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Veikt Aknīstes novada pašvaldības iestāžu un struk-
tūrvienību amatu sarakstā šādu grozījumu:

Aknīstes vidusskola

Ø Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamat-
budžeta 2020.gada janvāra – jūnija ieņēmumus –
1718065,92 EUR un izdevumus – 1338109,89 EUR.

Ø Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos no-
teikumus Nr.7/2020 „Grozījumi Aknīstes novada domes
27.01.2020. saistošajos noteikumos Nr.2/2020 „Aknīstes no-
vada pašvaldības budžeta plāns 2020.gadam””.

Ø Pilnveidot Aknīstes novada teritorijas plānojuma 1.0
redakciju un Vides pārskata projektu (turpmāk - projekts)
atbilstoši publiskās apspriešanas rezultātiem un institū-
ciju atzinumiem.

Ø Piešķirt līdzekļus PII “Bitīte” 2445,01 EUR apmērā
elektroinstalācijas nomaiņai 1.stāvā no pašvaldības algu
fonda līdzekļiem.

Ø Piešķirt līdzekļus 200 EUR apmērā biedrībai “Selonia
velo” tērpu iegādei no kultūras budžeta līdzekļiem.

Ø Iznomāt 1 personai nedzīvojamo telpu – torni Gārsenes
pilī 1.stāvā “Labieši,” Gārsenes pagasts, Aknīstes novads,
kadastra Nr.56620030038, (telpu grupas kadastra apzī-
mējums 56620030038 001 002).

Ø Atsavināt meža cirsmu pašvaldības īpašumā “Meži”,
Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56250010101, kadastra apzīmējums 56250080106,
4.kvartāla 12.nogabalu 1,12 ha platībā (kailcirte), pārdo-
dot to izsolē. Noteikt, ka atsavināmā īpašuma nosacītā cena
ir EUR 12851,00. Īpašuma atsavināšanas veids ir pārdo-
šana izsolē ar augšupejošu soli. Apstiprināt Aknīstes no-
vada pašvaldības kustamā īpašuma – meža cirsmas “Meži,”
Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56250010101, kadastra apzīmējums 56250080106,
4.kvartāla 12.nogabala atsavināšanas izsoles noteikumus
Nr.13/2020. (pielikumā)

Ø Atsavināt meža cirsmu pašvaldības īpašumā “Meži”,
Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56250010101, kadastra apzīmējums 56250080106,
4.kvartāla 14.nogabalu 0,83 ha platībā (kailcirte), pārdo-
dot to izsolē. Noteikt, ka atsavināmā īpašuma nosacītā cena
ir EUR 10 112,00. Īpašuma atsavināšanas veids ir pār-
došana izsolē ar augšupejošu soli. Apstiprināt Aknīstes no-
vada pašvaldības kustamā īpašuma – meža cirsmas “Meži,”
Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56250010101, kadastra apzīmējums 56250080106,
4.kvartāla 14.nogabala atsavināšanas izsoles noteikumus
Nr.14/2020. (pielikumā)

Ø Atsavināt meža cirsmu pašvaldības īpašumā “Meži”,
Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56250010101, kadastra apzīmējums 56250080106,
4.kvartāla 15.nogabalu 0,76 ha platībā (kailcirte), pārdo-
dot to izsolē. Noteikt, ka atsavināmā īpašuma nosacītā cena
ir EUR 1 702,00. Īpašuma atsavināšanas veids ir pārdo-
šana izsolē ar augšupejošu soli. Apstiprināt Aknīstes no-
vada pašvaldības kustamā īpašuma – meža cirsmas “Meži”,
Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56250010101, kadastra apzīmējums 56250080106,
4.kvartāla 15.nogabala atsavināšanas izsoles noteikumus
Nr.15/2020. (pielikumā)

Ø Atsavināt meža cirsmu pašvaldības īpašumā “Meži”,
Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra

Nr.56250010101, kadastra apzīmējums 56250010101,
1.kvartāla 1.,2.,9.nogabalu 2,79 ha platībā (kailcirte), pār-
dodot to izsolē. Noteikt, ka atsavināmā īpašuma nosacītā
cena  ir EUR 20 925,00. Īpašuma atsavināšanas veids ir
pārdošana izsolē ar augšupejošu soli. Apstiprināt Aknīstes
novada pašvaldības kustamā īpašuma – meža cirsmas
“Meži”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56250010101, kadastra apzīmējums 56250010101,
1.kvartāla 1.,2.,9.nogabalu atsavināšanas izsoles noteikumus
Nr.16/2020. (pielikumā)

Ø Atsavināt meža cirsmu pašvaldības nekustamajā īpa-
šumā “Meži”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadas-
tra Nr.56250010101, kadastra apzīmējums 56250010101,
1.kvartāla 10.,18.,19.nogabalu 1,89 ha platībā (kailcirte),
pārdodot to izsolē. Noteikt, ka atsavināmā īpašuma nosacītā
cena  ir EUR 13 004,00. Īpašuma atsavināšanas veids ir
pārdošana izsolē ar augšupejošu soli. Apstiprināt Aknīstes
novada pašvaldības kustamā īpašuma – meža cirsmas
“Meži,” Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56250010101, kadastra apzīmējums 56250010101,
1.kvartāla 10.,18.,19.nogabalu atsavināšanas izsoles no-
teikumus Nr.17/2020. (pielikumā)

Ø Apstiprināt 2020.gada 7.jūlija izsoles rezultātu, no-
sakot 1 personu par kustamā īpašuma - meža cirsmas “Meži”,
Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56250010101, kadastra apzīmējums 56250010101,
1.kvartāla 3.nogabals 0,67 ha platībā (kailcirte), izcērta-
mās koksnes krāja 153,86  m3, izsoles uzvarētāju, kurš ir
nosolījis augstāko cenu, kas sastāda EUR 3340,00.

Ø Apstiprināt 2020.gada 7.jūlija izsoles rezultātu, no-
sakot 1 personu par kustamā īpašuma - meža cirsmas “Meži”,
Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56250010101, kadastra apzīmējums 56250010101,
1.kvartāla 31.nogabals 0,97 ha platībā (kailcirte), izcērtamās
koksnes krāja 215,09  m3, izsoles uzvarētāju, kurš ir no-
solījis augstāko cenu, kas sastāda EUR 6480,00.

Ø Piešķirt Aknīstes novada pašvaldības izpilddirekto-
ram Jānim Gavaram atvaļinājuma daļu – 2 kalendāra ne-
dēļas no 07.09.2020. līdz 20.09.2020. par nostrādāto pe-
riodu no 01.09.2019. līdz 31.08.2020. Pašvaldības izpil-
ddirektoru J.Gavaru atvaļinājuma laikā aizvietos Gārsenes
pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Striks. Noteikt Jānim
Strikam amata algu aizvietošanas laikā 30% apmērā no
viņam noteiktās amata algas.

Ø Iznomāt 1 personai pašvaldībai piekrītošo zemes ga-
balu ar kadastra apzīmējumu 56440040077 - 0.6 ha  pla-
tībā. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem. Zemes lie-
tošanas mērķis 0101- zeme, uz kuras galvenā saimniecis-
kā darbība ir lauksaimniecība. Zemes nomas maksa gadā
30 EUR atbilstoši apstiprinātajam zemes nomas pakal-
pojuma maksas cenrādim lauksaimniecības zemei.

Ø Iznomāt 1 personai pašvaldībai piekrītošo zemes ga-
balu ar kadastra apzīmējumu 56620010105 3.6 ha  platī-
bā. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem. Zemes lie-
tošanas mērķis 0101- zeme, uz kuras galvenā saimniecis-
kā darbība ir lauksaimniecība. Zemes nomas maksa gadā
216 EUR atbilstoši apstiprinātajam zemes nomas pakal-
pojuma maksas cenrādim lauksaimniecības zemei.

Ø Pagarināt zemes nomas līgumu 1 personai pašvaldī-
bas zemes gabalam 11.0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
56250010065. Nomas termiņš 6 gadi. Zemes lietošanas mēr-
ķis 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība. Zemes nomas maksa gadā 0.5% no ze-
mes kadastrālās vērtības.

Ø Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Vītoliņi”, īpa-
šuma Kadastra Nr.56440060019, Asares pagastā, Aknīstes
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novadā, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kopējo pla-
tību – 15.8 ha, vienu zemes vienību ar kadastra apzīmē-
jumu 56440060021 2.0 ha platībā.

Ø Nodot atsavināšanai Aknīstes novada pašvaldības ne-
kustamo īpašumu, kadastra Nr.56620050079, Gārsenes pa-
gastā, Aknīstes novadā, kas sastāv no zemes gabala 0,2 ha
platībā.

Ø Nodot atsavināšanai Aknīstes novada pašvaldības ne-
kustamo īpašumu, kadastra Nr.56620050065, Gārsenes pa-
gastā, Aknīstes novadā, kas sastāv no zemes gabala 2,0 ha
platībā.

Ø Nodot atsavināšanai Aknīstes novada pašvaldības ne-
kustamo īpašumu, kadastra Nr.56050010290, Amatnieku
iela 5a, Aknīstē, Aknīstes novadā, kas sastāv no zemes ga-
bala 0,1632 ha platībā.

Ø Nodot atsavināšanai pašvaldības īpašumā esošo dzī-
vokli Radžupes ielā 5 – 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, iekļaujot
to pašvaldības mantas atsavināšanas ierosinājumu reģis-
trā.

Ø Nodot atsavināšanai pašvaldības īpašumā esošo dzī-
vokli “Kraujas 3”, dz.Nr.5, Kraujas, Gārsenes pagastā,
Aknīstes novadā, iekļaujot to pašvaldības mantas atsavi-
nāšanas ierosinājumu reģistrā.

Ø Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam “Bubuļi”, Asares pagasts, Aknīstes novads, ze-
mes vienības kadastra apzīmējums 56440050007. 

Ø Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam “Jaunapalāni”, Asares pagasts, Aknīstes novads,
zemes vienības kadastra apzīmējums 56440050104. 

Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz

31.01.2021., kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokli “Kraujas
1” – 7, Kraujas, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā.

Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz
30.09.2020., kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokli “Spodras”
– 13, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā.

Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz
31.08.2020., kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokli “Spodras”
– 6, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā.

Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz
31.07.2021., kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokli “Kraujas
2” – 2, Kraujas, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā.

Ø Piešķirt 1 personai dzīvojamo platību “Lejasgāršas”-
6, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, slēdzot dzīvojamās
telpas īres līgumu uz laiku līdz 31.10.2020.

Ø Piešķirt 1 personai dzīvojamo platību Augšzemes ielā
36 – 5, Aknīstē, Aknīstes novadā, slēdzot dzīvojamās tel-
pas īres līgumu uz laiku, līdz tiks sagatavota (veikts re-
monts) pastāvīga dzīvojamā platība.

Ø Piešķirt 1 personai dzīvojamo platību “Spodras”- 7,
Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā, slēdzot dzīvo-
jamās telpas īres līgumu uz laiku līdz 31.10.2020.

Piešķirt 1 personai dzīvojamo platību Radžupes ielā 4 –
2, Aknīstē, Aknīstes novadā, slēdzot dzīvojamās telpas
īres līgumu uz laiku, kamēr pedagogam ir darba
attiecības ar izglītības iestādi.

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

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

Aknīstes novada domes 
pašvaldības kustamā īpašuma – meža cirsmas

“Meži”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56250010101, kadastra apzīmējums 56250080106,

4.kvartāla 12.nogabala 
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 13/2020

1. Izsoles organizētājs: Aknīstes novada pašvaldība,
reģ. Nr.90000026441, adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes
novads.

1.1. Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība.
1.2. Pārdošanas metode: mutiska izsole ar augšupejošu

soli.
2. Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela

7, Aknīste, Aknīstes novads.
3. Izsoles laiks: 2020.gada 8.septembrī plkst. 10:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas

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

sma “Meži”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56250010101, kadastra apzīmējums 56250080106,
4.kvartāla 12.nogabals 1,12 ha platībā (kailcirte), izcērtamās
koksnes krāja  410,89 m3.

6. Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 12 851,00 (div-
padsmit tūkstoši astoņi simti piecdesmit viens euro
00 centi).

6.1. Pašvaldība ir reģistrēta PVN maksātāju reģistrā.
7. Izsolāmā objekta izsoli sāk ar cirsmas “Meži”, Aknīstes

pagastā, Aknīstes novadā, izsoles objekta noteikto nosa-
cīto cenu.

8. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apska-
tīt izsoles objektu dabā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00,
piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš sazinoties ar kon-
taktpersonu 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, laik-
rakstā „Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada pašvaldī-
bas interneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā ter-
miņā, iepriekš samaksājot drošības naudu 10 % apmērā
no izsolāmā objekta nosacītās cenas un reģistrācijas no-
devu EUR 14,23 (četrpadsmit euro 23 centi).
Drošības nauda un reģistrācijas nodeva uzskatāma par ie-
sniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles no-
teikumos norādītajā bankas kontā.

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

13. Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bez-
skaidras naudas pārskaitījumu Aknīstes novada pašval-
dības, reģistrācijas Nr.90000026441, A/S „SEB banka” ban-
kas 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 izso-
les objekta pirkuma maksā. 

16. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalī-
ties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada pašvaldībā līdz
2020.gada 4.septembrim darbdienās no 8.00 līdz 12.00
un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30. 

17. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai pie-
dalītos izsolē, izsoles objekta pirkšanai jāiesniedz Aknīstes
novada pašvaldībā vai elektroniski ar drošu elektronisko
parakstu parakstīts pieteikums Elektronisko dokumentu
likuma izpratnē uz e-pastu: akniste@akniste.lv.izsoles ko-
misijai šādi dokumenti: 

17.1. Fiziskām personām: 
 rakstveida pieteikumu dalībai cirsmu izsolē, kurā no-

rāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīves vie-
tu, norādi uz kādas cirsmas izsoli piesakās;

 jāuzrāda pase; 
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 dokuments par drošības naudas iemaksu (maksāju-
ma 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 no-

rāda, 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 iz-
raksts par pārvaldes institūciju amatpersonu) kompetences
apjomu; 

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

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

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

19. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībnie-
kam atpakaļ netiek atdoti. 

20. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku
sarakstā. Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts slu-
dinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekš-
noteikumi. 

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 īpašu-

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

eksemplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms iz-
soles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles notei-
kumiem un ka viņam nav par to pretenziju. 

23. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrā-
cijas numuru. 

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

25. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sāku-
mam izpaust jebkādas ziņas par reģistrētajiem izsoles da-
lībniekiem. 

26. Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles sek-
retāram (protokolistam) reģistrācijas apliecību, uz kuras
pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka reģistrācijas kar-
tīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstī-
tajam kārtas numuram. 

27. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ie-
rodas ne mazāk kā divi dalībnieki, kuri reģistrēti noteik-
tajā kārtībā. 

28. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vai-
rākiem reģistrētajiem dalībniekiem, izsoles vadītājs izso-
li atliek uz 15 minūtēm, bet pēc tam objektu piedāvā pirkt
vienīgajam izsoles dalībniekam, ja tas pārsola izsoles no-
sacīto cenu. 

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

30. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu re-
ģistrācijas kartīti ar numuru. Katrs šāds solījums ir da-
lībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā objek-
ta cenu par noteikto cenas pieauguma apmēru EUR 100.00.
Ja neviens no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepār-
sola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto aug-
stāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. 

31. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena
objekts ir pārdots personai, kas nosolījusi pēdējo augstā-
ko cenu. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši vienu
un to pašu cenu, priekšroka pirkt objektu ir dalībniekam,
kurš pirmais no viņiem saņēmis izsoles dalībnieka reģis-
trācijas 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 aug-
stāko cenu, izsoles vietā nekavējoties ar savu parakstu ap-
liecina, ka protokolā norādītā cena atbilst tai, ko viņš ir no-
solījis.

34. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet nepa-
rakstās protokolā, uzskatāms par atteikušos no nosolītā ob-
jekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija ir tie-
sīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un
viņam netiek atmaksāta dalības maksa un drošības nau-
da. Tad Mantas atsavināšanas komisija pēdējam pārsolī-
tājam pircējam piedāvā atsavināmo izsoles objektu par viņa
nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo izsoles
objektu pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vairāki dalīb-
nieki, izsoli nekavējoties atkārto no pirmspēdējās augstā-
kās cenas. 

35. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles da-
lībnieks apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarak-
stā savu pēdējo solīto cenu. 

36. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas da-
lībnieks, kurš nosolījis izsoles objektu, saņem rēķinu sa-
maksas veikšanai. 

37. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēg-
šanai. 

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

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

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

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

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

43. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome
nākamajā domes sēdē pēc tam, kad saņemts bankas do-
kuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto iz-
soles 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 no-
deva un drošības nauda šādam dalībniekam netiek at-
maksāta. 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 jāparak-
sta 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstipri-
nāšanas.

46. Aknīstes novada pašvaldība nenodrošina ar kok-
materiālu pievešanas ceļiem.

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

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

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

47.3. ievērot normatīvos aktus meža izstrādes jomā, pir-
kuma līguma un izsoles noteikumu nosacījumus.

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

49. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles no-
teikumiem un saņemt sīkāku informāciju par atsavināmo
izsoles objektu Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7,
Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2020.gada 27.jūlija līdz
2020.gada 4.septembrim darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un
no 12.30 līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 12.00 un no
12.30 līdz 14.30. Tālrunis uzziņām: 28685224. 

50. Izsole notiks 2020.gada 8.septembrī plkst. 10:00,
Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste,
Aknīstes novadā, LV-5208.

IZSOLES CIRSMU SARAKSTS
Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošo 

cirsmu 2020.gada 8.septembra izsole plkst.10.00

Aknīstes novada pašvaldības juriskonsulte Antra Aldiņa

Aknīstes novada domes 
pašvaldības kustamā īpašuma – meža cirsmas

“Meži”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56250010101, kadastra apzīmējums 56250080106,

4.kvartāla 14.nogabala 
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 14/2020

1. Izsoles organizētājs: Aknīstes novada pašvaldība,
reģ. Nr. 90000026441, adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes
novads.

1.1. Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība.
1.2. Pārdošanas metode: mutiska izsole ar augšupejošu

soli.
2. Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela

7, Aknīste, Aknīstes novads.
3. Izsoles laiks: 2020.gada 8.septembrī plkst. 11:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas

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

sma “Meži”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra

Nr.56250010101, kadastra apzīmējums 56250080106,
4.kvartāla 14.nogabals 0,83 ha platībā (kailcirte), izcērtamās
koksnes krāja  289,97 m3.

6. Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 10 112,00 (des-
mit tūkstoši viens simts divpadsmit euro 00 centi).

6.1. Pašvaldība ir reģistrēta PVN maksātāju reģistrā.
7. Izsolāmā objekta izsoli sāk ar cirsmas “Meži”, Aknīstes

pagastā, Aknīstes novadā izsoles objekta noteikto nosacī-
to cenu.

8. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apska-
tīt izsoles objektu dabā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00,
piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš sazinoties ar kon-
taktpersonu 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, laik-
rakstā „Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada pašvaldī-
bas interneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā ter-
miņā, iepriekš samaksājot drošības naudu 10 % apmērā
no izsolāmā objekta nosacītās cenas un reģistrācijas no-
devu EUR 14,23 (četrpadsmit euro 23 centi).
Drošības nauda un reģistrācijas nodeva uzskatāma par ie-
sniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles no-
teikumos norādītajā bankas kontā.

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

13. Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bez-
skaidras naudas pārskaitījumu Aknīstes novada pašval-
dības, reģistrācijas Nr.90000026441, A/S „SEB banka” ban-
kas 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 izso-
les objekta pirkuma maksā. 

16. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalī-
ties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada pašvaldībā līdz
2020.gada 4.septembrim darbdienās no 8.00 līdz 12.00
un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30. 

17. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai pie-
dalītos izsolē, izsoles objekta pirkšanai jāiesniedz Aknīstes
novada pašvaldībā vai elektroniski ar drošu elektronisko
parakstu parakstīts pieteikums Elektronisko dokumentu
likuma izpratnē uz e-pastu: akniste@akniste.lv.izsoles ko-
misijai šādi dokumenti: 

17.1. Fiziskām personām: 
 rakstveida pieteikumu dalībai cirsmu izsolē, kurā no-

rāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīves vie-
tu, norādi uz kādas cirsmas izsoli piesakās;

 jāuzrāda pase; 
 dokuments par drošības naudas iemaksu (maksāju-

ma 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 no-

rāda, 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 iz-
raksts par pārvaldes institūciju amatpersonu) kompetences
apjomu; 

 kvīts par drošības naudas samaksu; 
 kvīts par izsoles reģistrācijas maksas samaksu; 

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 12 1,12 kailcirte Priede 
Egle 
B rzs 
Apse 

Baltalksnis 
Melnalksnis 

Ozols 

410,89 12851,00 
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 noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juri-
disko personu izsolē (uzrādot pasi). 

18. Ja nepieciešams, no attiecīgā valsts reģistra Mantas
atsavināšanas komisija var pieprasīt zvērināta revidenta
vai licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās perso-
nas gada pārskatu.

19. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībnie-
kam atpakaļ netiek atdoti.

20. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku
sarakstā. Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts slu-
dinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekš-
noteikumi. 

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 īpašu-

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

eksemplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms iz-
soles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles notei-
kumiem un ka viņam nav par to pretenziju. 

23. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrā-
cijas numuru. 

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

25. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sāku-
mam izpaust jebkādas ziņas par reģistrētajiem izsoles da-
lībniekiem. 

26. Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles sek-
retāram (protokolistam) reģistrācijas apliecību, uz kuras
pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka reģistrācijas kar-
tīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstī-
tajam kārtas numuram. 

27. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ie-
rodas ne mazāk kā divi dalībnieki, kuri reģistrēti noteik-
tajā kārtībā. 

28. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vai-
rākiem reģistrētajiem dalībniekiem, izsoles vadītājs izso-
li atliek uz 15 minūtēm, bet pēc tam objektu piedāvā pirkt
vienīgajam izsoles dalībniekam, ja tas pārsola izsoles no-
sacīto cenu. 

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

30. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu re-
ģistrācijas kartīti ar numuru. Katrs šāds solījums ir da-
lībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā objek-
ta cenu par noteikto cenas pieauguma apmēru EUR 100.00.
Ja neviens no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepār-
sola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto aug-
stāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. 

31. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena
objekts ir pārdots personai, kas nosolījusi pēdējo augstā-
ko cenu. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši vienu
un to pašu cenu, priekšroka pirkt objektu ir dalībniekam,
kurš pirmais no viņiem saņēmis izsoles dalībnieka reģis-
trācijas 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 aug-
stāko cenu, izsoles vietā nekavējoties ar savu parakstu ap-
liecina, ka protokolā norādītā cena atbilst tai, ko viņš ir no-
solījis.

34. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet nepa-
rakstās protokolā, uzskatāms par atteikušos no nosolītā ob-
jekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija ir tie-
sīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un
viņam netiek atmaksāta dalības maksa un drošības nau-
da. Tad Mantas atsavināšanas komisija pēdējam pārsolī-
tājam pircējam piedāvā atsavināmo izsoles objektu par viņa
nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo izsoles
objektu pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vairāki dalīb-
nieki, izsoli nekavējoties atkārto no pirmspēdējās augstā-
kās cenas. 

35. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles da-
lībnieks apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarak-
stā savu pēdējo solīto cenu.

36. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas da-
lībnieks, kurš nosolījis izsoles objektu, saņem rēķinu sa-
maksas veikšanai. 

37. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēg-
šanai. 

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

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

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

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

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

43. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome
nākamajā domes sēdē pēc tam, kad saņemts bankas do-
kuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto iz-
soles 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 no-
deva un drošības nauda šādam dalībniekam netiek at-
maksāta. 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 jāparak-
sta 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstipri-
nāšanas.

46. Aknīstes novada pašvaldība nenodrošina ar kok-
materiālu pievešanas ceļiem.

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

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

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

47.3. ievērot normatīvos aktus meža izstrādes jomā, pir-
kuma līguma un izsoles noteikumu nosacījumus.

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

49. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles no-
teikumiem un saņemt sīkāku informāciju par atsavināmo
izsoles objektu Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7,
Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2020.gada 27.jūlija līdz
2020.gada 4.septembrim darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un
no 12.30 līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 12.00 un no
12.30 līdz 14.30. Tālrunis uzziņām: 28685224. 

50. Izsole notiks 2020.gada 8.septembrī plkst. 11:00,
Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste,
Aknīstes novadā, LV-5208.

IZSOLES CIRSMU SARAKSTS
Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošo 

cirsmu 2020. gada 8.septembra izsole plkst.11.00

Aknīstes novada pašvaldības juriskonsulte  Antra Aldiņa

Aknīstes novada domes 
pašvaldības kustamā īpašuma – meža cirsmas

“Meži”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56250010101, kadastra apzīmējums 56250080106,

4.kvartāla 15.nogabala 
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 15/2020

1. Izsoles organizētājs: Aknīstes novada pašvaldība,
reģ. Nr. 90000026441, adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes
novads.

1.1. Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība.
1.2. Pārdošanas metode: mutiska izsole ar augšupejošu

soli.
2. Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela

7, Aknīste, Aknīstes novads.
3. Izsoles laiks: 2020.gada 8.septembrī plkst. 11:30.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas

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

“Meži”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56250010101, kadastra apzīmējums 56250080106,
4.kvartāla 15.nogabals, 0,76 ha platībā (kailcirte) izcērtamās
koksnes krāja  98,91 m3.

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

6.1. Pašvaldība ir reģistrēta PVN maksātāju reģistrā.
7. Izsolāmā objekta izsoli sāk ar cirsmas “Meži”, Aknīstes

pagastā, Aknīstes novadā izsoles objekta noteikto nosacī-
to cenu.

8. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apska-
tīt izsoles objektu dabā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00,
piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš sazinoties ar kon-
taktpersonu 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, laik-
rakstā „Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada pašvaldī-
bas interneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā ter-
miņā, iepriekš samaksājot drošības naudu 10 % apmērā
no izsolāmā objekta nosacītās cenas un reģistrācijas no-
devu EUR 14,23 (četrpadsmit euro 23 centi).
Drošības nauda un reģistrācijas nodeva uzskatāma par ie-
sniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles no-
teikumos norādītajā bankas kontā.

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

13. Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bez-
skaidras naudas pārskaitījumu Aknīstes novada pašval-
dības, reģistrācijas Nr.90000026441, A/S „SEB banka” ban-
kas 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 izso-
les objekta pirkuma maksā. 

16. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalī-
ties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada pašvaldībā līdz
2020.gada 4.septembrim darbdienās no 8.00 līdz 12.00
un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30. 

17. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai pie-
dalītos izsolē, izsoles objekta pirkšanai jāiesniedz Aknīstes
novada pašvaldībā vai elektroniski ar drošu elektronisko
parakstu parakstīts pieteikums Elektronisko dokumentu
likuma izpratnē uz e-pastu: akniste@akniste.lv.izsoles ko-
misijai šādi dokumenti: 

17.1. Fiziskām personām: 
 rakstveida pieteikumu dalībai cirsmu izsolē, kurā no-

rāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīves vie-
tu, norādi uz kādas cirsmas izsoli piesakās;

 jāuzrāda pase; 
 dokuments par drošības naudas iemaksu (maksāju-

ma 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 no-

rāda, 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 iz-
raksts par pārvaldes institūciju amatpersonu) kompetences
apjomu; 

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

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

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

19. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībnie-
kam atpakaļ netiek atdoti. 

20. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku
sarakstā. Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts slu-
dinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekš-
noteikumi. 

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

reģistrācijas termiņš; 

p
pašuma 
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Kvart la 
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 nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie
dokumenti; 

 rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt kustamā īpašu-
ma atsavināšanas izsoles noteikumiem.

22. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu
eksemplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms iz-
soles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles notei-
kumiem un ka viņam nav par to pretenziju. 

23. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrā-
cijas numuru. 

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

25. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sāku-
mam izpaust jebkādas ziņas par reģistrētajiem izsoles da-
lībniekiem. 

26. Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles sek-
retāram (protokolistam) reģistrācijas apliecību, uz kuras
pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka reģistrācijas kar-
tīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstī-
tajam kārtas numuram. 

27. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ie-
rodas ne mazāk kā divi dalībnieki, kuri reģistrēti noteik-
tajā kārtībā. 

28. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vai-
rākiem reģistrētajiem dalībniekiem, izsoles vadītājs izso-
li atliek uz 15 minūtēm, bet pēc tam objektu piedāvā pirkt
vienīgajam izsoles dalībniekam, ja tas pārsola izsoles no-
sacīto cenu. 

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

30. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu re-
ģistrācijas kartīti ar numuru. Katrs šāds solījums ir da-
lībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā objek-
ta cenu par noteikto cenas pieauguma apmēru EUR 100.00.
Ja neviens no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepār-
sola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto aug-
stāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. 

31. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena
objekts ir pārdots personai, kas nosolījusi pēdējo augstā-
ko cenu. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši vienu
un to pašu cenu, priekšroka pirkt objektu ir dalībniekam,
kurš pirmais no viņiem saņēmis izsoles dalībnieka reģis-
trācijas 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 aug-
stāko cenu, izsoles vietā nekavējoties ar savu parakstu ap-
liecina, ka protokolā norādītā cena atbilst tai, ko viņš ir no-
solījis. 

34. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet nepa-
rakstās protokolā, uzskatāms par atteikušos no nosolītā ob-
jekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija ir tie-
sīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un
viņam netiek atmaksāta dalības maksa un drošības nau-
da. Tad Mantas atsavināšanas komisija pēdējam pārsolī-
tājam pircējam piedāvā atsavināmo izsoles objektu par viņa
nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo izsoles
objektu pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vairāki dalīb-
nieki, izsoli nekavējoties atkārto no pirmspēdējās augstā-
kās cenas. 

35. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles da-
lībnieks apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarak-
stā savu pēdējo solīto cenu. 

36. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas da-

lībnieks, kurš nosolījis izsoles objektu, saņem rēķinu sa-
maksas veikšanai. 

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

nosacīto cenu vai arī izsoles dalībnieks, kas nosolījis aug-
stāko cenu, 7 dienu laikā pēc izsoles nav iesniedzis Mantas
atsavināšanas komisijai bankas dokumentus par to, ka at-
tiecīgie norēķini ir nokārtoti, viņš zaudē tiesības uz atsa-
vināmo objektu. Reģistrācijas nodeva un drošības nauda
attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā gadījumā
atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu izsoles ob-
jekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles dalīb-
nieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu. 

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

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

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

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

43. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome
nākamajā domes sēdē pēc tam, kad saņemts bankas do-
kuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto iz-
soles 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 no-
deva un drošības nauda šādam dalībniekam netiek at-
maksāta. 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 jāparak-
sta 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstipri-
nāšanas.

46. Aknīstes novada pašvaldība nenodrošina ar kok-
materiālu pievešanas ceļiem.

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

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

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

47.3. ievērot normatīvos aktus meža izstrādes jomā, pir-
kuma līguma un izsoles noteikumu nosacījumus.

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

49. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles no-
teikumiem un saņemt sīkāku informāciju par atsavināmo
izsoles objektu Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7,
Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2020.gada 27.jūlija līdz
2020.gada 4.septembrim darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un
no 12.30 līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 12.00 un no
12.30 līdz 14.30. Tālrunis uzziņām: 28685224. 
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50. Izsole notiks 2020.gada 8.septembrī plkst. 11:30,
Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste,
Aknīstes novadā, LV-5208.

IZSOLES CIRSMU SARAKSTS
Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošo 

cirsmu 2020. gada 8.septembra izsole plkst.11.30

Aknīstes novada pašvaldības juriskonsulte Antra Aldiņa

Aknīstes novada domes 
pašvaldības kustamā īpašuma – meža cirsmas

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

1.kvartāla 1.,2.,9. nogabala 
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 16/2020

1. Izsoles organizētājs: Aknīstes novada pašvaldība,
reģ. Nr. 90000026441, adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes
novads.

1.1. Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība.
1.2. Pārdošanas metode: mutiska izsole ar augšupejošu

soli.
2. Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela

7, Aknīste, Aknīstes novads.
3. Izsoles laiks: 2020.gada 8.septembrī plkst. 13:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas

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

sma “Meži”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56250010101, kadastra apzīmējums 56250010101,
1.kvartāla 1.,2.,9.nogabals 2,79 ha platībā (kailcirte), iz-
cērtamās koksnes krāja  771,03 m3.

6. Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 20 925,00 (div-
desmit tūkstoši deviņi simti divdesmit pieci euro 00
centi).

6.1. Pašvaldība ir reģistrēta PVN maksātāju reģistrā.
7. Izsolāmā objekta izsoli sāk ar cirsmas “Meži”, Aknīstes

pagastā, Aknīstes novadā, izsoles objekta noteikto nosa-
cīto cenu.

8. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apska-
tīt izsoles objektu dabā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00,
piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš sazinoties ar kon-
taktpersonu 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, laik-
rakstā „Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada pašvaldī-
bas interneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā ter-
miņā, iepriekš samaksājot drošības naudu 10 % apmērā
no izsolāmā objekta nosacītās cenas un reģistrācijas no-
devu EUR 14,23 (četrpadsmit euro 23 centi).
Drošības nauda un reģistrācijas nodeva uzskatāma par ie-
sniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles no-
teikumos norādītajā bankas kontā.

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

13. Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bez-
skaidras naudas pārskaitījumu Aknīstes novada pašval-
dības, reģistrācijas Nr.90000026441, A/S „SEB banka” ban-

kas 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 izso-
les objekta pirkuma maksā. 

16. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalī-
ties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada pašvaldībā līdz
2020.gada 4.septembrim darbdienās no 8.00 līdz 12.00
un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30. 

17. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai pie-
dalītos izsolē, izsoles objekta pirkšanai jāiesniedz Aknīstes
novada pašvaldībā vai elektroniski ar drošu elektronisko
parakstu parakstīts pieteikums Elektronisko dokumentu
likuma izpratnē uz e-pastu: akniste@akniste.lv.izsoles ko-
misijai šādi dokumenti: 

17.1. Fiziskām personām: 
 rakstveida pieteikumu dalībai cirsmu izsolē, kurā no-

rāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīves vie-
tu, norādi uz kādas cirsmas izsoli piesakās;

 jāuzrāda pase; 
 dokuments par drošības naudas iemaksu (maksāju-

ma 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 no-

rāda, 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 iz-
raksts par pārvaldes institūciju amatpersonu) kompetences
apjomu; 

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

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

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

19. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībnie-
kam atpakaļ netiek atdoti. 

20. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku
sarakstā. Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts slu-
dinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekš-
noteikumi. 

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 īpašu-

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

eksemplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms iz-
soles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles notei-
kumiem un ka viņam nav par to pretenziju. 

23. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrā-
cijas numuru. 

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

25. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sāku-
mam izpaust jebkādas ziņas par reģistrētajiem izsoles da-
lībniekiem. 

26. Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles sek-
retāram (protokolistam) reģistrācijas apliecību, uz kuras

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 15 0.76 kailcirte Egle 
B rzs 
Apse 

Baltalksnis 
Melnalksnis 

98,91 1 702,00 
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pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka reģistrācijas kar-
tīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstī-
tajam kārtas numuram. 

27. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ie-
rodas ne mazāk kā divi dalībnieki, kuri reģistrēti noteik-
tajā kārtībā. 

28. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vai-
rākiem reģistrētajiem dalībniekiem, izsoles vadītājs izso-
li atliek uz 15 minūtēm, bet pēc tam objektu piedāvā pirkt
vienīgajam izsoles dalībniekam, ja tas pārsola izsoles no-
sacīto cenu. 

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

30. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu re-
ģistrācijas kartīti ar numuru. Katrs šāds solījums ir da-
lībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā objek-
ta cenu par noteikto cenas pieauguma apmēru EUR 100.00.
Ja neviens no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepār-
sola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto aug-
stāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. 

31. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena
objekts ir pārdots personai, kas nosolījusi pēdējo augstā-
ko cenu. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši vienu
un to pašu cenu, priekšroka pirkt objektu ir dalībniekam,
kurš pirmais no viņiem saņēmis izsoles dalībnieka reģis-
trācijas 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 aug-
stāko cenu, izsoles vietā nekavējoties ar savu parakstu ap-
liecina, ka protokolā norādītā cena atbilst tai, ko viņš ir no-
solījis. 

34. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet nepa-
rakstās protokolā, uzskatāms par atteikušos no nosolītā ob-
jekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija ir tie-
sīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un
viņam netiek atmaksāta dalības maksa un drošības nau-
da. Tad Mantas atsavināšanas komisija pēdējam pārsolī-
tājam pircējam piedāvā atsavināmo izsoles objektu par viņa
nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo izsoles
objektu pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vairāki dalīb-
nieki, izsoli nekavējoties atkārto no pirmspēdējās augstā-
kās cenas. 

35. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles da-
lībnieks apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarak-
stā savu pēdējo solīto cenu. 

36. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas da-
lībnieks, kurš nosolījis izsoles objektu, saņem rēķinu sa-
maksas veikšanai. 

37. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēg-
šanai. 

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

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

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

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

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

43. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome
nākamajā domes sēdē pēc tam, kad saņemts bankas do-
kuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto iz-
soles objektu. 

44. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu,
pēc iemaksas veikšanas atsakās parakstīt pirkuma līgumu,
kurš sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta izsoles no-
teikumiem, viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu.
Reģistrācijas nodeva un drošības nauda šādam dalībniekam
netiek atmaksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var ne-
rīkot, 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 jāparak-
sta 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstipri-
nāšanas.

46. Aknīstes novada pašvaldība nenodrošina ar kok-
materiālu pievešanas ceļiem.

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

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

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

47.3. ievērot normatīvos aktus meža izstrādes jomā, pir-
kuma līguma un izsoles noteikumu nosacījumus.

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

49. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles no-
teikumiem un saņemt sīkāku informāciju par atsavināmo
izsoles objektu Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7,
Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2020.gada 27.jūlija līdz
2020.gada 4.septembrim darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un
no 12.30 līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 12.00 un no
12.30 līdz 14.30. Tālrunis uzziņām: 28685224. 

50. Izsole notiks 2020.gada 8.septembrī plkst. 13:00,
Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste,
Aknīstes novadā, LV-5208.

IZSOLES CIRSMU SARAKSTS
Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošo 

cirsmu 2020. gada 8.septembra izsole plkst.13.00
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 

1 1.,2.,9 2,79 kailcirte Egle 
Priede 
B rzs 
Apse 

Baltalksnis 
Ozols 

771,03 20 925,00 
 

Aknīstes novada pašvaldības juriskonsulte Antra Aldiņa
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Aknīstes novada domes 
pašvaldības kustamā īpašuma – meža cirsmas

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

1.kvartāla 10.,18.,19.nogabala 
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 17/2020

1. Izsoles organizētājs: Aknīstes novada pašvaldība,
reģ. Nr. 90000026441, adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes
novads.

1.1. Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība.
1.2. Pārdošanas metode: mutiska izsole ar augšupejošu

soli.
2. Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela

7, Aknīste, Aknīstes novads.
3. Izsoles laiks: 2020.gada 8.septembrī plkst. 14:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas at-

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

“Meži”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56250010101, kadastra apzīmējums 56250010101,
1.kvartāla 10.,18.,19.nogabals 1,89 ha platībā (kailcirte),
izcērtamās koksnes krāja  491,42 m3.

6. Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 13 004,00 (trīs-
padsmit tūkstoši četri euro 00 centi).

6.1. Pašvaldība ir reģistrēta PVN maksātāju reģistrā.
7. Izsolāmā objekta izsoli sāk ar cirsmas “Meži”, Aknīstes

pagastā, Aknīstes novadā, izsoles objekta noteikto nosa-
cīto cenu.

8. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apska-
tīt izsoles objektu dabā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00,
piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš sazinoties ar kon-
taktpersonu 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, laik-
rakstā „Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada pašvaldī-
bas interneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā ter-
miņā, iepriekš samaksājot drošības naudu 10 % apmērā
no izsolāmā objekta nosacītās cenas un reģistrācijas no-
devu EUR 14,23 (četrpadsmit euro 23 centi).
Drošības nauda un reģistrācijas nodeva uzskatāma par ie-
sniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles no-
teikumos norādītajā bankas kontā.

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

13. Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bez-
skaidras naudas pārskaitījumu Aknīstes novada pašval-
dības, reģistrācijas Nr.90000026441, A/S „SEB banka” ban-
kas 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 izso-
les objekta pirkuma maksā. 

16. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalī-
ties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada pašvaldībā līdz
2020.gada 4.septembrim darbdienās no 8.00 līdz 12.00
un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30. 

17. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai pie-
dalītos izsolē, izsoles objekta pirkšanai jāiesniedz Aknīstes

novada pašvaldībā vai elektroniski ar drošu elektronisko
parakstu parakstīts pieteikums Elektronisko dokumentu
likuma izpratnē uz e-pastu: akniste@akniste.lv.izsoles ko-
misijai šādi dokumenti: 

17.1. Fiziskām personām: 
 rakstveida pieteikumu dalībai cirsmu izsolē, kurā no-

rāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīves vie-
tu, norādi uz kādas cirsmas izsoli piesakās;

 jāuzrāda pase; 
 dokuments par drošības naudas iemaksu (maksāju-

ma 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 no-

rāda, 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 iz-
raksts par pārvaldes institūciju amatpersonu) kompetences
apjomu; 

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

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

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

19. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībnie-
kam atpakaļ netiek atdoti. 

20. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku
sarakstā. Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts slu-
dinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekš-
noteikumi. 

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 īpašu-

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

eksemplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms iz-
soles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles notei-
kumiem un ka viņam nav par to pretenziju. 

23. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrā-
cijas numuru. 

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

25. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sāku-
mam izpaust jebkādas ziņas par reģistrētajiem izsoles da-
lībniekiem. 

26. Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles sek-
retāram (protokolistam) reģistrācijas apliecību, uz kuras
pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka reģistrācijas kar-
tīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstī-
tajam kārtas numuram. 

27. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ie-
rodas ne mazāk kā divi dalībnieki, kuri reģistrēti noteik-
tajā kārtībā. 
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28. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vai-
rākiem reģistrētajiem dalībniekiem, izsoles vadītājs izso-
li atliek uz 15 minūtēm, bet pēc tam objektu piedāvā pirkt
vienīgajam izsoles dalībniekam, ja tas pārsola izsoles no-
sacīto cenu. 

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

30. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu re-
ģistrācijas kartīti ar numuru. Katrs šāds solījums ir da-
lībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā objek-
ta cenu par noteikto cenas pieauguma apmēru EUR 100.00.
Ja neviens no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepār-
sola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto aug-
stāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. 

31. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena
objekts ir pārdots personai, kas nosolījusi pēdējo augstā-
ko cenu. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši vienu
un to pašu cenu, priekšroka pirkt objektu ir dalībniekam,
kurš pirmais no viņiem saņēmis izsoles dalībnieka reģis-
trācijas 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 aug-
stāko cenu, izsoles vietā nekavējoties ar savu parakstu ap-
liecina, ka protokolā norādītā cena atbilst tai, ko viņš ir no-
solījis. 

34. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet nepa-
rakstās protokolā, uzskatāms par atteikušos no nosolītā ob-
jekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija ir tie-
sīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un
viņam netiek atmaksāta dalības maksa un drošības nau-
da. Tad Mantas atsavināšanas komisija pēdējam pārsolī-
tājam pircējam piedāvā atsavināmo izsoles objektu par viņa
nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo izsoles
objektu pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vairāki dalīb-
nieki, izsoli nekavējoties atkārto no pirmspēdējās augstā-
kās cenas. 

35. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles da-
lībnieks apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarak-
stā savu pēdējo solīto cenu. 

36. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas da-
lībnieks, kurš nosolījis izsoles objektu, saņem rēķinu sa-
maksas veikšanai. 

37. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēg-
šanai. 

38. Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izso-
les nosacīto cenu vai arī izsoles dalībnieks, kas nosolī-
jis augstāko cenu, 7 dienu laikā pēc izsoles nav iesnie-
dzis Mantas atsavināšanas komisijai bankas dokumen-
tus par to, ka attiecīgie norēķini ir nokārtoti, viņš zau-
dē tiesības uz atsavināmo objektu. Reģistrācijas nodeva
un drošības nauda attiecīgajam dalībniekam netiek at-
maksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja
savu piekrišanu izsoles objekta pirkšanai par savu no-
solīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo aug-
stāko cenu. 

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

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

41. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu par

konkrētu objektu, 7 dienu laikā kopš izsoles jāpārskaita
starpība starp nosolīto cenu un iemaksāto drošības nau-
du Aknīstes novada pašvaldības norēķinu kontā. 

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

43. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome
nākamajā domes sēdē pēc tam, kad saņemts bankas do-
kuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto iz-
soles objektu. 

44. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu,
pēc iemaksas veikšanas atsakās parakstīt pirkuma līgumu,
kurš sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta izsoles no-
teikumiem, viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu.
Reģistrācijas nodeva un drošības nauda šādam dalīb-
niekam netiek atmaksāta. Tādā gadījumā atkārtotu iz-
soli var nerīkot, ja savu piekrišanu izsoles objekta pir-
kšanai 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 jāparak-
sta 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstipri-
nāšanas.

46. Aknīstes novada pašvaldība nenodrošina ar kok-
materiālu pievešanas ceļiem.

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

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

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

47.3. ievērot normatīvos aktus meža izstrādes jomā, pir-
kuma līguma un izsoles noteikumu nosacījumus.

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

49. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izso-
les noteikumiem un saņemt sīkāku informāciju par at-
savināmo izsoles objektu Aknīstes novada pašvaldībā,
Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2020.gada
27.jūlija līdz 2020.gada 4.septembrim darbdienās no 8.00
līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās no 8.00
līdz 12.00 un no 12.30 līdz 14.30. Tālrunis uzziņām:
28685224. 

50. Izsole notiks 2020.gada 8.septembrī plkst. 14:00,
Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste,
Aknīstes novadā, LV-5208.

IZSOLES CIRSMU SARAKSTS
Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošo 

cirsmu 2020.gada 8.septembra izsole plkst.14.00

Aknīstes novada pašvaldības juriskonsulte   Antra Aldiņa
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2020.gada 18.aprīlī stājās spēkā grozījumi SAM 9.2.4.2.
pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veici-
nāšanai un slimību profilaksei” mērķa īstenošanu regla-
mentējošajos MK noteikumos. Grozījumi paredz vienkār-
šot projektu ieviešanas procesu un samazināt administra-
tīvo slogu, atsakoties no otrās projektu iesniegumu at-
lases kārtas īstenošanas un pagarinot pirmās atlases
kārtas ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas pe-
riodu. Lai nodrošinātu veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumu īstenošanu 2020.-2023.gadā, līdz
2020.gada 1.jūnijam Aknīstes novada pašvaldība iesniedza
priekšlikumus par grozījumiem projekta īstenošanas no-
sacījumos, paredzot veselības veicināšanas un slimību pro-
filakses pasākumus 2020.–2023.gadā. Iesniegtie vienoša-
nās grozījumi vēl tiek izskatīti, pakāpeniski tiks atsākti pir-
majā kārtā nerealizētie pasākumi. Sekojiet līdzi informā-
cijai novada informatīvajā izdevumā un mājaslapā. 

Otrās kārtas finansējums Aknīstes novada pašvaldībai
projektā „Veselības veicināšanas un slimību profilakses
pasākumi Aknīstes novadā”nr.9.2.4.2/16/I/055 ir ap-

stiprināts 23 189 EUR apmērā. Kopā jāīsteno 109 pasā-
kumi, papildus tiem arī visi neīstenotie pasākumi no pir-
mās projekta kārtas. 

Projekta mērķis – radīt pieejamu vidi novada iedzī-
votājiem, veselības veicināšanas un slimību profilakses pa-
sākumiem, ar mērķi popularizēt veselīgu dzīvesveidu un
uzturu, veicināt projekta mērķa grupu (iedzīvotāji, kuri dzī-
vo teritorijā ārpus pilsētām, ar iedzīvotāju blīvumu zem 50
iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru, bērni, iedzīvotāji, kas
vecāki par 54 gadiem, trūcīgie, maznodrošinātie  iedzīvo-
tāji) iesaisti fiziskajās aktivitātēs, radīt fizisko aktivitāšu
piedāvājuma dažādību, informējot un iesaistot vietējai sa-
biedrībai aktuālās aktivitātēs. 

Projekta īstenošanas ilgums – 25.04.2017 –
31.12.2023. 

Kopējās projekta izmaksas – EUR 57 347.00
Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības finan-

siālo atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Aknīstes no-
vada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms
par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekta koordinatore
Aknīstes novada pašvaldības
Telpiskās attīstības plānotāja
Santa Šmite
Mob. tel. +37128612924
E-pasts: santa.smite@akniste.lv

Aknīstes novadā turpinās Eiropas Reģionālās attīstības
fonda 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt pakalpojumu
infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu
ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrī-
bā“ 9.3.1.1. pasākuma „Pakalpojumu infrastruktūras at-
tīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai“ projekts
Nr. 9.3.1.1/18/I/013 „Dienas aprūpes centra un grupu
dzīvokļu izveide deinstitucionalizācijas plāna īste-
nošanai Aknīstes novadā”.

Ir uzsākti būvniecības darbi (veikta ārējo siltumtīk-
lu, ārējā ūdensvada un kanalizācijas izbūve un demontā-
žas darbi) Skolas ielā 9a, Aknīstē, atbilstoši iepirkuma re-
zultātiem „Dienas aprūpes centra un grupu dzīvokļu izveide
deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Aknīstes novadā”.

Noris projektēšanas darbi projekta realizēšanai „Rītos”,
Ancenē, Asares pagastā atbilstoši iepirkuma rezultātiem
„Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi „Dienas
aprūpes centra un grupu dzīvokļu izveide deinstituciona-
lizācijas plāna īstenošanai Aknīstes novadā“.

Aknīstes novadā tiks izveidots dienas aprūpes centrs

ar 15 vietām un grupu dzīvokļi 16 personām ar ga-
rīga rakstura traucējumiem. Projekta galvenās darbī-
bas saistītas ar ēkas pārbūvi, pielāgošanu mērķauditori-
jas prasībām, teritorijas labiekārtošanu un vides pieejamības
nodrošināšanu. Skolas ielā 9a, Aknīstē tiks izveidots die-
nas aprūpes centrs un grupu dzīvoklis 6 personām, savu-
kārt Ancenē, daudzdzīvokļu mājā „Rīti” – grupu dzīvoklis
10 personām.

Projekta realizācijas termiņš ir no 2019. gada 1. novembra
līdz 2021. gada 31.decembrim. Projekta kopējās un attie-
cināmās izmaksas ir 878 800.26 EUR, no tām 27.42 % 240
960.65 EUR ir atbalsta summa, no tās 26.18% 230 085.65
EUR ir ERAF finansējums, 1.24% 10 875 EUR valsts bu-
džeta dotācija pašvaldībām, 70,7 % 621 425.26 EUR pa-
švaldības līdzfinansējums, 1.87 % 16 414.35 EUR cits pub-
liskais finansējums.

Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības finan-
siālo atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Aknīstes no-
vada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms
par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekta vadītāja
Aknīstes novada pašvaldības
Telpiskās attīstības plānotāja
Santa Šmite
Mob. tel. +37128612924
E-pasts: santa.smite@akniste.lv

Aknīstes novada “ Vilkapurvos” tiek
uzsākts un tiek īstenots ELFLA atbal-
stīts projekts Nr. 19-05-AL24-A019.2101-
000007  ZĀĻU UN PIRTS SALAS  iz-
veide Sēļijā. Projekts īstenots ar mērķi
izvedot pirts pakalpojumu piedāvājumu. 

Uz doto brīdi ZĀĻU UN PIRTS
SALA piedāvā dažādus pirts rituālus
stacionārajā pirtī

“ Vilkapurvos”, pem. – lielais pirts ri-
tuāls, īsais pēriens, pirts vakars draugu
lokā, “vecmeitu, vecpuišu” ballīte pirtiņā. 

Ja klients vēlas pirtiņu savās mājās,
tad nomai tiek piedāvāta pirts muca ,
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kuru ar vieglo automašīnu var aizvest
uz pasākuma vietu.

Romantisku sajūtu un dabas klā-
tesamības baudīšanai iespējama āra
kubla noma gan atsevišķi, gan kom-
plektā ar jebkuru ZĀĻU UN PIRTS SA-

LAS piedāvāto pakalpojumu.
Tiek organizētas dažādas meistar-

klases un lekcijas par ārstniecības au-
giem, pirts rituāliem, pirts slotu sie-
šana, ārstniecības augu vākšana,
ārstniecības augu produktu degustā-

cijas.
Kontakttālrunis 29128709  Ligita.
ligita.elksnite@inbox.lv
www.instagram.com/zalu_pirtssala
www.facebook.com/sajutidabu/
GPS Lat:56.21337 Lon:25.72495

Aizvadīts pirmais Sēlijas tūrisma rallijs

Šī gada 25. un 26. jūlijā Aknīstes, Viesītes, Ilūkstes,
Neretas un Jēkabpils novados notika pirmais Sēlijas tū-
risma rallijs “Atklāj Sēliju”.

Šāds tūrisma rallijs Sēlijā tika organizēts pirmo reizi.
Piedalījās 33 komandas. Aknīstes novadā starts tika dots
pie Aknīstes novada domes četrām komandām. Divu die-
nu laikā visiem dalībniekiem bija jāpmeklē 20 kontrolpunkti.

Aknīstes novadā tiem bija jāatzīmejas un jāizpilda uzde-
vums Aknīstes novadpētniecības muzejā, privātkoekcijā
“Solis sendienās”, Zāļu un pirts salā “Vilkupurvi” un pie
hercoga Jēkaba kanāla.  Katrā kontrolpunktā komandas
sagaidīja vietu saimnieki, stāstot, rādot un dodot degus-
tēt  sīrupus. 

26. jūlija vakarā Jēkabpils novada Ābeļu pagasta estrādē
notika  rallija noslēguma pasākums ar Gintas Krievkalnas
un Kristapa Krievkalna akustisko koncertprogrammu. 

Noslēguma balvas saņēma komandas ar lielāko pun-
ktu skaitu, noformējumu un atraktivitāti .

L. Prande

Bagāta diena jaukajā Gārsenē
Brīnišķīgais laiks un plašais pasākumu klāsts 1. augustā

Gārsenē bija pulcējis daudzus cilvēkus: gan gārseniešus,
gan tālus ciemiņus. 

Vispirms kapusvētku dievkalojums greznajā Gārsenes
dievnamā. Pasākumu kuplināja pazīstamais Jēkabpils an-
samblis „Dižbrāļi” Anitas Cinkmanes vadībā. Gārsenietis
Alberts Kreņevskis dāvināja draudzei gleznu „Kalna spre-
diķis”.

Pēc dievkalpojuma pie vecās, skaistās pils tika atklāts
piemiņas akmens Gārsenes censoņiem – visiem, kuri vai-
rāku gadu desmitu garumā padarījuši Gārseni tik skais-
tu, kāda tā ir šobrīd. Pasākuma dalībniekus sveica Gārsenes
pils saimniece Dace Geida. Pasākuma idejas autors A.
Kreņevskis izteica pateicību Viktoram Popovičam un Dainai
Mažeikai par akmens sameklēšanu un atvešanu. 

Ausma Bērziņa savā uzrunā pieminēja izcilus gārseniešus
– censoņus, runāja par kultūrvēsturisko mantojumu, par
tā saglabāšanu, uzsverot 1980 – tajos gados izveidotās
„Gārsenes kopas” paveikto, sakot paldies tās vadītājiem –
Jānim Kažokam, Ērikam Darbvarim, Andrejam Spolem –
un visiem, kuri piedalījušies Gārsaenes sakopšanā, vēs-
turisko ēku saglabāšanā. Viņi paveica nozīmīgu darbu.

1990 – tajos gados pagasta sakopšana turpinājās torei-
zējās pagasta priekšsēdētājas Dainas Mažeikas vadībā, tika
izveidotas tūrisma takas, Gārseni sāka apmeklēt ekskur-
santi. Uzsāktais darbs tika turpināts arī pagasta priekš-
sēdētājas Lidijas Deksnes un pārvaldnieka Jāņa Bondara
vadībā. Gārseni pievilcīgu, patīkamu ir veidojusi darbīgā
Brakovsku ģimene, veikala un skolas kolektīvs. Īpaši iz-
ceļas darbmācības skolotāja Guntara Geidas devums.

Gandrīz ikviens gārsenietis ir pielicis roku, lai Gārsene būtu
skaista. 

Šodien Gārsene ir tūristu iecienīta vieta. Par to neno-
gurstoši rūpējas pils saimniece Dace Geida ar savu kolektīvu.
Tūristi priecājas par Valda Kalnieša sakārtoto senlietu ko-
lekciju. 

Akmens ir par mazu, lai tur ierakstītu visu darbīgo gār-
seniešu vārdus, tāpēc tur ir rakstīts īsi: „Gārsenes censo-
ņiem” un A.Kreņevska dzejas rindas: „Meklējiet avotus, ozo-
lus stādiet, Aiciniet palīgus, stāstiet un rādiet...” Lai šis
piemiņas akmens atgādina visiem, ka ar centību un ne-
atlaidību var panākt daudz. 

Piemiņas akmeni atklāja Andrejs Spole, D. Mažeika un
D. Geida. To iesvētīja mācītājs Atis Bambāns, dziedāja
„Dižbrāļi”. Arī pie pils vārtiem ir novietots akmens ar ai-
cinājumu: „Gaidīsim jūs atkal Gārsenē!”

Abas piemiņas zīmes savai Gārsenei dāvinājis
A.Kreņevskis. Paldies!

Turpinājumā klātesošie tika aicināti uz Gārsenes kul-
tūras namu, kur notika A.Kreņevska jaunās grāmatas
„Meklējiet avotus...” atklāšanas svētki. A.Bērziņa pastās-
tīja par Alberta 75 gados paveikto, jubilāru ar sirsnīgām
dziesmām sveica „Dižbrāļi”. Tad sekoja ielūkošanās jau-
najā prozas un dzejas grāmatā. Tajā iepazīstam autora ceļu
uz pilnību, dziļumu. Doma ir izteikta skaidri, saprotami,
rūpīgi izvēlētiem vārdiem. Garīgo bagātību, kas caurstrāvo
grāmatu, Alberts ieguvis tēva mājās, skolā, saskarsmē ar
cilvēkiem no garīgās pasaules. Dzejoļos izskan aicinājums
darboties savas dzimtās puses un visas Latvijas labā. Autors
savā dzīvē to ir darījis godam. Fragmentus no grāmatas
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lasīja pats autors, A.Bērziņa, Kristiāna Kalniete, Boļeslavs
Pintāns. Skanēja apsveikuma vārdi no Aknīstes pašvaldības,
skolas biedrenes dzejnieces Dzintras Krievānes, bijušajiem
Alberta darba biedriem, radiem, draugiem. 

Šo garīgi bagāto dienu Gārsenei dāvināja A.Kreņevskis.
Paldies! Ceram sagaidīt nākamo grāmatu. Paldies lielis-
kajiem „Dižbrāļiem” un viņu vadītājiem, paldies Gārsenes
kopējiem par skaisti sakopto vidi!

Redzēto un dzirdēto apkopoja Lāsma Prande.

Fragments no Jāņa Lucāna, Gārsenes skolas 1951. g. ab-
solventa, bijušā Augstākās Padomes deputāta, kurš 1990.
gada 4. maijā balsoja par Latvijas neatkarību, vēstules:

Šodien Gārsenes censoņiem tiek uzstādīts piemiņas ak-
mens pie apkārtnē skaistākās ēkas, kas daudzus gadu des-
mitus ir bijusi skola, kurā skolojušies Gārsenes censoņi un
citi Latvijā ievērojami cilvēki. 

Šī diena veltīta Gārsenes censoņiem, cilvēkiem, kuru dar-
bība ietver arī plašākas apkārtnes sabiedrības aktivizēša-
nu, lai dzīve kļūtu interesantāka, lai cilvēki būtu sabied-
riskāki, lai paplašinātu atsevišķa cilvēka skatījumu uz val-
stī notiekošo.

Kaut nevaru sevi nekādi pieskaitīt pie Gārsenes censo-
ņiem, man tomēr gribējās Gārsenē būt un vēlreiz pakavē-
ties bērnības atmiņās. Tikties, aprunāties. Apstākļi iegro-
zījušies tā, ka tas nav iespējams. Novēlu jums patīkami pa-
vadīt laiku kopīgās atmiņās Gārsenes censoņu un līdzju-
tēju pulcēšanās reizē. Un aizvien atcerieties Alberta dzejas
rindas censoņu piemiņas akmenī, rakstītas no sirds un tik
ļoti patiesas. 

60 – GLUŽI KĀ DIMANTA KĀZAS

18. jūlijā, ievērojot valstī noteiktos piesardzības pasā-
kumus, bet ar smaidu sejā, satikās Aknīstes vidusskolas

Pie piemiņas akmens runā A.Bērziņa un A.Kreņevskis.

Albertu Kreņevski (no kreisās) sveic viņa vidusskolas
sporta skolotājs un audzinātājs Juris Puķītis. Gārsenes baznīcā dzied „Dižbrāļi” un „Dižmāsas”.
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1960. gada  absolventi. Šogad kopā sapulcējās 12 klases-
biedri un audzinātāja Ārija Karakone.

Aknīstes vidusskola glabā viņu pieskārienus, dzīvesprieku,
viņu skolas gados izloloto draudzību! Katram no viņiem ir
unikāls dzīves stāsts un pieredze, kura sākās tieši Aknīstes
vidusskolā. Ir izstaigāti ceļu ceļi, bet ik pa laikam ir vēl-
me atgriezties pilsētā pie Dienvidsusējas upes.

Ar patiesu “balto” skaudību var klausīties stāstos par
skolas laiku, par brīnišķīgo, vienmēr jauno klases audzi-
nātāju, par puišiem un meitenēm no “a” un “b” klasēm, par
skolas laika darbiem un nedarbiem. Taču, vēl interesan-
tāk, kad šie klasesbiedri gatavojas ikgadējām tikšanās rei-
zēm. Tā enerģija, humors, optimisms, kas strāvo no viņiem,

tā aizrauj arī apkārtējos! Viņos visos ir milzīga cilvēkmī-
lestība, pozitīvisma lādiņš, sirsnība, uzņēmība un stipras
draudzības saites, kas tur kopā un neļauj atslābt, jo vien-
mēr jābūt formā!

Redzot viņus, man jāpiekrīt atziņai, ka skolas laikā ie-
gūtie draugi ir uz mūžu! Cik labi, ka vēl pēc 60 gadiem ir
klases vecākā vai klasesbiedrs Jānis, kuri liek sasparoties
nesot ziņu: “Mums jāsatiekas!”. Tad atliek tikai aut kājas,
piemeklēt štātes un doties…

Tā arī šogad! Šajos 60 gados viņi ir satikušies 40 rei-
žu, bet no 2001. gada katru gadu! Lai spēks, veselība
un dzīvesprieks kopā slīpējot dimantus, kuri ir tikai
Jūsējie!

Aknīstes un Viesītes vēsturnieces
iepazīstina ar unikāliem eksponātiem

Elkšņu pagasta svētkos

Brīvības cīņu simtgades sakarā Aknīstes vidusskolas vēs-
tures skolotāja Mārīte Pērkone izveidojusi plašu vēsturisku
fotogrāfiju ekspozīciju par Augškurzemes partizānu pul-
ka kauju gaitām mūsu pusē. Pēc izstādes Aknīstē nolemts
to parādīt Elkšņos, jo te slēgtajā skolā ir brīvas un piemērotas
telpas šādiem pasākumiem. Te arī dzīvo Laura Bārdule,
kas mācās Aknīstes vidusskolā. Viņa sagatavoja prezen-
tāciju un ar to uzstājās Elkšņu pagasta svētkos. 

Otru ekspozīciju sagatavojusi Viesītes vidusskolas vēs-
tures skolotāja Līvija Levinska. Tā ir par kādu unikālu ek-
sponātu, kas piederējis Rihteru dzimtas sievietēm no se-
najām Saukas muižas Kristūžu mājām (tagad Elkšņu pa-
gastā) - Emīlijas Rihteres (1881 - ...) pašrocīgi veidotu rok-
darbu paraugu albumu. Tos viņa darinājusi rokdarbu kur-
sos, kas apkārtnes lauku sievietēm organizēti Elkšņu sko-
lā 1934.g. Paraudziņi piestiprināti pie izmantotu skolas bur-
tnīcu vāciņiem, kuru uzraksti liecina, ka tās savulaik pie-
derējušas Emīlijas krustmātei Jūlijai Rihterei. Laika gai-
tā jau piemirsts fakts, ka Emīlijas māsa Berta Rihtere (1883-
1949) ir pirmā latviešu sieviete, kas cariskās Krievijas lai-
kā ieguvusi augstāko lauksaimniecisko izglītību. Kā izglītotai
agronomei viņai tika uzticēts nepateicīgais un smagais, bet
cēlais darbs pēc brīvības cīņām - agrārās reformas jeb mui-
žu zemju sadalīšanas bezzemniekievm organizēšana. Viņa
strādāja Ventspils un Jēkabpils apriņķos.

Unikālo rokdarbu albumu atradusi un no iznīcības pa-
glābusi bijusī Elkšņu skolas darbiniece Dzintra Kucenčeire,
kas arī kādu laiku dzīvojusi Kristūžos. Tagad rokdarbu pa-

raugi Līvijas Levinskas digitāli apstrādāti pārtapuši sa-
istošā prezentācijā. Bet pirms tās Dzintru Kucenčeiri ar
pateicības vārdiem un klusuma brīdi pieminēja viņas ap-
rūpētie un audzinātie bijušie skolēni un daudzi jo daudzi
Elkšņu un Saukas iedzīvotāji, Dzintru aizvadot uz mūžī-
bas mājām Kristūžu kapsētā. Tā vēlreiz atgādinot, ka bez
vecmāmiņām jau brīvības nebūtu.

Rudīte Urbacāne.
Līvijas Levinskas foto.
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Bija reiz kādreiz...
Kādā saimniecībā no smagā darba saslimis vīrs. Lai veik-

tu zemes darbus saimniece no tuvējās apkārtnes nolīgusi
izpalīgu. Agrā 25. marta rītā apsardzes pavadībā devusies
tālajā golgāta ceļā uz Sibīriju pie baltajiem lāčiem. Cilvēki
runājuši, ka tieši izpalīgs izkārtojis šo braucienu, jo saimniece
bijusi bagāta, bet valdība vēl piemaksājusi 50 jūdasa rub-
ļus par “labu darbu”. Tiklīdz saimniece bijusi projām, iz-
palīgs visu iedzīvi pārvācis uz savām mājām. Vēlāk saim -
niece atsūtījusi vēstuli ar lūgumu uz Sibīriju aizsūtīt šuj-
mašīnu un iespējami vairāk diegu, jo dzīves apstākļi bijuši
ļoti smagi un pati pratusi šūt. Lūgums palicis neizpildīts
un saimniece Latviju savā mūžā vairāk neieraudzīja. Pēc
gadiem , kādā no iedzeršanām izcēlies kautiņš un izpalī-
gu nosituši. Izveda jau čaklākos cilvēkus no daudzām sē-
tām un tie cilvēki, kuri pievāca izvesto iedzīvi no aizves-
to ciešanām bagāti nepalika, bet paši, kā nelaikā uznākusi
uz zemes salna, rīta vējā, pazuda pa skuju taku. Neveicās
arī jaunajai paaudzei. Pirmā mīlestība, kura katram dzī-
vē ir visskaistākā, tik izmainīta pret pudeli un izslīdēja no
rokām.

Zemes privatizācija parādīja, ka cilvēka alkatībai jau nav
robežu. Pa dienu tika nospraustas galvenās vadlīnijas, bet
naktī tika precizētas un pārbīdītas atkarība no grādu stip-
ruma. No rīta nejauši paskatoties kādā  plānā uz jautājumu
vai mērniekkungs nelīdzinās kādam radījumam uz četrām
kājām. Atbilde bija, ka tik traki jau neesot. Cilvēks vien-
kārši neapzinājās, kādu putru gan šeit, gan Rīgā ir savā-
rījis, kura būs strebjama vēl gadiem.

Visu to vēl sarežģīja atlidojusī “vabole” ar zvaigzni uz
sāniem, kura gribēja iemērīt zemi ar citiem paņēmieniem.
Laimīgā kārtā 14CRBP Aknīstes iecirknī izgāzās plāno-
tais pasākums un mērītāji pazuda pagrīdē. Saticīgākie cil-
vēki dzīvo Dunavā, kareivīgākie, kuri vienmēr dzīvo pēc
principa, bet man tā pavairāk- Sēlpilī. Aknīstei tikai ne-
daudz atpaliekot. Ja cilvēks runā vienu, bet dara kaut ko
citu, tad tādam cilvēkam nav vērtības. Saeima veselu pēc-
pusdienu apspriežot reformu dzenāja Viesītes un
Aknīstes novadu vārdus un secināja, ka tā ir Dievu pa-
mesta zeme, kaut gan Aknīstē ir veselas trīs baznīcas, no
kurām divas darbojas, bet vienu tuvākā laikā pārdos. Viss
liecina, ka Aknīste tuvākā laikā paliks par pontona ba-
lastu citiem uz ilgiem gadiem, aizmirstot par Aknīstes kād-
reizējo pilsētu ar asfaltētu apvedceļu, pabeigtu Dzirnavu
ielu, jauno tirgus laukumu kaut ar vienu lietussargu un
ķeblīti pārdevējām, apsargātu auto stāvvietu, automaz-
gātavu, elektroauto uzpildes staciju, veļas mazgātavu(var
jau mazgāt arī pa jūrnieku modei, iesienot aukliņā strau-
mē, vienīgi laikus jāizvelk, lai nesalien par daudz).Skolas
ielas galā modernu trotuāru uzbūvēja, bet klubu neuzcēla,
jo nevarēja vienoties, kādas būs ārdurvis un kādu fraku
šveicaram šūt. Liekas, ka vēl ļoti tāls ceļš ir ejams, lai sap -
rastu, ka arī līdzcilvēki ir tādi paši un princips- “bet man
tā pavairāk”, pie nekā laba nenovedīs. Lai arī kādu pēr-
li uzslietu, dzīves vējš šūpos tās pamatus.

Ar patiesu cieņu - Jānis.

J. Salenieks. 
Vecais parks. ( Veltījums 1. nodaļas medmāsai

Jolantai Mališevskai)

Vecā Gārsene dārgā,
Virs galvas debestiņš zils.
Ieejam “Lutauša”parkā
Kur šaliks uz iesmiņa svils.

Skan tava dziesma tālumā,
Tā visus uzjundī.
Tava balss ir skaļrunī
Kā zelta lapas rudenī.

Tu Atlantijas meita,
Tavu vārdu dzirnas maļ.
No saullēkta līdz rietam
Tās manī sapņus kaļ.

J. Salenieks.
(veltījums  5. nodaļas medmāsai Irai Tihomirovai)

Visi grib lielāki tiekties,
Pēc zālītēm liekties.
Atnāks māsiņa Ira,
Noliks visus pie miera.

Kad citam asariņas bira,
Tās noslaucīja Ira.
Ejiet tagad dusēt-
Sāp? Tad nevajag klusēt!

Vēji pa gaiteni staigā
Un slimnieki klaigā.
Neesat taču jūs taigā.
Rimstat! Skatāties vaigā!
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Mēs klusi paliekam šai
krastā.
Vēji šalkos un mierinās
mūs, 
Bet tava vieta, kas bija šai
dzīvē, 
Vienmēr mūsu atmiņās būs.

(Sk. Kaldupe)

Esam kopā ar 
Janīnu Krasovsku, 

pavadot māsu 
mūžības ceļos...

Aknīstes vidusskolas kolektīvs.

Par vienu cilvēku tuvāko
Tev tagad mazāk būs.
Sirds zaudēto
Līdz mūža galam neatgūs.

/ J. Osmanis /

Domās esam kopā ar 
Janinu Krasovsku un viņas 
tuviniekiem izvadot māsu

Virginiju mūžības ceļā.

Aknīstes vidusskolas pensionētie
skolotāji.

Mīļa  māmiņ....
Aizgāji  tu  tik pēkšņi
Uz debesu pļavām.
Daudz mīļu vārdu
Mēs pateikt tev  
nepaspējam.......                                            

Izsakām Ivetai Strikai un 
tuviniekiem vissirsnīgāko 
līdzjūtību un esam kopā 
ar Jums lielajās bēdās. 

Aknīstes vidusskolas pensionētie
skolotāji.

Atmiņas un sēras?
Baltas pūkas vējā?
Nē!
Mīlestība –
Tā lai dzīvo vēl pēc manis.”

(J. Sarkanābols.)

Izsakām līdzjūtību
Ivetai Strikai 

un viņas tuviniekiem 
no māmiņas atvadoties.

Kaimiņi Juris un Līga.

Tā gribējās ilgāk te palikt – 
Lazdu gravās un ziedošās
pļavās, 
Starp ozoliem zaļiem un
šalcošiem bērziem…

(M. Jansone)

Kad pēkšņi zaudējuma 
skaudrums iedzeļ dziļi sirdī,
klusa, bet patiesa līdzjūtība

piederīgajiem, pavadot 
Valiju Freimani 
kapu kalniņā.

Bijušie kolēģi. 

Tu katram viena, tikai 
viena,
Tāpēc ir tik grūti, skumjām
birstot,
Uz mūžu zemei tevi atdot,
māt.

(K. Apškrūma)

Skumju brīdi esam kopā 
ar audzinātāju Ivetu Striku,

māmiņu kapu kalniņā 
pavadot.

Aknīstes vidusskolas
4.klases skolēni un vecāki

Tik negaidīti dzīvība
uzskrien debesis
ka apmulstu sāpēs
tik negaidīti
elpa apledo
ka nav atbildes
uz nevienu kāpēc
ir tikai sapes...

Skumju brīdī esam kopā ar
Janinu Krasovsku,

vecāko māsu aizsaulē 
aizvadot.

Vabeļu ģimene.

Mūsu laiks ir tik īss –
Mūžu vēji šalc apkārt un
pāri.
Kas gan zina to brīdi,
Kad atskanēs likteņa balss?

(J. Sirmbārdis)

Patiesa un dziļa līdzjūtība
Valijas Freimanes 

tuviniekiem, pavadot viņu
pēdējā gaitā.

V. Vārslavāne.

Naktī, kad zvaigžņu lietus
līs,
Veries debesīs!
Sameklē mani starp tiem
Mākoņos paslēptiem eņģe-
ļiem!

(M.Freimanis)

Vēlam gaišu Mūžības ceļu
Valijai Freimanei un sirdīs

esam kopā ar viņas
tuviniekiem.

Kaimiņi Smilšu un Upes ielā.

Tā ir māte – tik skaidra kā
diena, 
Mīlas gaismā pār mūžiem
kas kvēl. 
Tā ir māte, kas katram ir
viena, 
Kuru zaudējot īsti kļūst žēl.

(A. Balodis)

Skumju brīdī  visdziļākā 
līdzjūtība klasesbiedrenei

Ivetai ar ģimeni, 
māmuļu pavadot pēdējā gaitā.

Pārsla.

Dārgā, labā, nesavtīgā sirds,
Visus mūs Tavs mīļums kādreiz skāris!
Nāve nevar mūs no Tevis šķirt-
Staro mīlestība mūža dārzam pāri.

(K. Apškrūma)

Pieminēsim Aknīstes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos Mūžībā
aizgājušos:

Balule Diāna         21.01.1976    30.07.2020
Bērziņš Āris         24.04.1965    16.07.2020
Griža Maija         01.05.1947    13.07.2020
Korsiete Ruta         31.03.1933    12.07.2020
Rācene Ārija         16.12.1929    16.07.2020
Sidorenkova Lidija     16.10.1956    07.07.2020

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa.
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