
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

AKNĪSTES NOVADS 

AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA 

AKNĪSTES NOVADA DOME 

 Reģ. Nr.90000026441,  

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

Tālrunis, fakss 65237751, e-pasts: akniste@akniste.lv 

 

SĒDES  PROTOKOLS 

2017.gada 26.jūlijā       Nr.13 

Aknīstē  

 

Sēde sasaukta plkst. 13.00 

Sēde sākta plkst. 13.30 

 

DARBA KĀRTĪBA 

1. Par deputāta Guntara Geidas pilnvaru izbeigšanu. (V.Dzene) 

2. Par deputāta pilnvaru apstiprināšanu Viktoram Žukovskim. (V.Dzene) 

3. Par pašvaldības budžeta izpildi jūnijā. (V.Dzene) 

4. Par saistošo noteikumu  Nr.17/2017 „Grozījumi Aknīstes novada domes 

08.02.2017. saistošajos noteikumos Nr.7/2017 „Aknīstes novada pašvaldības 

pamatbudžeta plāns 2017.gadam” apstiprināšanu. (V.Dzene) 

5. Par saistošo noteikumu  Nr.18/2017 „Grozījumi Aknīstes novada domes 

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

nolikums” apstiprināšanu. (V.Dzene) 

6. Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu. (V.Dzene) 

7. Par dzīvokļa Skolas ielā 10 – 3, Aknīstē, pirkuma līguma termiņa pagarināšanu. 

8. Par izmaiņām PII “Bitīte” štata vienību sarakstā. (V.Dzene) 

9. Par Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Brīvnieki”,  Asares 

pagastā, Aknīstes novadā, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu. (V.Dzene) 

10. Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā dzīvokļa Skolas ielā 16, 

dzīvoklis Nr. 3, Aknīstē, Aknīstes novadā, pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu. (V.Dzene) 

11. Par projekta “Autentisks cietums lauku pašvaldībā kā bezmaksas apskates 

objekts Aknīstē” pārtraukšanu. (V.Dzene) 

12. Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu. (V.Dzene) 

13. Par apkures nodrošināšanu dzīvojamām mājām “Spodras” un “Rīti”, Ancenē, 

Asares pagastā. (V.Dzene) 

14. Par Aknīstes novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas 

termiņu. (V.Dzene) 

15. Par pašvaldības materiālo pabalstu piešķiršanu. (A.Kurkliete) 

16. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. (A.Kurkliete) 

17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Augšzemes ielā 24, dzīvoklis Nr.3, 

Aknīstē, nodošanu atsavināšanai. (A.Kurkliete) 

18. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Augšzemes ielā 36, dzīvoklis 7, Aknīstē, 

nodošanu atsavināšanai. (A.Kurkliete) 

19. Par pašvaldības zemes nomu. (J.Vanags) 

mailto:akniste@akniste.lv


20. Par medību lietošanas tiesībām. (J.Vanags) 

21. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Galdnieki”, Gārsenes 

pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanai. (J.Vanags) 

22. Par izmaiņām Aknīstes novada materiālu un mazvērtīgā inventāra norakstīšanas 

komisijas sastāvā. (V.Dzene) 

 

Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Vija Dzene. 

Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Ināra Buiķe. 

Piedalās –  

Deputāti:  

Vija Dzene, 

Jānis Vanags, 

Aija Kurkliete, 

Viktors Žukovskis, 

Normunds Zariņš, 

Sandra Vārslavāne, 

Inārs Čāmāns, 

Santa Curikova, 

Skaidrīte Pudāne  

 

Pašvaldības darbinieki: S.Jaujeniece – galvenā grāmatvede,  

    L.Prande – sabiedrisko attiecību speciāliste, 

    L.Deksne – Sociālā dienesta vadītāja 

     

 

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

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, J.Vanags, A.Kurkliete, 

S.Curikova, I.Čāmāns, S.Vārslavāne, N.Zariņš); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

balsojumā nepiedalās – 1 (V.Žukovskis), Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 22 jautājumiem. 

 

   

1.# 

Par deputāta Guntara Geidas pilnvaru izbeigšanu 

V.Dzene 

Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa 

likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, G.Geidas miršanas apliecības kopiju, Aknīstes 

novada vēlēšanu komisijas 24.07.2017. lēmumu Nr.1 “Par deputāta pilnvaru 

izbeigšanu”, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, J.Vanags, A.Kurkliete, 

S.Curikova, I.Čāmāns, S.Vārslavāne, N.Zariņš); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

balsojumā nepiedalās – 1 (K.Žukovskis), Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Izbeigt deputāta pilnvaras pirms termiņa Aknīstes novada domes deputātam 

Guntaram Geidam sakarā ar viņa nāvi. 
 

2.# 

Par deputāta pilnvaru apstiprināšanu Viktoram Žukovskim 

V.Dzene 

Pamatojoties uz Republikas pilsētas un novada domes vēlēšanu likuma 43.panta 

pirmo daļu, Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 

2.panta pirmo daļu, Aknīstes novada vēlēšanu komisijas 24.07.2017. lēmumu Nr.2 “Par 

deputāta pilnvaru apstiprināšanu”, 



atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, J.Vanags, A.Kurkliete, 

S.Curikova, I.Čāmāns, S.Vārslavāne, N.Zariņš); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

balsojumā nepiedalās – 1 (K.Žukovskis), Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt domes deputāta pilnvaras Viktoram Žukovskim, kas stājas domes 

deputāta Guntara Geidas vietā. 

3.# 

Par pašvaldības budžeta izpildi jūnijā 

V.Dzene 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likumu „Par pašvaldību 

budžetiem”, 19.07.2017. Finanšu komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, J.Vanags, A.Kurkliete, 

S.Curikova, I.Čāmāns, S.Vārslavāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta 2017.gada janvāra - 

jūnija ieņēmumus – 1455483,84 EUR un izdevumus – 1332230,32 EUR; speciālā 

budžeta ieņēmumus – 62110,69 EUR un izdevumus – 49876,82 EUR. 
 

4.# 

Par saistošo noteikumu Nr.17/2017 „Grozījumi Aknīstes novada domes 

08.02.2017. saistošajos noteikumos Nr.7/2017 „Aknīstes novada pašvaldības 

pamatbudžeta plāns 2017.gadam”” apstiprināšanu 

V.Dzene 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likumu „Par pašvaldību 

budžetiem”, 19.07.2017. Finanšu komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, J.Vanags, A.Kurkliete, 

S.Curikova, S.Vārslavāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – 1 (I.Čāmāns); ATTURAS 

– nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.17/2017 

„Grozījumi Aknīstes novada domes 08.02.2017. saistošajos noteikumos 

Nr.7/2017 „Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2017.gadam””.  

2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.  

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

4. Publicēt saistošos noteikumus pašvaldības mājas lapā internetā, nodrošināt to 

pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs. 

PIELIKUMS 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 17/2017 

„Grozījumi Aknīstes novada domes 08.02.2017. saistošajos noteikumos Nr.7/2017 

„Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2017.gadam”” 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu,  

21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un  

 likumu „Par pašvaldību budžetiem”, likumu “Par valsts budžetu 2017.gadam”, 

Likumu par budžetu un finanšu vadību 

 

Izdarīt Aknīstes novada domes 08.02.2017. saistošajos noteikumos Nr.7/2017 

„Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2017.gadam” šādus grozījumus: 

Ieņēmumos: 

Klasifikācijas 

kods 
Nosaukums 

Gada plāns 

(EUR) 

Grozījumi 

(EUR) 

Precizētais 

gada plāns 

(EUR)  
I KOPĀ IEŅĒMUMI  2462661 840 2463501 

 
VI Budžeta iestāžu ieņēmumi  77916 840 78756 



21.0.0.0 Budžeta iestāžu ieņēmumi 77916 448 78364 

21.3.0.0 Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 

77450 448 77898 

21.3.9.0 Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu maksas 

pakalpojumiem                                                                                                                                          

38500 448 38948 

21.3.9.5 Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 8000 448 8448 

21.4.0.0 Pārējie 21.3.0.0 grupā neklasificētie budžeta 

iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu 

sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu 

ieņēmumi 

466 392 858 

21.4.9.9 Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 466 392 858 

F40020000 Saņemts aizņēmums  66219 58372 124591 

 

Izdevumos: 

Klasifikācijas 

kods 
Nosaukums 

Gada plāns 

(EUR) 

Grozījumi 

(EUR) 

Precizētais 

gada plāns 

(EUR)  
VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 

FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM  

2646305 59212 2705517 

08.000  Atpūta, kultūra un reliģija 315267 448 315715 

09.000    Izglītība 926315 58372 984687 

10.000 Sociālā aizsardzība 395359 392 395751 
 

VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 

EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM  

2646305 59212 2705517 

2300     Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 

preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000                                                                                                            

211734 448 212182 

2310     Biroja preces un inventārs                                                                                                                                                                               57143 448 57591 

2312 Inventārs                                                                                                                                                                                                20835 448 21283 

5000 Pamatkapitāla veidošana                                                                                                                                                                                  308377 58372 366749 

5200     Pamatlīdzekļi                                                                                                                                                                                            308377 58372 366749 

5250     Kapitālais remonts un rekonstrukcija                                                                                                                                                                     176791 58372 235163 

5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija                                                                                                                                                                     176791 58372 235163 

7000 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti                                                                                                                                                           154079 392 154471 

7200     Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu 

transferti                                                                                                                                                       

75399 392 75791 

7210     Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu 

transferti citām pašvaldībām                                                                                                                                     

73948 3 92 74340 

72103 Sociālās palīdzības transferti                                                                                                                                                                           16024 392 16388 

 

5.# 

Par saistošo notikumu Nr.18/2017 „Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada 

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

apstiprināšanu 

V.Dzene 

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

24.pantu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu,19.07.2017. Finanšu komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, J.Vanags, A.Kurkliete, 

S.Vārslavāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – 2 (S.Curikova, I.Čāmāns); ATTURAS 

– nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.18/2017 „Grozījumi Aknīstes novada 

domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Aknīstes novada 

pašvaldības nolikums””. 



2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.  

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

4. Publicēt saistošos noteikumus pašvaldības mājas lapā internetā, nodrošināt to 

pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs.  
 

PIELIKUMS 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.18/2017 

„Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr. 1 „Aknīstes novada pašvaldības nolikums”” 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

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

 

1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 

„Aknīstes novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus: 

1.1. Izteikt 13.4.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„13.4. domes vārdā paraksta pilnvaras, līgumus, t.sk. bankas pārskaitījumus, 

kases dokumentus un citus juridiskos dokumentus šajā nolikumā 

noteiktajā kārtībā”. 

1.2. Izteikt 14.punktu šādā redakcijā: 

“14. Domes priekšsēdētājam ir viens vietnieks. Domes priekšsēdētāja vietnieka 

amats ir algots.” 

1.3. Izteikt 15.punktu šādā redakcijā: 

“15. Domes priekšsēdētāja vietnieks: 

15.1. pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā vai 

viņa uzdevumā, kā arī pilda citus pienākumus likumā paredzētajos 

gadījumos; 

15.2. koordinē jautājumus, kas saistīti ar pašvaldības teritorijas plānojuma 

izstrādi un realizāciju; 

15.3. koordinē pašvaldības mantas apsaimniekošanu; 

15.4. koordinē attīstības un citus projektus, kuros kā partneris iesaistās vai 

ir iesaistīta pašvaldība; 

15.5. koordinē jautājumus, kas attiecas uz komunālo pakalpojumu 

sniegšanas organizēšanu (ūdensapgāde un kanalizācija; 

siltumapgāde, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana); 

15.6. koordinē jautājumus, kas attiecas uz teritorijas labiekārtošanu un 

sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un 

uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto 

teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un 

uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu 

pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu 

izveidošana un uzturēšana); 

15.7. organizē administrācijas darbinieku un pašvaldības institūciju 

darbību Pakalpojumu sniegšanai; 

15.8. koordinē komisiju un darba grupu darbību; 

15.9. iesniedz domes priekšsēdētājam priekšlikumus izveidot darba 

grupas un komisijas savu pienākumu un tiesību realizācijai, iesaistot 

tajās pašvaldības administrācijas, iestāžu, kapitālsabiedrību 

pārstāvjus, kā arī citus speciālistus un pašvaldības teritorijas 

iedzīvotājus; 

15.10. darbojas domes pretkorupcijas pasākumu un pašvaldības darba 

atklātības uzlabošanas jomā; 



15.11. pilda ar domes lēmumiem noteiktos uzdevumus, kas nav paredzēti 

iepriekš minētos punktos; 

15.12. veic citus domes priekšsēdētāja uzdevumus.” 

1.4. Papildināt noteikumus ar 151.punktu šādā redakcijā: 

“151. Domes priekšsēdētāja vietnieka atbrīvošanu no amata var ierosināt: 

151.1. Domes priekšsēdētājs; 

151.2. 1/3 Domes deputātu.” 

 

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

 

6.# 

Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu 

V.Dzene 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likumu „Par pašvaldību 

budžetiem”, 22.06.2017. Finanšu komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, J.Vanags, A.Kurkliete, 

S.Curikova, I.Čāmāns, S.Vārslavāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt 519,00 EUR ģipša formu iegādei Jēkabpils Mākslas skolas Aknīstes 

filiālei no Aknīstes Bērnu un jauniešu centra budžeta līdzekļiem. 

2. Slēgt vienošanos ar SIA “SKA projekts”, reģ.Nr.LV45403018537, juridiskā 

adrese: Pils rajons 215 – 31, Jēkabpils, par elektronisko sakaru tīklu pārbūves 

būvprojekta izstrādi par summu 2347,40 EUR (no līdzekļiem neparedzētiem 

izdevumiem). 

3. Slēgt līgumu ar SIA “SET projekti”, reģ.Nr.45403046155, juridiskā adrese: 

Celtnieku iela 21 – 23, Jēkabpils, par tehniskā projekta un apliecinājuma kartes 

izstrādi asfalta seguma izbūvei un atjaunošanai pie izglītības iestādēm Aknīstes 

pilsētā” par summu 7986,00 EUR (no līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem). 

 

7.# 

Par dzīvokļa Skolas ielā 10 – 3, Aknīstē, pirkuma līguma termiņa pagarināšanu 

V.Dzene 

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

19.07.2017. Finanšu komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, J.Vanags, A.Kurkliete, 

S.Curikova, I.Čāmāns, S.Vārslavāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Slēgt vienošanos ar L.M. par dzīvokļa Skolas iela 10 -3, Aknīstē, pirkuma 

līguma termiņa pagarināšanu līdz 2018.gada 1.jūnijam. 

 

8.# 

Par izmaiņām PII “Bitīte” štata vienību sarakstā 

V.Dzene 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 

21.panta pirmās daļas 13.punktu, 19.07.2017. Finanšu komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, J.Vanags, A.Kurkliete, 

S.Curikova, I.Čāmāns, S.Vārslavāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Izslēgt no PII “Bitīte” amatu saraksta ar 01.09.2017. amatu “pavārs” – 1,75 

slodze. 



2. Papildināt Aknīstes novada pašvaldības institūciju Amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības nolikuma PII “Bitīte” amatu sarakstu (no PII “Bitīte” budžeta 

līdzekļiem) ar 01.09.2017.: 

Amata nosaukums Amata vienības Amata alga par 1 slodzi 

[..]   

Interešu izglītības skolotājs  0,2 620,00 

 

9.# 

Par Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Brīvnieki”, Asares 

pagastā, Aknīstes novadā, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

V.Dzene 

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

21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, 

9.panta otro daļu, 10.pantu, 13.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, Ministru kabineta 01.02.2011. 

noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, 

19.07.2017. Finanšu komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, J.Vanags, A.Kurkliete, 

S.Curikova, I.Čāmāns, S.Vārslavāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Brīvnieki”, Asares pagastā, 

Aknīstes novadā, kadastra Nr. 5644 002 0106, kas sastāv no dzīvojamās mājas 

(platība 116,0 m2) , zemes (platība 0,74 ha),   un nedzīvojamās ēkas-kūts (platība 

153,5 m2). 

2. Noteikt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR 1945,61 

(viens tūkstotis deviņi simti četrdesmit pieci euro 61 cents). 

3. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana izsolē. 

4. Apstiprināt Aknīstes novada domes izsoles noteikumus Nr.5/2017 „Par 

Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma, dzīvojamās 

mājas, nedzīvojamās ēkas-kūts un zemes gabala, “Brīvnieki”, kadastra 

Nr.56440020106, Asares pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanu”.  

5. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt izsoli . 

 

PIELIKUMS 

Aknīstes novada domes 

IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 5/2017 

„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma, dzīvojamās 

mājas, nedzīvojamās ēkas-kūts un zemes gabala, “Brīvnieki”, kadastra 

Nr.56440020106, 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: 2017.gada 25.augustā plkst.9.00. 

4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija. 

5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošais nekustamais īpašums (dzīvojamā 

māja, nedzīvojamā ēka-kūts un zeme) “Brīvnieki”, Asares pagastā, Aknīstes 

novadā, kadastra Nr. 56440020106, zemes platība 0,74 ha, dzīvojamās mājas 



platība 116 m2  un nedzīvojamās ēkas-kūts platība 153,5 m2. Nekustamā 

īpašuma nosacītā cena ir EUR 1945,61 (viens tūkstotis deviņi simti četrdesmit 

pieci euro 61 cents). 

6. Nekustamā īpašuma izsoli sāk ar nekustamā īpašuma “Brīvnieki”, Asares 

pagastā, Aknīstes novadā, izsoles objekta noteikto nosacīto cenu. 

7. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt izsoles objektu dabā 

darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš 

sazinoties ar kontaktpersonu pa tālruni 28685224. 

8. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 30.00 (trīsdesmit euro 00 

centi). 

9. Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā. 

10. Izsoles dalībniekiem jāreģistrējas Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, 

Aknīstē, Aknīstes novadā, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada 

pašvaldības interneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā termiņā, iepriekš 

samaksājot drošības naudu 10% apmērā no izsolāmā 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 izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā 

vai arī Aknīstes novada pašvaldības kasē skaidras naudas norēķinu veidā.. 

11. Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies viens pretendents, 

nekustamais īpašums tiks pārdots vienīgajam pretendentam, ja viņš pārsolīs 

izsoles objekta nosacīto cenu. 

12. Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bezskaidras naudas 

pārskaitījumu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000026441 A/S 

„SEB banka” bankas kontā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas kods 

UNLALV2X vai arī Aknīstes novada pašvaldības kasē skaidras naudas 

norēķinu veidā. 

13. Visa izsolē nosolītā cena (tai skaitā drošības nauda) tiek uzskatīta par nekustamā 

īpašuma pirkuma maksu.  

14. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta nekustamā īpašuma pirkuma 

maksā.  

15. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties izsolē, var pieteikties 

Aknīstes novada pašvaldībā līdz 2017.gada 24.augustam darbdienās no 8.00 

līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30.  

16. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai piedalītos izsolē, nekustamā 

īpašuma pirkšanai jāiesniedz Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi 

dokumenti:  

16.1. Fiziskām personām:  

- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos 

iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles 

noteikumiem;  

- jāuzrāda pase;  

- dokuments par drošības naudas iemaksu;  

- dokuments par reģistrācijas maksas samaksu.  

16.2. Juridiskām personām:  

- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos 

iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles 

noteikumiem;  

- dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks) vai attiecīgās 

pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi;  

- apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) kopiju vai izraksts par 

pārvaldes institūciju amatpersonu) kompetences apjomu;  

- kvīts par drošības naudas samaksu;  

- kvīts par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;  

http://www.akniste.lv/


- noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juridisko personu 

izsolē (uzrādot pasi).  

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

pieprasīt zvērināta revidenta vai licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās 

personas gada pārskatu.  

18. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti. 

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

piedalīties, ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti 

izsoles priekšnoteikumi.  

20. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:  

- nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas 

termiņš;  

- nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie dokumenti;  

- rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpašuma atsavināšanas 

izsoles noteikumiem. 

21. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu eksemplārā izsoles 

dalībnieks ar savu parakstu pirms izsoles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar 

izsoles noteikumiem.  

22. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas numuru.  

23. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo īpašumu. Uzziņas pa tālr. 

28685224.  

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

par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.  

25. Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram (protokolistam) 

reģistrācijas apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka 

reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam 

kārtas numuram.  

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

dalībnieki, kuri reģistrēti noteiktajā kārtībā.  

27. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem reģistrētajiem 

dalībniekiem, izsoles vadītājs izsoli atliek uz 15 minūtēm, bet pēc tam objektu 

piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam, ja tas pārsola izsoles nosacīto 

cenu.  

28. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus apstiprināt gatavību 

piedalīties izsolē.  

29. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. 

Katrs šāds solījums ir dalībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā 

objekta cenu par noteikto cenas pieauguma apmēru EUR 30.00. Ja neviens no 

dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepārsola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto 

pēdējo nosolīto augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu.  

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

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.  

31. Dalībnieks, kas, nosolījis visaugstāko cenu izsolē, tiek ierakstīts izsoles 

protokolā, kurā norāda dalībnieka 

- juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs un nosolītā cena;  

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

32. Pircējs, kas, konkrētam objektam nosolījis pēdējo augstāko cenu, izsoles vietā 

nekavējoties ar savu parakstu apliecina, ka protokolā norādītā cena atbilst tai, 

ko viņš ir nosolījis.  

33. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet neparakstās protokolā, uzskatāms 

par atteikušos no nosolītā objekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija 

ir tiesīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un viņam netiek 



atmaksāta dalības maksa un drošības nauda. Tad Mantas atsavināšanas komisija 

pēdējam pārsolītājam pircējam piedāvā atsavināmo nekustamo īpašumu par 

viņa nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo nekustamo īpašumu 

pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vairāki dalībnieki, izsoli nekavējoties 

atkārto no pirmspēdējās augstākās cenas.  

34. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks 

apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.  

35. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kurš nosolījis 

nekustamā īpašuma objektu, saņem rēķinu samaksas veikšanai.  

36. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēgšanai.  

37. Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles nosacīto cenu vai arī izsoles 

dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, 7 dienu laikā pēc izsoles nav iesniedzis 

Mantas atsavināšanas komisijai bankas dokumentus par to, ka attiecīgie 

norēķini ir nokārtoti, viņš zaudē tiesības uz atsavināmo nekustamā īpašuma 

objektu. Reģistrācijas nodeva un drošības nauda attiecīgajam dalībniekam 

netiek atmaksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu 

nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš 

solījis nākamo augstāko cenu.  

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

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

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

un reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.  

40. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu par konkrētu objektu, 7 dienu 

laikā kopš izsoles jāpārskaita starpība starp nosolīto cenu un iemaksāto drošības 

naudu Aknīstes novada pašvaldības norēķinu kontā.  

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

atsavināšanas        komisija.  

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

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

nosolīto nekustamo īpašumu.  

43. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, pēc iemaksas veikšanas 

atsakās parakstīt pirkuma līgumu, kurš sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta 

izsoles noteikumiem, viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. Reģistrācijas 

nodeva un drošības nauda šādam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā gadījumā 

atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par 

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

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

par tā nepildīšanu. Pirkuma līgums nekustamā objekta nosolītājam jāparaksta 7 

(septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas. 

45. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem Aknīstes novada 

pašvaldības Mantas atsavināšanas komisija. Sūdzības par Mantas atsavināšanas 

komisijas darbību iesniedzamas Aknīstes novada domē 3 darba dienu laikā no 

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

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

sīkāku informāciju par atsavināmo nekustamo īpašumu Aknīstes novada 

pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2017.gada 27.jūlija līdz 

2017.gada 24.augustam darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, 

piektdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 14.30. Tālrunis uzziņām: 

28685224.  

47. Izsole notiks 2017.gada 25.augustā plkst.9.00, Aknīstes novada pašvaldībā, 

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

 

 



10.# 

Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā dzīvokļa Skolas ielā 16, dzīvoklis 

Nr. 3, Aknīstē, Aknīstes novadā, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

V.Dzene 

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

21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, 

9.panta otro daļu, 10.pantu, 13.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, Ministru kabineta 01.02.2011. 

noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, 

19.07.2017. Finanšu komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, J.Vanags, A.Kurkliete, 

S.Curikova, I.Čāmāns, S.Vārslavāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Atsavināt nekustamo īpašumu (dzīvokli) Skolas ielā 16 - 3, kadastra Nr. 5605 

900 0037, ar platību 21,7 m2, kas sastāv no 217/1891 kopīpašuma domājamās 

daļas no divām būvēm un no zemes. 

2. Noteikt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR 

1005,74  (viens tūkstotis pieci euro 74 centi). 

3. Nekustamo īpašumu (dzīvokļu) atsavināšanas veids ir pārdošana izsolē. 

4. Apstiprināt Aknīstes novada domes izsoles noteikumus Nr.6/2017 „Par 

Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā dzīvokļa Skolas ielā 16, dzīvoklis 

Nr.3, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanu”. 

5. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt izsoli. 

 

PIELIKUMS 

Aknīstes novada domes  

IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 6/2017 

„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā dzīvokļa Skolas ielā 16, 

dzīvoklis Nr.3, 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. 

1.2. Pārdošanas metode: mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

2. Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes 

novads. 

3. Izsoles laiks: 2017.gada 25.augustā plkst. 10:00. 

4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija. 

5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošais nekustamais īpašums (dzīvoklis) 

Skolas ielā 16, dzīvoklis Nr.3, Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra Nr. 

56059000037, ar kopējo platību 21,7 m2, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošā 

kopīpašuma 217/1891 domājamās daļas no zemes un divām būvēm. Nekustamā 

īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR 1005,74 (viens tūkstotis pieci euro 74 

centi). 

6. Nekustamā īpašuma objekta izsoli sāk ar nekustamā īpašuma Skolas ielā 16, 

dzīvoklis Nr.3, izsoles objekta noteikto nosacīto cenu. 

7. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt izsoles objektu dabā, 

darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš 

sazinoties ar kontaktpersonu pa tālruni 28685224. 



8. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 30.00 (trīsdesmit euro 00 

centi). 

9. Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā. 

10. Izsoles dalībniekiem jāreģistrējas Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, 

Aknīstē, Aknīstes novadā, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada 

pašvaldības interneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā termiņā, iepriekš 

samaksājot drošības naudu 10 % apmērā no izsolāmā 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 izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā 

vai arī Aknīstes novada pašvaldības kasē skaidras naudas norēķinu veidā. 

11. Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies viens pretendents, 

nekustamais īpašums tiks pārdots vienīgajam pretendentam, ja viņš pārsolīs 

izsoles objekta nosacīto cenu. 

12. Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bezskaidras naudas 

pārskaitījumu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000026441, A/S 

„SEB banka” bankas kontā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas kods 

UNLALV2X vai arī Aknīstes novada pašvaldības kasē skaidras naudas 

norēķinu veidā. 

13. Visa izsolē nosolītā cena (tai skaitā drošības nauda) tiek uzskatīta par nekustamā 

īpašuma pirkuma maksu.  

14. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta nekustamā īpašuma pirkuma 

maksā.  

15. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties izsolē, var pieteikties 

Aknīstes novada pašvaldībā līdz 2017.gada 24.augustam darbdienās no 8.00 

līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30. 

16. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai piedalītos izsolē, nekustamā 

īpašuma pirkšanai jāiesniedz Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi 

dokumenti:  

16.1. Fiziskām personām:  

- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos 

iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles 

noteikumiem;  

- jāuzrāda pase;  

- dokuments par drošības naudas iemaksu;  

- dokuments par reģistrācijas maksas samaksu.  

16.2. Juridiskām personām:  

- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos 

iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles 

noteikumiem;  

- dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks) vai attiecīgās 

pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi;  

- apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) kopiju vai izraksts par 

pārvaldes institūciju amatpersonu) kompetences apjomu;  

- kvīts par drošības naudas samaksu;  

- kvīts par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;  

- noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juridisko personu 

izsolē (uzrādot pasi).  

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

pieprasīt zvērināta revidenta vai licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās 

personas gada pārskatu.  

18. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.  

http://www.akniste.lv/


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

piedalīties, ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti 

izsoles priekšnoteikumi.  

20. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:  

- nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas 

termiņš;  

- nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie dokumenti;  

- rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpašuma atsavināšanas 

izsoles noteikumiem. 

21. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu eksemplārā izsoles 

dalībnieks ar savu parakstu pirms izsoles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar 

izsoles noteikumiem.  

22. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas numuru.  

23. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo īpašumu. Uzziņas pa tālr. 

28685224.  

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

par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.  

25. Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram (protokolistam) 

reģistrācijas apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka 

reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam 

kārtas numuram.  

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

dalībnieki, kuri reģistrēti noteiktajā kārtībā.  

27. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem reģistrētajiem 

dalībniekiem, izsoles vadītājs izsoli atliek uz 15 minūtēm, bet pēc tam objektu 

piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam, ja tas pārsola izsoles nosacīto 

cenu.  

28. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus apstiprināt gatavību 

piedalīties izsolē.  

29. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. 

Katrs šāds solījums ir dalībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā 

objekta cenu par noteikto cenas pieauguma apmēru EUR 30.00. Ja neviens no 

dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepārsola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto 

pēdējo nosolīto augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu.  

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

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. 

31. Dalībnieks, kas, nosolījis visaugstāko cenu izsolē, tiek ierakstīts izsoles 

protokolā, kurā norāda dalībnieka 

- juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs un nosolītā cena;  

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

32. Pircējs, kas, konkrētam objektam nosolījis pēdējo augstāko cenu, izsoles vietā 

nekavējoties ar savu parakstu apliecina, ka protokolā norādītā cena atbilst tai, 

ko viņš ir nosolījis.  

33. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet neparakstās protokolā, uzskatāms 

par atteikušos no nosolītā objekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija 

ir tiesīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un viņam netiek 

atmaksāta dalības maksa un drošības nauda. Tad Mantas atsavināšanas komisija 

pēdējam pārsolītājam pircējam piedāvā atsavināmo nekustamo īpašumu par 

viņa nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo nekustamo īpašumu 

pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vairāki dalībnieki, izsoli nekavējoties 

atkārto no pirmspēdējās augstākās cenas.  



34. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks 

apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.  

35. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kurš nosolījis 

nekustamā īpašuma objektu, saņem rēķinu samaksas veikšanai.  

36. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēgšanai.  

37. Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles nosacīto cenu vai arī izsoles 

dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, 7 dienu laikā pēc izsoles nav iesniedzis 

Mantas atsavināšanas komisijai bankas dokumentus par to, ka attiecīgie 

norēķini ir nokārtoti, viņš zaudē tiesības uz atsavināmo nekustamā īpašuma 

objektu. Reģistrācijas nodeva un drošības nauda attiecīgajam dalībniekam 

netiek atmaksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu 

nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš 

solījis nākamo augstāko cenu.  

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

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

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

un reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.  

40. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu par konkrētu objektu, 7 dienu 

laikā kopš izsoles jāpārskaita starpība starp nosolīto cenu un iemaksāto drošības 

naudu Aknīstes novada pašvaldības norēķinu kontā.  

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

atsavināšanas        komisija.  

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

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

nosolīto nekustamo īpašumu.  

43. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, pēc iemaksas veikšanas 

atsakās parakstīt pirkuma līgumu, kurš sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta 

izsoles noteikumiem, viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. Reģistrācijas 

nodeva un drošības nauda šādam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā gadījumā 

atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par 

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

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

par tā nepildīšanu. Pirkuma līgums nekustamā objekta nosolītājam jāparaksta 7 

(septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas. 

45. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem Aknīstes novada 

pašvaldības Mantas atsavināšanas komisija. Sūdzības par Mantas atsavināšanas 

komisijas darbību iesniedzamas Aknīstes novada domē 3 darba dienu laikā no 

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

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

sīkāku informāciju par atsavināmo nekustamo īpašumu Aknīstes novada 

pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2017.gada 27.jūlija līdz 

2017.gada 24.augustam darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, 

piektdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 14.30. Tālrunis uzziņām: 

28685224.  

47. Izsole notiks 2017.gada 25.augustā plkst.10:00, Aknīstes novada pašvaldībā, 

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

 

11.# 

Par projekta “Autentisks cietums lauku pašvaldībā kā bezmaksas apskates 

objekts Aknīstē” pārtraukšanu 

V.Dzene 

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

19.07.2017. Finanšu komitejas lēmumu, 



atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, J.Vanags, A.Kurkliete, 

S.Curikova, I.Čāmāns, S.Vārslavāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Atcelt Aknīstes novada domes 22.02.2017. lēmumu “Par projekta “Autentisks 

cietums lauku pašvaldībā kā bezmaksas apskates objekts Aknīstē” realizēšanu” 

(prot.Nr4, 12.#). 

2. Vienoties ar SIA “Ramda C”, reģ.Nr.45403030489, juridiskā adrese: Celtnieku 

iela 19 – 24, Jēkabpils, par 30.05.2017. iepirkuma līguma Nr.81 laušanu par 

nedzīvojamās mājas Augšzemes ielā 41, Aknīstē, Aknīstes novadā, pārbūvi.  

 

12.# 

Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu 

V.Dzene 

 

Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, J.Vanags, A.Kurkliete, 

S.Curikova, I.Čāmāns, S.Vārslavāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Atlikt jautājuma izskatīšanu. 

 

13.# 

Par apkures nodrošināšanu dzīvojamām mājām “Spodras” un “Rīti”, Ancenē, 

Asares pagastā 

V.Dzene 

Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, J.Vanags, A.Kurkliete, 

S.Curikova, I.Čāmāns, S.Vārslavāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Uzdot Asares pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot un nosūtīt brīdinājumus 

dzīvojamo māju “Spodras” un “Rīti” iedzīvotājiem par komunālo maksājumu 

parādu nomaksu līdz apkures sezonas uzsākšanai 01.10.2017. 

2. Ja netiks nomaksāti 25% no kopējās parāda summas, apkure minētajām 

mājām netiks nodrošināta. 

 
14.# 

Par Aknīstes novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu 

V.Dzene 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 

61.pantu, Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu 

komisiju likuma 9.pantu, 19.07.2017. Finanšu komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, J.Vanags, A.Kurkliete, 

S.Curikova, I.Čāmāns, S.Vārslavāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Izsludināt Aknīstes novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas 

termiņu līdz 2017.gada 21.augustam. 

2. Paziņojumu par Aknīstes novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu 

pieteikšanas termiņu izlikt redzamā vietā pie domes un pagasta pārvaldes ēkām. 

 
15.# 

Par pašvaldības materiālo pabalstu piešķiršanu 

A.Kurkliete 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Aknīstes novada pašvaldības 21.10.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Par 



pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo 

stāvokli”, 11.07.2017. Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, J.Vanags, A.Kurkliete, 

S.Curikova, I.Čāmāns, S.Vārslavāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt 3 personām apbedīšanas pabalstu. Kopā EUR 225,00. 

2. Piešķirt 1 personai bērna piedzimšanas pabalstu. Kopā EUR 150,00. 

3. Piešķirt brīvpusdienas 100% apmērā 11 novada izglītības iestāžu 

audzēkņiem no 01.09.2017. līdz 31.05.2018. 

4. Piešķirt pabalstu 30,00 EUR 1 personai sakarā ar atbrīvošanu no 

ieslodzījuma vietas. 

 

16.# 

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā 

A.Kurkliete 

Pamatojoties uz likumu „Par dzīvojamo telpu īri”, likuma „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2., 14., 17., 18.panta pirmo daļu, Aknīstes novada 

domes 22.12.2015. Saistošajiem noteikumiem Nr.31 „Par Aknīstes novada pašvaldības 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 2.punktu un 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 11.07.2017. Sociālās, izglītības, 

kultūras un sporta komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, J.Vanags, A.Kurkliete, 

S.Curikova, I.Čāmāns, S.Vārslavāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt K.L. dzīvokli “Spodras” – 16, Ancenē, Asares pagastā, un slēgt 

dzīvojamo telpu īres līgumu uz 3 mēnešiem no 01.08.2017. 

2. Piešķirt A.K. dzīvokli “Tempļi” – 1, Asares pagastā, un slēgt dzīvojamo telpu 

īres līgumu uz 1 gadu no 01.08.2017. 

 

17.# 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Augšzemes ielā 24 – 3, Aknīstē, Aknīstes 

novadā, nodošanu atsavināšanai 

A.Kurkliete 

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

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 8.panta 

otro, sesto, septīto daļu, 9.panta otro daļu, 37.panta otro daļu, 11.07.2017. Sociālās, 

izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, J.Vanags, A.Kurkliete, 

S.Curikova, I.Čāmāns, S.Vārslavāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai Aknīstes novada pašvaldībai piekritīgo nekustamo 

īpašumu (dzīvokli) Augšzemes ielā 24 - 3, Aknīstē, Aknīstes novadā. 

2. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai veikt dzīvokļa 

inventarizāciju, vērtēšanu un ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz Aknīstes novada 

pašvaldības vārda. 

 

18.# 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Augšzemes ielā 36 – 7, Aknīstē, Aknīstes 

novadā, nodošanu atsavināšanai 

A.Kurkliete 

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

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 8.panta 



otro, sesto, septīto daļu, 9.panta otro daļu, 37.panta otro daļu, 11.07.2017. Sociālās, 

izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, J.Vanags, A.Kurkliete, 

S.Curikova, I.Čāmāns, S.Vārslavāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai Aknīstes novada pašvaldībai piekritīgo nekustamo 

īpašumu (dzīvokli) Augšzemes ielā 36 - 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.  

2. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt dzīvokļa 

vērtēšanu. 

 

19.# 

Par pašvaldības zemes nomu 

J.Vanags 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas 

zemes nomu”, Aknīstes novada domes 27.08.2014. saistošajiem noteikumiem 

Nr.18/2014 “Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas 

apmēru Aknīstes novadā”, 12.07.2017. Tautsaimniecības komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, J.Vanags, A.Kurkliete, 

S.Curikova, I.Čāmāns, S.Vārslavāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Iznomāt A.G.,  /dzīvesvieta/, pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu 1,2 ha  platībā, 

kadastra  Nr.56620030125, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes  

lietošanas mērķis 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība.  

2. Pagarināt zemes nomas līgumu R.K.,  /dzīvesvieta/, par pašvaldības zemes gabala 

0,3 ha  platībā, kadastra  Nr.56620040047 nomu uz 10 gadiem. Zemes  lietošanas 

mērķis 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.  

3. Iznomāt J.P., /dzīvesvieta/, pašvaldībai piekrītošā zemes gabala  daļu Skolas ielā 

9B, Aknīstē, Aknīstes novadā, 2,0 ha  platībā, kadastra Nr.56050010239, un 

noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes  lietošanas mērķis 0502 - 

pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem. 

 

20.# 

Par medību lietošanas tiesībām 

J.Vanags 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Medību likuma 1.panta devīto daļu, Ministru kabineta 01.08.2014. noteikumu Nr.421 

„Medību noteikumi”13., 14.punktu, 12.07.2017. Tautsaimniecības komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, J.Vanags, A.Kurkliete, 

S.Curikova, I.Čāmāns, S.Vārslavāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

 Slēgt medību tiesību nomas līgumu ar mednieku biedrību “Vilkplēši”, /adrese/, 

par sekojošiem pašvaldībai piekrītošiem zemes gabaliem: kadastra Nr.56620020102 – 

1,0 ha; kadastra Nr.56620020091 – 2,7 ha; kadastra Nr.56620030264 – 0,2064 ha; 

kadastra Nr.56620030195 – 0,795 ha; kadastra Nr.56620030180 – 0,8391 ha; kadastra 

Nr.56620030150 – 0,7 ha; kadastra Nr.56620030373 – 1,3 ha; kadastra 

Nr.56620030158 – 1,2 ha; kadastra Nr.56620030193 – 0,988 ha; kadastra 

Nr.56620020118 – 0,6778 ha; kadastra Nr.56250090060 – 4,7 ha.  

 Medību tiesību līguma termiņš līdz 2020.gada 1.septembrim. 

 



21.# 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Galdnieki”, Gārsenes 

pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanai 

J.Vanags 

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta 02.08.2016. 

noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Ministru kabineta 

20.06.2006. noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija 

un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 12.07.2017. 

Tautsaimniecības komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, J.Vanags, A.Kurkliete, 

S.Curikova, I.Čāmāns, S.Vārslavāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Atļaut J.K., /personas kods/, /dzīvesvieta/, izstrādāt zemes ierīcības projektu 

nekustamā īpašuma “Galdnieki”, kadastra Nr.56620030103, Gārsenes pagastā, 

Aknīstes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56620030103 – 3,2 

ha platībā, sadalīšanai. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus.  

3. Zemes ierīcības projektu divos eksemplāros iesniegt apstiprināšanai Aknīstes 

novada pašvaldībā. 

 

22.# 

Par izmaiņām Aknīstes novada materiālu un mazvērtīgā inventāra 

norakstīšanas komisijas sastāvā 

V.Dzene 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 

Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumiem Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes 

kārto grāmatvedības uzskaiti”, 2015.gada 16.janvārī apstiprināto “Aknīstes novada 

pašvaldības grāmatvedības uzskaites un organizācijas pamatprincipi un metodika”, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, J.Vanags, A.Kurkliete, 

S.Curikova, I.Čāmāns, S.Vārslavāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Atbrīvot Ādolfu Kravali no Aknīstes novada pašvaldības materiālu un 

mazvērtīgā inventāra norakstīšanas komisijas locekļa amata. 

2. Atbrīvot Valentīnu Čāmāni no Aknīstes novada Asares pagasta pārvaldes 

materiālu un mazvērtīgā inventāra norakstīšanas komisijas locekļa amata. 

3. Atbrīvot Santu Žagariņu no Aknīstes novada Aknīstes vidusskolas materiālu un 

mazvērtīgā inventāra norakstīšanas komisijas locekļa amata. 

4. Atbrīvot Zitu Iesalnieci no Aknīstes novada PII “Bitīte” materiālu un 

mazvērtīgā inventāra norakstīšanas komisijas locekļa amata. 

5. Ievēlēt Lanu Kolosovsku par Aknīstes novada Aknīstes vidusskolas materiālu 

un mazvērtīgā inventāra norakstīšanas komisijas locekli. 

6. Ievēlēt Ilzi Ieleju par Aknīstes novada pašvaldības materiālu un mazvērtīgā 

inventāra norakstīšanas komisijas locekli. 

7. Ievēlēt Līgu Pakalni par Aknīstes novada Asares pagasta pārvaldes materiālu 

un mazvērtīgā inventāra norakstīšanas komisijas locekli. 

8. Ievēlēt Skaidrīti Bērzkalni par Aknīstes novada PII “Bitīte” materiālu un 

mazvērtīgā inventāra norakstīšanas komisijas locekli. 

 


