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Aknīstes novada domes sēdes 28.04.2021. lēmumi
Ø No 2021.gada 1.maija noteikt SIA „Gārsenes pils”,

reģ.Nr.45403051705, valdes loceklim mēneša atlīdzību at-
bilstoši Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statisti-
kas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo 2020.gada
vidējās darba samaksas apmēram EUR 1143.00 (viens tūk-
stotis viens simts četrdesmit trīs euro 00 centi), piemēro-
jot koeficientu 1 un noapaļojot pilnos euro -  EUR 1143.00
mēnesī. Noteikt SIA “Gārsenes pils” valdes loceklim dar-
ba laiku – 20 stundas nedēļā (darba alga – EUR 572.00 mē-
nesī).

Ø Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības budžeta
2021.gada marta ieņēmumus – EUR 841468.33 un izde-
vumus – EUR 590528.87.

Ø Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos no-
teikumus Nr.6/2021 „Grozījumi Aknīstes novada domes
27.01.2021. saistošajos noteikumos Nr.2/2021 „Aknīstes no-
vada pašvaldības budžeta plāns 2021.gadam””.

Ø Piešķirt līdzekļus EUR 1750.00 apmērā tūrisma ob-
jekta “Četru vēju kalniņš” labiekārtošanai no dabas resursu
nodokļa līdzekļiem.

Ø Piešķirt līdzekļus EUR 300.00 apmērā 1 personai da-
lībai Latvijas autokrosa čempionātā no līdzekļiem nepa-
redzētiem izdevumiem.

Ø Piešķirt līdzekļus EUR 350.00 ER apmērā Gārsenes
dabas taku labiekārtošanai no dabas resursu nodokļa lī-
dzekļiem.
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Ø Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības 2020.gada
finanšu pārskatu.

Ø Atbrīvot 3 personas no Aknīstes novada vēlēšanu ko-
misijas locekļa amata.

Ø Palielināt SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprū-
pes c entrs”, reģ.Nr.40003331306, pamatkapitālu, izdarot
mantisku ieguldījumu EUR 390.00 vērtībā.

Ø Palielināt SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprū-
pes centrs”, reģ.Nr.40003331306, pamatkapitālu, izdarot
naudas ieguldījumu EUR 4144.00 vērtībā.

Ø Apstiprināt 13.04.2021. zemes nomas tiesību izsoles
rezultātus. Iznomāt Aknīstes novada pašvaldības nekus-
tamo īpašumu, kadastra  Nr.56250030046, kadastra ap-
zīmējums 56250030042, “Ulasu ceļš,” Aknīstes pagasts,
Aknīstes novads, ar kopējo platību 5,8 ha platībā, 1 per-
sonai par piedāvāto augstāko nomas maksu EUR 1158.00
+21%  gadā, slēdzot nomas līgumu.

vApstiprināt 13.04.2021. zemes nomas tiesību izsoles re-
zultātus. Iznomāt Aknīstes novada pašvaldības nekusta-
mo īpašumu ar kadastra Nr.56250040220, kadastra apzī-
mējums 56250040316, “Pasusēja,” Aknīstes pagastā,
Aknīstes novadā, zemes gabala 2,0 ha platībā, 1 personai
par piedāvāto augstāko nomas maksu EUR 310.00 +21%
gadā, slēdzot nomas līgumu.

Ø Apstiprināt 13.04.2021. zemes nomas tiesību izsoles
rezultātus. Iznomāt Aknīstes novada pašvaldības nekus-
tamo īpašumu ar kadastra Nr. 56250030046, kadastra ap-
zīmējums 56250060048, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā,
zemes gabala 3,6 ha platībā, 1 personai par piedāvāto aug-
stāko nomas maksu EUR 221.00 +21%   gadā, slēdzot no-
mas līgumu.

Ø Apstiprināt 2021.gada 7.aprīļa izsoles rezultātus, no-
sakot 1 personu par nekustamā īpašuma - zemes gabala
Amatnieku iela 6, Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56050010293, ar kopējo platību 0,3368 ha, izsoles uz-
varētāju, kurš ir nosolījis augstāko cenu, kas sastāda EUR
2511.00.

Ø Apstiprināt 2021.gada 7.aprīļa izsoles rezultātus, no-
sakot 1 personu par nekustamā īpašuma - zemes gabala
“Uzkalni”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56620030129, ar kopējo platību 0,7342 ha, izsoles uz-
varētāju, kurš ir nosolījis augstāko cenu, kas sastāda EUR
2611.00.

Ø Apstiprināt 2021.gada 7.aprīļa izsoles rezultātus, no-
sakot 1 personu par nekustamā īpašuma zemes gabala
“Pagasta zeme”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, ka-
dastra Nr.56620030289, ar kopējo platību 1,3 ha, izsoles
uzvarētāju, kurš ir nosolījis augstāko cenu, kas sastāda EUR
2811.00.

Ø Atļaut 1 personai atsavināt Aknīstes novada pašval-
dībai piederošu nekustamo īpašumu – zemes gabalu (starp-
gabalu)  Avotu iela 8A, Aknīstē, Aknīstes novadā, kadas-
tra Nr.56050010093, kopējā platība 0,1092  ha. Atsavināmā
nekustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR 1280.00 EUR.

Ø Atļaut 1 personai atsavināt Aknīstes novada pašval-
dībai piederošu nekustamo īpašumu – zemes gabalu  “Akoti”,
Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56250010069, kopējā platība 0,9441  ha. Atsavināmā
nekustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR 3060.00.

Ø Atļaut 1 personai atsavināt Aknīstes novada pašval-
dībai piederošu nekustamo īpašumu – zemes gabalu
“Liepkalni”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56250050074, kopējā platība 1,67  ha. Atsavināmā ne-
kustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR 4130.00.

Ø Atsavināt nekustamo īpašumu - zemes gabalu
“Teiksmas”, Asares pagasts, Aknīstes novads, kadastra
Nr.56440040002, kopējā platība 1,79  ha. Noteikt, ka at-
savināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena  ir EUR
5588.00. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pār-
došana izsolē ar augšupejošu soli. Apstiprināt Aknīstes no-

vada domes izsoles noteikumus Nr.6/2021 „Par Aknīstes
novada pašvaldības īpašuma - zemes gabala “Teiksmas”,
Asares pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanu”.

Ø Atsavināt nekustamo īpašumu - zemes gabalu
“Spodriņu kūts”, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, ka-
dastra Nr.56620050065, kopējā platība 2,3  ha. Noteikt, ka
atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena  ir EUR
4284.00. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pār-
došana izsolē ar augšupejošu soli. Apstiprināt Aknīstes no-
vada domes izsoles noteikumus Nr.7/2021 „Par Aknīstes
novada pašvaldības īpašuma - zemes gabala “Spodriņu kūts”,
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanu”.

Ø Atsavināt nekustamo īpašumu - zemes gabalu “Pagasta
zeme”, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, kadastra
Nr.56620050079, kopējā platība 0,2  ha. Noteikt, ka atsa-
vināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena  ir EUR 914.00.
Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana iz-
solē ar augšupejošu soli. Apstiprināt Aknīstes novada do-
mes izsoles noteikumus Nr.8/2021 „Par Aknīstes novada
pašvaldības īpašuma - zemes gabala “Pagasta zeme”,
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanu”.

Ø Atsavināt nekustamo īpašumu - zemes gabalu
“Jaunsilaine”, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, kadastra
Nr.56620010148, kopējā platība 3,23  ha. Noteikt, ka at-
savināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena  ir EUR
4106.00. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pār-
došana izsolē ar augšupejošu soli. Apstiprināt Aknīstes no-
vada domes izsoles noteikumus Nr.9/2021 „Par Aknīstes
novada pašvaldības īpašuma - zemes gabala “Jaunsilaine”,
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanu”.

Ø Atzīt nekustamā īpašuma “Rudzāti”, Gārsenes pagastā,
Aknīstes novadā, kadastra Nr. 56620030297, ar kopējo pla-
tību 0,5869 ha, otrās kārtas izsoli 07.04.2021. par nenoti-
kušu. Atsavināt nekustamo īpašumu - zemes gabalu
“Rudzāti”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56620030297, ar kopējo platību 0,5869 ha, rīkojot izsoli
elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Noteikt,
ka atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena  ir EUR
2561.00. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pār-
došana izsolē ar augšupejošu soli. Apstiprināt Aknīstes no-
vada domes izsoles noteikumus Nr.10/2021 „Par Aknīstes
novada pašvaldības īpašuma - zemes gabala “Rudzāti”,
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā atsavināšanu”.

Ø Apstiprināt Aknīstes novada domes izsoles noteiku-
mus Nr.11/2021 „Par Aknīstes novada pašvaldības īpašu-
ma- dzīvokļa “Navicki”-5,  Aknīstes pagastā, Aknīstes no-
vadā, atsavināšanu”. Noteikt, ka atsavināmā nekustamā
īpašuma nosacītā cena  ir EUR 300.00. Nekustamā īpašuma
atsavināšanas veids ir pārdošana elektroniskajā izsoļu viet-
nē https://izsoles.ta.gov.lv ar augšupejošu soli. 

Ø Apstiprināt Aknīstes novada domes izsoles noteiku-
mus Nr.12/2021 „Par Aknīstes novada pašvaldības īpašu-
ma- dzīvokļa “Navicki”-6,  Aknīstes pagastā, Aknīstes no-
vadā, atsavināšanu”. Noteikt, ka atsavināmā nekustamā
īpašuma nosacītā cena  ir EUR 340.00. Nekustamā īpašuma
atsavināšanas veids ir pārdošana elektroniskajā izsoļu viet-
nē https://izsoles.ta.gov.lv ar augšupejošu soli. 

Ø Apstiprināt Aknīstes novada domes izsoles noteiku-
mus Nr.13/2021 „Par Aknīstes novada pašvaldības īpašu-
ma Augšzemes iela 34, Aknīstē,  Aknīstes novadā, atsa-
vināšanu”. Noteikt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma
Augšzemes ielā 34, Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56050010280, kas  sastāv no divstāvu dzīvojamās ēkas
281,5 m2 platībā un  palīgēkas,  un zemes gabala 0,1220
ha platībā, nosacītā cena  ir EUR 1800.00. Nekustamā īpa-
šuma atsavināšanas veids ir pārdošana elektroniskajā iz-
soļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv ar augšupejošu soli. 

Ø Bezstrīdus kārtībā piedzīt no 5 personām nekustamā
īpašuma nodokļa parādus par iepriekšējiem gadiem.
Piedziņu veikt izmantojot likuma „Par nodokļiem un no-
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devām” 26.panta trešajā daļā 3.punktā paredzēto līdzek-
li: Civilprocesa likuma E daļā noteiktajā kārtībā vērš no-
kavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā uz
nodokļu maksātāja mantu (kustamo un nekustamo īpašumu,
arī uz mantu, kura atrodas pie trešajām personām). 

Ø Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos notei-
kumus Nr.7/2021 „Grozījums Aknīstes novada domes
2010.gada 16.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15 ”Kapsētu
uzturēšanas noteikumi Aknīstes novadā””. 

Ø Atsavināt meža cirsmu pašvaldības īpašumā
“Pagasta meži”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, ka-
dastra Nr.56620030198, kadastra apzīmējums
56620030198, 1.kvartāla 2., 4., 5., 9., 13., 15., 16., 17., 18.,
19., 20., 21., 22., 23., 24.nogabals 20,84 ha platībā  (sani-
tārā cirte), pārdodot to izsolē. Noteikt, ka atsavināmā īpa-
šuma nosacītā cena  ir EUR 13 286.00. Īpašuma atsavi-
nāšanas veids ir pārdošana izsolē ar augšupejošu soli.
Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības kustamā īpašuma
– meža cirsmas “Pagasta meži”, Gārsenes pagastā, Aknīstes
novadā, kadastra Nr.56620030198, kadastra apzīmējums
56620030198, 1.kvartāla 2., 4., 5., 9., 13., 15., 16., 17., 18.,
19., 20., 21., 22., 23., 24.nogabals 20,84 ha platībā, izso-
les noteikumus Nr.14/2021.

Ø Atsavināt meža cirsmu pašvaldības īpašumā
“Pagasta meži”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, ka-
dastra Nr.56620030198, kadastra apzīmējums 56620040046,
6.kvartāla 1., 2., 3., 4., 5., 6.nogabals 6,04 ha platībā (sa-
nitārā cirte), pārdodot to izsolē. Noteikt, ka atsavināmā īpa-
šuma nosacītā cena  ir EUR 6483.00. Īpašuma atsavinā-
šanas veids ir pārdošana izsolē ar augšupejošu soli.
Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības kustamā īpašu-
ma - meža cirsmas “Pagasta meži,” Gārsenes pagastā,
Aknīstes novadā, kadastra Nr.56620030198, kadastra ap-
zīmējums 56620040046, 6.kvartāla 1., 2., 3., 4., 5., 6.nogabals
6,04 ha platībā, izsoles noteikumus Nr.15/2021”.

Ø Atsavināt meža cirsmu pašvaldības īpašumā
“Pagasta meži,” Gārsenes pagasts, Aknīstes novadā, ka-
dastra Nr.56620030198, kadastra apzīmējums 56620050080,
5.kvartāla 3., 4., 8., 10., 11., 12., 15.nogabals 9,07 ha pla-
tībā (sanitārā cirte), pārdodot to izsolē. Noteikt, ka atsa-
vināmā īpašuma nosacītā cena  ir EUR 9604.00. Īpašuma
atsavināšanas veids ir pārdošana izsolē ar augšupejošu soli.
Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības kustamā īpašu-
ma – meža cirsmas, “Pagasta meži,” Gārsenes pagasts,
Aknīstes novadā, kadastra Nr.56620030198, kadastra ap-
zīmējums 56620050080, 5.kvartāla 3., 4., 8., 10., 11., 12.,
15.nogabals 9,07 ha platībā, izsoles noteikumus Nr.16/2021”.

Ø Pārtraukt audzēkņu uzņemšanu Aknīstes pirmssko-
las izglītības iestādē „Bitīte” uz darbinieku atvaļinājuma
un telpu remonta laiku no 2021.gada 1.jūnija līdz 31.jūli-
jam. Atsākt audzēkņu uzņemšanu PII „Bitīte” ar
2021.gada 2.augustu.

Ø Iznomāt 1 personai daļu zemes gabala ar kadastra ap-
zīmējumu 56440050263 “Ūdenssaimniecība”, Asares pagastā,
Aknīstes novadā, 0,05 ha platībā uz laiku 6 gadi - līdz
2027.gada 31.decembrim sakņu dārza vajadzībām.

Ø Noslēgt zemes nomas līgumu ar 1 personu par  paš -
valdībai piekrītošo zemes īpašumu Aknīstes pagastā ar no-
saukumu „Piekalni”, kadastra Nr. 56250070215, kas sa-
stāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
56250070157 - 0.8100 ha platībā.

Ø Noslēgt zemes nomas līgumu ar 1 personu par paš -
valdībai piekrītošo zemes vienību  ar kadastra apzīmēju-
mu  56050010387 - 0.7631 ha platībā, Aknīstē.

Ø Noslēgt zemes nomas līgumu ar 1 personu par daļu
no pašvaldībai piekrītošās zemes vienības  ar kadastra ap-
zīmējumu  56250040299 - 0.3 ha platībā, Aknīstes pagastā.

Ø Pagarināt  zemes nomas līgumu ar  1 personu par paš -
valdībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmēju-
mu 56250010113 -1.2 ha platībā un  zemes vienību ar ka-

dastra apzīmējumu 56250010121 -1.6 platībā, Aknīstes pa-
gastā.

Ø Pagarināt  zemes nomas līgumu ar  1 personu par paš -
valdībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmēju-
mu 56250040219 - 1.2 ha platībā un zemes vienību ar ka-
dastra apzīmējumu 56250040193 - 0.8  ha platībā, Aknīstes
pagastā.

Ø Izbeigt zemes nomas tiesības 1 personai uz pašvaldībai
piekrītošo zemes gabala daļu Aknīstes novada Gārsenes
pagastā ar kadastra apzīmējumu 56620010095 - 0.23 ha
platībā.

Ø Izbeigt zemes nomas tiesības 1 personai uz pašvaldībai
piekrītošo zemes gabalu  Aknīstes pagastā ar kadastra ap-
zīmējumu 56250070157 - 0.8100 ha kopplatībā.

Ø Atļaut 1 personai izstrādāt zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56440030004
”Sarmiņas”, Asares pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanai.

Ø Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpa-
šuma „Caunes”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, ze-
mes vienības ar kadastra apzīmējumu 56620010045 un
56620010046 sadalīšanai.

Ø Sadalīt pašvaldībai piekrītošo  zemes īpašumu Lauku
ielā 33A, Aknīstes pilsētā ar kadastra Nr.56050010435 di-
vos zemes īpašumos: 

l pirmais zemes gabals ar jaunu kadastra apzīmējumu
0.2618 ha platību, ar  jaunu nosaukumu Lauku iela 33 B.
Zemes lietošanas mērķis 0502 – zeme, kuras pagaidu at-
ļautā izmantošana sakņu dārzu vajadzībām;

l paliekošais  zemes gabals ar kadastra apzīmējumu
56050010435  0.4982 ha platību, ar nosaukumu Lauku iela
33A. Zemes lietošanas mērķis 0502 – zeme, kuras pagai-
du atļautā izmantošana sakņu dārzu vajadzībām.

Ø Noslēgt ceļa reālservitūta līgumu ceļa servitūta tie-
sības nodibināšanai ar AS LVM  nekustamajam īpašumam
“Alberti”, kadastra Nr.56250040117, kas sastāv no vienas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  56250040117 -
6.0919 ha platībā. Ceļa servitūta garums 16 m ar platu-
mu 9.0 (0.0144 ha) Aknīstes novada Aknīstes pagastā.

Ø Nodot atsavināšanai zemes vienību ar kadastra ap-
zīmējumu 56050010286, Aknīstes pilsētā, Tirgus iela 1A
- 0. 3210 ha platībā.

Ø Nodot atsavināšanai pašvaldības nekustamo īpašu-
mu – dzīvokli “Kraujas 3” – 16, Kraujas, Gārsenes pagas-
tā, Aknīstes novadā.

Ø Apstiprināt Atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes
iniciatīvu projektos” nolikumu.

Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz
31.07.2021., kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokli  “Spodras”-
6, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā.

Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz
31.10.2021., kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokli  Krasta
ielā 3 – 2, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz
30.04.2022., kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokli
Augšzemes ielā 7 – 4, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Ø Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar 1 personu uz
laiku līdz 31.07.2021. par dzīvokli  Skolas ielā 10 - 23,
Aknīstē, Aknīstes novadā.

Ø Izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokli
“Spodras”- 5, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā, kas
noslēgts ar 1 personu. 

Ø Pieteikt Aknīstes Novadpētniecības muzeju Kultūras
ministrijas Bibliotēku, arhīvu un muzeju nodaļā akre-
ditācijai 2022.gadā.

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

sadaļā Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu lēmumi
Kancelejas vad.I.Buiķe
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APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2021.gada 27.janvārī (prot. Nr.1, 37.#)
PRECIZĒTI

Aknīstes novada domes sēdē
2021.gada 24.martā (prot. Nr.3, 14.#)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.3/2021
„Par maznodrošinātas mājsaimniecības 

ienākumu slieksni Aknīstes novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu, 
Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu likuma

33.panta trešo daļu 

I. Vispārīgie jautājumi
1. Aknīstes novada pašvaldības 2021.gada 27.janvāra

Saistošie noteikumi Nr.3/2021 "Par maznodrošinātas māj-
saimniecības ienākumu slieksni Aknīstes novadā" (turpmāk
– Noteikumi) nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa lī-
meni, kuru nepārsniedzot, mājsaimniecība, kura sastāv no
vairākām personām, kuras dzīvo vienā mājoklī un kurām
ir kopīgi izdevumi pamatvajadzību nodrošināšanai, vai vie-
na persona, kura saimnieko atsevišķi (turpmāk – māj-
saimniecība), tiek atzīta par maznodrošinātu.

2. Mājsaimniecība atzīstama par maznodrošinātu, ja tās
ienākumi nepārsniedz Noteikumu 3.punktā   noteikto ie-
nākumu līmeni un mājsaimniecības ienākumi un materiālie
resursi tiek izvērtēti saskaņā ar Ministru kabineta
17.12.2020. noteikumiem Nr.809 “Noteikumi par māj-
saimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociā-
lās palīdzības saņemšanu”.

3. Mājsaimniecība atzīstama par maznodrošinātu, ja tās
ienākumu slieksnis nepārsniedz 360.00 euro pirmajai vai
vienīgajai personai mājsaimniecībā un 252.00 euro pārē-
jām personām mājsaimniecībā. 

II. Maznodrošinātas mājsaimniecības statusa
noteikšana

4. Dienests pēc personas iesnieguma (Pielikums Nr.1)
saņemšanas pārbauda deklarācijā sniegtās ziņas, izman-
tojot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas
par mājsaimniecību vai pieprasot ziņas no valsts un pa-
švaldību institūcijām, kā arī privātpersonām, ja nepiecie-
šams, pieprasot arī ziņas apliecinošus dokumentus un ap-
sekojot mājsaimniecību dzīvesvietā (Pielikums Nr.3), ne vē-
lāk kā mēneša laikā pieņem lēmumu par mājsaimniecības
atbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības statusam vai
par atteikumu piešķirt maznodrošinātas mājsaimniecības
statusu.

5. Ja mājsaimniecība atbilst maznodrošinātas māj-
saimniecības statusam, dienests izsniedz rakstisku izziņu
par atbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības statusam
(Pielikums Nr.2). Mājsaimniecība tiek atzīta par maznod-
rošinātu, sākot ar to mēnesi, kurā pieņemts lēmums par maz-
nodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanu.

III. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas
kārtība

6. Dienesta lēmumu par mājsaimniecības atbilstību maz-
nodrošinātas mājsaimniecības statusam, par atteikumu pie-
šķirt maznodrošinātas mājsaimniecības statusu vai par pie-
šķirtā maznodrošinātas mājsaimniecības statusa anulēšanu
var apstrīdēt Aknīstes novada domē Administratīvā pro-
cesa likumā noteiktajā kārtībā.

7. Aknīstes novada domes lēmumu var pārsūdzēt tiesā
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājumi
8. Atzīt par spēku zaudējušiem Aknīstes novada domes

saistošos noteikumus Nr.24/2015 „Kārtība, kādā ģimene
vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodro-
šinātu Aknīstes novadā”.

9. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc
to publicēšanas pašvaldības laikrakstā „Aknīstes Novada
Vēstis”.

Aknīstes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
V.Dzene

APSTIPRINĀTI

Aknīstes novada domes sēdē 
2021.gada 28.aprīlī (prot. Nr.4, 22.#)

Aknīstes novada domes 
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 6/2021

„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašuma- zemes
gabala “Teiksmas”, Asares pagastā, Aknīstes novadā,

atsavināšanu”

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: 2021.gada 8.jūnijā plkst. 10:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas

atsavināšanas komisija.
5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošais zemes

gabals: “Teiksmas”, Asares pagastā, Aknīstes novadā, ka-
dastra Nr.56440040002, kopējā platība 1,79  ha. 

6. Nekustamā īpašuma (zemes gabala) nosacītā cena ir
EUR 5588.00 (pieci tūkstoši pieci simti astoņdesmit astoņi
euro 00 centi).

7. Nekustamā īpašuma objekta izsoli sāk ar nekustamā
īpašuma “Teiksmas”, Asares pagastā, Aknīstes novadā, ka-
dastra Nr. 56440040002 izsoles objekta noteikto nosacīto
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 Kristaps 28717855.

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

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

pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, 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 vienīgajam
pretendentam, 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. 
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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 piedalī-
ties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada pašvaldībā līdz
2021.gada 4.jūnijam 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 sa-
skaņā 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 sa-
skaņā 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 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 do-

kumenti; 
- rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpa-

šuma atsavināšanas izsoles noteikumiem.
Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu ek-

semplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms izso-
les sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles notei-
kumiem. 

Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas
numuru. 

Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo īpa-
šumu. Uzziņas pa tālr. Kristaps 28717855.

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

23. 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. 

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

25. 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. 

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

27. 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. 

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

29. 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 no-
solītā cena. 

30. 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. 

31. 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 nekustamo īpašumu
par pēdējo nosolīto augstāko cenu. 

32. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekusta-
mā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu iz-
soles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. 

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

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

35. 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. 

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

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

38. 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. 

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



6

40. 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.

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

42. 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.

43. 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.

44. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles no-
teikumiem un saņemt sīkāku informāciju par atsavināmo
nekustamo īpašumu Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas
ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2021.gada 30.aprīļa
līdz 2021.gada 4.jūnijam 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: Kristaps 28717855. 

45. Izsole notiks 2021.gada 8.jūnijā plkst. 10:00, Aknīstes
novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes
novadā, LV-5208.

Mantas atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja:
/A.Aldiņa/

APSTIPRINĀTI

Aknīstes novada domes sēdē 
2021.gada 28.aprīlī (prot. Nr.4, 23.#)

Aknīstes novada domes 
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 7/2021

„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašuma- zemes
gabala “Spodriņu kūts”, Gārsenes pagastā, 

Aknīstes novadā, atsavināšanu”

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: 2021.gada 8.jūnijā plkst. 11:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas

atsavināšanas komisija.
5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošais zemes

gabals: “Spodriņu kūts”,  Gārsenes pagastā, Aknīstes no-
vadā, kadastra Nr. 56620050065, kopējā platība 2,3  ha.

6. Nekustamā īpašuma (zemes gabala) nosacītā cena ir
4284.00 EUR (četri tūkstoši divi simti astoņdesmit četri
euro 00 centi).

7. Nekustamā īpašuma objekta izsoli sāk ar nekustamā
īpašuma “Spodriņu kūts”,  Gārsenes pagastā, Aknīstes no-
vadā, kadastra Nr. 56620050065 izsoles objekta noteikto
nosacīto 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 Kristaps 28717855.

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

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

da pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā,
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada pa-
švaldības interneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā
termiņā, 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 uzskatā-
ma par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitī-
ta izsoles 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
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 nekustamā īpašuma pirkuma maksu. 

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

16. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalī-
ties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada pašvaldībā līdz
2021.gada 4.jūnijam 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 sa-
skaņā 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 sa-
skaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

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

- apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) kopiju vai iz-
raksts par pārvaldes institūciju amatpersonu) kompeten-
ces apjomu; 

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

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

atsavināšanas komisija var pieprasīt zvērināta revidenta
vai licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās 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. 
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21. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 
- nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku

reģistrācijas termiņš; 
- nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie do-

kumenti; 
- rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpa-

šuma 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. 

23. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrā-
cijas numuru. 

24. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo
īpašumu. Uzziņas pa tālr. Kristaps 28717855.

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 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 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:

32.1. juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas nu-
murs un nosolītā cena;

32.2. 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 nekustamo īpašumu
par pēdējo nosolīto augstāko cenu. 

35. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekusta-
mā 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 izsoles
gaitā, drošības nauda tiek atmaksāta nedēļas laikā pēc iz-
soles, 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 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 ne-
kustamo īpašumu.

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 nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolī-
to 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 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.

47. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles
noteikumiem un saņemt sīkāku informāciju par atsavi-
nāmo nekustamo īpašumu Aknīstes novada pašvaldībā,
Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2021.gada
30.aprīļa līdz 2021.gada 4.jūnijam 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: Kristaps
28717855. 

48. Izsole notiks 2021.gada 8.jūnijā plkst. 11:00, Aknīstes
novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes
novadā, LV-5208.

Mantas atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja:
/A.Aldiņa/
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APSTIPRINĀTI

Aknīstes novada domes sēdē 
2021.gada 28.aprīlī (prot. Nr.4, 24.#)

Aknīstes novada domes 
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 8/2021

„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašuma- zemes
gabala “Pagasta zeme”, Gārsenes pagastā, 

Aknīstes novadā, atsavināšanu”

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: 2021.gada 8.jūnijā plkst. 13:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas

atsavināšanas komisija.
5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošais zemes

gabals: “Pagasta zeme”,  Gārsenes pagastā, Aknīstes no-
vadā, kadastra Nr. 56620050079, kopējā platība 0,2  ha.

6. Nekustamā īpašuma (zemes gabala) nosacītā cena ir
EUR 914.00 (deviņi simti četrpadsmit euro 00 centi).

7. Nekustamā īpašuma objekta izsoli sāk ar nekustamā
īpašuma “Pagasta zeme”,  Gārsenes pagastā, Aknīstes no-
vadā, kadastra Nr. 56620050079 izsoles objekta noteikto
nosacīto 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 Kristaps 28717855.

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

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

pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, 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 vienīga-
jam pretendentam, ja viņš pārsolīs izsoles objekta nosacī-
to 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 piedalī-
ties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada pašvaldībā līdz
2021.gada 4.jūnijam 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 sa-
skaņā 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 sa-
skaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

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

- apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) kopiju vai iz-
raksts par pārvaldes institūciju amatpersonu) kompeten-
ces apjomu; 

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

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

atsavināšanas komisija var pieprasīt zvērināta revidenta
vai licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās 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 do-

kumenti; 
- rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpa-

šuma 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. 

23. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrā-
cijas numuru. 

24. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo
īpašumu. Uzziņas pa tālr. Kristaps 28717855.

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 izsoli at-
liek uz 15 minūtēm, bet pēc tam objektu piedāvā pirkt vienī-
gajam izsoles dalībniekam, ja tas pārsola izsoles nosacīto cenu. 

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

30. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu 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. 
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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:

32.1. juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas nu-
murs un nosolītā cena;

32.2. 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 nekustamo īpašumu
par pēdējo nosolīto augstāko cenu. 

35. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekusta-
mā 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 no-
sacīto cenu vai arī izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstā-
ko cenu, 7 dienu laikā pēc izsoles nav iesniedzis Mantas at-
savināšanas komisijai bankas dokumentus par to, ka at-
tiecīgie norēķini ir nokārtoti, viņš zaudē tiesības uz atsa-
vināmo nekustamā īpašuma objektu. Reģistrācijas nodeva
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 izsoles
gaitā, drošības nauda tiek atmaksāta nedēļas laikā pēc iz-
soles, 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 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 ne-
kustamo īpašumu.

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 nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolī-
to 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 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.

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 2021.gada 30.aprīļa
līdz 2021.gada 4.jūnijam 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: Kristaps 28717855. 

48. Izsole notiks 2021.gada 8.jūnijā plkst. 13:00, Aknīstes
novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes
novadā, LV-5208.

Mantas atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja:
/A.Aldiņa/

APSTIPRINĀTI

Aknīstes novada domes sēdē 
2021.gada 28.aprīlī (prot. Nr.4, 25.#)

Aknīstes novada domes 
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 9/2021

„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašuma- zemes
gabala “Jaunsilaine”, Gārsenes pagastā, 

Aknīstes novadā, atsavināšanu”

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: 2021.gada 8.jūnijā plkst. 14:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas

atsavināšanas komisija.
5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošais zemes

gabals: “Jaunsilaine”,  Gārsenes pagastā, Aknīstes nova-
dā, kadastra Nr.56620010148, kopējā platība 3,23  ha.

6. Nekustamā īpašuma (zemes gabala) nosacītā cena ir
EUR 4106.00 (četri tūkstoši viens simts seši euro 00 cen-
ti).

7. Nekustamā īpašuma objekta izsoli sāk ar nekustamā
īpašuma “Jaunsilaine”,  Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā,
kadastra Nr. 56620010148 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 Kristaps 28717855.

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

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

pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, 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
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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 vienīgajam
pretendentam, 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 nekustamā īpašuma pirkuma maksu. 

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

16. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalī-
ties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada pašvaldībā līdz
2021.gada 4.jūnijam 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 sa-
skaņā 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 sa-
skaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

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

- apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) kopiju vai iz-
raksts par pārvaldes institūciju amatpersonu) kompeten-
ces apjomu; 

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

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

atsavināšanas komisija var pieprasīt zvērināta revidenta
vai licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās 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 do-

kumenti; 
- rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpa-

šuma 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. 

23. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrā-
cijas numuru. 

24. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo
īpašumu. Uzziņas pa tālr. Kristaps 28717855.

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 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 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:

32.1. juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas nu-
murs un nosolītā cena;

32.2. 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 nekustamo īpašumu
par pēdējo nosolīto augstāko cenu. 

35. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekusta-
mā 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. 
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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 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 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 ne-
kustamo īpašumu.

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

47. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izso-
les noteikumiem un saņemt sīkāku informāciju par at-
savināmo nekustamo īpašumu Aknīstes novada pa-
švaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no
2021.gada 30.aprīļa līdz 2021.gada 4.jūnijam darbdie-
nās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdie-
nās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 14.30. Tālrunis
uzziņām: Kristaps 28717855. 

48. Izsole notiks 2021.gada 8.jūnijā plkst. 14:00,
Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste,
Aknīstes novadā, LV-5208.

Mantas atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja:
/A.Aldiņa/

APSTIPRINĀTI

Aknīstes novada domes sēdē 
2021.gada 28.aprīlī (prot. Nr.4, 26.#)

Aknīstes novada domes 
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 10/2021

„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašuma – 
zemes gabala “Rudzāti “,  Gārsenes pagastā,

Aknīstes novadā, atsavināšanu”

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

1.1. Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība;
2. Izsoles veids, maksājumi un samaksas kārtība
2.1. Izsoles veids - elektroniska izsole ar augšupejošu soli.
2.2.  Maksāšanas līdzekļi - 100% euro.
3. Izsoles sākuma cena (nosacītā cena): EUR 2561.00

(divi tūkstoši pieci simti sešdesmit viens euro 00 centi).

3.1.  Izsoles solis noteikts EUR 50.00 (piecdesmit euro
00 centi).

3.2.  Izsoles nodrošinājums – EUR 256.10 (10% ap-
mērā no izsolāmā objekta sākuma cenas - nosacītās ce-
nas) no izsoles sākuma 20 (divdesmit) dienu laikā izso-
les dalībniekam jāpārskaita Aknīstes novada pašvaldī-
bai ar atzīmi "Nekustamā īpašuma “Rudzāti”,
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, nodrošināju-
ma nauda". Nodrošinājums tiek ieskaitīts pirkuma mak-
sā uzvarējušajam dalībniekam.

3.3. Samaksa par pirkumu – jāpārskaita 10 darbadienu
laikā no izsoles noslēguma dienas. Samaksa par izsoles ob-
jektu tiek veikta, veicot bezskaidras naudas pārskaitīju-
mu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas
Nr.90000026441 A/S „SEB banka” bankas kontā Nr.LV82
UNLA 0009 0121 30037, bankas kods UNLALV2X. 

3.4.  Nosolītās summas samaksa uzskatāma par saņemtu
ja tā ieskaitīta darījuma kontā.

3.5. Izsoli organizē Aknīstes novada pašvaldības Mantas
atsavināšanas komisija (turpmāk –  komisija).

4. Izsoles objekts ir pašvaldības nekustamais īpašums
– zemes gabals “Rudzāti”, Gārsenes pagastā, Aknīstes no-
vads, kadastra Nr.56620030297, 0,5869 ha platībā.

5. Izsoles subjekts:
5.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziskā vai

juridiskā persona, kurai ir tiesības iegūt Latvijas
Republikā nekustamo īpašumu, tanī skaitā, zemi, un kura
līdz 24.05.2021. ir iemaksājusi šo noteikumu 2.5.pun-
ktā minēto nodrošinājumu un autorizēta dalībai izsolē,
un kurai nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto no-
dokļu (nodevu) parādu Latvijas Republikā, vai valstī, kurā
tas reģistrēts, tajā skaitā, valsts sociālās apdrošināša-
nas iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150,00
euro, kā arī maksājumu (nodokļi, nomas maksājumi utt.)
parādi attiecībā pret Aknīstes novada pašvaldību.

5.2.  Izsoles dalībniekiem nedrīkst būt pasludināta mak-
sātnespēja, tiem nav uzsākts likvidācijas process, to sa-
imnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav
uzsākta tiesvedība par darbības izbeigšanu, maksātnespēju
vai bankrotu.

6. Izsoles pretendentu reģistrēšana Izsoļu dalīb-
nieku reģistrā

6.1. Pretendentu reģistrācija notiek no 05.05.2021.
plkst.13:00 līdz 24.05.2021. plkst. 23:59 elektronisko iz-
soļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv  uzturētā Izsoļu dalīb-
nieku reģistrā pēc oficiāla paziņojuma par izsoli publicē-
šanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevuma "Latvijas
Vēstnesis" tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv .

6.2.  Izsoles pretendenti - fiziska persona, kura vēlas savā
vai citas fiziskas vai juridiskas personas vārdā pieteikties
izsolei, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv
norāda:

6.2.1. Fiziska persona:
6.2.1.1. Vārdu, uzvārdu;
6.2.1.2. Personas kodu vai dzimšanas datumu (persona,

kurai nav piešķirts personas kods);
6.2.1.3.  Kontaktadresi;
6.2.1.4. Personu apliecinoša dokumenta veidu un numuru;
6.2.1.5. Norēķinu rekvizītus (kredītiestādes konta nu-

murs, uz kuru personai atmaksājama nodrošinājuma sum-
ma);

6.2.1.6.  Personas papildu kontaktinformāciju – elek-
troniskā pasta adresi un tālruņa numuru (ja tāds ir).

6.2.2. Fiziska persona, kura pārstāv citu fizisku vai ju-
ridisku personu, papildus 4.2.1.punktā norādītajam, sniedz
informāciju par:

6.2.2.1. Pārstāvamās personas veidu;
6.2.2.2. Vārdu, uzvārdu fiziskai personai vai nosauku-

mu juridiskai personai;
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6.2.2.3. Personas kodu vai dzimšanas datumu (ārzem-
niekam) fiziskai personai vai reģistrācijas numuru juridiskai
personai;

6.2.2.4. Kontaktadresi;
6.2.2.5.  Personu apliecinoša dokumenta veidu un nu-

muru fiziskai personai;
6.2.2.6.  Informāciju par notariāli apliecinātu pilnva-

ru, ja reģistrēts lietotājs izsolē pārstāv citu fizisku per-
sonu, vai informāciju par rakstiski noformētu pilnvaru
vai dokumentu, kas apliecina reģistrēta lietotāja tiesī-
bas pārstāvēt juridisku personu bez īpaša pilnvarojuma,
ja reģistrēts lietotājs pārstāv juridisku personu;

6.2.2.7.  Informāciju par pilnvarojuma apjomu (pār-
stāvības tiesības konkrētai izsolei, vairākām konkrētām
izsolēm, uz noteiktu laiku, pastāvīgi);

6.2.2.8. Attiecīgās lēmējinstitūcijas lēmumu par ne-
kustamā īpašuma iegādi juridiskajai personai.

6.3. Reģistrējoties Izsoļu dalībnieku reģistrā, persona
iepazīstas ar elektronisko izsoļu vietnes lietošanas no-
teikumiem un apliecina noteikumu ievērošanu, kā arī par
sevi sniegto datu pareizību.

6.4. Ziņas par personu iekļauj Izsoļu dalībnieku reģistrā,
saskaņā ar personas iesniegumu. Iesniegumu persona ie-
sniedz patstāvīgi, izmantojot elektronisko izsoļu vietnē
pieejamo elektronisko pakalpojumu "Par e-izsoļu vietnes
dalībnieka dalību konkrētā izsolē" un identificējoties ar
vienu no vienotajā valsts un pašvaldību portālā
www.latvija.lv  piedāvātajiem identifikācijas līdzekļiem.

6.5.  Reģistrēts lietotājs, kurš vēlas piedalīties izslu-
dinātajā izsolē, elektronisko izsoļu vietnē nosūta izsoles
rīkotājam lūgumu par autorizēšanu dalībai konkrētā iz-
solē un izsoles sludinājumā norādītajā izsoles rīkotāja kon-
tā iemaksā izsoles nodrošinājuma summu sludinājumā
noteiktajā apmērā, kā arī sedz maksu par dalību izsolē
vietnes administratoram normatīvajos aktos noteiktajā
apmērā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrē-
tam lietotājam sagatavotu rēķinu.

6.6. Izsoles rīkotājs autorizē izsoles pretendentu, kurš
izpildījis izsoles priekšnoteikumus, dalībai izsolē 7 (sep-
tiņu) dienu laikā, izmantojot elektronisko izsoļu vietnē
pieejamo rīku.

6.7.  Informāciju par autorizēšanu dalībai izsolē izso-
les rīkotājs reģistrētam lietotājam nosūta elektroniski uz
elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam izvei-
doto kontu.

6.8.  Autorizējot personu izsolei, katram solītājam elek-
tronisko izsoļu vietnes sistēma automātiski izveido uni-
kālu identifikatoru.

6.9. Izsoles pretendents netiek reģistrēts, ja:
6.9.1. nav vēl iestājies vai ir beidzies pretendentu re-

ģistrācijas termiņš;
6.9.2.  ja nav izpildīti visi šo noteikumu 4.2.1.punktā

vai 4.2.2.punktā minētie norādījumi;
6.9.3.  konstatēts, ka pretendentam ir izsoles noteikumu

3.1.punktā minētās parādsaistības;
6.9.4. fiziskā vai juridiskā persona saskaņā ar spēkā

esošajiem normatīvajiem aktiem nevar iegūt savā īpa-
šumā zemi.

6.10.  Izsoles rīkotāji nav tiesīgi līdz izsoles sākumam
sniegt informāciju par izsoles pretendentiem.

6.11.  Izsoles pretendentam pirms reģistrācijas izso-
lei ir tiesības iepazīties ar Objekta tehniskajiem rādītājiem
- pielikumiem, kuri raksturo pārdodamo Objektu un ir
izsoles rīkotāja rīcībā. Šo informāciju izsoles pretendentiem
sniedz Aknīstes novada pašvaldības nekustāmā īpašu-
ma speciālists tel.28717855.

7. Izsoles norise
7.1. Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://iz-

soles.ta.gov.lv  05.05.2021. plkst.13:00 un noslēdzas
03.06.2021. plkst.13:00.

7.2.  Izsolei autorizētie dalībnieki drīkst izdarīt solī-
jumus visā izsoles norises laikā.

7.3.  Ja pēdējo piecu minūšu laikā pirms izsoles no-
slēgšanai noteiktā laika tiek reģistrēts solījums, izsoles
laiks automātiski tiek pagarināts par 5 (piecām) minū-
tēm.

7.4. Ja pēdējās stundas laikā pirms izsoles noslēgša-
nas tiek konstatēti būtiski tehniski traucējumi, kas var
ietekmēt izsoles rezultātu, un tie nav saistīti ar sistēmas
drošības pārkāpumiem, izsoles laiks automātiski tiek pa-
garināts līdz nākamās darbadienas pulksten 13:00.

7.5. Pēc izsoles noslēgšanas solījumus nereģistrē un
elektronisko izsoļu vietnē tiek norādīts izsoles noslēgums
datums, laiks un pēdējais izdarītais solījums.

7.6.  Izsoles organizētājs var pārtraukt izsoli, ja tās no-
rises laikā saņemts elektronisko izsoļu vietnes drošības pār-
valdnieka paziņojums par būtiskiem tehniskiem traucē-
jumiem, kas var ietekmēt izsoles rezultātu. Paziņojumu par
izsoles pārtraukšanu publicē elektronisko izsoļu vietnē.

7.7.  Pēc izsoles slēgšanas sistēma automātiski saga-
tavo izsoles aktu, kuru izsoles komisija apstiprina sep-
tiņu dienu laikā pēc izsoles.

7.8. Izsoles dalībniekiem, kuri piedalījušies izsolē, bet
nav nosolījuši izsoles Objektu, 5 (piecu)  darba dienu lai-
kā tiek atmaksāts izsoles nodrošinājums, izņemot juri-
disku personu, kura nosolījusi visaugstāko cenu, bet ku-
rai konstatēti šo noteikumu 3.1.punktā un 3.2.punktā mi-
nētie nosacījumi, kā rezultātā tā zaudē iesniegto no-
drošinājumu.

7.9.  Ja juridiskajai personai, kura nosolījusi visaug-
stāko cenu, konstatēts nodokļu parāds, Objekts tiek pie-
dāvāts pircējam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu.

7.10. Izsole tiek atzīta par nenotikušu un nodrošinā-
jums netiek atmaksāts nevienam no izsoles dalībniekiem,
ja neviens no viņiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu.

8. Izsoles rezultātu apstiprināšana un līguma no-
slēgšana

8.1. Mantas atsavināšanas komisija 7 (septiņu) dar-
ba dienu laikā izsniedz paziņojumu par pirkuma sum-
mu.

8.2.  Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu,
10 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas jāpārskaita
norādītajā kontā pirkuma summu, kas atbilst starpībai
starp augstāko nosolīto cenu un iemaksāto nodrošinājumu.
Pēc maksājumu veikšanas maksājumu apliecinošie do-
kumenti iesniedzami Aknīstes novada pašvaldībā
Skolas ielā 7, Aknīstē  uz e-pasta adresi: akniste@ak-
niste.lv .

8.3. Ja īpašumu nosolījušais izsoles dalībnieks šo no-
teikumu 7.2.punktā noteiktajā termiņā nav norēķinājies
šajos noteikumos minētajā kārtībā, viņš zaudē tiesības
uz nosolīto īpašumu. Izsoles nodrošinājums attiecīgajam
dalībniekam netiek atmaksāts.

8.4. Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis no-
solīto cenu, par to informē izsoles dalībnieku, kurš no-
solījis nākamo augstāko cenu un šim izsoles dalībniekam
ir tiesības 10 dienu  laikā no paziņojuma saņemšanas die-
nas paziņot izsoles rīkotājam par īpašuma pirkšanu par
paša solīto augstāko cenu un samaksāt nosolīto naudas
summu uz norādīto bankas kontu.

8.5.  Ja 7.4.punktā noteiktais izsoles dalībnieks no īpa-
šuma pirkuma atsakās vai norādītajā termiņā nenorē-
ķinās par pirkumu, izsole tiek uzskatīta par nenotiku-
šu. Lēmumu par turpmāko atsavināšanas procesu pie-
ņem Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas
komisija.
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8.6. Pirkuma līgumu pircējs paraksta 30 (trīsdesmit)
dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas
Aknīstes novada domē.

8.7.  Pirkuma līgumu pašvaldības vārdā paraksta
Aknīstes novada domes priekšsēdētāja.

9. Nenotikušās izsoles
9.1. Komisija pieņem lēmumu par izsoles atzīšanu par

nenotikušu:
9.1.1.  ja uz izsoli nav autorizēts neviens izsoles da-

lībnieks;
9.1.2. ja izsole bijusi izziņota, pārkāpjot šos noteiku-

mus vai Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
nosacījumus;

9.1.3. ja tiek noskaidrots, ka nepamatoti noraidīta kāda
dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi noraidīts kāds
pārsolījums;

9.1.4.  ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis iz-
soles sākumcenu;

9.1.5. ja vienīgais izsoles dalībnieks, kurš nosolījis iz-
solāmo īpašumu, nav parakstījis izsolāmā īpašuma pir-
kuma līgumu;

9.1.6.  ja neviens no izsoles dalībniekiem, kurš atzīts
par nosolītāju, neveic pirkuma maksas samaksu šajos no-
teikumos norādītajā termiņā;

9.1.7. ja izsolāmo mantu nopirkusi persona, kurai nav
bijušas tiesības piedalīties izsolē.

10. Īpašie noteikumi
10.1. Starp izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās,

kas varētu ietekmēt izsoles rezultātus un gaitu.
10.2. Izsoles uzvarētājs no pirkuma līguma noslēgša-

nas brīža ir atbildīgs par Objekta uzturēšanu kārtībā un
nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem atbilstoši
Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

10.3. Izdevumus par pirkuma līguma noslēgšanu un
īpašuma tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā sedz pir-
cējs.

10.4. Īpašuma tiesības uz Objektu Pircējam pāriet pēc
nosolītās summas samaksas, Aknīstes novada domes lē-
muma pieņemšanas par izsoles rezultātu apstiprināša-
nu, pircēja noteikšanu un pirkuma līguma slēgšanu, pir-
kuma līguma noslēgšanas un īpašuma tiesību nostipri-
nāšanas Zemesgrāmatā.

10.5. Pircēja pienākums ir ne vēlāk kā 3 (trīs) mēne-
šu laikā no Objekta Pirkuma līguma parakstīšanas brī-
ža iesniegt zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Pircēja īpa-
šuma tiesību uz Objektu nostiprināšanai zemesgrāma-
tā. Ja Pircējs neizpilda šajā punktā minētās prasības pa-
redzētajā termiņā, Pārdevējs var pieprasīt Pircējam sa-
maksāt līgumsodu par katru nokavēto mēnesi 10,00 euro
(desmit euro 00 centi), bet kopā ne vairāk kā 10% no pir-
kuma maksas. Līgumsoda samaksas pienākums iestājas
nākamajā dienā pēc īpašuma tiesību reģistrēšanai mi-
nētā termiņa iestāšanās.

10.6. Izsoles pretendenti, dalībnieki piekrīt, ka Aknīstes
novada pašvaldība veic personas datu apstrādi, pārbaudot
sniegto ziņu patiesumu.

11. Izsoles rezultātu apstrīdēšana
11.1. Sūdzības par izsoles komisijas darbībām iesnie-

dzamas rakstiskā veidā 5 (piecu) darba dienu laikā no
izsoles datuma Aknīstes novada domes Administratīvo
aktu strīdu izskatīšanas komisijai.

11.2. Visā, kas nav atrunāts Izsoles noteikumos, jāvadās
saskaņā ar Publiskas personas   mantas atsavināšanas
likuma nosacījumiem.

Mantas atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja:
/A.Aldiņa/

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē 

2021.gada 28.aprīlī (prot. Nr.4, 27.#)
Aknīstes novada domes 

IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 11/2021
„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašuma- dzīvokļa

“Navicki”-5,  Aknīstes pagastā, 
Aknīstes novadā, atsavināšanu”

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

1.1. Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība;
2. Izsoles veids, maksājumi un samaksas kārtība
2.1. Izsoles veids - elektroniska izsole ar augšupejošu soli.
2.2. Maksāšanas līdzekļi - 100% euro.
2.3. Izsoles sākuma cena (nosacītā cena): 300.00 euro

(trīs simti euro 00 centi).
2.4. Izsoles solis noteikts 50.00 euro (piecdesmit euro

00 centi).
2.5. Izsoles nodrošinājums – 30.00 euro (10% apmērā

no izsolāmā objekta sākuma cenas - nosacītās cenas) no iz-
soles sākuma 20 (divdesmit) dienu laikā izsoles dalībnie-
kam jāpārskaita Aknīstes novada pašvaldībai ar atzīmi
"Nekustamā īpašuma “Navicki”-5, Aknīstes pagastā,
Aknīstes novadā, nodrošinājuma nauda".
Nodrošinājums tiek ieskaitīts pirkuma maksā uzvarējušajam
dalībniekam.

2.6. Samaksa par pirkumu – jāpārskaita 10 darbadienu
laikā no izsoles noslēguma dienas. Samaksa par izsoles ob-
jektu tiek veikta, veicot bezskaidras naudas pārskaitīju-
mu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas
Nr.90000026441, A/S „SEB banka” bankas kontā Nr.LV82
UNLA 0009 0121 30037, bankas kods UNLALV2X. 

2.7.  Nosolītās summas samaksa uzskatāma par saņemtu
ja tā ieskaitīta darījuma kontā.

2.8. Izsoli organizē Aknīstes novada pašvaldības Mantas
atsavināšanas komisija (turpmāk –  komisija).

3. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošs ne-
kustamais īpašums- dzīvoklis “Navicki”-5, Aknīstes pagastā,
Aknīstes novads, kadastra  Nr.56259000004, ar kopējo pla-
tību 40,8 m2, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopī-
pašuma 408/3501 domājamās daļas no būves (kadastra ap-
zīmējums56250040294001) un zemes (kadastra apzīmējums
56250040294) .

4. Izsoles subjekts:
4.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziskā vai

juridiskā persona, kurai ir tiesības iegūt Latvijas
Republikā nekustamo īpašumu, tanī skaitā, zemi, un kura
līdz 24.05.2021. ir iemaksājusi šo noteikumu 2.5.punktā
minēto nodrošinājumu un autorizēta dalībai izsolē, un ku-
rai nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu
(nodevu) parādu Latvijas Republikā, vai valstī, kurā tas
reģistrēts, tajā skaitā, valsts sociālās apdrošināšanas ie-
maksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150,00 euro, kā
arī maksājumu (nodokļi, nomas maksājumi utt.) parādi at-
tiecībā pret Aknīstes novada pašvaldību.

4.2.  Izsoles dalībniekiem nedrīkst būt pasludināta mak-
sātnespēja, tiem nav uzsākts likvidācijas process, to sa-
imnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav
uzsākta tiesvedība par darbības izbeigšanu, maksātnespēju
vai bankrotu.

5. Izsoles pretendentu reģistrēšana Izsoļu dalīb-
nieku reģistrā

5.1. Pretendentu reģistrācija notiek no 05.05.2021.
plkst.13:00 līdz 24.05.2021. plkst. 23:59 elektronisko iz-
soļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv  uzturētā Izsoļu dalīb-
nieku reģistrā pēc oficiāla paziņojuma par izsoli publicē-
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šanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevuma "Latvijas
Vēstnesis" tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv .

5.2.  Izsoles pretendenti - fiziska persona, kura vēlas savā
vai citas fiziskas vai juridiskas personas vārdā pieteikties
izsolei, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv
norāda:

5.2.1. Fiziska persona:
5.2.1.1. Vārdu, uzvārdu;
5.2.1.2. Personas kodu vai dzimšanas datumu (persona,

kurai nav piešķirts personas kods);
5.2.1.3.  Kontaktadresi;
5.2.1.4. Personu apliecinoša dokumenta veidu un numuru;
5.2.1.5. Norēķinu rekvizītus (kredītiestādes konta nu-

murs, uz kuru personai atmaksājama nodrošinājuma sum-
ma);

5.2.1.6.  Personas papildu kontaktinformāciju – elek-
troniskā pasta adresi un tālruņa numuru (ja tāds ir).

5.2.2. Fiziska persona, kura pārstāv citu fizisku vai ju-
ridisku personu, papildus 4.2.1.punktā norādītajam, sniedz
informāciju par:

5.2.2.1. Pārstāvamās personas veidu;
5.2.2.2. Vārdu, uzvārdu fiziskai personai vai nosauku-

mu juridiskai personai;
5.2.2.3. Personas kodu vai dzimšanas datumu (ārzem-

niekam) fiziskai personai vai reģistrācijas numuru juridiskai
personai;

5.2.2.4. Kontaktadresi;
5.2.2.5.  Personu apliecinoša dokumenta veidu un nu-

muru fiziskai personai;
5.2.2.6.  Informāciju par notariāli apliecinātu pilnvaru,

ja reģistrēts lietotājs izsolē pārstāv citu fizisku personu,
vai informāciju par rakstiski noformētu pilnvaru vai do-
kumentu, kas apliecina reģistrēta lietotāja tiesības pārstāvēt
juridisku personu bez īpaša pilnvarojuma, ja reģistrēts lie-
totājs pārstāv juridisku personu;

5.2.2.7.  Informāciju par pilnvarojuma apjomu (pārstā-
vības tiesības konkrētai izsolei, vairākām konkrētām iz-
solēm, uz noteiktu laiku, pastāvīgi);

5.2.2.8. Attiecīgās lēmējinstitūcijas lēmumu par ne-
kustamā īpašuma iegādi juridiskajai personai.

5.3. Reģistrējoties Izsoļu dalībnieku reģistrā, persona ie-
pazīstas ar elektronisko izsoļu vietnes lietošanas notei-
kumiem un apliecina noteikumu ievērošanu, kā arī par sevi
sniegto datu pareizību.

5.4. Ziņas par personu iekļauj Izsoļu dalībnieku reģis-
trā, saskaņā ar personas iesniegumu. Iesniegumu perso-
na iesniedz patstāvīgi, izmantojot elektronisko izsoļu viet-
nē pieejamo elektronisko pakalpojumu "Par e-izsoļu viet-
nes dalībnieka dalību konkrētā izsolē" un identificējoties
ar vienu no vienotajā valsts un pašvaldību portālā www.lat-
vija.lv  piedāvātajiem identifikācijas līdzekļiem.

5.5.  Reģistrēts lietotājs, kurš vēlas piedalīties izsludi-
nātajā izsolē, elektronisko izsoļu vietnē nosūta izsoles rī-
kotājam lūgumu par autorizēšanu dalībai konkrētā izso-
lē un izsoles sludinājumā norādītajā izsoles rīkotāja kon-
tā iemaksā izsoles nodrošinājuma summu sludinājumā no-
teiktajā apmērā, kā arī sedz maksu par dalību izsolē viet-
nes administratoram normatīvajos aktos noteiktajā apmērā
saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotā-
jam sagatavotu rēķinu.

5.6. Izsoles rīkotājs autorizē izsoles pretendentu, kurš
izpildījis izsoles priekšnoteikumus, dalībai izsolē 7 (septi-
ņu) dienu laikā, izmantojot elektronisko izsoļu vietnē pie-
ejamo rīku.

5.7.  Informāciju par autorizēšanu dalībai izsolē izsoles
rīkotājs reģistrētam lietotājam nosūta elektroniski uz elek-
tronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam izveidoto kon-
tu.

5.8.  Autorizējot personu izsolei, katram solītājam elek-
tronisko izsoļu vietnes sistēma automātiski izveido unikālu
identifikatoru.

5.9. Izsoles pretendents netiek reģistrēts, ja:
5.9.1. nav vēl iestājies vai ir beidzies pretendentu re-

ģistrācijas termiņš;
5.9.2.  ja nav izpildīti visi šo noteikumu 4.2.1.punktā vai

4.2.2.punktā minētie norādījumi;
5.9.3.  konstatēts, ka pretendentam ir izsoles noteiku-

mu 3.1.punktā minētās parādsaistības;
5.9.4. fiziskā vai juridiskā persona saskaņā ar spēkā eso-

šajiem normatīvajiem aktiem nevar iegūt savā īpašumā zemi.
5.10.  Izsoles rīkotāji nav tiesīgi līdz izsoles sākumam

sniegt informāciju par izsoles pretendentiem.
5.11.  Izsoles pretendentam pirms reģistrācijas izsolei

ir tiesības iepazīties ar Objekta tehniskajiem rādītājiem -
pielikumiem, kuri raksturo pārdodamo Objektu un ir iz-
soles rīkotāja rīcībā. Šo informāciju izsoles pretendentiem
sniedz Aknīstes novada pašvaldības nekustāmā īpašuma
speciālists tel.28717855.

6. Izsoles norise
6.1. Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izso-

les.ta.gov.lv 05.05.2021. plkst.13:00 un noslēdzas
03.06.2021. plkst.13:00.

6.2.  Izsolei autorizētie dalībnieki drīkst izdarīt solīju-
mus visā izsoles norises laikā.

6.3.  Ja pēdējo piecu minūšu laikā pirms izsoles noslēg -
šanai noteiktā laika tiek reģistrēts solījums, izsoles laiks
automātiski tiek pagarināts par 5 (piecām) minūtēm.

6.4. Ja pēdējās stundas laikā pirms izsoles noslēgšanas
tiek konstatēti būtiski tehniski traucējumi, kas var ietekmēt
izsoles rezultātu, un tie nav saistīti ar sistēmas drošības
pārkāpumiem, izsoles laiks automātiski tiek pagarināts līdz
nākamās darbadienas pulksten 13:00.

6.5. Pēc izsoles noslēgšanas solījumus nereģistrē un elek-
tronisko izsoļu vietnē tiek norādīts izsoles noslēgums da-
tums, laiks un pēdējais izdarītais solījums.

6.6.  Izsoles organizētājs var pārtraukt izsoli, ja tās no-
rises laikā saņemts elektronisko izsoļu vietnes drošības pār-
valdnieka paziņojums par būtiskiem tehniskiem traucē-
jumiem, kas var ietekmēt izsoles rezultātu. Paziņojumu par
izsoles pārtraukšanu publicē elektronisko izsoļu vietnē.

6.7.  Pēc izsoles slēgšanas sistēma automātiski sagata-
vo izsoles aktu, kuru izsoles komisija apstiprina septiņu
dienu laikā pēc izsoles.

6.8. Izsoles dalībniekiem, kuri piedalījušies izsolē, bet
nav nosolījuši izsoles Objektu, 5 (piecu)  darba dienu lai-
kā tiek atmaksāts izsoles nodrošinājums, izņemot juridisku
personu, kura nosolījusi visaugstāko cenu, bet kurai kon-
statēti šo noteikumu 3.1.punktā un 3.2.punktā minētie no-
sacījumi, kā rezultātā tā zaudē iesniegto nodrošinājumu.

6.9.  Ja juridiskajai personai, kura nosolījusi visaugstāko
cenu, konstatēts nodokļu parāds, Objekts tiek piedāvāts
pircējam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu.

6.10. Izsole tiek atzīta par nenotikušu un nodrošinājums
netiek atmaksāts nevienam no izsoles dalībniekiem, ja ne-
viens no viņiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu.

7. Izsoles rezultātu apstiprināšana un līguma no-
slēgšana

7.1. Mantas atsavināšanas komisija 7 (septiņu) darba
dienu laikā izsniedz paziņojumu par pirkuma summu.

7.2.  Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu,
10 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas jāpārskaita no-
rādītajā kontā pirkuma summu, kas atbilst starpībai starp
augstāko nosolīto cenu un iemaksāto nodrošinājumu. Pēc
maksājumu veikšanas maksājumu apliecinošie dokumenti
iesniedzami Aknīstes novada pašvaldībā Skolas ielā 7,
Aknīstē  uz e-pasta adresi: akniste@akniste.lv .



15

7.3. Ja īpašumu nosolījušais izsoles dalībnieks šo no-
teikumu 7.2.punktā noteiktajā termiņā nav norēķinājies
šajos noteikumos minētajā kārtībā, viņš zaudē tiesības uz
nosolīto īpašumu. Izsoles nodrošinājums attiecīgajam da-
lībniekam netiek atmaksāts.

7.4. Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto
cenu, par to informē izsoles dalībnieku, kurš nosolījis nā-
kamo augstāko cenu un šim izsoles dalībniekam ir tiesī-
bas 10 dienu  laikā no paziņojuma saņemšanas dienas pa-
ziņot izsoles rīkotājam par īpašuma pirkšanu par paša so-
līto augstāko cenu un samaksāt nosolīto naudas summu
uz norādīto bankas kontu.

7.5.  Ja 7.4.punktā noteiktais izsoles dalībnieks no īpa-
šuma pirkuma atsakās vai norādītajā termiņā nenorēķi-
nās par pirkumu, izsole tiek uzskatīta par nenotikušu.
Lēmumu par turpmāko atsavināšanas procesu pieņem
Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas ko-
misija.

7.6. Pirkuma līgumu pircējs paraksta 30 (trīsdesmit) die-
nu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas Aknīstes no-
vada domē.

7.7.  Pirkuma līgumu pašvaldības vārdā paraksta Aknīstes
novada domes priekšsēdētāja.

8. Nenotikušās izsoles
8.1. Komisija pieņem lēmumu par izsoles atzīšanu par

nenotikušu:
8.1.1.  ja uz izsoli nav autorizēts neviens izsoles dalīb-

nieks;
8.1.2. ja izsole bijusi izziņota, pārkāpjot šos noteikumus

vai Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma no-
sacījumus;

8.1.3. ja tiek noskaidrots, ka nepamatoti noraidīta kāda
dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi noraidīts kāds
pārsolījums;

8.1.4.  ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izso-
les sākumcenu;

8.1.5. ja vienīgais izsoles dalībnieks, kurš nosolījis izsolāmo
īpašumu, nav parakstījis izsolāmā īpašuma pirkuma līgumu;

8.1.6.  ja neviens no izsoles dalībniekiem, kurš atzīts par
nosolītāju, neveic pirkuma maksas samaksu šajos notei-
kumos norādītajā termiņā;

8.1.7. ja izsolāmo mantu nopirkusi persona, kurai nav
bijušas tiesības piedalīties izsolē.

9. Īpašie noteikumi
9.1. Starp izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas

varētu ietekmēt izsoles rezultātus un gaitu.
9.2. Izsoles uzvarētājs no pirkuma līguma noslēgšanas

brīža ir atbildīgs par Objekta uzturēšanu kārtībā un ne-
kustamā īpašuma nodokļa maksājumiem atbilstoši
Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

9.3. Izdevumus par pirkuma līguma noslēgšanu un īpa-
šuma tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā sedz pircējs.

9.4. Īpašuma tiesības uz Objektu Pircējam pāriet pēc no-
solītās summas samaksas, Aknīstes novada domes lēmu-
ma pieņemšanas par izsoles rezultātu apstiprināšanu, pir-
cēja noteikšanu un pirkuma līguma slēgšanu, pirkuma lī-
guma noslēgšanas un īpašuma tiesību nostiprināšanas
Zemesgrāmatā.

9.5. Pircēja pienākums ir ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu lai-
kā no Objekta Pirkuma līguma parakstīšanas brīža iesniegt
zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Pircēja īpašuma tiesī-
bu uz Objektu nostiprināšanai zemesgrāmatā. Ja Pircējs
neizpilda šajā punktā minētās prasības paredzētajā termiņā,
Pārdevējs var pieprasīt Pircējam samaksāt līgumsodu par
katru nokavēto mēnesi 10,00 euro (desmit euro 00 centi),
bet kopā ne vairāk kā 10% no pirkuma maksas. Līgumsoda
samaksas pienākums iestājas nākamajā dienā pēc īpašu-
ma tiesību reģistrēšanai minētā termiņa iestāšanās.

9.6. Izsoles pretendenti, dalībnieki piekrīt, ka Aknīstes
novada pašvaldība veic personas datu apstrādi, pārbaudot
sniegto ziņu patiesumu.

10. Izsoles rezultātu apstrīdēšana
10.1. Sūdzības par izsoles komisijas darbībām iesnie-

dzamas rakstiskā veidā 5 (piecu) darba dienu laikā no iz-
soles datuma Aknīstes novada domes Administratīvo aktu
strīdu izskatīšanas komisijai.

10.2. Visā, kas nav atrunāts Izsoles noteikumos, jāva-
dās saskaņā ar Publiskas personas   mantas atsavināša-
nas likuma nosacījumiem.

Mantas atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja:
/A.Aldiņa/

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē 

2021.gada 28.aprīlī (prot. Nr.4, 28.#)
Aknīstes novada domes 

IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 12/2021
„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašuma- dzīvokļa

“Navicki”-6,  Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā,
atsavināšanu”

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

1.1. Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība;
2. Izsoles veids, maksājumi un samaksas kārtība
2.1. Izsoles veids - elektroniska izsole ar augšupejošu soli.
2.2. Maksāšanas līdzekļi - 100% euro.
2.3. Izsoles sākuma cena (nosacītā cena): 340.00 euro

(trīs simti četrdesmit  euro 00 centi).
2.4. Izsoles solis noteikts 50.00 euro (piecdesmit euro

00 centi).
2.5. Izsoles nodrošinājums – 34.00 euro (10% apmērā

no izsolāmā objekta sākuma cenas - nosacītās cenas) no iz-
soles sākuma 20 (divdesmit) dienu laikā izsoles dalībnie-
kam jāpārskaita Aknīstes novada pašvaldībai ar atzīmi
"Nekustamā īpašuma “Navicki”-6, Aknīstes pagastā,
Aknīstes novadā, nodrošinājuma nauda".
Nodrošinājums tiek ieskaitīts pirkuma maksā uzvarējušajam
dalībniekam.

2.6. Samaksa par pirkumu – jāpārskaita 10 darbadienu
laikā no izsoles noslēguma dienas. Samaksa par izsoles ob-
jektu tiek veikta, veicot bezskaidras naudas pārskaitīju-
mu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas
Nr.90000026441 A/S „SEB banka” bankas kontā Nr.LV82
UNLA 0009 0121 30037, bankas kods UNLALV2X. 

2.7. Nosolītās summas samaksa uzskatāma par saņemtu
ja tā ieskaitīta darījuma kontā.

2.8. Izsoli organizē Aknīstes novada pašvaldības Mantas
atsavināšanas komisija (turpmāk –  komisija).

3. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošs ne-
kustamais īpašums - dzīvoklis “Navicki”-6, Aknīstes pagastā,
Aknīstes novads, kadastra  Nr. 56259000006, ar kopējo pla-
tību 46,2 m2 , kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošā ko-
pīpašuma 462/3501 domājamās daļas no būves (kadastra
apzīmējums56250040294001) un zemes (kadastra apzī-
mējums 56250040294) .

4. Izsoles subjekts:
4.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziskā vai

juridiskā persona, kurai ir tiesības iegūt Latvijas
Republikā nekustamo īpašumu, tanī skaitā, zemi, un kura
līdz 24.05.2021. ir iemaksājusi šo noteikumu 2.5.punktā
minēto nodrošinājumu un autorizēta dalībai izsolē, un ku-
rai nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu
(nodevu) parādu Latvijas Republikā, vai valstī, kurā tas
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reģistrēts, tajā skaitā, valsts sociālās apdrošināšanas ie-
maksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150,00 euro, kā
arī maksājumu (nodokļi, nomas maksājumi utt.) parādi at-
tiecībā pret Aknīstes novada pašvaldību.

4.2. Izsoles dalībniekiem nedrīkst būt pasludināta mak-
sātnespēja, tiem nav uzsākts likvidācijas process, to sa-
imnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav
uzsākta tiesvedība par darbības izbeigšanu, maksātnespēju
vai bankrotu.

5. Izsoles pretendentu reģistrēšana Izsoļu dalīb-
nieku reģistrā

5.1. Pretendentu reģistrācija notiek no 05.05.2021.
plkst.13:00 līdz 24.05.2021. plkst. 23:59 elektronisko iz-
soļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv  uzturētā Izsoļu dalīb-
nieku reģistrā pēc oficiāla paziņojuma par izsoli publicē-
šanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevuma "Latvijas
Vēstnesis" tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv.

5.2. Izsoles pretendenti - fiziska persona, kura vēlas savā
vai citas fiziskas vai juridiskas personas vārdā pieteikties
izsolei, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv
norāda:

5.2.1. Fiziska persona:
5.2.1.1. Vārdu, uzvārdu;
5.2.1.2. Personas kodu vai dzimšanas datumu (persona,

kurai nav piešķirts personas kods);
5.2.1.3. Kontaktadresi;
5.2.1.4. Personu apliecinoša dokumenta veidu un numuru;
5.2.1.5. Norēķinu rekvizītus (kredītiestādes konta nu-

murs, uz kuru personai atmaksājama nodrošinājuma sum-
ma);

5.2.1.6. Personas papildu kontaktinformāciju – elek-
troniskā pasta adresi un tālruņa numuru (ja tāds ir).

5.2.2. Fiziska persona, kura pārstāv citu fizisku vai ju-
ridisku personu, papildus 5.2.1.punktā norādītajam, sniedz
informāciju par:

5.2.2.1. Pārstāvamās personas veidu;
5.2.2.2. Vārdu, uzvārdu fiziskai personai vai nosauku-

mu juridiskai personai;
5.2.2.3. Personas kodu vai dzimšanas datumu (ārzem-

niekam) fiziskai personai vai reģistrācijas numuru juridiskai
personai;

5.2.2.4. Kontaktadresi;
5.2.2.5. Personu apliecinoša dokumenta veidu un numuru

fiziskai personai;
5.2.2.6. Informāciju par notariāli apliecinātu pilnvaru,

ja reģistrēts lietotājs izsolē pārstāv citu fizisku personu,
vai informāciju par rakstiski noformētu pilnvaru vai do-
kumentu, kas apliecina reģistrēta lietotāja tiesības pārstāvēt
juridisku personu bez īpaša pilnvarojuma, ja reģistrēts lie-
totājs pārstāv juridisku personu;

5.2.2.7. Informāciju par pilnvarojuma apjomu (pārstā-
vības tiesības konkrētai izsolei, vairākām konkrētām iz-
solēm, uz noteiktu laiku, pastāvīgi);

5.2.2.8. Attiecīgās lēmējinstitūcijas lēmumu par ne-
kustamā īpašuma iegādi juridiskajai personai.

5.3. Reģistrējoties Izsoļu dalībnieku reģistrā, persona ie-
pazīstas ar elektronisko izsoļu vietnes lietošanas notei-
kumiem un apliecina noteikumu ievērošanu, kā arī par sevi
sniegto datu pareizību.

5.4. Ziņas par personu iekļauj Izsoļu dalībnieku reģis-
trā, saskaņā ar personas iesniegumu. Iesniegumu perso-
na iesniedz patstāvīgi, izmantojot elektronisko izsoļu viet-
nē pieejamo elektronisko pakalpojumu "Par e-izsoļu viet-
nes dalībnieka dalību konkrētā izsolē" un identificējoties
ar vienu no vienotajā valsts un pašvaldību portālā www.lat-
vija.lv  piedāvātajiem identifikācijas līdzekļiem.

5.5.  Reģistrēts lietotājs, kurš vēlas piedalīties izsludi-
nātajā izsolē, elektronisko izsoļu vietnē nosūta izsoles rī-

kotājam lūgumu par autorizēšanu dalībai konkrētā izso-
lē un izsoles sludinājumā norādītajā izsoles rīkotāja kon-
tā iemaksā izsoles nodrošinājuma summu sludinājumā no-
teiktajā apmērā, kā arī sedz maksu par dalību izsolē viet-
nes administratoram normatīvajos aktos noteiktajā apmērā
saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotā-
jam sagatavotu rēķinu.

5.6. Izsoles rīkotājs autorizē izsoles pretendentu, kurš
izpildījis izsoles priekšnoteikumus, dalībai izsolē 7 (septi-
ņu) dienu laikā, izmantojot elektronisko izsoļu vietnē pie-
ejamo rīku.

5.7.  Informāciju par autorizēšanu dalībai izsolē izsoles rī-
kotājs reģistrētam lietotājam nosūta elektroniski uz elektronisko
izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam izveidoto kontu.

5.8.  Autorizējot personu izsolei, katram solītājam elek-
tronisko izsoļu vietnes sistēma automātiski izveido unikālu
identifikatoru.

5.9. Izsoles pretendents netiek reģistrēts, ja:
5.9.1. nav vēl iestājies vai ir beidzies pretendentu re-

ģistrācijas termiņš;
5.9.2. ja nav izpildīti visi šo noteikumu 5.2.1.punktā vai

5.2.2.punktā minētie norādījumi;
5.9.3. konstatēts, ka pretendentam ir izsoles noteikumu

4.1.punktā minētās parādsaistības;
5.9.4. fiziskā vai juridiskā persona saskaņā ar spēkā eso-

šajiem normatīvajiem aktiem nevar iegūt savā īpašumā zemi.
5.10. Izsoles rīkotāji nav tiesīgi līdz izsoles sākumam

sniegt informāciju par izsoles pretendentiem.
5.11.  Izsoles pretendentam pirms reģistrācijas izsolei

ir tiesības iepazīties ar Objekta tehniskajiem rādītājiem -
pielikumiem, kuri raksturo pārdodamo Objektu un ir iz-
soles rīkotāja rīcībā. Šo informāciju izsoles pretendentiem
sniedz Aknīstes novada pašvaldības nekustāmā īpašuma
speciālists tel.28717855.

6. Izsoles norise
6.1. Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izso-

les.ta.gov.lv  05.05.2021. plkst.13:00 un noslēdzas
03.06.2021. plkst.13:00.

6.2.  Izsolei autorizētie dalībnieki drīkst izdarīt solīju-
mus visā izsoles norises laikā.

6.3.  Ja pēdējo piecu minūšu laikā pirms izsoles no-
slēgšanai noteiktā laika tiek reģistrēts solījums, izsoles laiks
automātiski tiek pagarināts par 5 (piecām) minūtēm.

6.4. Ja pēdējās stundas laikā pirms izsoles noslēgšanas
tiek konstatēti būtiski tehniski traucējumi, kas var ietekmēt
izsoles rezultātu, un tie nav saistīti ar sistēmas drošības
pārkāpumiem, izsoles laiks automātiski tiek pagarināts līdz
nākamās darbadienas pulksten 13:00.

6.5. Pēc izsoles noslēgšanas solījumus nereģistrē un elek-
tronisko izsoļu vietnē tiek norādīts izsoles noslēgums da-
tums, laiks un pēdējais izdarītais solījums.

6.6.  Izsoles organizētājs var pārtraukt izsoli, ja tās no-
rises laikā saņemts elektronisko izsoļu vietnes drošības pār-
valdnieka paziņojums par būtiskiem tehniskiem traucē-
jumiem, kas var ietekmēt izsoles rezultātu. Paziņojumu par
izsoles pārtraukšanu publicē elektronisko izsoļu vietnē.

6.7.  Pēc izsoles slēgšanas sistēma automātiski sagata-
vo izsoles aktu, kuru izsoles komisija apstiprina septiņu
dienu laikā pēc izsoles.

6.8. Izsoles dalībniekiem, kuri piedalījušies izsolē, bet
nav nosolījuši izsoles Objektu, 5 (piecu)  darba dienu lai-
kā tiek atmaksāts izsoles nodrošinājums, izņemot juridisku
personu, kura nosolījusi visaugstāko cenu, bet kurai kon-
statēti šo noteikumu 3.1.punktā un 3.2.punktā minētie no-
sacījumi, kā rezultātā tā zaudē iesniegto nodrošinājumu.

6.9.  Ja juridiskajai personai, kura nosolījusi visaugstāko
cenu, konstatēts nodokļu parāds, Objekts tiek piedāvāts
pircējam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu.



17

6.10. Izsole tiek atzīta par nenotikušu un nodrošinājums
netiek atmaksāts nevienam no izsoles dalībniekiem, ja ne-
viens no viņiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu.

7. Izsoles rezultātu apstiprināšana un līguma no-
slēgšana

7.1. Izsoles komisija 7 (septiņu) darba dienu laikā izsniedz
paziņojumu par pirkuma summu.

7.2.  Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu,
10 darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas jāpārskaita
norādītajā kontā pirkuma summu, kas atbilst starpībai starp
augstāko nosolīto cenu un iemaksāto nodrošinājumu. Pēc
maksājumu veikšanas maksājumu apliecinošie dokumen-
ti iesniedzami Aknīstes novada pašvaldībā Skolas ielā 7,
Aknīstē  uz e-pasta adresi: akniste@akniste.lv .

7.3. Ja īpašumu nosolījušais izsoles dalībnieks šo no-
teikumu 7.2.punktā noteiktajā termiņā nav norēķinājies
šajos noteikumos minētajā kārtībā, viņš zaudē tiesības uz
nosolīto īpašumu. Izsoles nodrošinājums attiecīgajam da-
lībniekam netiek atmaksāts.

7.4. Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto
cenu, par to informē izsoles dalībnieku, kurš nosolījis nā-
kamo augstāko cenu un šim izsoles dalībniekam ir tiesī-
bas 10 dienu  laikā no paziņojuma saņemšanas dienas pa-
ziņot izsoles rīkotājam par īpašuma pirkšanu par paša so-
līto augstāko cenu un samaksāt nosolīto naudas summu
uz norādīto bankas kontu.

7.5.  Ja 7.4.punktā noteiktais izsoles dalībnieks no īpa-
šuma pirkuma atsakās vai norādītajā termiņā nenorēķi-
nās par pirkumu, izsole tiek uzskatīta par nenotikušu.
Lēmumu par turpmāko atsavināšanas procesu pieņem
Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas ko-
misija.

7.6. Pirkuma līgumu pircējs paraksta 30 (trīsdesmit) die-
nu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas Aknīstes no-
vada domē.

7.7.  Pirkuma līgumu pašvaldības vārdā paraksta Aknīstes
novada domes priekšsēdētāja.

8. Nenotikušās izsoles
8.1. Komisija pieņem lēmumu par izsoles atzīšanu par

nenotikušu:
8.1.1.  ja uz izsoli nav autorizēts neviens izsoles dalīb-

nieks;
8.1.2. ja izsole bijusi izziņota, pārkāpjot šos noteikumus

vai Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma no-
sacījumus;

8.1.3. ja tiek noskaidrots, ka nepamatoti noraidīta kāda
dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi noraidīts kāds
pārsolījums;

8.1.4. ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izso-
les sākumcenu;

8.1.5. ja vienīgais izsoles dalībnieks, kurš nosolījis izsolāmo
īpašumu, nav parakstījis izsolāmā īpašuma pirkuma līgumu;

8.1.6. ja neviens no izsoles dalībniekiem, kurš atzīts par
nosolītāju, neveic pirkuma maksas samaksu šajos notei-
kumos norādītajā termiņā;

8.1.7. ja izsolāmo mantu nopirkusi persona, kurai nav
bijušas tiesības piedalīties izsolē.

9. Īpašie noteikumi
9.1. Starp izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas

varētu ietekmēt izsoles rezultātus un gaitu.
9.2. Izsoles uzvarētājs no pirkuma līguma noslēgšanas

brīža ir atbildīgs par Objekta uzturēšanu kārtībā un ne-
kustamā īpašuma nodokļa maksājumiem atbilstoši
Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

9.3. Izdevumus par pirkuma līguma noslēgšanu un īpa-
šuma tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā sedz pircējs.

9.4. Īpašuma tiesības uz Objektu Pircējam pāriet pēc no-
solītās summas samaksas, Aknīstes novada domes lēmu-

ma pieņemšanas par izsoles rezultātu apstiprināšanu, pir-
cēja noteikšanu un pirkuma līguma slēgšanu, pirkuma lī-
guma noslēgšanas un īpašuma tiesību nostiprināšanas
Zemesgrāmatā.

9.5. Pircēja pienākums ir ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu lai-
kā no Objekta Pirkuma līguma parakstīšanas brīža iesniegt
zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Pircēja īpašuma tiesī-
bu uz Objektu nostiprināšanai zemesgrāmatā. Ja Pircējs
neizpilda šajā punktā minētās prasības paredzētajā termiņā,
Pārdevējs var pieprasīt Pircējam samaksāt līgumsodu par
katru nokavēto mēnesi 10,00 euro (desmit euro 00 centi),
bet kopā ne vairāk kā 10% no pirkuma maksas. Līgumsoda
samaksas pienākums iestājas nākamajā dienā pēc īpašu-
ma tiesību reģistrēšanai minētā termiņa iestāšanās.

9.6. Izsoles pretendenti, dalībnieki piekrīt, ka Aknīstes
novada pašvaldība veic personas datu apstrādi, pārbaudot
sniegto ziņu patiesumu.

10. Izsoles rezultātu apstrīdēšana
10.1. Sūdzības par izsoles komisijas darbībām iesnie-

dzamas rakstiskā veidā 5 (piecu) darba dienu laikā no iz-
soles datuma Aknīstes novada domes Administratīvo aktu
strīdu izskatīšanas komisijai.

10.2. Visā, kas nav atrunāts Izsoles noteikumos, jāva-
dās saskaņā ar Publiskas personas   mantas atsavināša-
nas likuma nosacījumiem.

Mantas atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja:
/A.Aldiņa/

APSTIPRINĀTI

Aknīstes novada domes sēdē 
2021.gada 28.aprīlī (prot. Nr.4, 29.#)

Aknīstes novada domes 
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 13/2021

„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašuma
Augšzemes ielā 34,  Aknīstē, Aknīstes novadā,

atsavināšanu”

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

1.1. Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība;
2. Izsoles veids, maksājumi un samaksas kārtība
2.1. Izsoles veids - elektroniska izsole ar augšupejošu soli.
2.2. Maksāšanas līdzekļi - 100% euro.
2.3. Izsoles sākuma cena (nosacītā cena):1800.00 euro

(viens tūkstotis astoņi simti euro 00 centi).
2.4. Izsoles solis noteikts 50.00 euro (piecdesmit euro

00 centi).
2.5. Izsoles nodrošinājums – 180.00 euro (10% apmē-

rā no izsolāmā objekta sākuma cenas - nosacītās cenas) no
izsoles sākuma 20 (divdesmit) dienu laikā izsoles dalīb-
niekam jāpārskaita Aknīstes novada pašvaldībai ar atzī-
mi "Nekustamā īpašuma Augšzemes iela 34, Aknīstē,
Aknīstes novadā, nodrošinājuma nauda".
Nodrošinājums tiek ieskaitīts pirkuma maksā uzvarējušajam
dalībniekam.

2.6. Samaksa par pirkumu – jāpārskaita 10 darbadienu
laikā no izsoles noslēguma dienas. Samaksa par izsoles ob-
jektu tiek veikta, veicot bezskaidras naudas pārskaitīju-
mu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas
Nr.90000026441, A/S „SEB banka” bankas kontā Nr.LV82
UNLA 0009 0121 30037, bankas kods UNLALV2X. 

2.7. Nosolītās summas samaksa uzskatāma par saņemtu
ja tā ieskaitīta darījuma kontā.

2.8. Izsoli organizē Aknīstes novada pašvaldības Mantas
atsavināšanas komisija (turpmāk –  komisija).
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3. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošs nekus-
tamais īpašums Augšzemes ielā 34, Aknīstē, Aknīstes no-
vads, kadastra Nr.56050010280, kas sastāv no dzīvojamās
ēkas, kadastra apzīmējums 56050010280001, ar kopējo pla-
tību 281,5 m2 , būves (kadastra apzīmējums
56050010280002) un zemes ar kopējo platību 0,1220 ha (ka-
dastra apzīmējums 56050010280).

4. Izsoles subjekts:
4.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziskā vai

juridiskā persona, kurai ir tiesības iegūt Latvijas
Republikā nekustamo īpašumu, tanī skaitā, zemi, un kura
līdz 24.05.2021. ir iemaksājusi šo noteikumu 2.5.punktā
minēto nodrošinājumu un autorizēta dalībai izsolē, un ku-
rai nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu
(nodevu) parādu Latvijas Republikā, vai valstī, kurā tas
reģistrēts, tajā skaitā, valsts sociālās apdrošināšanas ie-
maksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150,00 euro, kā
arī maksājumu (nodokļi, nomas maksājumi utt.) parādi at-
tiecībā pret Aknīstes novada pašvaldību.

4.2.  Izsoles dalībniekiem nedrīkst būt pasludināta mak-
sātnespēja, tiem nav uzsākts likvidācijas process, to sa-
imnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav
uzsākta tiesvedība par darbības izbeigšanu, maksātnespēju
vai bankrotu.

5. Izsoles pretendentu reģistrēšana Izsoļu dalīb-
nieku reģistrā

5.1. Pretendentu reģistrācija notiek no 05.05.2021.
plkst.13:00 līdz 24.05.2021. plkst. 23:59 elektronisko izsoļu
vietnē https://izsoles.ta.gov.lv  uzturētā Izsoļu dalībnieku
reģistrā pēc oficiāla paziņojuma par izsoli publicēšanas
Latvijas Republikas oficiālajā izdevuma "Latvijas
Vēstnesis" tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv .

5.2.  Izsoles pretendenti - fiziska persona, kura vēlas savā
vai citas fiziskas vai juridiskas personas vārdā pieteikties
izsolei, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv
norāda:

5.2.1. Fiziska persona:
5.2.1.1. Vārdu, uzvārdu;
5.2.1.2. Personas kodu vai dzimšanas datumu (persona,

kurai nav piešķirts personas kods);
5.2.1.3.  Kontaktadresi;
5.2.1.4. Personu apliecinoša dokumenta veidu un numuru;
5.2.1.5. Norēķinu rekvizītus (kredītiestādes konta numurs,

uz kuru personai atmaksājama nodrošinājuma summa);
5.2.1.6.  Personas papildu kontaktinformāciju – elek-

troniskā pasta adresi un tālruņa numuru (ja tāds ir).
5.2.2. Fiziska persona, kura pārstāv citu fizisku vai ju-

ridisku personu, papildus 4.2.1.punktā norādītajam, sniedz
informāciju par:

5.2.2.1. Pārstāvamās personas veidu;
5.2.2.2. Vārdu, uzvārdu fiziskai personai vai nosauku-

mu juridiskai personai;
5.2.2.3. Personas kodu vai dzimšanas datumu (ārzem-

niekam) fiziskai personai vai reģistrācijas numuru juridiskai
personai;

5.2.2.4. Kontaktadresi;
5.2.2.5.  Personu apliecinoša dokumenta veidu un nu-

muru fiziskai personai;
5.2.2.6.  Informāciju par notariāli apliecinātu pilnvaru,

ja reģistrēts lietotājs izsolē pārstāv citu fizisku personu,
vai informāciju par rakstiski noformētu pilnvaru vai do-
kumentu, kas apliecina reģistrēta lietotāja tiesības pārstāvēt
juridisku personu bez īpaša pilnvarojuma, ja reģistrēts lie-
totājs pārstāv juridisku personu;

5.2.2.7.  Informāciju par pilnvarojuma apjomu (pārstā-
vības tiesības konkrētai izsolei, vairākām konkrētām iz-
solēm, uz noteiktu laiku, pastāvīgi);

5.2.2.8. Attiecīgās lēmējinstitūcijas lēmumu par ne-
kustamā īpašuma iegādi juridiskajai personai.

5.3. Reģistrējoties Izsoļu dalībnieku reģistrā, persona ie-
pazīstas ar elektronisko izsoļu vietnes lietošanas notei-
kumiem un apliecina noteikumu ievērošanu, kā arī par sevi
sniegto datu pareizību.

5.4. Ziņas par personu iekļauj Izsoļu dalībnieku reģis-
trā, saskaņā ar personas iesniegumu. Iesniegumu perso-
na iesniedz patstāvīgi, izmantojot elektronisko izsoļu viet-
nē pieejamo elektronisko pakalpojumu "Par e-izsoļu viet-
nes dalībnieka dalību konkrētā izsolē" un identificējoties
ar vienu no vienotajā valsts un pašvaldību portālā www.lat-
vija.lv  piedāvātajiem identifikācijas līdzekļiem.

5.5.  Reģistrēts lietotājs, kurš vēlas piedalīties izsludi-
nātajā izsolē, elektronisko izsoļu vietnē nosūta izsoles rī-
kotājam lūgumu par autorizēšanu dalībai konkrētā izso-
lē un izsoles sludinājumā norādītajā izsoles rīkotāja kon-
tā iemaksā izsoles nodrošinājuma summu sludinājumā no-
teiktajā apmērā, kā arī sedz maksu par dalību izsolē viet-
nes administratoram normatīvajos aktos noteiktajā apmērā
saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotā-
jam sagatavotu rēķinu.

5.6. Izsoles rīkotājs autorizē izsoles pretendentu, kurš
izpildījis izsoles priekšnoteikumus, dalībai izsolē 7 (septi-
ņu) dienu laikā, izmantojot elektronisko izsoļu vietnē pie-
ejamo rīku.

5.7.  Informāciju par autorizēšanu dalībai izsolē izsoles
rīkotājs reģistrētam lietotājam nosūta elektroniski uz elek-
tronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam izveidoto kon-
tu.

5.8.  Autorizējot personu izsolei, katram solītājam elek-
tronisko izsoļu vietnes sistēma automātiski izveido unikālu
identifikatoru.

5.9. Izsoles pretendents netiek reģistrēts, ja:
5.9.1. nav vēl iestājies vai ir beidzies pretendentu re-

ģistrācijas termiņš;
5.9.2.  ja nav izpildīti visi šo noteikumu 4.2.1.punktā vai

4.2.2.punktā minētie norādījumi;
5.9.3.  konstatēts, ka pretendentam ir izsoles noteiku-

mu 3.1.punktā minētās parādsaistības;
5.9.4. fiziskā vai juridiskā persona saskaņā ar spēkā eso-

šajiem normatīvajiem aktiem nevar iegūt savā īpašumā zemi.
5.10.  Izsoles rīkotāji nav tiesīgi līdz izsoles sākumam

sniegt informāciju par izsoles pretendentiem.
5.11.  Izsoles pretendentam pirms reģistrācijas izsolei

ir tiesības iepazīties ar Objekta tehniskajiem rādītājiem -
pielikumiem, kuri raksturo pārdodamo Objektu un ir iz-
soles rīkotāja rīcībā. Šo informāciju izsoles pretendentiem
sniedz Aknīstes novada pašvaldības nekustāmā īpašuma
speciālists tel.28717855.

6. Izsoles norise
6.1. Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izso-

les.ta.gov.lv 05.05.2021. plkst.13:00 un noslēdzas
03.06.2021. plkst.13:00.

6.2.  Izsolei autorizētie dalībnieki drīkst izdarīt solīju-
mus visā izsoles norises laikā.

6.3.  Ja pēdējo piecu minūšu laikā pirms izsoles no-
slēgšanai noteiktā laika tiek reģistrēts solījums, izsoles laiks
automātiski tiek pagarināts par 5 (piecām) minūtēm.

6.4. Ja pēdējās stundas laikā pirms izsoles noslēgšanas
tiek konstatēti būtiski tehniski traucējumi, kas var ietekmēt
izsoles rezultātu, un tie nav saistīti ar sistēmas drošības
pārkāpumiem, izsoles laiks automātiski tiek pagarināts līdz
nākamās darbadienas pulksten 13:00.

6.5. Pēc izsoles noslēgšanas solījumus nereģistrē un elek-
tronisko izsoļu vietnē tiek norādīts izsoles noslēgums da-
tums, laiks un pēdējais izdarītais solījums.

6.6.  Izsoles organizētājs var pārtraukt izsoli, ja tās no-
rises laikā saņemts elektronisko izsoļu vietnes drošības pār-
valdnieka paziņojums par būtiskiem tehniskiem traucē-
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jumiem, kas var ietekmēt izsoles rezultātu. Paziņojumu par
izsoles pārtraukšanu publicē elektronisko izsoļu vietnē.

6.7.  Pēc izsoles slēgšanas sistēma automātiski sagata-
vo izsoles aktu, kuru izsoles komisija apstiprina septiņu
dienu laikā pēc izsoles.

6.8. Izsoles dalībniekiem, kuri piedalījušies izsolē, bet
nav nosolījuši izsoles Objektu, 5 (piecu)  darba dienu lai-
kā tiek atmaksāts izsoles nodrošinājums, izņemot juridisku
personu, kura nosolījusi visaugstāko cenu, bet kurai kon-
statēti šo noteikumu 3.1.punktā un 3.2.punktā minētie no-
sacījumi, kā rezultātā tā zaudē iesniegto nodrošinājumu.

6.9.  Ja juridiskajai personai, kura nosolījusi visaugstāko
cenu, konstatēts nodokļu parāds, Objekts tiek piedāvāts
pircējam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu.

6.10. Izsole tiek atzīta par nenotikušu un nodrošinājums
netiek atmaksāts nevienam no izsoles dalībniekiem, ja ne-
viens no viņiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu.

7. Izsoles rezultātu apstiprināšana un līguma no-
slēgšana

7.1. Mantas atsavināšanas komisija 7 (septiņu) darba
dienu laikā izsniedz paziņojumu par pirkuma summu.

7.2.  Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu,
10 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas jāpārskaita no-
rādītajā kontā pirkuma summu, kas atbilst starpībai starp
augstāko nosolīto cenu un iemaksāto nodrošinājumu. Pēc
maksājumu veikšanas maksājumu apliecinošie dokumenti
iesniedzami Aknīstes novada pašvaldībā Skolas ielā 7,
Aknīstē  uz e-pasta adresi: akniste@akniste.lv .

7.3. Ja īpašumu nosolījušais izsoles dalībnieks šo no-
teikumu 7.2.punktā noteiktajā termiņā nav norēķinājies
šajos noteikumos minētajā kārtībā, viņš zaudē tiesības uz
nosolīto īpašumu. Izsoles nodrošinājums attiecīgajam da-
lībniekam netiek atmaksāts.

7.4. Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto
cenu, par to informē izsoles dalībnieku, kurš nosolījis nā-
kamo augstāko cenu un šim izsoles dalībniekam ir tiesī-
bas 10 dienu  laikā no paziņojuma saņemšanas dienas pa-
ziņot izsoles rīkotājam par īpašuma pirkšanu par paša so-
līto augstāko cenu un samaksāt nosolīto naudas summu
uz norādīto bankas kontu.

7.5.  Ja 7.4.punktā noteiktais izsoles dalībnieks no īpa-
šuma pirkuma atsakās vai norādītajā termiņā nenorēķi-
nās par pirkumu, izsole tiek uzskatīta par nenotikušu.
Lēmumu par turpmāko atsavināšanas procesu pieņem
Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas ko-
misija.

7.6. Pirkuma līgumu pircējs paraksta 30 (trīsdesmit) dienu
laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas Aknīstes novada domē.

7.7.  Pirkuma līgumu pašvaldības vārdā paraksta Aknīstes
novada domes priekšsēdētāja.

8. Nenotikušās izsoles
8.1. Komisija pieņem lēmumu par izsoles atzīšanu par

nenotikušu:
8.1.1.  ja uz izsoli nav autorizēts neviens izsoles dalīb-

nieks;
8.1.2. ja izsole bijusi izziņota, pārkāpjot šos noteikumus

vai Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma no-
sacījumus;

8.1.3. ja tiek noskaidrots, ka nepamatoti noraidīta kāda
dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi noraidīts kāds
pārsolījums;

8.1.4.  ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izso-
les sākumcenu;

8.1.5. ja vienīgais izsoles dalībnieks, kurš nosolījis izsolāmo
īpašumu, nav parakstījis izsolāmā īpašuma pirkuma līgumu;

8.1.6.  ja neviens no izsoles dalībniekiem, kurš atzīts par
nosolītāju, neveic pirkuma maksas samaksu šajos notei-
kumos norādītajā termiņā;

8.1.7. ja izsolāmo mantu nopirkusi persona, kurai nav
bijušas tiesības piedalīties izsolē.

9. Īpašie noteikumi
9.1. Starp izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas

varētu ietekmēt izsoles rezultātus un gaitu.
9.2. Izsoles uzvarētājs no pirkuma līguma noslēgšanas

brīža ir atbildīgs par Objekta uzturēšanu kārtībā un ne-
kustamā īpašuma nodokļa maksājumiem atbilstoši
Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

9.3. Izdevumus par pirkuma līguma noslēgšanu un īpa-
šuma tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā sedz pircējs.

9.4. Īpašuma tiesības uz Objektu Pircējam pāriet pēc no-
solītās summas samaksas, Aknīstes novada domes lēmu-
ma pieņemšanas par izsoles rezultātu apstiprināšanu, pir-
cēja noteikšanu un pirkuma līguma slēgšanu, pirkuma lī-
guma noslēgšanas un īpašuma tiesību nostiprināšanas
Zemesgrāmatā.

9.5. Pircēja pienākums ir ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu lai-
kā no Objekta Pirkuma līguma parakstīšanas brīža iesniegt
zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Pircēja īpašuma tiesī-
bu uz Objektu nostiprināšanai zemesgrāmatā. Ja Pircējs
neizpilda šajā punktā minētās prasības paredzētajā termiņā,
Pārdevējs var pieprasīt Pircējam samaksāt līgumsodu par
katru nokavēto mēnesi 10,00 euro (desmit euro 00 centi),
bet kopā ne vairāk kā 10% no pirkuma maksas. Līgumsoda
samaksas pienākums iestājas nākamajā dienā pēc īpašu-
ma tiesību reģistrēšanai minētā termiņa iestāšanās.

9.6. Izsoles pretendenti, dalībnieki piekrīt, ka Aknīstes
novada pašvaldība veic personas datu apstrādi, pārbaudot
sniegto ziņu patiesumu.

10. Izsoles rezultātu apstrīdēšana
10.1. Sūdzības par izsoles komisijas darbībām iesnie-

dzamas rakstiskā veidā 5 (piecu) darba dienu laikā no iz-
soles datuma Aknīstes novada domes Administratīvo aktu
strīdu izskatīšanas komisijai.

10.2. Visā, kas nav atrunāts Izsoles noteikumos, jāva-
dās saskaņā ar Publiskas personas   mantas atsavināša-
nas likuma nosacījumiem.

Mantas atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja:
/A.Aldiņa/

APSTIPRINĀTI

Aknīstes novada domes sēdē 
2021.gada 28.aprīlī (prot. Nr.4, 32.#)

Aknīstes novada domes 
pašvaldības kustamā īpašuma – meža cirsmas “Pagasta

meži”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56620030198, kadastra apzīmējums 56620030198,

1.kvartāla 2., 4., 5., 9., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21.,
22., 23., 24.nogabals 20,84 ha platībā 

MEŽA CIRSMU IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 14/2021

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: 2021.gada 9.jūnijā plkst. 10:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas

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

“Pagasta meži,” Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56620030198, kadastra apzīmējums  56620030198, 1.kvar-
tāla 2., 4., 5., 9., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23.,
24.nogabals, 20,84 ha platībā (sanitārā cirte - retināšana),
izcērtamās koksnes krāja  607,54 m3.
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6. Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 13 286.00 (trīs-
padsmit tūkstoši divi simti astoņdesmit seši euro 00
centi).

7. Izsolāmā objekta izsoli sāk ar cirsmas “Pagasta zeme”,
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, izsoles objekta noteikto
nosacīto 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 25668234.

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 vienīga-
jam pretendentam, 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
2021.gada 4.jūnijam 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.25668234. 

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. 
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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 2021.gada 5.maija līdz
2021.gada 4.jūnijam 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: 25668234.

50. Izsole notiks 2021.gada 9.jūnijā plkst. 10:00,
Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste,
Aknīstes novadā, LV-5208.

Mantas atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja:
/A.Aldiņa/

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē 

2021.gada 28.aprīlī (prot. Nr.4, 33.#)
Aknīstes novada domes 

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

Nr.56620030198, kadastra apzīmējums 56620040046,
6.kvartāla 1., 2., 3., 4., 5., 6.nogabals 6,04 ha platībā 

MEŽA CIRSMU IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 15/2021

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: 2021.gada 9.jūnijā plkst. 11:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas

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

“Pagasta meži”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, ka-
dastra Nr.56620030198, kadastra apzīmējums 56620040046,
6.kvartāla 1., 2., 3., 4., 5., 6.nogabals 6,04 ha platībā (sa-
nitārā cirte - retināšana), izcērtamās koksnes krāja  263,69
m3.

6. Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 6483.00 (seši
tūkstoši četri simti astoņdesmit trīs euro 00 centi).

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

IZSOLES CIRSMU SARAKSTS 
Akn stes novada pašvald bas pašum  “Pagasta meži”, G rsenes pagasts, Akn stes 

novads, esošo cirsmu 2021.gada 9.j nij  izsole plkst.10.00 
 

pašuma 
nosaukum  

 
Kvar-
t la 
Nr.  

 
Nogabala Nr.

 

 

Cirsmas 
plat ba, 

ha 

 
 

Cirtes
veids 

 
 

Izc rtamo 
koku sugu 

sast vs 

Likvid  
kr ja, 

m3 

 
S kumcena

EUR  

“Pagasta 
meži” 

G rsenes 
pagasts, 
Akn stes 
novads 

1 2., 4., 5., 9., 13., 15., 
16., 17., 18., 

19., 20., 21., 22., 23., 
24. 

20,84 Sanit r  
cirte 

Egle 
B rzs 
Apse 

Baltalksnis 
Ozols 

607,54 13 286,00 



22

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 25668234.

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
2021.gada 4.jūnijam 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 cir-
smām(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. 25668234.

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 objekta
cenu par noteikto cenas pieauguma apmēru EUR 100.00.
Ja neviens no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu ne-
pārsola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo noso-
līto augstāko 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. 
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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,
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 2021.gada 5.maija līdz
2021.gada 4.jūnijam 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: 25668234.

50. Izsole notiks 2021.gada 9.jūnijā plkst. 11:00,
Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste,
Aknīstes novadā, LV-5208.

Mantas atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja:
/A.Aldiņa/

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē 

2021.gada 28.aprīlī (prot. Nr.4, 34.#)
Aknīstes novada domes 

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

Nr.56620030198, kadastra apzīmējums 56620050080,
5.kvartāla 3., 4., 8., 10., 11., 12., 15.nogabals 9,07 ha

platībā 

MEŽA CIRSMU IZSOLES NOTEIKUMI Nr.16/2021

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: 2021.gada 9.jūnijā plkst. 13:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas

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

sma “Pagasta meži”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā,
kadastra Nr.56620030198, kadastra apzīmējums
56620050080, 5.kvartāla 3., 4., 8., 10., 11., 12., 15.nogabals
9,07 ha platībā (sanitārā cirte - retināšana), izcērtamās kok-
snes krāja  290,65 m3.

6. Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 9603.00 (de-
viņi tūkstoši seši simti trīs euro 00 centi).

7. Izsolāmā objekta izsoli sāk ar cirsmas “Pagasta zeme”,
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, izsoles objekta noteikto
nosacīto 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 25668234.

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-

IZSOLES CIRSMU SARAKSTS 
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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
2021.gada 4.jūnijam 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 cir-
smām(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. 25668234.

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. 
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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,
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 2021.gada 5.maija līdz
2021.gada 4.jūnijam 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 2021.gada 9.jūnijā plkst. 13:00,
Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste,
Aknīstes novadā, LV-5208.

Mantas atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja:
/A.Aldiņa/
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PAR GRANTS SEGUMU ATPUTEKĻOŠANU 2021.GADĀ
AKNĪSTES NOVADĀ UZ LATVIJAS VALSTS CEĻIEM

VSIA “Latvijas Valsts ceļi” ir saņemta Aknīstes nova-
da pašvaldības administrācijas vēstule ar lūgumu rast ie-
spēju veikt grants ceļu atputekļošanu vairākos autoceļos
un to posmos.

2021.gada vasaras sezonas Valsts autoceļu un to posmu
atputekļošanas saraksts izstrādāts un apstiprināts jau lai-
cīgi, plānojot ceļu uzturēšanai pieejamo finansējumu.
Informējam, ka no Jūsu vēstulē minētajiem ceļiem, ap-
stiprināta grants seguma atputekļošana šādiem Valsts au-
toceļiem un to posmiem:

A/C indekss Nosaukums km no km l dz 
Posma 

garums 

P74 Sili i - Akn ste - Lietuvas robeža 24,420 24,680 0,260 

V810 Slate – Dominieki - Auzi as 16,780 17,100 0,320 

V822 Vilkupe - Bebrene 4,350 4,780 0,430 

V822 Vilkupe - Bebrene 9,130 9,300 0,170 

V822 Vilkupe - Bebrene 9,400 9,550 0,150 

V823 Vilkupe - G rsene - Lietuvas robeža 0,100 0,280 0,180 

V823 Vilkupe - G rsene - Lietuvas robeža 1,700 2,000 0,300 

Valdes priekšsēdētājs  J.Lange

8.3.2.2./16/I/001
Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču

attīstībai
Strūgu iela 4, Rīga, LV-1003, tālr. 67350966, 

e-pasts: info@832.visc.gov.lv

Kursi pedagogiem
Valsts izglītības satura centrs projekta “Atbalsts izglī-

tojamo individuālo kompetenču attīstībai” (8.3.2.2./16/I/001)
ietvaros š.g. aprīlī aicināja projektā iesaistītās izglītības
iestādes iesniegt pieteikumu dalībai 16 akadēmisko stun-
du pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pro-
grammā “Atjaunošanās pēc izdegšanas – skolotāju labbū-
tība kā izglītības ilgtspējas pamats”. Šo mācību mērķis bija
stiprināt skolu kolektīvu sadarbību pēc izaicinājumiem at-
tālināto mācību norises un straujām izmaiņām izglītības
sistēmā. Skolotāju labbūtības programmu īstenoja 45 iz-
glītības iestādēs visā Latvijā. Aknīstes vidusskola, balstoties
uz aptaujā-pētījumā iegūtajiem datiem, bija kvalificēju-
sies dalībai  16 akadēmisko stundu pedagogu profesionā-
lās kompetences pilnveides programmā “Atjaunošanās pēc
izdegšanas – skolotāju labbūtība kā izglītības ilgtspējas pa-
mats”  Mācību programmas ietvaros tika piedāvātas da-
žādas praktiskas, ikdienā izmantojamas personīgās lab-
būtības veicināšanas un nostiprināšanas metodes, kas pie-
mērotas izmantošanai tieši laikā, kad darba slodze ir vis-
lielākā vai uzreiz pēc tās, NEATLIEKOT programmas ap-
gūšanu uz vēlāku laiku, piemēram, vasaras beigām. 

Apmācību programmas ietvaros tika piedāvātas meto-
des sekojošās tēmās:

1. Apzinātība, tās būtība un nozīme personīgās labbū-
tības veicināšanā. 2. Emocijas, to rašanās, ietekme. 3.
Cieņpilna attieksme un komunikācija. Agresijas pamati.
Komunikācijas kļūdas. 4. Empātija, pašempātija un pašat-

bildība kā resurss labbūtības stabilizēšanai. 5. Domāšanas
instrumenti spriedzes un trauksmes mazināšanai. 6.
Emocionālās inteliģences attīstības praktiskās metodes.7.
Motivācijas un pašmotivācijas pieejas. Motivācija un higiēnas
faktori. 8. Ieradumi, to veidošana. Personīgo labbūtību vei-
cinoši un balstoši ieradumi un to nostiprināšana. 

Dažas pedagogu atsauksmes par kursiem: 
“Kursi ir interesanti, iedvesmojoši, jauka pasniedzēja.

Katrs, manuprāt, var paņemt no šiem kursiem sev un ti-
kai sev kaut dažas noderīgas, vajadzīgas atziņas, lai savu
dzīvi padarītu vieglāku, saprotamāku. Ir iespēja uz sevi pa-
skatīties no cita skatu punkta, sevi pasaudzējot, veltot sev
kaut nedaudz sava dārgā laika. (Elita)

Ļoti interesants un aktuāls kursu saturs un lieliska lek-
tore. Daudzas no lietām lasītas, dzirdētas, bet kursu lek-
torei ir apbrīnojama prasme šo informāciju pasniegt no cita
skatupunkta, likt par to visu padomāt attiecībā pret sevi
un piedzīvot personīgi. Šo četru dienu laikā esmu pārdo-
mājusi ļoti daudz ko, paskatījusies uz saviem ieradumiem
un guvusi ievirzes, kā vairot pozitīvos ieradumus un sa-
mazināt negatīvos, kā pašam veidot savu dienas režīmu
tā, lai vēl neizkāpjot no gultas liktu sev domāt, ka šī būs
laba diena. Ļoti labi pavadīts laiks, daudz refleksijas, kam
ikdienā parasti nepietiek laika.  (Inga)

Uzrunā, tas, ka lektore teoriju sasaista ar savas dzīves
piemēriem, kas padara saturu dzīvu un viegli uztveramu.
Lekcija paskrien, jo mēs tiekam iesaistīti un notiek dzīvs
dialogs. Var redzēt, ka Brigita pilnībā ir “šeit un tagad”,
klātesoša un ieinteresēta dalīties savā pieredzē un zinā-
šanās. (Lana)

Kompetenta, sirsnīga un dodoša pasniedzēja. Plašs, pār-
domāti sakārtots materiāls. Paldies par uzdevumiem - ie-
lūkoties sevī!(Dzintra)

Iesaistījāmies profesionālās pilnveides un atbalsta kur-
sos “Atjaunošanās pēc izdegšanas - skolotāju labbūtība kā
izglītības ilgtspējas pamats. Kursi ir izdevušies. Paldies par
atbalstu VISC, kursu vadītājai Brigitai Mironovai. Kursi
praktiskā un atbalstošā veidā veicina izglītības iestādes pe-
dagogu labbūtību, kā arī pilnveido profesionālās iemaņas
tās nostiprināt. (Skaidrīte)

Vērtīgs laiks pavadīts sevis atjaunināšanai, uzlādei.
(Ineta)

Aknīstes novada projekta koordinatore Aija Voitiške
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• Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka arī šo-
gad lauksaimniekiem ir pieejams bezprocentu īstermiņa
aizdevums, kas rudenī tiks dzēsts no vienotā platības mak-
sājuma summas. Pieteikties īstermiņa aizdevumam var
Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sis-
tēmā no šā gada 23.aprīļa līdz 1.septembrim. ievērojot
nosacījumus:

 likme ir 40 eiro par vienotajam platības
maksājumam pieteikto hektāru,

 aizdevumu nepiešķirs par tādu lauksaimniecībā iz-
mantojamo zemes platību, kura ir deklarēta vienotā pla-
tības maksājuma saņemšanai ar kultūraugu un zemes iz-
mantošanas kodu 710 un 720 (zālāju platību), ja lauk-
saimniekam uz šīm platībām 2021. gada 1. aprīlī
Lauksaimniecības datu centrā nav reģistrēti lauksaim-
niecības dzīvnieki.

• LAD aicina iesniegt projektu pieteikumus pasākuma
“Riska pārvaldība” apakšpasākumā  “Ražas, dzīvnieku un
augu apdrošināšanas prēmija”.  Nepārtrauktās kārtas pro-
jektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2021.gada 19.ap-
rīļa līdz 2021.gada 1.jūlijam. Atbalstu piešķir tikai par spē-
kā esošām un līdz 2021.gada 1.jūlijam pilnībā apmaksā-
tām apdrošināšanas polisēm. Polises apmaksu var  veikt
pa daļām, bet pēdējais maksājums nevar būt vēlāks par
2021. gada 1.jūlijs.

• Lai reģistrētos Lauksaimniecības produktu in-
tegrētās audzēšanas reģistrā, līdz šā gada 22. maijam jā-

iesniedz iesniegums VAAD. Reģistrējoties lauksaimnieks
var:

 saņemt valsts un Eiropas Savienības atbalsta mak-
sājumus par izaudzētajiem lauksaimniecības produktiem
(dārzeņiem, kartupeļiem, augļu koku un ogulāju
produkciju);

 produktu marķējumā iekļaut nacionālās pārtikas
shēmas norādi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pra-
sībām pārtikas kvalitātes shēmām (piemēram, “Zaļā
karotīte”);

 piedalīties programmā “Piens un augļi skolai”.
• Zemes īpašnieks vai lietotājs ir tiesīgs saņemt no

Dabas aizsardzības pārvaldes kompensāciju par īpaši aiz-
sargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku
nodarītajiem postījumiem augkopības, akvakultūras,
lopkopības vai biškopības nozarē. Augkopības nozarē – pa-
vasara un rudens migrācijas sezonā, bet ne biežāk kā vie-
nu reizi par kopējiem nodarītajiem postījumiem katrā se-
zonā. Postījumu platība konkrētajā zemes vienībā nevar
būt mazāka par 0,05 hektāriem. Lai varētu saņemt kom-
pensāciju, zemes īpašniekam vai lietotājam postījumu vie-
tā ir jāveic aizsardzības pasākumi postījumu novēršanai,
kā arī nodarīto zaudējumu apmēram jāpārsniedz vienas
valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmērs. 

LLKC Jēkabpils KB uzņēmējdarbības konsultante 
Anita Putka.

Aktualitātes lauksaimniekiem

Aknīstes novada pašvaldības projektu
konkursa rezultāti

2021. gada Aknīstes novada paš -
valdības projektu konkursā iesniegti
14 projekti, no tiem 12 atbilda admi-
nistratīvajiem vērtēšanas kritērijiem
un tika izvērtēti arī pēc kvalitatīvajiem
kritērijiem. Šogad nolikumam tika pie-
vienots papildus kritērijs, piesaiste tēm-
turim #Aknīstesvin100, par ko tika pie-
šķirti papildus punkti. Atbilstoši vēr-
tējumam, projekti tiek sarindoti se-
kojoši: 

1. Reliģiskā organizācija - Aknīstes
evaņģēliski luteriskā draudze - projekts
„Vides pieejamības atvieglošana in-
valīdiem un vecāka gada gājuma per-
sonām” (123 punkti); Vēlas uzlabot baz-

nīcas pieejamību dažādām apmeklētāju
grupām, ierīkojot slīpo uzbrauktuvi.
Izveidojot izstādi, vēlas piedalīties vēs-
turiskā fakta – 100 gadiem kopš
Aknīste pievienota Latvijai, atzīmē-
šanā.  

2. Biedrība „Kaimiņi 3” – projekts
„Ceriņu dārzs –dāvana Aknīstei”(123
punkti); Labiekārtot Aknīstes centra
daļu, radot sakārtotu vidi iedzīvotājiem,
sagaidot Aknīstes 100- gadi. Iestādot
ceriņus, citus košumkrūmus, uzstādot
soliņus, atkritumu kastes, radīt vidi,
kur atpūsties iedzīvotājiem, tirgus ap-
meklētājiem, bērniem. 

3. Iedzīvotāju iniciatīvas grupa – pro-
jekts „Aknīstes skaisto vēsturisko ska-
tu taka „J. Ķipāna trasīte” ”(119 pun-
kti); Iesaistot Aknīstes novada sa-
biedrību, sakārtot skaisto skatu
Radžupes krastā, saglabājot Aknīstes
vidusskolas bijušā direktora J. Ķipāna,
skolotāju P. Vanaģeļa, A.Timofejeva,
aknīstiešu ieguldījumu tūrisma, spor-
ta un sakoptas vides veidošanā.

4. Neformāla grupa „Rūķi” – pro-
jekts „Simtgadē kopā ar dabu un ģi-
menes kultūras tikumiskajiem para-
dumiem”(119 punkti); Realizējot šo pro-
jektu tiks labiekārtota vietējā meža te-
ritorija. Tiks uzturēta izklaides vieta
dabā, stiprinot sabiedrības fizisko un

psihoemocionālo stāvokli. Saglabājot
šo dabas takas ekspozīciju, saglabās lie-
lisku atpūtas vietu ģimenēm ar bēr-
niem.

5. Neformāla grupa „Gārsenes pils
atbalstītāji” – projekts „Rozes sirdīm
prieku nesīs” (118 punkti); Šī projek-
ta mērķis ir labiekārtot un sakopt mūsu
pašu novada vidi, radīt tādu apkārtni,
kas sniedz prieku gan vietējiem ie-
dzīvotājiem, gan arī tuvākiem un tā-
lākiem viesiem. Gārsenes pils ir pēr-
le mūsu novadā, kas vilina gan tuvus,
gan tālus ciemiņus. Mēs vēlamies pils
apkārtni turpināt labiekārtot un iekopt,
cienot šīs vietas vēsturisko ainavu un
mantojumu.

6. Neformāla grupa „Mēs varam”
projekts „Izgaršo veselīgu prieku!” (112
punkti); 

7. Biedrība „Sēlijas laivas” projekts
„Mākslai vajag elpu” (110 punkti); 

8. Iedzīvotāju grupa „Skārdupītes”
projekts „Pirmās bezdelīgas
„Skārdupītēs” ” (110 punkti); 

9. Neformāla grupa „Zaļie īkšķīši”
projekts „Zaļā elpa” (108 punkti) 

10. Neformāla grupa „Miera ielas
bērni” projekts „Bērnu rotaļu laukuma
izveide” (106 punkti)

11. Biedrība „Sansusī” projekts
„Aknīstes simtgades koncerts visilgāk
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Aknīsti piedzīvojušajiem” (96 punkti)
12. Biedrība MK „Aknīste” projekts

„Apkure MK „Aknīste” mednieku
mājā” (92 punkti)

13. Neformāla grupa „Aigars
Pāvulāns” projekts „Ancenes košums”
- netika vērtēts; 

14. Iedzīvotāju iniciatīvu grupa
„Dzīvās salas” projekts „Videomateriālu
„Dzīvās salas Aknīstes novadā” izvei-
došana, publicēšana un popularizēša-
na”– netika vērtēts; 

Pieci projekti tiek atbalstīti visas pie-
prasītās summas apjomā! Diemžēl divi
projekti ar iedzīvotājiem būtiskām ide-
jām neatbilda administratīvajiem kri-
tērijiem - dokumentu noformēšanai, at-
bilstoši 2018.gada 4.septembra
Ministru Kabineta noteikumiem nr.558
„Dokumentu izstrādāšanas un nofor-
mēšanas kārtība”, ko vērtēšanas ko-
misija, atbilstoši Nolikumam, ne-
drīkstēja ignorēt. Turpmāk aicinām rū-
pīgi iepazīties ar konkursa nolikumu,

lai dalība konkursā sagādātu pēc ie-
spējas mazāk rūgtu brīžu! Liels paldies
visiem iedzīvotājiem, biedrībām par ide-
jām un vēlmi darīt, radīt sava novada,
sabiedrības labā! Lai veiksmīga ideju
realizācija! Uz tikšanos projektu ra-
dītajos pasākumos un vietās! 

Projektu konkursa koordinato-
re - Aknīstes kultūras darba or-
ganizatore  Aiga Krievāne, e-pasts
aigaand2@inbox.lv

Novada attīstībai

2021. gada 26., 27. un 28.aprīlī notika Jēkabpils nova-
da ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2035.gadam
un Jēkabpils novada attīstības programmas 2021. – 2027.ga-
dam semināru – diskusiju cikls veidojam novadu kopā!
Nākotnes risinājumi. Tematiskie aptvērumi bija mobilitāte
un aizsniedzamība, iekļaujot tādas tēmas kā ceļu infras-
truktūru, bezizmešu transporta un digitalizācijas izaici-
nājumi. Tika apskatītas arī vides un enerģētikas per-

spektīvas jaunizveidojamā novadā; uzņēmējdarbības (biz-
nesa) attīstība,  kā arī sabiedrības attīstība, aptverot tā-
das tēmas kā izglītība, kultūra, sports un nevaldības or-
ganizācijas (NVO).  Noslēdzošajā darba grupā ar labklā-
jību tika ieskicēti sociālās jomas jautājumi, civilā drošība
un dabas aizsardzība.  

Maijā turpināsies darbs pie attīstības dokumentu iz-
strādes, lai mēneša beigās to varētu nodot sabiedriskajai
apspriešanai. Aicinu būt aktīviem, iesaistīties jaunizvei-
dojamā novada stratēģiskajā veidošanā. Tā ir visu mūsu
kopīgā telpa! 

Paldies visiem, kas aizpildīja anketas par teritorijas at-
tīstību un vēlamajām pārmaiņām tajā. No aizpildītajām
anketām tika iegūti svarīgi dati turpmākai attīstības do-
kumentu izstrādāšanai.

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

Aknīstes novadā ikgadēji  tiek iz-
sludināts jauniešu iniciatīvu projek-
tu konkurss “PuMPuRS”. Konkursā
var pieteikties iesniedzēji, kas ir jau-
natnes organizācijas, biedrības un no-
dibinājumi un veic darbu ar jaunat-
ni. Projekta īstenošanas laikā ir jā-
veicina priekšlaicīgas mācību pār-
traukšanas riska grupas izglītojamo
motivācija turpināt izglītību un viņu
aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, tā-
pat jāiesaista priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas riska grupas izglīto-
jamie jaunieši aktivitātēs un jaunat-

nes iniciatīvu projektos ārpus formālās
izglītības, nodrošinot aktivitāšu pie-
ejamību iespējami tuvu bērnu un jau-
niešu dzīves un mācību vietai.
Projekta mērķa grupa ir vispārējās iz-
glītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz
12.klasei, kā arī to profesionālās iz-
glītības iestāžu un vispārējās izglītī-
bas iestāžu, kuras īsteno profesionā-
lās izglītības programmas, izglītoja-
mie no 1. līdz 4.kursam, t.sk. priekš-
laicīgas mācību pārtraukšanas riska
grupas izglītojamie.

Pasākumi tiek plānoti saskaņā ar pa-

švaldības (vai pašvaldībā esošās valsts
profesionālās izglītības iestādes, ja pro-
jekta dalībnieki pārsvarā ir šīs iestā-
des audzēkņi)  preventīvo un inter-
vences pasākumu vidēja termiņa plā-
nu samazināšanai.

Jaunatnes iniciatīvas ierosina, iz-
plāno un īsteno paši jaunieši. Projektos
var iesaistīt arī sadarbības partnerus
- jauniešu centrus, bērnunamus, iz-
glītības iestādes, citas nevalstiskas or-
ganizācijas u.c., kas var tikt iesaistī-
tas projekta īstenošanā, lai veicinātu
tā mērķa sasniegšanu.

Projektu finansējums
Vienam projektam pieejamais fi-

nansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas
100% tiek nodrošināts no projekta
PuMPuRS līdzekļiem.  Katram pro-
jektam tiek piešķirta šī konkrētā sum-
ma, ne vairāk un ne mazāk. 

Kontakti
Evija Ķikēna  –  akn.bjc.evija@in-

box.lv: t. 28349251
Projekta konkursa pieteikuma veid-

lapas šeit:
http://www.pumpurs.lv/lv/jaunat-

nes-iniciativu-projekti.
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Par sestdienas talku Radžupes  ielā 
2021. gadā

Pateicos atsaucīgajiem  talkotājiem un visiem, kas at-
balstīja talku 24.aprīlī nogāzē starp Radžupes ielu  un
Dienvidsusējas upi.Atkal esam kopā salasījuši atkritumus,
kuri bezatbildīgu cilvēku rīcības rezultātā ir tur,kur viņiem
nevajadzētu būt.Dienvidsusējas senleja ir tapusi brīvāka
no aptuveni 35 maisu atkritumu masas.Paldies Nikija

Grāvelei, par paziņojumu iznēsāšanu.Talkā piedalījās 12
Radžupes ielas iedzīvotāji tai skaitā bērni un pensionāri.
Paldies mammai Initai ar meitām Dārtu un Aneti
.Pieaugušajiem nebija viegli atbildēt uz meiteņu jautāju-
mu: „Kas tik cūciski rīkojas  un piemētājis piekrasti?” Arī
šogad Talka notika īpašos(covid) apstākļos un ne visai jau-
kos laika apstākļos, tāpēc visus talkotājus varu arī nezi-
nāt .Arī viņiem paldies!

Viens no talcinieku ierosinājumiem vides sakopšanā bija
atbrīvot no krūmiem un sagāztajiem kokiem nogāzi, jo 30
gadu laikā tā ir ļoti aizaugusi. Bet uz katra iedzīvotāja sirds-
apziņas paliek atkritumu šķirošana un atkritumu ieme-
šana konteinerā, nevis novietošana blakus tam , kā arī  kon-
teinera vāka aizstaisīšana pēc atkritumu novietošanas tajā. 

Esam pateicīgi pašvaldības darbiniekiem,kuru pārzi-
ņā bija talkas maisu aizvešana-šogad tas notika īpaši ope-
ratīvi.

Uz tikšanos nākošajā talkā ar cerību ,ka tajā varēs veikt
arī kādus labiekārtošanas darbus,jo atkritumi būs mazāk.

Talkas  pieteicēja- Ilze Ieleja

Aknīstes vidusskolas Lieldienu
ieskandināšana Zoom platformā

Šogad Aknīstes vidusskolas Lieldienu ieskandināšana
notika Zoom platformā.

1.aprīlī, Zaļajā ceturtdienā, Zoom tiešsaistes saziņā 1.-
12.klašu skolēniem norisinājās Lieldienu pasākums, kurā
satikās 100 cilvēki. Jāatzīmē, ka pieslēgties vēlējas lielāks
skolēnu skaits, bet Zoom bezmaksas programma ļauj vien-
laikus sapulcēt 100 apmeklētājus.

Pasākumu ar Lieldienu uzrunu atklāja skolas direkto-
re Aija Voitiške. Ar dziesmām, tautasdziesmu rindām un
blokflautu pavadījumu priecēja 3.klases skolniece Tīna
Pavlova, 4.klases skolēni Edgars Uļjanovs un Ginters
Ivanāns, 5.klases skolniece Marika Andersiņa-mūzikas sko-
lotājas Ingas Kraševskas vadībā. Par atjautības uzdevu-
miem un mīklām bija padomājusi Līga Mažeika un rado-
šu uzdevumu bija sagatavojusi vizuālās mākslas skolotā-
ja Lana Zujeva.

Atskatoties uz pasākumu, secinām, ka skolēniem ir vēl-
me piedalīties un pavadīt laiku kopā.

Visas nedēļas garumā katra klase radoši izpaudās, iz-
mantojot virtuālo sienu padlet.com.

L.Zujeva, žurnālistikas pulciņa vadītāja.

“Latvijas skolas soma” dod iespēju 2.klases skolēniem
noskatīties tiešsaistes izrādi “Sarkangalvīte un vilks”

26.martā 2.klases skolēni attālināti pa-
ciemojās Nacionālajā teātrī un noskatījās
izrādi “SARKANGALVĪTE UN VILKS”.

Reiz sensenos laikos dzīvoja
Sarkangalvīte un Vilks. Viņi dzīvo jo-
projām.. Ir jauka un saulaina diena.
Sarkangalvītes Mamma rosās pa savu
pīrādziņu bodi, kas ir labākā visā ap-
kaimē, un, miltiem putot, rullē mīk-
las kalnus, jo viņai jāveic milzīgs pa-
sūtījums. Dienas ierasto ritmu iz-
maina Vecmāmiņas zvans, kā rezul-
tātā rodas plāns – Sarkangalvīte pir-

mo reizi pie Vecmāmiņas dosies vie-
na pati. Aiznesīs pīrādziņus, palīdzēs
atrast brilles. Sarkangalvīte dodas
ceļā, kas ir piedzīvojumiem pārbagāts,
jo Mežu pārvalda Meža parlaments
– Zaķis, Tītars, Ods, Bebrs un
Ķirzaka, kas Sarkangalvīti mudina
rīkoties pēc pašu izdomātiem liku-
miem, tā sargājoties no Vilka.
Tomēr, lai kādi būtu Meža likumi,



30

Vilku interesē tikai viens vienīgs – ēša-
nas likums.

Izrādē skan dziesmas, kuras māca
mums, ka katra diena -gandarījums,
ja ir bijis piedzīvojums.

Pēc šī piedzīvojuma skolēniem radās
pārdomas: “Man patika visa luga, jo tā

bija interesanta un pamācoša. Man pa-
tika tad, kad vilks iztēlojās, ka viņš ir
labs. Man nepatika, kad tītars sasēja
Sarkangalvīti. Man patika zaķis, jo viņš
bija liels, pūkains un jauks. Man ļoti
patika izrāde, ļoti patika aktieru tēr-
pi. Man patika vilks, jo viņš bija as-

prātīgs un smieklīgs. Bija interesan-
ti. Man nepatika, ka maskām nebija ap-
šūts apkārt audums, ļoti dīvaini iz-
skatījās.”

Infromāciju sagatavoja 2.klases
audzinātāja Elita Zariņa

PIRMĀ ĀRA NODARBĪBA 1.KLASEI
2021.GADĀ “KĀ PĒTĪT UN RAKSTUROT

SAVU PILSĒTU UN NOVADU?”
08.04. bija atkal satikšanās prieks 1. klases skolēniem.

Pirmā āra nodarbība 2021.gadā “Kā pētīt un raksturot savu
pilsētu un novadu?”

Skolēni nelielās grupās līdz 10, katra sava skolotāja pa-
vadībā integrēti apguva sociālās zinības, sportu un mate-
mātiku.

Devāmies vecajās, labajās rotaļās- “Pirtiņa deg’’, “Klusie
telefoni”, kā arī apguvām jaunas-”Uzmini koku pēc stās-
ta, “Iepazīsti zīmes”.

Sveicām Renāru dzimšanas dienā! Bijām priecīgi viens
otru satikt un kopā sadarboties.

Pēc šodienas nodarbības varēja novērot, ka 1. klase ir
kļuvusi vēl saliedētāka. Prieks par kopā būšanu, par veik-
tajiem 10 000 soļiem! Paldies skolēniem par izturību no-
darbībās 3 stundu garumā, vecākiem- par bērniem atbil-
stoša apģērba un apavu izvēli, sejas masku nodrošināša-
nu un tālāk dzīvojošajiem- par atvešanu un aizvešanu no
skolas. Paldies Aknīstes novada pašvaldība par transpor-
ta nodrošināšanu. Mēs esam spēks!

Paldies topošajam skolotājam Arvim Freimanim par dar-
bu!

Informāciju sagatavoja: skolotāja S. Jasāne. 
Foto: S.Jasāne, A.Freimanis

Mammadaba Meistarstiķis 
Aknīstes vidusskolas 2.klasē

Marta mēnesī, līdz ar pārmaiņām
dabā – paliem upēs, pirmajiem pum-
puriem un manāmi garākām gaismas
stundām, norit pārmaiņas arī dzīvnieku
pasaulē. Atgriežas pirmie gājputni un
riesto ligzdotāji. Ir manāmas pirmās pa-
vasara vēsmas – saulainās dienās par-
kos, mežos skan putnu dziesmas, ir jau
dzirdētas pirmās cīruļa dziesmas, tu-
vējās pļavās manīts pirmais dzērvju pā-
ris, atlidojušas pirmās zosis un gulbji.

Ja putnu būrītis ir labi saglabājies
no pagājušā gada, tad to vajadzētu iz-
tīrīt. Kāpēc nepieciešams tīrīt putnu

būrīti? Putnu mājiņu tīrīšana pagari-
na būrīšu izmantošanas laiku, jo ma-
zie čivinātāji, zīlītes un melnie muš-
ķērāji, savas mājiņas netīra, bet būvē
jaunu ligzdu virsū vecajai. Svarīgi – lai

būrīti uzstādītu putniem tīkami, ir sva-
rīgi noteikt debespuses, un putnu bū-
rīti uzstādīt tā, lai jaunās putnu mā-
jas skreja atrastos uz austrumiem.

Marta mēnesī, galvenokārt skolēnu
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pavasara brīvdienās daudzi 2.klases
skolēni kopā ar saviem vecākiem, lie-
lākajiem brāļiem gatavoja jaunas mā-
jiņas dziedošajiem putniņiem.

9.aprīlī āra nodarbību laikā tika pie-
likti daži putnu būrīši skolas apkārtnē.
Pārējie putnu būrīši savus iemītniekus
sagaidīs pie katra bērna mājām. Liels
paldies skolēniem un viņu vecākiem par
atbalstu šajā Mammadaba

Meistarklases projektā:
Mārcim Adersiņam un tētim

Intaram Andersiņam,
Katrīnai Bārdulei un tētim Gatim

Bārdulim,
Valteram Plocānam un viņa brālim

Krišjānim Plocānam,
Anetei Šaliņai un tētim Mārim Ša-

liņam,
Laurim Bruņeniekam un tētim

Andrim Bruņeniekam,
Katrīnai Kalnietei un tētim

Normundam Kalnietim,
Adelīnai Žagariņai un tētim Artim

Žagariņam.
Paldies Artim Žagariņam un Arvim

Freimanim par palīdzību putnu būrī-
šu pielikšanā.

Materiālu (mammadaba.lv) 
sagatavoja: E.Zariņa

“Dzīvei gatavs” tiešsaistes stunda “kā
nokļūt līdz sapņu darbam?” 8.klasei

15.04. Aknīstes vidusskolas 8.klases skolēniem notika
programmas Dzīvei gatavs tiešsaistes stunda “Kā nokļūt
līdz sapņu darbam?”, kuru vadīja vieslektores no uzņēmuma
“Circle-K” Madara Zīle un Liene Babure-Šabane.

Šajā vieslekcijā tika aplūkotas darba tirgus attīstības
īpatnības un prasības un veicināta izpratne, kādēļ mūs-
dienās ir jāmācās mūža garumā.

Apspriedām kas ir karjera un kā to var veidot, kas ik-
dienā jādara, lai būtu veiksmīgs un kādas darbības var veikt
jau šodien, lai sasniegtu savu sapņu darbu?

Pēc nodarbības skolēni sniedza atgriezenisko saiti- visi
pauda, ka tā bija ļoti noderīga un sniedza papildus iespē-
ju uzzināt, domāt un runāt par karjeru. Skolēni sniedza
šādas atziņas: “Karjera nav saistīta tikai ar darbu. Nav ti-
kai 1 ceļa pretī savai karjerai. Karjera ir daudzveidīga.”
“Tiekties pēc saviem mērķiem, darīt to, kas Tev patīk, mā-
cīties no kļūdām.” “Ka ir dažādas profesijas, ka tev ir jā-
patīk ko tu dari, tev visu laiku jāmācās.”

Skolēni paslavētu vieslektores “par pieklājīgumu un smai-
du, kas ir dzirdams viņu balsīs”, “par to kā viņas bija iz-
domājušas testus un prezentāciju”, “viņas bija ļoti jaukas,
ar viņām ir viegli komunicēt, ļoti pozitīvas”.

Paldies skolu programma “Dzīvei gatavs”. Tā ir atbalsts
skolotājiem un palīgs skolēniem dažādu mācību priekšmetu
apguvē, lai gūtu izpratni par skolā apgūstamo zināšanu un
prasmju pielietojumu dzīvē. 

Informāciju sagatavoja L.Mažeika

VALDEMĀRA ANCĪŠA SIMGADI SAGAIDOT

Valdemārs Ancītis dzimis 1921.gada
6. jūnijā Aknīstes pagasta “Ancīšos”,
lielāko mūža daļu pavadīja Saldū, to-
mēr tas nemazināja rakstnieka vēlmi
izzināt un apzināt Aknīstes un visas
Sēlijas kultūrvēsturi, dodot būtisku ie-
guldījumu reģiona novadpētniecības no-
zarei ar autordarbiem “Sēlijas grāmata”

un “Aknīstes grāmata”. 
Valdemārs Ancītis bija ciešā saiknē

ar Aknīstes bibliotēku: notika regulā-
ras sarakstes, materiālu un grāmatu
apmaiņa. Aknīstes bibliotēkai kopš
2007. gada ir dots Val demāra Ancīša
vārds. 2016. gadā bibliotēkā tika at-
vērta arī  dižgara piemiņas istaba. Tajā
ir apskatāmas vi ņam agrāk piederē-
jušas memoriālās lietas, tajā skaitā
rakstnieka darbarīks — viņa rak-
stāmmašīna. Tāpat ekspozīcijā ir
rakstnieka dēla dāvātā glezna, kurā at-
ainots pats meistars, kā arī pieejami
plaši novadpētniecības materiāli.  

100. jubilejas priekšvakarā mērķis
ir Valdemāra Ancīša mantojumu po-
pularizēt ar mūsdienīgākām metodēm,
iesaistot sabiedrību kultūras aktivitātēs
inovatīvā veidā - organizējot kultūras
pārgājienu Aknīstes novadā, izglītojot
sabiedrību ar ceļojošās izstādes palī-
dzību. 

Valdemāra Ancīša Aknīstes biblio-
tēka dižā sēļa, rakstnieka, literatūr-
zinātnieka, publicista, bibliogrāfa un
Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliera
Valdemāra Ancīša 100. jubilejas

priekšvakarā vēlas aktualizēt viņa at-
stāto kultūrvēsturisko mantojumu un
padarīt to plašāk pieejamu sabiedrībai.  

Šī nozīmīgā jubileja ir īstais mirklis,
lai atgādinātu, lai pievērstu sabiedrī-
bas uzmanību, lai aktualizētu dižga-
ra mantojumu 21.gadsimtā saprotamā
veidā un formā, vairojot zināšanas un
veicinot jaunradi. Respektējot epide-
mioloģisko situāciju, organizēsim tikai
tos pasākumus, kas norisināsies brīv-
dabā, ievērojot visus valstī noteiktos ie-
robežojumus.

Ekskursija “Aknīstes miests
un apkārtne ar Valdemāra

Ancīša acīm”

Ekskursijas maršruts tiek plānots
pa tām vietām, ko V.Ancītis pats sa-
vās atmiņās aprakstījis:  

- skolas (Aknīstes pamatskolas vecā
un jaunā ēka; lietuviešu skolas nams)

- kalēju smēdes (Dronka, Kravecs)
-  žīdu veikaliņi (Beinerts, Gordons,

Rozentāls, Berkovičs, Margenieks
u.c.)

- krogi (“Monopols”, viesnīca “Austrija”)
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- baznīcas (Aknīstes luterāņu baznīca, Aknīstes katoļu
baznīca, sinagoga)

- vecais pasta nams,
- tirgus laukums
- krustmātes mājas “Jāņasētas” (Aknīstes lauku teritorijā)
- dzimtās mājas “Ancīši” (Aknīstes lauku teritorijā)
- vecā Tunķeļu kapsēta (Aknīstes lauku teritorijā) 
- Radžupes upe – mājupceļš uz Aknīsti (kājām pa upes

gultni vai pa krastu, atkarībā no ūdens līmeņa)
Kopējais maršruta garums  ~ 20 km.
Gida pavadībā.

Ceļojošā izstāde

Izstādes saturā atainots radoša cilvēka mūža sasaiste
ar notikumiem viņa dzimtajā vietā.

Aktivitātes plānotas maija nogalē, par to norises vietu
un laiku ziņosim, sekojiet informācijai! Bibliotēkas vadītāja 

Veronika Papaurele

KEITAI BĒRZIŅAI TITULS – DZIEDOŠĀ LELLE!

Konkursa organizatori pavasarī aicināja piedalīties
Latvijas jauno vokālistu akadēmiskās un mūsdienu estrādes
dziedāšanas attālinātajā konkursā “Uzstaro 2021”!
Organizētāju aicinājums: “Konkurss sniedz iespēju šajā ne-
parastajā pandēmijas laikā motivēt talantīgos Latvijas bēr-
nus un jauniešus vecumā no 4 līdz 25 gadiem būt radošiem,
nesēdēt bezdarbībā, bet gūt prieku un nepazaudēt mēr-
ķtiecīgumu attīstot savu vokālo mākslu un piedaloties at-
tālinātajā konkursā, lai uzstarotu!”

Attālinātais konkurss notika pirmo reizi un tajā pieda-
lījās 309 dalībnieki ar 210 priekšnesumiem no 55 dažādām
vietām Latvijā un Lietuvā, kurus sagatavojis 91 peda-
gogs. Konkursā dalībnieki piedalījās vairākās vecuma gru-
pās, kategorijās kā solisti, dueti, trio un ansambļi, jeb pop-
grupas ar vienu brīvas izvēles dziesmu. Dziesmas varēja
būt iefilmētas pēdējā gada laikā. Visi video tika ievietoti
youtube izveidotā konkursa kanālā UZSTARO 2021.
Dalībniekus vērtēja profesionāla žūrija, kas noteica laureātus
katrā vecuma grupā un kategorijā, kā arī noteica konkursa
Grand prix un Labākā pedagoga titula ieguvēju, bet you-
tube skatītāji noteica Skatītāju simpātiju ieguvējus-
skatītāko un visvairāk “Like” ieguvēju. Visi dalībnieki elek-
troniski saņēma pateicības rakstus, bet laureāti - meda-
ļas, diplomus, kausus - sasniedza pa pastu. Rezultāti tika
paziņoti 5. aprīlī (Otrajās Lieldienās) konkursa mājas lapā
un visi dalībnieki savā e-pastā saņēma žūrijas vērtējumu
tabulas.

Aknīstes novadu pārstāvēja Aknīstes BJC popgrupas
dalībniece – sešgadīgā Keita Bērziņa un ieguva titu-
lu DZIEDOŠĀ LELLE. Meitene izpildīja Martas Ritovas
un Ingas Cipes dziesmu “Leļļu pucēšana”. Mūsu soliste
Keita savā vecuma grupā (4 līdz 8 gadi) startēja starp
51 dalībnieku mūsdienu estrādes dziedātāju katego-
rijā.

Paldies popgrupas vadītājai Madarai Ozoliņa par da-
lībnieces sagatavošanu konkursam un Keitas vecākiem par
aktīvu iniciatīvu meitenes atbalstīšanā!

Informāciju sagatavoja E.Ķiķēna
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Mazinoties pulcēšanās ierobežojumiem, ir pamatotas ce-
rības, kas turpmāk aktivitātes projektā „Veselības veici-
nāšanas un slimību profilakses pasākumi Aknīstes nova-
dā”nr.9.2.4.2/16/I/055 varēs noritēt klātienē. 

Atbilstoši 2020. gada 9. jūnija Ministru kabineta no-
teikumu Nr. 360 šī brīža redakcijai, projekta ietvaros var
tikt rīkota āra aktivitātes 10 personu grupai, neskaitot pa-
sākuma organizatorus. Ja epidemioloģiskā situācija
strauji nemainīsies, vasaras laikā ir plānots pārgājiens pa
novadu,  lekcijas, kas saistītas ar garīgo veselību un ka-
lanētikas nodarbības. Pasākuma datumi tiks publicēti
Aknīstes novada pašvaldības informatīvajos kanālos: pa-
švaldības mājaslapā www.akniste.lv un sociālo mediju plat-
formā www.facebook.com/aknistesnovadapasvaldiba.

„Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi
Aknīstes novadā”nr.9.2.4.2/16/I/055 projekta mērķis ir ra-
dīt pieejamu vidi novada iedzīvotājiem, veselības veicināšanas
un slimību profilakses pasākumiem, ar mērķi popularizēt

veselīgu dzīvesveidu un uzturu, veicināt projekta mērķa gru-
pu (iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām, ar ie-
dzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru,
bērni, iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem, trūcīgie, maz-
nodrošinātie iedzīvotāji) iesaisti fiziskajās aktivitātēs, radīt
fizisko aktivitāšu piedāvājuma dažādību, informējot un ie-
saistot vietējai sabiedrībai 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

Foto: Jānis Ozols, Ilva Mieze un Inga Vasile.
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5. jūnija vēlēšanās vēlētāji 
varēs balsot jebkurā sava vēlēšanu

apgabala iecirknī 
Pēc mēneša, 5. jūnijā, gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās vēlētāji varēs balsot jebkurā sava vēlēšanu apgabala iecirknī,

kā balsošanas dokumentu izmantojot gan pasi, gan personas apliecību. Vēlētāju uzskaitei vēlēšanu iecirkņos pir-
mo reizi tiks lietots elektronisks tiešsaistes vēlētāju reģistrs.

Iecirknī vēlēšanu komisijas darbinieks ar viedierīci noskenēs vēlētāja pases vai personas apliecības svītrkodu vai
QR kodu, un pārliecināsies, ka vēlētājs ir iekļauts attiecīgās pašvaldības vēlētāju sarakstā un vēlētāju reģistrā jau
nav atzīmes par viņa piedalīšanos vēlēšanās. Sistēmā balsotājs tiks atzīmēts elektroniskajā vēlētāju sarakstā, savukārt
iecirkņa komisijas darbinieks ziņas par vēlētāju ierakstīs papīra balsotāju sarakstā, kur vēlētājam būs jāparakstās
par vēlēšanu aploksnes un vēlēšanu zīmju saņemšanu.

Ja kādu tehnisku iemeslu dēļ nebūs iespējams izmantot tiešsaistes vēlētāju reģistru, vēlētāji varēs nobalsot reģistrācijas
aploksnē. Vēlētāju ierakstīs atsevišķā balsotāju sarakstā, kurā vēlētājs parakstīsies par balsošanas materiālu saņemšanu.
Vēlētājam kopā ar vēlēšanu aploksni un zīmēm tiks izsniegta vēl viena aploksne - reģistrācijas aploksne, uz kuras
būs vēlētāja vārds, uzvārds un personas kods. Pēc tam, kad izvēle izdarīta, vēlētājam anonīmā vēlēšanu aploksne
ar balsojumu būs jāievieto reģistrācijas aploksnē. Reģistrācijas aploksne būs jānodod iecirkņa darbiniekam pie vēlēšanu
kastes, kurš to apzīmogos ar iecirkņa zīmogu un iemetīs vēlēšanu kastē.

Tiešsaistes vēlētāju reģistra darbībai atjaunojoties, vēlēšanu komisija pārbaudīs, vai vēlētāja balsojums nav reģistrēts
citā iecirknī. Ja vēlējs nebūs nobalsojis citā iecirknī, balsotāju sarakstā atzīmēs, ka balsojums ir derīgs, un to pieskaitīs.
Ja vēlētājs pa šo laiku būs nobalsojis citā iecirknī, balsojums tiks dzēsts un netiks līdzskaitīts.

Pašvaldību vēlēšanās katras pašvaldības administratīvā teritorija veido atsevišķu vēlēšanu apgabalu. 2021. gada
5. jūnija pašvaldību vēlēšanas notiks 41 vēlēšanu apgabalā - jaunajās administratīvajās teritorijās - sešās valstspilsētās
un 35 novados. Piemēram, jaunveidojamais Dienvidkurzemes novads ir viens vēlēšanu apgabals, un šī novada vēlētāji
var balsot jebkurā sev tuvākajā iecirknī vēlēšanu apgabala robežās.

Sava vēlēšanu apgabala iecirkņus ikviens vēlētājs var noskaidrot Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv
sadaļā “Vēlēšanu iecirkņi”. Savukārt savu vēlēšanu apgabalu iespējams noskaidrot Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes (PMLP) e-pakalpojumā “Vēlēšanu apgabala noskaidrošana”. Uzziņas par vēlēšanu iecirkņiem un vēlēšanu
apgabalu, kurā vēlētājs reģistrēts vēlēšanām, var saņemt arī, zvanot Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālrunim
67049999. Tālrunis strādā katru dienu no pulksten 9.00 līdz 20.00. Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu
dienā, 5.jūnijā, būs no pulksten 7.00 līdz 20.00. Vēlētāji varēs izmantot arī iespēju nobalsot iepriekš:

l pirmdien, 31. maijā, no plkst. 16.00 līdz 20.00;
l ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 9.00 līdz 16.00;
l piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 13.00 līdz 20.00.
Vēlētāji, kuriem veselības stāvokļa dēļ nebūs iespējas nokļūt vēlēšanu iecirknī, var pieteikties balsošanai savā

atrašanās vietā. Pieteikt balsošanu atrašanās vietā vēlēšanu nedēļā no 31. maija varēs vēlēšanu iecirkņos. Savukārt,
ja ir iespēja iesniegumu parakstīt ar drošu elektronisko parakstu vai nosūtīt pa pastu, tad to var iesniegt arī pašvaldības
vēlēšanu komisijai.



36

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”. 

Kad vakaram tavam neaust vairs rīts,
Kad mūžības gājiens tev iezvanīts,
Tad dvēsele brīva mūžībā iet,
Kur saule nekad vairs nenoriet.

Pieminēsim Aknīstes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos 
Mūžībā aizgājušos:

Auziņa Skaidrīte          18.08.1968     03.04.2021
Erdlāns Aldis          14.02.1943     28.04.2021
Vārna Artūrs          11.03.1976     28.03.2021

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!
Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa

APRĪLĪ

Kā ozoliņš, kas piedzimis no zīles,
Un savās saknēs zemes spēku smeļ,
Tā jūsu sirdis, pilnas svētas mīlas,
Pret  sauli  savu  mazo  bērnu  ceļ.
Lai puisēns aug, lai vārdu nēsā godam,
Lai mūža kalvē pats sev laimi kaļ.
Lai visur viņa gaišās pēdas rodam,
Lai viņa prieks kā rudzu asni zeļ.

Dzimis 1 zēns - Alekss.
Sveicam vecākus!


