
maksājumu saņemt nevar.

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Ilgaža
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Tālrunis: 29420515
E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv

LAI SAŅEMTU MAKSĀJUMUS, ZĀLE
JĀNOPĻAUJ UN JĀNOVĀC. 

SMALCINĀT NEDRĪKST!
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Kāds izskatījies dabā un kartē Vācijas armijas būvētā
600 mm dzelzceļa tīkla izvietojums; kādi bijuši Vācijas ar-
mijas stratēģiskie plāni šajā teritorijā, kas aptver rajonu
ap Seci, Daudzevu, Viesīti, Neretu, Suvainišķiem,
Skapišķiem, Rokišķiem, Obeļiem, Eglaini, Visaginu,
Turmontiem, Ilūksti un Daugavu kā frontes līniju; kā ša-
ursliežu dzelzceļa tīkls Latvijas I Republikas laikā  ietek-
mējis Sēlijas miestu ekonomisko izaugsmi, savstarpējos kon-
taktus, cilvēku nodarbinātību un attiecības; kā tas turpi-
nājis kalpot mums padomju okupācijas periodā; kāpēc mēs
vēl šodien atceramies tautā iemīļoto Bānīti? – tie ir jau-
tājumi uz kuriem atbildes šovasar centīsies rast profesio-
nālu pētnieku komanda.

Biedrība “Sēlijas kultūras projekti” Zemgales kultūras
programmā 2020  ir saņēmusi AS “Latvijas valsts meži”
un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu projekta “600 mm

dzelzceļa tīkls Augšzemes novadā I Pasaules
kara laikā – celtniecība, mērķi, ietekme” pir-
mās kārtas realizācijai, kura ietvaros tādi Latvijā
pazīstami pētnieki kā Toms Altbergs, Aivars
Markots, Kārlis Dambītis un Ilze Freiberga mek-
lēs atbildes uz pieteiktajiem jautājumiem.
Projekta noslēgumā plānojam izdot monogrāfi-
ju, kuras tapšanā aicinām piedalīties arī visus
tos Sēlijas iedzīvotājus, kuru rīcībā ir līdz šim
nepublicētas fotogrāfijas, stāsti, atmiņas vai do-
kumenti.

Kā norāda gada vēsturnieks Latvijā 2018.
Dr.hist. Uldis Neiburgs: “Zinātniskās monog-
rāfijas “600 mm dzelzceļa tīkls Augšzemes no-
vadā I Pasaules kara laikā – celtniecība, mērķi,
ietekme” izstrāde ir nozīmīgs pienesums
Latvijas industriālās vēstures izpētē, kur šādu
starpdisciplināru pētījumu parādīšanās ir re-
tums[…] Tās izdošana būs ne tikai svarīgs no-
tikums Latvijas akadēmiskās un publiskās vēs-
tures vidē, bet radīs pamatu un sekmēs arī mu-
zeoloģijas, tūrisma un citu sabiedrībai nozīmī-
gu nozaru attīstību Sēlijas reģionā.[…] Projekta
pieteicēju piedāvātās pētniecības metodes (vēs-
tures,  digitālās kartogrāfijas,  ģeogrāfiskās in-
formācija sistēmas) un dažādu savas jomas pro-

fesionāļu iesaiste projektā rada pārliecību par tā sekmī-
gu īstenošanu un nozīmīgumu ne tikai pagātnes industriālās
kultūras mantojuma vērtību apzināšanā, dokumentēšanā
un pētniecībā, bet iezīmē arī potenciāli inovatīvu ieguldī-
jumu reģionālās saimnieciskās, sociālpolitiskās, kultūras
un izglītības telpas  attīstībā nākotnē. “

“Sēlijas kultūras projekti” ir 2018. gada nogalē dibināta
profesionāla organizācija, kas apvienojot savā komandā da-
žādus pētniekus vēlas veicināt Latvijas kultūras mantoju-
ma izpēti,  un pieejamību.

Mēs aicinām novadu pašvaldības un uzņēmējus finan-
siāli atbalstīt projekta realizāciju. 

Agnese Neija, 29152896
selijaskulturasprojekti@gmail.com
Biedrība “Sēlijas kultūras projekti”

Top Sēlijas Bānīša izpētes projekts

Gārsenes bibliotēkas jaunieguvumi 
2020. gada 2.ceturksnī

Nozaru literatūra
Bankrofts. Kāpēc viņš tā dara?
Barreta. Socializēšanās rokasgrāmata latvietim.
Ikstena. Runādamies.
Dāniele. Lielā Latvijas sēņu grāmata.
ICOMOS tiesību avoti kultūras mantojuma aizsar-

dzībā un saglabāšanā.
Starptautiskā drošība.
Starptautiskās finanšu un ekonomiskās attiecības.
Zaļuma. Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas simts

gados.
Zeibots. Krauklis.

Daiļliteratūra
Abdulajevs. Veneras otrā piedzimšana.
Amberga. Versija: tēvi.
Apškrūma. Mīļumvārdi.
Ašers. Trīspadsmit iemesli.

Auziņš. Astotais bauslis.
Bezgalības aka.
Bērziņš. Aizliegtais pianīns.
Birzgale. Viņas sapņi ir viņas mājas.
Bula. Sīnāja kalna lieta.
Butrima. Bezgrēcīgās kūkas.
Čaklais. Viņi dejoja vienu vasaru.
Devero. Skūpstu ezers.
Dreika. Izklaides ar laiku.
Dreika. Taureņu lietus.
Džordāno. Sērgas laikā.
Egle. Dzimšanas diena.
Elliss. Pēdējais alibi.
Folija. Viesu saraksts.
Grencberga. Sestā sieva.
Grīnbergs. Katru dienu ar piesitienu.
Ikstena. Suņa dzīve.
Jakovļeva. Sarkanā zirga savaldīšana.
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Joņevs. Tīģeris.
Judina. Mēmais.
Judina. Slazdā.
Judina. Viļņos.
Kastena. Glābiet mani.
Kļavis. Bēres ar priekšapmaksu.
Konelijs. Noziegumu hronists.
Kouls. Bende.
Kovaļova. Svešinieki.
Kūlis. Iezīmētie.
Kūlis. Zemes telpa, jūras elpa.
Linka. Cietsirdīgās spēles.
Līce. Ceļadomas.
Manfelde. Vilcēni.
Margēvičs. Zirgu gaļas pārdevējs.
Mariņina. Rūgtais kvests. 1. sēj.
Mariņina. Rūgtais kvests. 2.sēj.
Mariņina. Rūgtais kvests. 3.sēj.
Martiness. Slepkavības Oksfordā.
Marts. Pamazām apmulst pavasarī.
Nuts. Es izgludināju viņa kreklus.
Pataki. Karalienes liktenis.
Paukšs. Eņģeļu medības.
Poikāne. Mammas kleitas un teātra bize.
Railija. Taureņu istaba.
Robertsa. Vētrainais mājupceļš.
Simuka. Ieslēdz gaismu! Izslēdz gaismu!
Slotere. Tīklā. 
Spāre. Gājiens ar klibo zirdziņu.
Šepa. Iezīmēti uz mūžu.
Ulberga. Kariete uz Santjago.
Ūdris. Ivande Kaija. Sievietes dzelme.
Valks. Dāčinieki.
Volkers. Tumšais vīnadārzs.
Zabrauska. Viena no mums.
Žolude. Livonijas debesis.
Žuravska. Nepabeigtā portreta noslēpums.

Literatūra bērniem
100 veidi, kā tu vari palīdzēt Zemei.
Bugavičute-Pēce. Puika, kurš redzēja tumsā.
Enciklopēdija erudītam.
Goba. Sīki, jautri kukainīši.
Gulbe. Koko un Riko niekojas.
Gulbe. Koko un Riko sapņo par vasaru.
Hana. Visiem zēniem, kurus esmu mīlējusi.
Kinnijs. Īsta drauga dienasgrāmata.
Latviešu fabulas lieliem un maziem.
Olsone. Ērgļu klints noslēpums.
Rībela. Iepazīstam savu ķermeni.
Roulinga. Harija Poters un Noslēpumu kambaris.
Rūmnieks. Zaļais gredzens.
Sekaninova. Parasto lietu neparastā vēsture.
Stepēna. Kad visi grib būt karaļi.
Štefensmeijers. Līzelote negrib mazgāties.
Tilaks. Papus Tru.

Lasītāju dāvinājumi
Adlers-Olsens. Sieviete būrī.
Alksne. Credo.
Arnis. Tauriņu kauja.
Ābele. Klūgu mūks.
Blaua. Vija Artmane. Sirdī palikušie.
Bliksena. Atriebes ceļi.
Denisons. Ievads reklāmā.
Dziļleja. Garlībs Merķelis.
Ikstena. Esamība ar Regīnu.
Johansons. Čekas ģenerāļa piezīmes.

Kalniete. Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos.
Keins. Versija.
Koelju. Kā aizplūstoša upe.
Koelju. Maktub.
Koelju. Pjedro upes krastā es sēdēju un raudāju.
Koelju. Portobello ragana.
Koelju. Uzvarētājs ir viens.
Koelju. Zahir.
Korvadža. Hitlers un Musolīni. Slepenās sarunas.
Kristi. Bertrama viesnīca.
Kristi. Mis Mārplas pēdējās lietas.
Kristi. Nevainības smagā nasta. 
Kristi. Vecās viesnīcas noslēpums.
Kukuvass. Menuets.
Lapsa. Deviņas Āfrikas.
Latviešu rakstniecība biogrāfijās.
Latviešu tautas ticējumi. 1.sēj.
Latviešu tautas ticējumi. 4.sēj.
Liepiņš. Ukraina. Dzīvība, nāve un iekšējā revolūcija.
Mazā biznesa kurss.
Mazvērsīte. Jumprava.
Morels. Spiegs, kas ieradās Ziemassvētkos.
Morjē. Īsu brīdi mīlestība priecē.
Morjē. Mums bija reiz viss.
Morjē. Putni.
Muktupāvela. Brālibrāli.
Muldašovs. Dievu Pilsētas meklējumos. 1.gr.:Seno

cilvēku traģiskais vēstījums.
Muldašovs. Dievu Pilsētas meklējumos. 2.gr.: Harati

zelta plāksnes.
Muldašovs. Dievu Pilsētas meklējumos. 3.gr.: Šam-

balas skāvienos.
Muldašovs. Dievu Pilsētas meklējumos. 4.gr.:

Dzīvības Matrica uz Zemes.
Mūžīgais noslēpums.
Nīče. Tā runāja Zaratustra.
Nīrmane. Kā iesaiņot dāvanas.
Noaka. Itālijas ceļojums…un mīlestība.
Ņemcovs. Dumpinieka grēksūdze.
Pilčere. Aizmigušais tīģeris.
Pilčere. Cīruļputenis.
Pilčere. Vētras diena.
Pjuzo. Omerta.
Remarks. Džema. Stacija pie apvāršņa.
Reņģe. Mūsdienu organizāciju psiholoģija.
Robinss. Čērčils.
Rožkalne. Aptieka augļu dārzā.
Rožkalne. Aptieka sakņu dārzā.
Simenons. Megrē un cilvēka galva.
Simenons. Megrē un kabarē dejotāja.
Simenons. Noziegums Holandē.
Simenons. Tikšanās Ņūfaundlendā.
Stīla. Māsas
Stīla. Sirdsbalss.
Stīla. Spoguļattēls. 
Stradiņš. Lēdijas Šarlotes Geskelas nolaupīšana.
Strubergs. Ceļojumu mozaīka.
Svīre. Orhidejas zem zilām ziemas debesīm.
Šulcs. Nezināmā Ķīna.
Taubmans. Hruščovs un viņa laikmets.
Treimanis. No Šveika līdz viņa majestātei ķeizaram

Francim Jozefam I.
Treimanis. Rēzij, kas tu esi?
Ulmane. Darba tiesības.
Uzņēmēja rokasgrāmata.
Vailds. Pasakas.
Vazdika. Rētas. Zelts.
Vācietis. Kopoti raksti. 3.sēj.
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Vācietis. Kopoti raksti. 6.sēj.
Volless. Kreica kalps.
Volless. Parādnieks.
Volless. Pazudušais miljons.
Volless. Spoku nams.

Zīle. Notikumi ar labām beigām.
Zuja. Spāņu duncis.
Zvirbule. Kultūrvides izglītība.
Žuravska. Sarkano saulrietu salā.
Žuravska. Uz baltās nebūtības sliekšņa.
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Aknîstes novada domes iz de vums
Re dak ci ja: Lâsma Pran de telef. 65237762, mob. 26386407, e-pasts las ma. pran de@inbox.lv, mâjas la pas ad re se www.akniste.lv. 

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

Izira, sajuka dzērvju kāsis
Mūsmājas debesīs.
Nekad, 
nekad mēs vairs 
neizrunāsim to,
kas nepateiks vējos klīst.

/L. Brīdaka/

Visdziļākā līdzjūtība 
Andra Miķēna 
tuviniekiem.

Klasesbiedri un audzinātāja.

Paliks dzīvības vidū tavs
darbīgais gājums,
Jo tik auglīgu mūžu 
jau neizdzēš riets
Un caur kokiem un 
bērniem būs turpinājums
Tai saulainai gaitai, ko beidzi tu iet.

(K.Apškrūma)

Lai mūsu klusa un patiesa
līdzjūtība ir mierinājums 

sievai, bērniem, mazbērniem
un visiem tuviniekiem, 

no ANDRA MIĶĒNA 
atvadoties.

Aknīstes vidusskolas 
pensionētie skolotāji.

Ik diena – jauni 
ziedēšanas vārti, 
Bet Tavi – pēkšņi 
aizcirtušies ciet. 
Mums paliek sirdī 
Tavi saules vārdi
Un mīlestība, kura neaiziet.

(K. Apškrūma)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
A. Miķēna ģimenei, vīru un

tēvu mūžībā pavadot. 

Aknīstes vidusskolas 2011. gada
izlaiduma klase.

Es tagad aizeju, bet ne jau prom,
Es aizeju tepat – ar citām puķēm, citu sauli,
Ar citu zemi parunāt.

Pieminēsim Aknīstes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos Mūžībā
aizgājušos:

Baltmanis Arvīds          08.09.1950     22.05.2020
Brakovskis Juris          22.04.1929     03.05.2020
Grigas Lolita          22.03.1959     14.05.2020
Koptelova Zaiga         27.01.1950     14.06.2020
Pitļuka Stefānija          26.02.1935     18.06.2020

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa

Maijā, 
jūnijā 

reģistrēti 
5 jaundzimušie, 

2 laulības.


