
Aknīstes novada
vēstis

Nr. 10/11                                                        2020. gada OKTOBRIS/NOVEMBRIS

novada
vēstis

Aknīstes novada domes sēdes 28.10.2020. lēmumi
Ø Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības budže-

ta 2020.gada janvāra – septembra ieņēmumus – EUR
2618091.15 un izdevumus – EUR 2205287.44.
Ø Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos no-

teikumus Nr.9/2020 „Grozījumi Aknīstes novada domes
27.01.2020. saistošajos noteikumos Nr.2/2020 „Aknīstes no-
vada pašvaldības budžeta plāns 2020.gadam””.
Ø Piešķirt līdzekļus EUR 850.00 apmērā lielgabarī-

ta atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma nodroši-
nāšanai no dabas resursu nodokļa līdzekļiem.
Ø Atsavināt nekustamo īpašumu - trīsistabu dzīvok-

li “Spīdolas”- 1, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56259006603,  ar kopējo platību 55,4 m2, kā arī pie dzī-
vokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 554/2038 domāja-
mās daļas no daudzdzīvokļu ēkas, kadastra apzīmējums
56250010151001 un zemes, kadastra apzīmējums

56250010151.Noteikt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma
nosacītā cena  ir EUR 480.00 (četri simti astoņdesmit euro
00 centi). Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pār-
došana izsolē ar augšupejošu soli. Apstiprināt Aknīstes no-
vada domes izsoles noteikumus Nr.22/2020 „Par Aknīstes
novada pašvaldības nekustamā īpašuma -  trīsistabu dzī-
vokļa “Spīdolas”-1, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, at-
savināšanu”.
Ø Atsavināt nekustamo īpašumu - divistabu dzīvokli

“Navicki”-5, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr. 56259000004, ar kopējo platību 40,8m2, kā arī pie dzī-
vokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 408/3501 domājamās
daļas no dzīvojamās ēkas, kadastra apzīmējums
56250040294001, un zemes, kadastra apzīmējums
56250040294. Noteikt, ka atsavināmā nekustamā īpašu-
ma nosacītā cena  ir EUR 300.00 (trīs simti euro 00 cen-
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ti). Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pārdoša-
na izsolē ar augšupejošu soli. Apstiprināt Aknīstes nova-
da domes izsoles noteikumus Nr.23/2020 „Par Aknīstes no-
vada pašvaldības īpašuma - divistabu dzīvokļa “Navicki”-
5, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā atsavināšanu”.
Ø Atsavināt nekustamo īpašumu - divistabu dzīvokli

“Navicki”- 6, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56259000006, ar kopējo platību 46,2 m2, kā arī pie dzī-
vokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 462/3501 domājamās
daļas no dzīvojamās ēkas, kadastra apzīmējums
56250040294001, un zemes, kadastra apzīmējums
56250040294. Noteikt, ka atsavināmā nekustamā īpašu-
ma nosacītā cena  ir EUR 340.00 (trīs simti četrdesmit euro
00 centi). Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pār-
došana izsolē ar augšupejošu soli. Apstiprināt Aknīstes no-
vada domes izsoles noteikumus Nr.24/2020 „Par Aknīstes
novada pašvaldības īpašuma - divistabu dzīvokļa
“Navicki”-6, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, atsavi-
nāšanu.”
Ø Atsavināt nekustamo īpašumu - zemes gabalu Skolas

iela 32A, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra
Nr.56050010509, kopējā platība 0,2417 ha. Noteikt, ka
atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena  ir EUR
3871.00 (trīs tūkstoši astoņi simti septiņdesmit viens euro
00 centi). Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pār-
došana izsolē ar augšupejošu soli. Apstiprināt Aknīstes
novada domes izsoles noteikumus Nr.25/2020 „Par
Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma - ze-
mes gabala Skolas iela 32A, Aknīstē, Aknīstes novadā,
atsavināšanu”.
Ø Atļaut 1 personai atsavināt Aknīstes novada pa-

švaldībai piederošu nekustamo īpašumu – zemi “Graudu
kodinātava”, Asares pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56440050250, kadastra apzīmējums 56440050250, ar
kopējo platību 7000 m2. Uz pašvaldības zemes atrodas per-
sonai piederošas ēkas. Atsavināmā nekustamā īpašuma no-
sacītā cena ir EUR 3201.00 (trīs tūkstoši divi simti viens
euro 00 centi). Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids
ir pārdošana par brīvu cenu.
Ø Atļaut 1 personai atsavināt Aknīstes novada pa-

švaldībai piederošu nekustamo īpašumu – divistabu dzī-
vokli Radžupes ielā 5-7, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra
Nr.56059000049, ar kopējo platību 53,2 m2, kā arī pie dzī-
vokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 495/12917 domāja-
mās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kadastra apzīmējums
56050010584001 un zemes, kadastra apzīmējums
56050010584. Atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā
cena ir EUR 3733.00 (trīs tūkstoši septiņi simti trīsdes-
mit trīs euro 00 centi). Nekustamā īpašuma atsavināšanas
veids ir pārdošana par brīvu cenu.
Ø Atļaut 1 personai atsavināt Aknīstes novada pa-

švaldībai piederošu nekustamo īpašumu – 1/2 domājamo
daļu no nekustamā īpašuma - zemes Skolas ielā 32, Aknīste,
Aknīstes novads, kadastra Nr.56050010543, ar kopējo pla-
tību 0,1620 ha. Uz atsavināmās zemes atrodas  personai
piederošas ēkas. Atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā
cena ir EUR 1285.00 (viens tūkstotis divi simti astoņdesmit
pieci euro 00 centi). Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids
ir pārdošana par brīvu cenu.
Ø Noteikt īres maksu pašvaldībai piederošajās daudz-

dzīvokļu dzīvojamajās mājās “Kraujas 1” un “Kraujas 2”,
“Kraujas 3”, “Kraujas 4”, Kraujas, Gārsenes pagastā,
Aknīstes novadā, – 0,14 euro/m2, izņemot “Kraujas 1”-
dz.Nr.5.
Ø Noteikt īres maksu pašvaldībai piederošajās daudz-

dzīvokļu dzīvojamajās mājās “Gāršas”, “Lejasgāršas”,
Gārsenē, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, – 0,25
euro/m2, no kuriem 0,14 euro/m2 ir apsaimniekošanas mak-
sa, izņemot “Lejasgāršas” – dz.Nr.8. 
Ø Noteikt īres maksu pašvaldībai piederošajā daudz-

dzīvokļu dzīvojamajā mājā “Arāji”, Gārsenē, Gārsenes pa-
gastā, Aknīstes novadā, – 0,28 euro/m2, no kuriem 0,14
euro/m2 ir apsaimniekošanas maksa. 
Ø Uzsākt Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stra-

tēģijas 2021.–2035.gadam izstrādi. Piedalīties Jēkabpils no-
vada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2035.gadam
izstrādes vadības grupā sekojošā sastāvā:

m Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs;
m Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks;
m Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektors;
m Aknīstes novada domes priekšsēdētāja;
m Krustpils novada domes priekšsēdētājs;
m Salas novada domes priekšsēdētājs;
m Viesītes novada domes priekšsēdētājs;
m Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs
Ø Uzsākt Jēkabpils novada attīstības programmas

2021.–2027.gadam izstrādi. Piedalīties Jēkabpils novada
attīstības programmas 2021.–2027.gadam izstrādes vadī-
bas grupu sekojošā sastāvā:

m Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs;
m Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks;
m Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektors;
m Aknīstes novada domes priekšsēdētāja;
m Krustpils novada domes priekšsēdētājs;
m Salas novada domes priekšsēdētājs;
m Viesītes novada domes priekšsēdētājs;
m Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs
Ø Pagarināt Aknīstes novada attīstības programmas

2014.-2020.gadam darbības laiku līdz jaunas attīstības prog -
rammas spēkā stāšanās laikam.
Ø Pagarināt uz 3 gadiem ar IK “Smiltainīte”,

reģ.Nr.45402020214, 2017.gada 30.oktobrī noslēgto ne-
dzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.3.-8/23  par nedzīvoja-
mo telpu Nr.3, Nr.4 un Nr.5, ar kopējo platību 61,4 m2, kas
atrodas Skolas ielā 15A, Aknīstē, Aknīstes novadā, nomu
līdz 31.10.2023.
Ø Atļaut izvietot norādi - izkārtni pie ēkas sienas Skolas

ielā 15A, Aknīstē, Aknīstes novadā, par IK “Smiltainīte”
atrašanās vietu.
Ø Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pretko-

rupcijas plānu un iekšējās kontroles sistēmas pamatpra-
sības korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai 2020.-
2021.gadam.
Ø Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības interešu

izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales
kārtību.
Ø Pagarināt ar 1 personai noslēgto zemes nomas lī-

gumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
56620030348, “Dobes”, Gārsenes pagastā, Aknīstes nova-
dā, 0,07 ha platībā iznomāšanu uz 6 gadiem - līdz 2026.gada
31.decembrim.
Ø Pagarināt ar 1 personai noslēgto zemes nomas lī-

gumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
56620030348 “Dobes”, Gārsenes pagastā, Aknīstes nova-
dā, 0,06 ha platībā iznomāšanu uz 6 gadiem -  līdz 2026.gada
31.decembrim.
Ø Pagarināt ar 1 personai noslēgto zemes nomas lī-

gumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
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56620030182 “Sporta laukums”, Gārsenes pagastā,
Aknīstes novadā, 0,04 ha platībā iznomāšanu uz 6 gadiem
-  līdz 2026.gada 31.decembrim.
Ø Pagarināt ar 1 personai noslēgto zemes nomas lī-

gumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
56620030182 “Sporta laukums”, Gārsenes pagastā,
Aknīstes novadā, 0,03 ha platībā iznomāšanu uz 6 gadiem
-  līdz 2026.gada 31.decembrim.
Ø Pagarināt ar 1 personai noslēgto zemes nomas lī-

gumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
56620030182 “Sporta laukums”, Gārsenes pagastā,
Aknīstes novadā, 0,01 ha platībā iznomāšanu uz 6 gadiem
-  līdz 2026.gada 31.decembrim.
Ø Pagarināt ar 1 personu noslēgto Lauku apvidus ze-

mes nomas līgumu par zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 56620030347 „Pagasta zeme” 0,5 ha platībā un ze-
mes vienības ar kadastra apzīmējumu 56620030087 „Pagasta
zeme” Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, 3.0 ha platībā
iznomāšanu uz 6 gadiem, zemes lietošanas mērķis – lauk-
saimniecība (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbī-
ba ir lauksaimniecība, kods 0101).
Ø Noslēgt ar 1 personu zemes nomas līgumu par ze-

mes vienības ar kadastra apzīmējumu 56050010043,
Aknīstes pilsētā, 0.9600 ha platībā uz 6 gadiem, līdz
2026.gada 31.decembrim. Zemes lietošanas mērķis 0601
– individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme.
Ø Nodot atsavināšanai Aknīstes novada pašvaldībai

piekrītošo zemes īpašumu „Akoti”, Aknīstes pagastā, ka-
dastra Nr.56250010069, kas sastāv no vienas zemes vie-
nības ar kadastra apzīmējumu 56250010069 - 0.9 ha pla-
tībā. 
Ø Nodot atsavināšanai Aknīstes novada pašvaldībai

piekrītošo zemes īpašumu „Mārsili”, Aknīstes pagastā, ka-
dastra Nr.56250010022, kas sastāv no trīs zemes vienībām,
kadastra apzīmējums 56250010070 - 0.5438 ha, kadastra
apzīmējums 56250010111 - 0.3 ha, kadastra apzīmējums
56250010112 - 3.3 ha platībā.
Ø Nodot atsavināšanai zemes vienību “Liepkalni”, ka-

dastra apzīmējums 56250010074 - 2.0 ha, Aknīstes pagastā,
Aknīstes novadā, kas piekrīt Aknīstes novada pašvaldībai.
Ø Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Skudras”, ka-

dastra numurs 56620020110, atdalot zemes vienību ar ka-
dastra apzīmējumu 56620020111 7.6 ha platībā.
Ø Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekusta-

mā īpašuma, kadastra numurs 56620010045, ”Caunes”,
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanai.
Ø Aknīstes novada pašvaldībai piekrītošajam nekus-

tamajam īpašumam ar kadastra Nr.56250080051, kas sa-
stāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
56250080051 - 2.55 ha  platībā, piešķirt  jaunu nosauku-
mu “Ganiņi”, Aknīstes pagasts,  Aknīstes novads. Noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 0101 - zeme, uz ku-
ras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
Ø Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam

īpašumam “Dzintariņi”, Aknīstes pagasts, Aknīstes nov.
(z.v. kadastra apzīmējums 56250030019).
Ø Piešķirt 1 personai dzīvokli “Rīti”- 10, Ancenē, Asares

pagastā, Aknīstes novadā, slēdzot dzīvojamās telpas īres
līgumu uz laiku līdz 31.01.2021.
Ø Piešķirt 1 personai dzīvokli “Spodras” – 4, Ancenē,

Asares pagastā, Aknīstes novadā, slēdzot dzīvojamās tel-
pas īres līgumu uz laiku līdz 31.01.2021.
Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku

līdz 31.10.2021., kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokli
Augšzemes ielā 4 – 5, Aknīstē, Aknīstes novadā.
Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku

līdz 31.12.2020., kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokli
“Spodras” – 13, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā.
Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku

līdz 31.01.2021., kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokli
“Gāršas” – 2, Gārsenē, Gārsenes pagastā, Aknīstes nova-
dā.
Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku

līdz 31.10.2021., kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokli
“Kraujas 1” – 3, Kraujas, Gārsenes pagastā, Aknīstes no-
vadā.
Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku

līdz 31.10.2021., kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokli
“Gāršas” – 8, Gārsenē, Gārsenes pagastā, Aknīstes nova-
dā.
Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku

līdz 31.10.2021., kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokli
“Kraujas 3” – 16, Kraujas, Gārsenes pagastā, Aknīstes no-
vadā.
Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku

līdz 31.10.2021., kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokli
“Kraujas 1” – 11, Kraujas, Gārsenes pagastā, Aknīstes no-
vadā.
Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku

līdz 31.10.2021., kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokli
“Kraujas 1” – 8, Kraujas, Gārsenē, Gārsenes pagastā,
Aknīstes novadā.
Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku

līdz 31.01.2021., kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokli
“Lejasgāršas” – 6, Gārsenē, Gārsenes pagastā, Aknīstes no-
vadā.
Ø Apstiprināt kandidātus apbalvošanai ar Aknīstes

novada pašvaldības Atzinības rakstu Latvijas Republikas
proklamēšanas dienā 18.novembrī:

m Iedzīvotāju grupas izvirzīto strādnieku Modri
Grāveli;

m Sociālā dienesta vadītājas L.Deksnes izvirzīto
Ričarda un Santas Šmitu ģimeni;

m Aknīstes vidusskolas izvirzīto skolotāju Mārīti
Pērkoni, tehnisko darbinieci Ināru Zigu Tubeli;

m Interešu kopas “Aknīstes Adatiņas” un Veselības
grupas izvirzīto Olgu Voitišķi;

m Kultūras darba vadītājas K.Kalnietes un Aknīstes
kultūras darba organizatores A.Krievānes izvirzīto
vidējās paaudzes deju kolektīva “Ieleja” vadītāju Aivaru
Ieleju;

m Domes priekšsēdētājas V.Dzenes izvirzīto Evitu
Vaiņiuti;

m Pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” izvirzīto Aigu
Berkmani un Kristīni Vuškāni;

m LVSADA Aknīstes psihoneiroloģiskās slimnīcas
arodkomitejas izvirzītos Ļubovu Prandi, Ojāru Prandi,
Regīnu Goldbergu, Ludmilu Terentjevu, Mariju
Aizkārkli;

m Iedzīvotāju grupas izvirzīto farmaceiti Ligitu
Girgždi.

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

sadaļā Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu lēmumi
Kancelejas vad.I.Buiķe
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Aknīstes novada domes 
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 22/2020

„Par Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma -
trīsistabu dzīvokļa “Spīdolas”-1, Aknīstes pagastā,

Aknīstes novadā, atsavināšanu”

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

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

šu soli.
2. Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība,

Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads.
3. Izsoles laiks: 2020.gada 8.decembrī plkst. 14:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības

mantas atsavināšanas komisija.
5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošais trī-

sistabu dzīvoklis: “Spīdolas”-1, Aknīstes pagastā, Aknīstes
novadā, kadastra Nr.56259006603, ar kopējo platību 55,4
m2, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma
554/2038 domājamās daļas no daudzdzīvokļu ēkas, kadastra
apzīmējums 56250010151001 un zemes, kadastra apzī-
mējums 56250010151.

6. Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir
EUR 480.00 (četri simti astoņdesmit euro 00 centi).

7. Nekustamā īpašuma objekta izsoli sāk ar nekus-
tamā īpašuma Spīdolas 1, Aknīstes pagasts, Aknīstes no-
vadā izsoles objekta noteikto nosacīto cenu.

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

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

10. Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmē-
rā.

11. Izsoles dalībniekiem jāreģistrējas Aknīstes nova-
da 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 nekustamā īpašuma objekta nosacītās cenas
un reģistrācijas nodevu EUR 14.23 (četrpadsmit euro 23
centi). Drošības nauda un reģistrācijas nodeva uzskatāma
par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iz-
soles noteikumos norādītajā bankas kontā.

12. Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies
viens pretendents, nekustamais īpašums tiks pārdots vie-
nīgajam pretendentam, ja viņš pārsolīs izsoles objekta no-
sacīto 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 nau-
da) tiek uzskatīta par nekustamā īpašuma pirkuma mak-
su. 

15. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta ne-
kustamā īpašuma pirkuma maksā.

16. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas pieda-
līties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada pašvaldībā līdz
2020.gada 4.decembrim 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, nekustamā īpašuma pirkšanai jāiesniedz

Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi dokumenti: 
17.1. Fiziskām personām: 
 Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums

par vēlēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu
saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

 jāuzrāda pase; 
 dokuments par drošības naudas iemaksu; 
 dokuments par reģistrācijas maksas samaksu. 
17.2. Juridiskām personām: 
 Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums

par vēlēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu
saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

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

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

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

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

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

19. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalīb-
niekam atpakaļ netiek atdoti. 

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

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

reģistrācijas termiņš;
 nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie

dokumenti; 
 rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpa-

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

mu eksemplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms
izsoles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles no-
teikumiem. 

23. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģis-
trācijas numuru.

24. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekusta-
mo īpašumu. Uzziņas pa tālr. 28685224. 

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

26. Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles
sekretāram (protokolistam) reģistrācijas apliecību, uz ku-
ras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka reģistrāci-
jas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ie-
rakstītajam kārtas numuram.

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

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

29. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalīb-
niekus apstiprināt gatavību piedalīties izsolē. Izsoles da-
lībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti
ar numuru. Katrs šāds solījums ir dalībnieka apliecinājums,
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ka viņš palielina izsolāmā objekta cenu par noteikto cenas
pieauguma apmēru EUR 50.00. Ja neviens no dalībniekiem
pēdējo augstāko cenu nepārsola, izsoles vadītājs trīs rei-
zes atkārto pēdējo nosolīto augstāko cenu un fiksē to ar āmu-
ra piesitienu.

30. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitie-
na objekts ir pārdots personai, kas nosolījusi pēdējo aug-
stāko cenu. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši vie-
nu un to pašu cenu, priekšroka pirkt objektu ir dalībnie-
kam, kurš pirmais no viņiem saņēmis izsoles dalībnieka
reģistrācijas apliecību. 

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

 juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas
numurs un nosolītā cena;

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

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

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

34. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekus-
tamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu iz-
soles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. 

35. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas da-
lībnieks, kurš nosolījis nekustamā īpašuma objektu, saņem
rēķinu samaksas veikšanai. 

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

37. 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 nekustamā īpašuma objektu. Reģistrācijas node-
va un drošības nauda attiecīgajam dalībniekam netiek at-
maksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu
piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolī-
to cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko
cenu. 

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

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

40. 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. 

41. Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izso-
les apstiprina Mantas atsavināšanas        komisija. 

42. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome
nākamajā domes sēdē pēc tam, kad saņemts bankas do-
kuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto ne-
kustamo īpašumu. 

43. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu,
pēc iemaksas veikšanas atsakās parakstīt pirkuma līgu-
mu, kurš sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta izsoles no-
teikumiem, viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu.
Reģistrācijas nodeva un drošības nauda šādam dalībnie-
kam netiek atmaksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var
nerīkot, ja savu piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai
par savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis
nākamo augstāko cenu.

44. Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods,
atkāpšanās no līguma u.tml.) par tā nepildīšanu.
Pirkuma līgums nekustamā objekta nosolītājam jāparak-
sta 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstipri-
nāšanas.

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

46. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles
noteikumiem un saņemt sīkāku informāciju par atsavināmo
nekustamo īpašumu Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas
ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2020.gada 2.novem-
bra līdz 2020.gada 4.decembrim 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. 

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

Mantas atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja:
/A.Aldiņa/

Aknīstes novada domes 
IZSOLES NOTEIKUMI Nr.23/2020

„Par Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma -
divistabu dzīvokļa “Navicki”-5, Aknīstes pagastā,

Aknīstes novadā, atsavināšanu”

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

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

šu soli.
2. Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība,

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

mantas atsavināšanas komisija.
5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošais di-

vistabu dzīvoklis:  “Navicki”-5, Aknīstes pagastā, Aknīstes
novadā, kadastra Nr.56259000004, ar kopējo platību 40,8
m2, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma
408/3501 domājamās daļas no dzīvojamās ēkas, kadastra
apzīmējums 56250040294001  un zemes, kadastra apzī-
mējums 56250040294. 

6. Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir
EUR 300.00 (trīs simti euro 00 centi).

7. Nekustamā īpašuma objekta izsoli sāk ar nekus-
tamā īpašuma Navicki - 5, Aknīstes pagastā, Aknīstes no-
vadā izsoles objekta noteikto nosacīto cenu.

8. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles ap-
skatīt izsoles objektu dabā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz
17.00, piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš sazinoties ar
kontaktpersonu pa tālruni 28685224.
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9. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR
50.00 (Piecdesmit euro 00 centi).

10. Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmē-
rā.

11. Izsoles dalībniekiem jāreģistrējas Aknīstes nova-
da 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 nekustamā īpašuma objekta nosacītās cenas
un reģistrācijas nodevu EUR 14.23 (četrpadsmit euro 23
centi). Drošības nauda un reģistrācijas nodeva uzskatāma
par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iz-
soles noteikumos norādītajā bankas kontā.

12. Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies
viens pretendents, nekustamais īpašums tiks pārdots vie-
nīgajam pretendentam, ja viņš pārsolīs izsoles objekta no-
sacīto 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 nekustamā īpašuma pirkuma maksu.

15. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta ne-
kustamā īpašuma pirkuma maksā. 

16. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas pieda-
līties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada pašvaldībā līdz
2020.gada 4.decembrim 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, nekustamā īpašuma pirkšanai jāiesniedz
Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi dokumenti: 

17.1. Fiziskām personām: 
 Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums

par vēlēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu
saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

 jāuzrāda pase; 
 dokuments par drošības naudas iemaksu; 
 dokuments par reģistrācijas maksas samaksu. 
17.2. Juridiskām personām: 
 Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums

par vēlēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu
saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

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

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

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

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

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

19. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalīb-
niekam atpakaļ netiek atdoti. 

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

21. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

 nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku
reģistrācijas termiņš; 

 nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie
dokumenti; 

 rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpa-
šuma atsavināšanas izsoles noteikumiem.

22. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteiku-
mu eksemplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms
izsoles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles no-
teikumiem. 

23. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģis-
trācijas numuru.

24. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekusta-
mo īpašumu. Uzziņas pa tālr. 28685224. 

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

26. Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles
sekretāram (protokolistam) reģistrācijas apliecību, uz ku-
ras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka reģistrāci-
jas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ie-
rakstītajam kārtas numuram. 

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

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

29. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalīb-
niekus apstiprināt gatavību piedalīties izsolē. 

30. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu re-
ģistrācijas kartīti ar numuru. Katrs šāds solījums ir da-
lībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā objek-
ta cenu par noteikto cenas pieauguma apmēru EUR 50.00.
Ja neviens no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepār-
sola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto aug-
stāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. 

31. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitie-
na objekts ir pārdots personai, kas nosolījusi pēdējo aug-
stāko cenu. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši vie-
nu un to pašu cenu, priekšroka pirkt objektu ir dalībnie-
kam, kurš pirmais no viņiem saņēmis izsoles dalībnieka
reģistrācijas apliecību. 

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

 juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas
numurs un nosolītā cena;

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

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

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

35. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekus-
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tamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu iz-
soles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. 

36. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas da-
lībnieks, kurš nosolījis nekustamā īpašuma objektu, saņem
rēķinu samaksas 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 nekustamā īpašuma objektu. Reģistrācijas node-
va un drošības nauda attiecīgajam dalībniekam netiek at-
maksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu
piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolī-
to cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko
cenu. 

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

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

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

42. Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izso-
les apstiprina Mantas atsavināšanas        komisija. 

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

44. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu,
pēc iemaksas veikšanas atsakās parakstīt pirkuma līgu-
mu, kurš sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta izsoles no-
teikumiem, viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu.
Reģistrācijas nodeva un drošības nauda šādam dalībnie-
kam netiek atmaksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var
nerīkot, ja savu piekrišanu nekustamā 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. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pie-
ņem Aknīstes novada pašvaldības Mantas atsavināšanas
komisija. Sūdzības par Mantas atsavināšanas komisijas dar-
bību iesniedzamas Aknīstes novada domē 3 darba dienu
laikā no izsoles dienas Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes no-
vadā, LV-5208. 

47. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles
noteikumiem un saņemt sīkāku informāciju par atsavināmo
nekustamo īpašumu Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas
ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2020.gada 2.novem-
bra līdz 2020.gada 4.decembrim 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. 

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

Mantas atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja:
/A.Aldiņa/

Aknīstes novada domes 
IZSOLES NOTEIKUMI Nr.24/2020

„Par Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma -
divistabu dzīvokļa “Navicki”-6, Aknīstes pagastā,

Aknīstes novadā, atsavināšanu”

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

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

šu soli.
2. Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība,

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

mantas atsavināšanas komisija.
5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošais di-

vistabu dzīvoklis: divistabu dzīvokļa “Navicki”-6,
Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56259000006, ar kopējo platību 46,2 m2, kā arī pie
dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 462/3501 do-
mājamās daļas no dzīvojamās ēkas un zemes, kadastra
apzīmējums 56250040294.  

6. Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir
EUR 340.00 (trīs simti četrdesmit euro 00 centi).

7. Nekustamā īpašuma objekta izsoli sāk ar nekus-
tamā īpašuma “Navicki”-6, Aknīstes pagastā, Aknīstes no-
vadā, kadastra Nr.56259000006, izsoles objekta noteikto
nosacīto cenu.

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

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

10. Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmē-
rā.

11. Izsoles dalībniekiem jāreģistrējas Aknīstes nova-
da 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 nekustamā īpašuma objekta nosacītās cenas
un reģistrācijas nodevu EUR 14.23 (četrpadsmit euro 23
centi). Drošības nauda un reģistrācijas nodeva uzskatāma
par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iz-
soles noteikumos norādītajā bankas kontā.

12. Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies
viens pretendents, nekustamais īpašums tiks pārdots vie-
nīgajam pretendentam, ja viņš pārsolīs izsoles objekta no-
sacīto 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 nau-
da) tiek uzskatīta par nekustamā īpašuma pirkuma mak-
su. 

15. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta ne-
kustamā īpašuma pirkuma maksā. 

16. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas pieda-
līties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada pašvaldībā līdz
2020.gada 4.decembrim 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-
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dalītos izsolē, nekustamā īpašuma pirkšanai jāiesniedz
Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi dokumenti: 

17.1. Fiziskām personām: 
 Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums

par vēlēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu
saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

 jāuzrāda pase; 
 dokuments par drošības naudas iemaksu; 
 dokuments par reģistrācijas maksas samaksu. 
17.2. Juridiskām personām: 
 Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums

par vēlēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu
saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

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

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

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

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

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

19. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalīb-
niekam atpakaļ netiek atdoti. 

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

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

reģistrācijas termiņš; 
 nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie

dokumenti; 
 rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpa-

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

mu eksemplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms
izsoles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles no-
teikumiem. 

23. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģis-
trācijas numuru.

24. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekusta-
mo īpašumu. Uzziņas pa tālr. 28685224. 

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

26. Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles
sekretāram (protokolistam) reģistrācijas apliecību, uz ku-
ras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka reģistrāci-
jas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ie-
rakstītajam kārtas numuram. 

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

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

29. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalīb-
niekus apstiprināt gatavību piedalīties izsolē. 

30. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu re-

ģistrācijas kartīti ar numuru. Katrs šāds solījums ir da-
lībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā objek-
ta cenu par noteikto cenas pieauguma apmēru EUR 50.00.
Ja neviens no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepār-
sola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto aug-
stāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. 

31. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitie-
na objekts ir pārdots personai, kas nosolījusi pēdējo aug-
stāko cenu. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši vie-
nu un to pašu cenu, priekšroka pirkt objektu ir dalībnie-
kam, kurš pirmais no viņiem saņēmis izsoles dalībnieka
reģistrācijas apliecību. 

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

 juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas
numurs un nosolītā cena; 

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

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

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

35. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekus-
tamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu iz-
soles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. 

36. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas da-
lībnieks, kurš nosolījis nekustamā īpašuma objektu, saņem
rēķinu samaksas veikšanai. 

37. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma
slēgšanai. 

38. Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles
nosacīto cenu vai arī izsoles dalībnieks, kas nosolījis 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 nekustamā īpašuma objektu. Reģistrācijas node-
va un drošības nauda attiecīgajam dalībniekam netiek at-
maksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu
piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolī-
to cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko
cenu. 

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

40. Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ie-
radušies uz izsoli, drošības nauda un reģistrācijas node-
va netiek atmaksāta. 

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

42. Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izso-
les apstiprina Mantas atsavināšanas        komisija. 

43. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome
nākamajā domes sēdē pēc tam, kad saņemts bankas do-
kuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto ne-
kustamo īpašumu.
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44. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu,
pēc iemaksas veikšanas atsakās parakstīt pirkuma līgu-
mu, kurš sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta izsoles no-
teikumiem, viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu.
Reģistrācijas nodeva un drošības nauda šādam dalībnie-
kam netiek atmaksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var
nerīkot, ja savu piekrišanu nekustamā 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. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pie-
ņem Aknīstes novada pašvaldības Mantas atsavināšanas
komisija. Sūdzības par Mantas atsavināšanas komisijas dar-
bību iesniedzamas Aknīstes novada domē 3 darba dienu
laikā no izsoles dienas Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes no-
vadā, LV-5208. 

47. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles
noteikumiem un saņemt sīkāku informāciju par atsavināmo
nekustamo īpašumu Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas
ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2020.gada 2.novem-
bra līdz 2020.gada 4.decembrim 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. 

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

Mantas atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja:
/A.Aldiņa/

Aknīstes novada domes 
IZSOLES NOTEIKUMI Nr.25/2020

„Par Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma -
zemes gabala Skolas iela 32 A, Aknīstē, Aknīstes novadā,

atsavināšanu”

1. Izsoles organizētājs: Aknīstes novada pašvaldī-
ba, 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.decembrī plkst. 10:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības

mantas atsavināšanas komisija.
5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošais ze-

mes gabals: Skolas iela 32A, Aknīstē, Aknīstes novadā, ka-
dastra Nr.56050010509, ar kopējo platību 0,2417 ha. 

6. Nekustamā īpašuma (zemes gabala) nosacītā cena
ir EUR 3871.00 (trīs tūkstoši astoņi simti septiņdesmit viens
euro 00 centi).

7. Nekustamā īpašuma objekta izsoli sāk ar nekus-
tamā īpašuma Skolas iela 32A, Aknīstē, Aknīstes novadā
izsoles objekta noteikto nosacīto cenu.

8. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles ap-
skatīt izsoles objektu dabā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz
17.00, piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš sazinoties ar
kontaktpersonu pa tālruni 26471909.

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

10. Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmē-
rā.

11. Izsoles dalībniekiem jāreģistrējas Aknīstes nova-
da 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 nekustamā īpašuma objekta nosacītās cenas
un reģistrācijas nodevu EUR 14.23 (četrpadsmit euro 23
centi). Drošības nauda un reģistrācijas nodeva uzskatāma
par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iz-
soles noteikumos norādītajā bankas kontā.

12. Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies
viens pretendents, nekustamais īpašums tiks pārdots vie-
nīgajam pretendentam, ja viņš pārsolīs izsoles objekta no-
sacīto 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 nau-
da) tiek uzskatīta par nekustamā īpašuma pirkuma mak-
su. 

15. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta ne-
kustamā īpašuma pirkuma maksā. 

16. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas pieda-
līties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada pašvaldībā līdz
2020.gada 4.decembrim 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, nekustamā īpašuma pirkšanai jāiesniedz
Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi dokumenti: 

17.1. Fiziskām personām: 
 Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums

par vēlēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu
saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

 jāuzrāda pase; 
 dokuments par drošības naudas iemaksu; 
 dokuments par reģistrācijas maksas samaksu. 
17.2. Juridiskām personām: 
 Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums

par vēlēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu
saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

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

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

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

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

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

19. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalīb-
niekam atpakaļ netiek atdoti.

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

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

reģistrācijas termiņš; 
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 nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie
dokumenti; 

 rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpa-
šuma atsavināšanas izsoles noteikumiem.

22. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteiku-
mu eksemplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms
izsoles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles no-
teikumiem. 

23. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģis-
trācijas numuru. 

24. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekusta-
mo īpašumu. Uzziņas pa tālr. 26471909.

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

26. Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles
sekretāram (protokolistam) reģistrācijas apliecību, uz ku-
ras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka reģistrāci-
jas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ie-
rakstītajam kārtas numuram. 

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

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

29. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalīb-
niekus apstiprināt gatavību piedalīties izsolē. 

30. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu re-
ģistrācijas kartīti ar numuru. Katrs šāds solījums ir da-
lībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā objek-
ta cenu par noteikto cenas pieauguma apmēru EUR 50.00.
Ja neviens no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepār-
sola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto aug-
stāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. 

31. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitie-
na objekts ir pārdots personai, kas nosolījusi pēdējo aug-
stāko cenu. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši vie-
nu un to pašu cenu, priekšroka pirkt objektu ir dalībnie-
kam, kurš pirmais no viņiem saņēmis izsoles dalībnieka
reģistrācijas apliecību.

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

 juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas
numurs un nosolītā cena; 

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

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

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

35. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekus-
tamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu iz-
soles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. 

36. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas da-
lībnieks, kurš nosolījis nekustamā īpašuma objektu, saņem
rēķinu samaksas 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 nekustamā īpašuma objektu. Reģistrācijas node-
va un drošības nauda attiecīgajam dalībniekam netiek at-
maksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu
piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolī-
to cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko
cenu. 

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

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

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

42. Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izso-
les apstiprina Mantas atsavināšanas        komisija. 

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

44. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu,
pēc iemaksas veikšanas atsakās parakstīt pirkuma līgu-
mu, kurš sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta izsoles no-
teikumiem, viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu.
Reģistrācijas nodeva un drošības nauda šādam dalībnie-
kam netiek atmaksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var
nerīkot, ja savu piekrišanu nekustamā 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. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pie-
ņem Aknīstes novada pašvaldības Mantas atsavināšanas
komisija. Sūdzības par Mantas atsavināšanas komisijas dar-
bību iesniedzamas Aknīstes novada domē 3 darba dienu
laikā no izsoles dienas Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes no-
vadā, LV-5208.

47. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles
noteikumiem un saņemt sīkāku informāciju par atsavināmo
nekustamo īpašumu Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas
ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2020.gada 2.novem-
bra līdz 2020.gada 4.decembrim 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: 26471909. 

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

Mantas atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja:
/A.Aldiņa/
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NO PIRMDIENAS, 9. NOVEMBRA, LĪDZ SVĒTDIENAI, 
6. DECEMBRIM, VALSTĪ IR IZSLUDINĀTA 

ĀRKĀRTĒJĀ SITUĀCIJA
Lai apturētu Covid-19 infekci-

jas tālāku izplatību Latvijā, no
pirmdienas, 9. novembra, līdz
svētdienai, 6. decembrim, valstī
ir izsludināta ārkārtējā situāci-
ja, paredzot ierobežojumus vai-
rākās jomās – pasākumu norisē,
tirdzniecībā, sabiedriskās ēdinā-
šanas nozarē, izglītībā u. c.

m Ārkārtējās situācijas laikā
Latvijā nevar notikt publiski
pasākumi.

m Privāti pasākumi ir ierobežoti
līdz 10 cilvēkiem no ne vairāk kā
divām mājsaimniecībām.

m Sabiedriskās ēdināšanas vietas
drīkst izsniegt ēdienu tikai
līdzņemšanai, izņemot izglītības
iestādēs, darbavietās un lidostā
“Rīga”.

m Sākot ar 9. novembri, tiek
ierobežota tirdzniecības centru
darbība brīvdienās un svētku dienās.

m Ierobežojošo pasākumu kopums
ir noteikts Ministru kabineta
rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu”.

m Publiskie pasākumi aizliegti,
bet būs pieejamas kultūrvietas

m Ierobežojumi paredz, ka nevar
notikt publiskie pasākumi klātienē
(piemēram, teātra izrādes, koncerti).

m Savukārt privātos pasākumos
var pulcēties ne vairāk kā 10 cilvēku
un ne vairāk kā divu mājsaimniecību
pārstāvji vienlaikus.

m Sapulcēs, gājienos un piketos ārā
var pulcēties līdz 50 cilvēkiem.

m Bērēs var piedalīties vairāk nekā
divas mājsaimniecības, taču
nepārsniedzot 10 cilvēkus (neieskaitot
personas, kuras nodrošina bēru norisi).

m Tāpat ārkārtas situācijā nevar
notikt izklaides pasākumi un
diskotēkas.

Slēgtas ir arī:
m spēļu zāles;
m bāri;
m slidotavas;
m bērnu viesību organizēšanas

vietas;
m izklaides un atrakciju centri;
m batutu parki;

m bērnu rotaļu laukumi;
m pieskatīšanas istabas (tostarp

tirdzniecības centros);
m ūdens izklaides, atrakciju centri,

pirtis, SPA.
m Vienlaikus joprojām varēs

apmeklēt muzejus, izstādes,
bibliotēkas un citas kultūrvietas, bet
pasākumi tajos nenotiks. Tāpat
iedzīvotāji varēs doties uz dabas
takām.
m Informācija  https://lvportals.lv/
skaidrojumi/321729-arkarteja-
situacija-covid-19-apturesanai-
kadi-bus-ierobezojumi-2020

Sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī, svinīgais pasākums
pārcelts.

Aknīstes novada iedzīvotāju grupa izvirza Modri Grāveli
„Stādi pie mājas ozolu spītu, tādu, kā latvietis prot.

Dzīvē, ja pietrūks saulainu rītu, ozols spēs spēku dot.
Stādi visapkārt ap māju kokus. Tajos aug cilvēku

mūžs. Ozolos, liepās un lazdu kokos dzīvo tavs dar-
ba mūžs.”

Modris ir Asares pagasta patriots. Lielākā dzīves daļa
pavadīta rūpējoties par saimnieciskajiem darbiem
Asares pagastā. Viņam svarīga sakopta apkārtējā vide.
Gan ar padomu, gan savām prasmēm allaž palīdzējis pa-
gasta iedzīvotājiem. Lai vai kāds darbs veicams pagas-
ta’, Modris zina kā to paveikt. Labsirdība, humora dzirksts
ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa. Asares pagasta ik-
diena nav iedomājama bez Modra Grāveļa darbīgo roku
klātbūtnes.

Aknīstes vidusskola apbalvošanai valsts svētkos iz-
virza:

Mārīti Pērkoni

Skolotāja Aknīstes vidusskolā strādā no 2012. Gada par
vēstures, sociālo zinību un ģeogrāfijas skolotāju. 

Skolotājas Mārītes Pērkones sasniegumi:
1. LR Saeimas, Aizsardzības, Iekšlietu un korupcijas no-

vēršanas komisijas, Nacionālo bruņoto  spēku un jaunsardzes
un informācijas centra rīkotajā fotokonkursā „Varoņu spēks”
laureāts. 

2. 2. vieta vidusskolas posmā Vēstures olimpiādē
3. 2. Vieta pamatskolas posmā Vēstures olimpiādē
4. Organizēta izstāde - Augškurzemes partizānu pulkam

100.
5. Radošo darbu konkursā „Vēstule brīvības cīnītājiem

pirms 100 gadiem”
6. SZPD konferencē Jelgavā 2 vieta un dalība valstī
7. Projektā „Sēlijas mežabrāļi” 1. vieta, 2. vieta un 3.

vieta

2020. gada 18. novembrī valsts svētkos Aknīstes novada
pašvaldība izvirzījusi godināšanai 
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Aknīstes vidusskola apbalvošanai valsts svētkos izvirza:
Ināru Zigu Tubeli

Ināra Aknīstes vidusskolā strādā kopš 2003. gada un
apzinīgi, ar atbildību pilda savus tiešos pienākumus.

Aknīstes kultūras darba organizatores apbalvošanai
izvirza Aivaru Ieleju.

Aivars daudzu gadu garumā ir liels savas sirds aicinā-
juma – dejas- entuziasts. Vairākus gadu desmitus vada vi-
dējās paaudzes deju kolektīvu „Ieleja”. Ar saviem dejotā-
jiem ir izdejoti neskaitāmi Vislatvijas Dziesmu un Deju svēt-
ki, sniegti koncerti gan savā novadā, gan ārpus tā, izvīti
dejā vairāki novada svētku koncerti un  viņa horiografēti
ir koncerta noslēguma uzvedumi.  Aivars ir tā līme, kas visu
satura kopā. 

Ja Aknīstes novadā saka tautu dejas, tad uzreiz  ir skaidrs,
te runa ir par Aivaru!

Aknīstes novada deputāte Vija Dzene izvirza 
Evitu Vaiņiuti

„Kas darbu nedara, tas par darbu runā. Kas dar-
bu nespēj, tas darbu kritizē. Kas darbu dara, tas klu-
sē, un darbs par viņu runā.”

Evita ir jauniete, kura izvēlējusies savu dzīvi veidot pa-
liekot laukos. Viņa izveidojusi savu ar lopkopību saistītu
saimniecību un veiksmīgi tajā strādā. Tas ir kā piemērs
daudziem jauniešiem – dzimtās vietas, senču mantojuma
saglabāšanai, uzturēšanai. 

Negaidot uzaicinājumu uz talkām, Evita kopj ceļmalas.
Ir atsaucīga, atraktīva, izpalīdzīga. Evitai rūp sava nova-
da, Latvijas nākotne. Labprāt iesaistās pašdarbībā, apmeklē
un atbalsta kultūras rīkotos pasākumus. Piedalās piere-
dzes braucienos, kā arī ar savām iegūtajām zināšanām da-
lās ar citiem.

Aknīstes psihoneiroloģiskās slimnīcas arodkomiteja
izvirza 

Ļubova un Ojārs Prande
Par to, ka nepameta, bet paņēma savā paspārnē audzināt

bērnus un visus šos gadus godam to veica. Ģimene ir mūsu
Latvijas pamats. 

Aknīstes psihoneiroloģiskās slimnīcas arodkomiteja
izvirza 

Regīnu Goldbergu.
Par to, ka nepameta, bet paņēma savā paspārnē audzināt

bērnus un visus šos gadus godam to veica. Ģimene ir mūsu
Latvijas pamats.

Aknīstes psihoneiroloģiskās slimnīcas arodkomiteja
izvirza 

Ludmila Terentjeva
Par to, ka nepameta, bet paņēma savā paspārnē audzināt

bērnus un visus šos gadus godam to veica. Ģimene ir mūsu
Latvijas pamats.

Aknīstes psihoneiroloģiskās slimnīcas arodkomiteja
izvirza 

Mariju Aizkārkli
Par to, ka nepameta, bet paņēma savā paspārnē audzināt

bērnus un visus šos gadus godam to veica. Ģimene ir mūsu
Latvijas pamats.

Aknīstes novada pašvaldības sociālā dienesta vadītāja
Lidija Deksne iesaka apbalvošanai Latvijas Republikas
proklamēšanas dienā Ričarda un Santas Šmitu ģime-
ni par ieguldījumu pilsoniskās aktivitātes veicināšanā
un novada kultūrvides organizēšanā.      

Savāc sauju pie saujas-
Kalns pacelsies augstu,

Pieliec lāsi pie lāses-
Būs jūra plaša,

Tāpēc pasaulei vajag tevis paša
Un vajag tavu plaukstu.

Ričards un Santa Šmiti 2018. gadā ir nodibinājuši bied-
rību „Sēlijas laivas”. Šajā neilgajā laika posmā īstenoti 7
dažādu finansētāju atbalstīti projekti.

2019.gadā biedrība ir uzvarējusi Eiropas lauku parla-
menta konkursā par iedvesmojošāko vietējo iniciatīvu stās-
tu, pārstāvot Sēliju Spānijas ciemā Kandā.

2020.gadā biedrība  ir realizējusi projektu „Domā glo-
bāli, rīkojies lokāli”, kur projekta mērķis bija ar izglītojo-
šām vides aktivitātēm veicināt vietējo Sēlijas iedzīvotāju
pilsonisko līdzdalību un lokālpatriotismu. Katram šī pro-
jekta dalībniekam tika dota iespēja atklāt Sēlijas dabas vēr-
tības, aktīvi pavadīt brīvi laiku, piedalīties vides sakopšanā,
kā arī klausīties profesionālu lektoru sniegumu par augiem,
to daudzveidību, ūdeņu ekosistēmām un dzīvnieku sugām.  

Šī projekta aktivitātēs iesaistījās ap 200 personām. 
Katra projekta aktivitāte no Šmitu ģimenes prasīja daudz

spēka un brīvprātīgā darba. To var paveikt tikai ģimene,
kam ir kopējas intereses, kas ir aktīva dzīvesveida piekritēji,
kas atbalsta viens otru, kas saviem bērniem māca  mīles-
tību pret vietu, kur dzīvo.                                                               

Mēs projektā iesaistītās personas vienmēr jutām viņu
atbalstu, uzmundrinājumu, kā arī rūpes par to, lai visiem
būtu gandarījums par izvirzīto mērķu sasniegšanu.
Iesaistoties projektā, mums tika dota iespēja iepazīt Sēliju,
lietderīgo savienot ar patīkamo, kā arī  laivot un vērot skais-
to Latvijas dabu. Katrā aktivitātē tika iesaistīti arī vietē-
jo pašvaldību darbinieki, kas  sniedza informāciju par ie-
vērojamākajām personībām un    kultūrvēsturiskajām vie-
tām vietējā kopienā. Bija patīkami pastrādāt, atpūsties,
lietderīgi pavadīt brīvo laiku un satikt domubiedrus.   

Prieks, ka mūsu novadā ir jauna ģimene, kas pilsētas
dzīvi ir nomainījuši pret mazpilsētu un laukiem, ka viņos
ir   iedvesma jauniem izaicinājumiem, ka viņi ir nodibinājuši
biedrību, ka raksta projektus un iesaista tajos arvien vai-
rāk iedzīvotāju ne tikai no Aknīstes novada, bet arī no ci-
tām Latvijas vietām.

Aknīstes iedzīvotāju grupa apbalvošanai Latvijas
Republikas proklamēšanas dienā izvirza

Ligitu Girgždi
Aknīstes A Aptiekā par farmaceiti strādā Ligita Girgžde.

Savā darbā viņa ir profesionāle. Ligita ar cieņu sagaida kat-
ru klientu, uzmanīgi uzklausa katra vēlmes, iesaka ne-
pieciešamo. Ligita rūpīgi nokonsultē apmeklētājus un iz-
turas pret tiem ar cieņu un uzmanību. Daudzās mājās Ligita
tiek gaidīta ar prieku, jo viņa nevienam neatsaka un pie-
gādā zāles vientuļajiem, nespējīgajiem senioriem, kā arī
tiem, kuriem nav sava transporta, lai nokļūtu aptiekā.

Ligita Girgžde ir sabiedriski aktīva. Ilgu gadus dziedā-
jusi Gārsenes korī , spēlējusi Gārsenes amatierteātrī. Šob-
rīd savu brīvo laiku velta ansamblim „Gārsas”, kur dzied
jau no tā  pirmsākumiem. Kopā izdziedāti daudzi , jo dau-
dzi koncerti, skates, Ziemassvētki, atceres pasākumi, no-
vada svētku koncerti. Ne vienmēr šis ceļš uz mēģinājumiem
ir bijis gluds un viegls. Ir izbristi neskaitāmi sniega kupenu
kalni, noieti vairāki kilometri kājām, lai būtu tur, kur at-
bildība,  sirds un  mīlestība pret dziesmu aicina.
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Aknīstes novada pašvaldības p.i.i „Bitīte” apbalvošanai
izvirza

Aigu Berkmani
Aiga ir mūsu „bišu stropā” un cītīgi darbojas jau kādu

laiku. Viņa pilda ļoti atbildīgu darbu – skolotājas palīga
pienākumus. Lai papildinātu zināšanas Aiga apgūst LU
pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus
„Pedagoģiskās darbības pamati”, jo viņas sapnis bija strā-
dāt ar bērniem. Ar lielu mīlestību audzina ne tikai savus
bērnus, bet arī „ Rūķīšu” grupas bērnus. Viņa ar savu ne-
izsīkstošo enerģiju aizrauj kolēģes. Aktīvi piedalās iestā-
des pasākumos. Savus darba pienākumus pilda atbildīgi,
iesaka priekšlikumus interesantākas darbības nodroši-
nāšanai. Viņas aizraušanās ir rokdarbi, par viņas adīju-
miem priecājās, ne tikai darba kolēģes, bet arī veco ļaužu
nama seniores. 

Interešu kopa „Adatiņas” un veselības grupa apbalvo-
šanai izvirza:

Olgu Voitiški
„….sirds top bagāta,
vien sevi atdodot!”

Olga ir cilvēks ar bagātu sirdi. Tā saka rokdarbu un ve-
selības grupas dalībnieces. Olga ir pensionāre. Neskatoties
uz gadiem, viņa joprojām ir darbīga, ir sava novada, savas
pilsētas patriote, kurai rūp tas, kā mēs dzīvojam, kā jūtamies
savā pilsētā, ko darām, lai tā kļūtu skaistāka, interesan-
tāka gan mums pašiem, gan ciemiņiem.

Rokdarbu un veselības grupas dalībnieki uz pasākumiem
un nodarbībām pulcējas Dzirnavu ielā-5 divas, dažreiz arī
vairākas reizes nedēļā. Tur atrasties vienmēr ir patīkami.
Par dalībnieču  labsajūtu parūpējusies ir Olga. Viņa ir kriet-
ni pastrādājusi – mazgājusi, kurinājusi, kārtojusi. Dažam
varbūt liksies mazsvarīgi, nenozīmīgi Aknīstei. Tā tas nav,
saka dalībnieces. Mums, kas tur pulcējamies, tas ir ļoti sva-
rīgi. Tas ir svarīgi arī Aknīstes ciemiņiem, ekskursantiem,
arī garāmbraucējiem. No tā, ko redzam veidojas priekšstats
par kādu vietu. Aknīstē ir vairākas bezsaimnieku mājas
, ir mājas ar nesakārtotu apkārtni. Olga rūpējas, lai māja
Dzirnavu ielā-5 nekļūtu par māju ar „akliem logiem”.

Olga Voitiške daudz dara, lai šī māja būtu , lai būtu sa-
kārtota vide, lai būtu vieta, kur darboties, atpūsties, kon-
taktēties ar citiem, lai te būtu skaisti. Olga par to rūpējas
jau daudzus gadus. Viņa ir šīs mājas sargeņģelis.

Olga vienmēr bijusi sabiedriski aktīva, piedalījusies da-
žādos pasākumos. Viņa ir radoša, čakla rokdarbniece, sa-
vus darbus ziedojusi labdarībai.

Olga Voitišķe atbalstījusi cilvēkus, kuriem bijusi vaja-
dzīga garīga vai materiāla  palīdzība. Olga dzīvi redz po-
zitīvu un vēlas, lai arī citiem būtu tāda pati attieksme.

Viņa ir augstas atbildības cilvēks. Atbildība ir Olgas ba-
gātās, siltās sirds pamatā.

Aknīstes novada pašvaldības p.i.i „Bitīte” apbalvošanai
izvirza

Kristīni Vuškāni
Kristīne pirmskolas izglītības iestādē strādā no 2014. gada

. Mācoties Daugavpils Universitātē Kristīne kā prakses vie-
tu izvēlējās Aknīstes pirmskolas izglītības iestādi „Bitīte”.
Pēc studiju beigšanas labprāt piekrita strādāt Aknīstē.

Ikdienas darbā Kristīne izmanto dažādas mācību me-
todes un metodiskos paņēmienus, dažādas darba organi-
zācijas formas, integrējot mācību saturu rotaļnodarbībās
un bērnu patstāvīgajā darbā. Kopā ar kolēģi papildina me-
todisko materiālu klāstu. Ir izveidojusies laba sadarbība
ar vecākiem. Kristīne labprāt papildina savas zināšanas
apmeklējot dažādus kursus. Atsaucīga, pretimnākoša, ko-
rekta. 

TRIJU ZVAIGŽŅU ORDENI SAŅEM ILGGADĒJA
AKNĪSTES PSIHONEIROLOĢISKĀS SLIMNĪCAS

VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJA

Valsts prezidents Egils Levits un Ordeņu kapituls 2020.
gada 30. oktobrī nolēma atbilstoši Valsts apbalvojumu li-
kuma 11. pantam par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts
labā apbalvot ar Triju Zvaigžņu ordeni un iecelt par:

Iecelt par Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieku:
Bijušo ilggadējo VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slim-

nīca” valdes priekšsēdētāju, VSIA “Aknīstes psihoneiro-
loģiskā slimnīca” veselības aprūpes vadības ārsti, psihiatri
Natu Gaibišeli.

Lepojamies un apsveicam!
Informācija www.president.lv

l Valdība apstiprinājusi ZM sagatavotos grozījumus valsts
atbalstam lauksaimniecībai, lai mazinātu Covid-19 izpla-
tības negatīvo ietekmi. Grozījumi  paredz piešķirt atbal-
stu piena ražotājiem arī par jūlija – septembra periodu, ja
nozares ražotāju ieņēmumi šajā laikā bijuši vismaz par 5
procentiem zemāki nekā šādā periodā iepriekšējos trīs ga-
dos vidēji. Paredzēts arī atbalsts par visiem atbalsttiesī-
gajiem liellopiem (gaļas šķirņu un šādu šķirņu krustoju-
mā iegūtiem liellopiem un piena šķirņu vai piena-gaļas šķir-
ņu krustojumā iegūtiem vīriešu kārtas liellopiem) vecumā
no sešiem mēnešiem, kas tika realizēti no šā gada aprīļa
līdz septembrim, kā arī atbalsts par sivēnmātēm periodā

no šā gada aprīļa līdz jūnijam. Savukārt pārējām lauk-
saimniecības un pārtikas jomām tiek samazināts apgro-
zījuma samazinājuma slieksnis no 25 uz 15 procentiem. 

l LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā no šā gada
20.oktobra var sākt aizpildīt informāciju Vienotajā platī-
bu maksājumu iesniegumā. Tāpat, ja nepieciešams, ir ie-
spēja ierosināt Lauku bloku precizēšanas pieprasījumus,
ko var izdarīt Provizoriskā iesnieguma sadaļā vai Lauku
bloku precizēšanas sadaļā. Pabeigt platību maksājumu ie-
snieguma iesniegšanas procesu varēs 2021.gada aprīlī un
maijā.

l Lai maksimāli ierobežotu Covid-19 izplatīšanos, Lauku

Aktualitātes lauksaimniekiem
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atbalsta dienests  apkalpo klientus attālināti.
Lauksaimniecības datu centrs, Valsts meža dienests aici-
na izvērtēt nepieciešamību apmeklēt klātienē, vispirms pie-
sakoties pa telefonu.  VID novembrī rīko tiešsaistes se-
minārus, kas būs skatāmi VID kontā – sociālo tīklu plat-
formās “Facebook” un “Youtube”, informācija par tiem  at-
rodama VID interneta vietnes www.vid.gov.lv sadaļā
“Notikumu kalendārs” 

l Jēkabpils KB pieņem apmeklētājus, iepriekš piesakoties,
kā arī plāno rīkot informatīvos seminārus un mācības at-
tālināti. Plašāku informāciju par LLKC rīkotajiem pasā-
kumiem var atrast http://www.laukutikls.lv/aktualitates

LLKC Jēkabpils KB uzņēmējdarbības konsultante 
Anita Putka,

t.26511269

                   

Atbalsta Zemkop bas ministrija un Lauku atbalsta dienests 

Biedr bas “Lauku partner ba S lija” pazi ojums 

Biedr ba “Lauku partner ba S lija” izsludina atkl ta konkursa projektu iesniegumu pie emšanas 9. k rtu Latvijas Lauku att st bas programmas 2014.-2020.gadam pas kuma 
„Atbalsts LEADER viet jai att st bai (sabiedr bas virz ta viet j  att st ba)” apakšpas kum  „Darb bu stenošana saska  ar SVVA strat iju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015. 
gada 13. oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savien bas atbalsta pieš iršanas k rt bai lauku att st bai apakšpas kum  „Darb bu stenošana saska  ar sabiedr bas 
virz tas viet j s att st bas strat iju”. 

Termi š, kad tiks uzs kta 
projektu iesnieguma 
pie emšana 

no 2020. gada 6. decembra l dz 2021. gada 6. janv rim 

Sludin juma kopsumma 9. k rtai pieš irtais ELFLA publiskais finans jums -                                               198 669,03  EUR  
1. R c ba „Darbs un p rtic ba”, (m r is: Sniegt atbalstu uz m jdarb bai,  
   viet j s produkcijas kvalit tes uzlabošanai un izplat bai) –                                    164 474,39 EUR  
4. R c ba “Sak rtota un droša dz ves vide”, (m r is: Sniegt atbalstu 
     infrastrukt ras sak rtošanai un iedz vot ju droš bas palielin šanai) –                    20 294,01 EUR 
6. R c ba “Vesel ga dz ves vide”, (m r is: Atbalst t dabas resursu 
     m r tiec gu pielietojumu  un vesel gu  dz vesveidu) –                                           13 900,63 EUR 

Projektu  stenošanas 
termi š 

Ja tiek veikta b vniec ba, teritorijas labiek rtošana - divi gadi no Lauku atbalsta dienesta (turpm k LAD) l muma pie emšanas par 
projekta iesnieguma apstiprin šanu. P r jiem projektiem projektu stenošanas termi š ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta l muma 
pie emšanas par projekta iesnieguma apstiprin šanu. 5.2. aktivit t  “Vietas potenci la att st bas iniciat vas”, ja projekt  paredz ta attiecin mo 
izmaksu poz cija „Ar projektu saist t  person la atalgojuma un darb bas nodrošin šana”, kas nep rsniedz 15% no projekta kop j s attiecin mo 
izmaksu summas, projekta stenošanas termi š ir 2 gadi no LAD l muma pie emšanas par projekta iesnieguma apstiprin šanu. 

Viet j s r c bas grupas 
nosaukums un adrese 

Biedr ba “Lauku partner ba S lija”   
Aldaunes iela 13, Brodi, be u pagasts, J kabpils novads, LV-5212 

Kontaktinform cija un 
konsult cijas 

Gvido Liepi š, T lr. 29283474, e-pasts: partneriba.selija@inbox.lv 
Krist na Rubina - Apin te, T lr.28709990, e-pasts:  martaskalns@inbox.lv 
m jas lapas adrese: www.partneribaselija.lv  

Papildus inform cija        Ar sabiedr bas virz tas viet j s att st bas strat iju, m r iem, r c b m, pl notaj m darb b m, projektu v rt šanas krit rijiem un 
minim lo punktu skaitu pozit va sa emšanai var iepaz ties:  

- Biedr bas “Lauku partner ba S lija” biroj : Aldaunes iela 13, Brodi, be u pagasts, J kabpils novads, LV-5212, be u pagasta p rvaldes 
2.st v , 

- biedr bas m jas lapas www.partneribaselija.lv sada  „LEADER 2014.-2020.” : https://www.partneribaselija.lv/lv/leader-2014-2020/, 
- Inform cija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta m jas lap :  

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/biedriba-lauku-partneriba-selija/ 
Projektu iesniegšana Lauku atbalsta dienesta Elektronisk s pieteikšan s sist m  https://eps.lad.gov.lv/login  

Veiksmīgi aizritējis Mazo vokālistu konkurss “Cālis-2020”.
Pasākumā izskanēja, ka šogad “cāļus skaita rudenī”, jo tra-
dicionāli konkurss tika rīkots pavasarī. 

Jēkabpils Tautas namā, 16.oktobrī, notika konkurss ma-
zajiem solistiem, kas norisinās jau 29.gadu. Šajā reizē uz
skatuves uzstājās 11 dalībnieki.  Mūsu novadu pārstāvē-
ja Keita Bērziņa. 

Mazo vokālistu konkursa “Cālis-2020” vērtētāji bija vo-
kālā pedagoģe Ginta Gudjāne, Jēkabpils Galvenās biblio-
tēkas pārstāve, dažādu bērnu pasākumu vadītāja Ilona Švā-
be un Jēkabpils Tautas nama direktors, mūziķis Aigars
Godiņš. Katrs konkursa dalībnieks tika pie sava titula. Keita
Bērziņa ieguva nomināciju “Dāmīte – Cālīte 2020”.

Keitu konkursam sagatavoja popgrupas skolotāja Madara
Ozoliņa. Meitene izpildīja divas dziesmas - “Leļļu pucēšana”
un “Kliņģeris Mincītim”.

Pirms uzstāšanās, kāpjot uz skatuves, par popgrupas da-
lībnieci pasākuma vadītāja teica šādi: “Keita ir atraktīva,
drošsirdīga, pozitīva meitenīte no Aknīstes. Kā brāļi saka
– mūsu mājas Princese. Keitai patīk aktīvi piedalīties da-
žādos pasākumos un sporta aktivitātēs. Dzied Aknīstes
Bērnu un jauniešu centra popgrupiņā. Konkursā “Cālis”
piedalās otro gadu.”

Paldies Keitas vecākiem par aktīvu un atbildīgu līdzdalību
konkursa gatavošanās procesā! Milzīgs paldies Keitas vo-
kālajam pedagogam Madarai Ozoliņai par popgrupas da-
lībnieces gatavošanu konkursam! 

P.S. Fotogrāfijas no BJC un Jēkabpils Kultūras pārvaldes
arhīva

Sagatavoja Evija Ķiķēna.

Mazo vokālistu konkurss “Cālis-2020”
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Robotika Aknīstes
vidusskolā 2020./2021.m.g.
Jaunais mācību gads ienesis  gan  jaunas vēsmas mā-

cību satura īstenošanā kompetencēs balstītā pieejā, gan sa-
vas korekcijas, kas saistās ar vispārējo situāciju pasaulē,
valstī , novadā Covid-19 pandēmijas dēļ. Tomēr ir labas lie-
tas, kas nemainās jau 5.gadu – robotikas nodarbības. Arī
šobrīd, kad interešu izglītību varam īstenot ļoti piesardzīgā
veidā , tomēr vienas klases ietvaros robotikas nodarbības
notiek – 2 stundas  vienu reizi nedēļā.

VISC un ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuā-
lo kompetenču attīstībai” 2020.gada vasarā Aknīstes vi-
dusskola saņēma 10 Lego robotikas komplektus, papildus
jau iepriekš piešķirtajiem 10 Makeblock robotikas kons-
truktoriem un 4 Aknīstes pašvaldības sagādātajiem Lego
robotikas komplektiem. Tātad ar tehnisko nodrošinājumu
esam aprīkoti ļoti labi, atliek to mērķtiecīgi izmantot.
Papildus, šogad Valsts izglītības un satura centrs atbal-
stīja 28 Latvijas skolas FIRST LEGO League jaunās se-
zonas ŖePlay” bezmaksas laukuma saņemšanai. Aknīstes
vidusskola ir veicies iekļūt šo skolu vidū un sezonas  First
Lego League (FLL) komplekts , kurā ir laukums un 18 mo-
deļu detaļas, kas šogad veltīts aktīvam dzīves veidam, ir
mūsu rīcībā.

Robotikas puiši no 4.klases čakli un rūpīgi gatavoja mo-
deļus pēc interneta vietnē https://fll.robotiem.lv/ pieejamajām
instrukcijām. Veicās ļoti labi, jo lielāko daļu no sagatavo-
šanas darbiem zēni jau paveikuši. Nākamajās nodarbībās
jāapgūst robotu programmēšana kustībai, sensoru iz-
mantošanai, sezonas misiju veikšanai. Ļoti ceram, ka tas
izdosies un valstī noteiktie ierobežojumi ļaus saprātīgā vei-
dā turpināt iesākto. 

4.klases robotikas pulciņa dalībnieki veido sezonas Lego
sacensību modeļus. No kreisās:K. Moldāns, V.Davidāns,

G.I. Ivanāns, R.Melnis un T.Žinka

4.klases robotikas pulciņa dalībnieks K.Plocāns veido
vienu no 18 misijas modeļiem.

Aknīstes vidusskolas skolotāja L.Mažeika

Atcelti pasākumi!
Saistībā ar epidemioloģiskā situācijas saasināšanos,

visi ar „Veselības veicināšanas un slimību profi-
lakses pasākumi Aknīstes novadā”nr.9.2.4.2/16/I/055

saistītie pasākumi tiek atcelti uz nenoteiktu laiku. 
Aknīstes novada pašvaldības
Telpiskās attīstības plānotāja
Santa Šmite
Mob. tel. +37128612924
E-pasts: santa.smite@akniste.lv

Ezeru
apsaimniekošana

Šī gada vasarā un rudenī noritēja
pludmales labiekārtošanas darbi pie
Vecmuižas un Zuju ezera.

Pie Vecmuižas ezera uzlabots pie-
braucamais ceļš, izveidota nodalīta
pludmales zona. Izgatavotas  un iz-
vietotas pludmales mēbeles : galds ar
soliem, pārģērbtuve un šūpoļkrēsls. Pie
Zuju ezera izvietota pārģērbtuve un šū-
polkrēsls. Paldies Gārsenes pārvald-
niekam Jānim Strikam par atsaucību
un proaktīvu rīcību. Paldies saimnie-
ciskā darba veicējam Andrim
Zaičenkovam par ieinteresētību un sa-
darbību! 

Paralēli tam veiksmīgi noslēgusies
zandartu mazuļu ielaišana Aknīstes no-
vada ūdenstilpēs. Vecmuižas ezerā tika
ielaisti 700 mazuļi, Zuju ezerā: 1000
mazuļi. Pēc 2-3 gadiem būs redzams
zivju resursu pienesums. Būtiskākā lie-

ta – izskaust maluzvejniecību! Ja tas
netiks izdarīts, tad zivju resursu pa-
pildināšanai nav jēgas. Lūgums sa-
biedrībai, īpaši makšķernieku kopie-
nai, būt  modrai un atbildīgai! Ziņot par
redzamajām nelikumībām, sazinoties
ar pašvaldības policijas inspektori Iju
Ašaku pa mob. tel. +37129233090 vai
Jēkabpils iecirkņa vecāko inspekto-
ru  Lauri Austriņu pa tālr.
+37125488653, ārpus darba laika zva-
not vienotajam policijas telefona nu-
muram 110 .

Aknīstes novada pašvaldības
Telpiskās attīstības plānotāja
Santa Šmite
Mob. tel. +37128612924
E-pasts: santa.smite@akniste.lv
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Aknîstes novada domes iz de vums
Re dak ci ja: Lâsma Pran de telef. 65237762, mob. 26386407, e-pasts las ma. pran de@inbox.lv, mâjas la pas ad re se www.akniste.lv. 

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

Lai tev dzimtās zemes vēji
Klusu miera dziesmu dzied...

(J. Silazars)
Pieminēsim Aknīstes novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētos Mūžībā aizgājušos:

Biuka Antons          03.10.1940    18.10.2020
Linarte Vija          26.04.1944    10.10.2020
Žagariņš Edgars      11.05.1953    16.10.2020

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!
Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa
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Atgādinām, ka līdz 2020. gada 16. novembrim veicams
kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājums.
Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, ne-
kustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu rei-
zi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 17. augus-
tā un 16. novembrī vai kā katra pašvaldība lēmusi sais -
tībā ar Saeimā pieņemto likumprojektu “Par valsts ap-
draudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pa-
sākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 4.punktā paredzēto

tiesību pašvaldībām 2020. gadā noteikt citus nekustamā
īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no li-
kumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem, tos
pārceļot uz vēlāku laiku 2020. gada ietvaros.

Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktos,
bankā, internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un
www.latvija.lv.

Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties,
vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi pa-
ziņojumu par NĪN nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu
no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā mak-
sāšanas paziņojumā.

Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.epakalpo-
jumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašval-
dību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksā-
tājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informāci-
ja maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv ie-
spējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridis-
kas personas īpašumiem.

Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu
par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavēju-
ma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.

Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju saņemt nekustamā
īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu elektroniski e-pastā.

Cienījamā Olita Timze!
Grauds tikai rudenī tiek nobriedis par sēklu,
Un skaistu augļu pilns tik rudenī mirdz koks,
Ar domu skaidrību un rāmu dvēsles spēku 
Tu stāvi mirdzoša kā varavīksnes loks.

Vissirsnīgākie apsveikumi dzimšanas dienā!
No visas sirds Kristīne, Lidija “Kraujās”.

Pateicība
Nesen, mēs, Aknīstes novada seniori, trūcīgie un lau-

ku iedzīvotāji piedalījāmies izglītojošā, fiziski aktīvā ek-
skursijā uz Koknesi, kur izbaudījām dabas un kultūras
varenību. Jau iebraucot Koknesē pie “Radošās mājas”,
mūs sagaidīja sievas tautas tērpos ar dziesmu un aici-
nāja mūs rotaļās. Tas bija tik brīnišķīgi! Tad lika mums
darboties gan aproces izgatavošanā, gleznošanā ar glu-
dekli un citās aktivitātēs. 

Daudz jauna uzzinājām no gides, kas mums veda pa
brīnišķīgo parku, tas tiešām senatnes mantojums, bau-
dījām visskaistākās dabas gleznas un ūdens tuvumu.
Iepazināmies ar Kokneses pilsdrupām. 

Tālāk devāmies uz saimniecību “Olalā”. Saimnieki
stāstīja par paipalu audzēšanu. Pēc tam  baudījām ve-
selīgas un garšīgas pusdienas. 

Tālāk gide mūs veda uz Likteņdārzu. Mēs daudz uzzi-
nājām par Likteņdārza veidošanu. To jāredz pašiem.. Liels
paldies visiem, kas ļāva šim projektam realizēties: Aknīstes
novada domei, Santai, Lāsmai, gidei un šoferītim Ivaram.
Esam atgriezušies pacilātā garastāvoklī. Protams ievērojām
visus Covid-19 noteikumus un neslimojam. 

Cieņā Dzintra, Lidija.
Priecīgus svētkus!


