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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 30.augustā       Nr.15 

Aknīstē  

 

Sēde sasaukta plkst. 15.00 

Sēde sākta plkst. 15.30 

 

DARBA KĀRTĪBA 

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

2. Par darba grupas dalībnieku (projekta grāmatvedi un sporta koordinatoru) 

apstiprināšanu projektā “Veselības veicināšanas un slimību profilakses 

pasākumi Aknīstes novadā” (V.Dzene) 

3. Par šaubīgo debitoru parādu dzēšanu. (V.Dzene) 

4. Par pārbūvējamo pašvaldības ceļu posmu garumu precizēšanu pasākumā 

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. (V.Dzene) 

5. Par adreses piešķiršanu. (V.Dzene) 

6. Par materiāli atbildīgo personu noteikšanu. (V.Dzene) 

7. Par izmaiņām Aknīstes novada pašvaldības amatu sarakstā. (V.Dzene) 

8. Par degvielas normas noteikšanu muzeja vadītājai. (V.Dzene) 

9. Par 08.08.2017. domes sēdes lēmuma (1.# 3.lēmums) “Par telpu paplašināšanu 

PII “Bitīte” vajadzībām” atsaukšanu un telpu nomas līguma slēgšanu ar biedrību 

“Manai mazpilsētai Aknīste”. (V.Dzene) 

10. Par ēdināšanas pakalpojuma cenas noteikšanu Aknīstes novada izglītības 

iestādēs. (V.Dzene) 

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

12. Par adreses likvidēšanu. (J.Vanags) 

13. Par telpu nomas līguma slēgšanu ar z/s “Rātes”. (J.Vanags) 

14. Par Aknīstes novada vēlēšanu komisijas locekļu ievēlēšanu. (V.Dzene) 

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

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

17. Par personu izslēgšanu no reģistra Nr.1 “Pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 

izīrēšana”. (A.Kurkliete) 

18. Par nekustamo īpašumu – dzīvojamās mājas, nedzīvojamās ēkas – kūts un 

zemes gabala “Brīvnieki”, Asares pagasts, Aknīstes novads un dzīvokļa Skolas 

ielā 16 – 3, Aknīstē, Aknīstes novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

(V.Dzene) 

19. Par Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma (zemes gabala) Liepu ielā 

8B, Aknīstē, Aknīstes novadā, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu. (V.Dzene) 
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20. Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu Augšzemes ielā 8, 

dzīvoklis Nr. 1 un dzīvoklis Nr.2, Aknīstē, Aknīstes novadā, pārdošanu izsolē 

un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (V.Dzene) 

21. Par izvirzīšanu apbalvošanai uz Zemgales plānošanas reģiona uzņēmēju 

godināšanas pasākumu “Gada uzņēmējs Zemgalē 2017” (v.Dzene) 

 

 
Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Vija Dzene. 

Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Līga Jaujeniece 

Piedalās –  

Deputāti:  

Vija Dzene, 

Skaidrīte Pudāne, 

Jānis Vanags, 

Aija Kurkliete, 

Santa Curikova, 

Inārs Čāmāns, 

Normunds Zariņš, 

Sandra Vārslavāne, 

Viktors Žukovskis 

 

Pašvaldības darbinieki: S.Jaujeniece – galvenā grāmatvede, 

    I.Kancāne – finansiste, 

    L.Prande – sabiedrisko attiecību speciāliste 

 

 

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

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

S.Vārslavāne, A.Kurkliete, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 21 jautājumu. 

 

 

1.# 

Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu 

V.Dzene 

Domes priekšsēdētāja V.Dzene aicina deputātus iepazīties ar sagatavoto 

lēmuma projektu par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta otrās daļas 6.punktu, 

16.08.2017. Finanšu komitejas lēmumu, 

 

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

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav,  

 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apmaksāt  SIA “Siliņi” rēķinu EUR 771.30 apmērā par kanalizācijas sūknēšanu 

Ancenes ciema daudzdzīvokļu mājām, no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem.  

2. Piešķirt SIA “Ziņas TV” projekta “Lai dzīvo bērni!” realizācijai EUR 100.00, 

no kultūras budžeta līdzekļiem. 
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3. Piešķirt finansējumu līdz EUR 3000.00  apmērā no nesadalītajiem budžeta 

līdzekļiem Aknīstes vidusskolas telpu remontam (biedrībai “Manai mazpilsētai 

Aknīstei” iznomājamajām telpām). 

4. Piešķirt finansējumu EUR 1445.95 apmērā no nesadalītajiem budžeta 

līdzekļiem apgaismojuma izbūves būvprojekta izstrādei Avotu ielā Aknīstes 

pilsētā. 

5. Piešķirt finansējumu EUR 4374,15 apmērā no nesadalītajiem budžeta 

līdzekļiem 0.4kV un 20kV elektrisko tīklu pārbūves būvprojekta izstrādei 

Avotu ielā Aknīstes pilsētā. 

6. Piešķirt finansējumu EUR 100,00 L.Loinertes grāmatas “Filadelfija” (par 

I.Mežaraupu”)  10 eksemplāru iegādei no izdevniecības Jumava”, no 

nesadalītajiem budžeta līdzekļiem. 

 

 

2.# 

Par jaunu darba grupas dalībnieku (projekta grāmatvedi un sporta 

koordinatoru) apstiprināšanu projektā “Veselības veicināšanas un slimību 

profilakses pasākumi Aknīstes novadā” 

V.Dzene 

Domes priekšsēdētāja V.Dzene aicina deputātus iepazīties ar sagatavoto 

lēmuma projektu par jaunu darba grupas dalībnieku (projekta grāmatvedi un sporta 

koordinatoru) apstiprināšanu projektā “Veselības veicināšanas un slimību profilakses 

pasākumi Aknīstes novadā” 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 

Ministru kabineta 17.05.2016. noteikumiem Nr. 310 „Darbības programmas “Izaugsme 

un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības 

veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās 

atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma “Kompleksi 

veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” un 9.2.4.2. pasākuma 

“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” 

īstenošanas noteikumi”, Aknīstes novada domes 21.09.2016. lēmumu (prot.Nr.12, 1.#) 

“Par projektu “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Aknīstes 

novadā”, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 21.12.2016. lēmumu Nr.39-2-60/7782 

“Par projekta iesnieguma Nr.9.2.4.2./16/I/055 apstiprināšanu ar nosacījumu”, 

16.08.2017. Finanšu komitejas lēmumu, 

 

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

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav,  

 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Par projekta grāmatvedi apstiprināt Silviju Jaujenieci; 

2. Par projekta sporta aktivitāšu rīkotāju apstiprināt Aigu Andruškeviču. 

3. Noteikt darba algas likmes stundā sekojošā apmērā: 

3.1. grāmatvedis – 3,64 EUR; 

3.2. koordinators sporta aktivitāšu rīkošanai – pamatdarba stundas likmes apmērā. 
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3.# 

Par šaubīgo debitoru parādu dzēšanu 

V.Dzene 

Domes priekšsēdētāja V.Dzene aicina deputātus iepazīties ar sagatavoto 

lēmuma projektu par šaubīgo debitoru parādu dzēšanu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

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

41.panta pirmās daļas 4.punktu, Latvijas Republikas Civillikuma 1895.pantu, Ministru 

kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto 

grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, 16.08.2017. Finanšu komitejas lēmumu, 

 

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

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav,  

 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

 

Dzēst SIA “Aknīstes Pakalpojumi” šaubīgo debitoru parādus 4 personām. 

 

 

 

4.# 

Par pārbūvējamo pašvaldības ceļu posmu garumu precizēšanu pasākumā 

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. 

V.Dzene 

Domes priekšsēdētāja V.Dzene aicina deputātus iepazīties ar sagatavoto 

lēmuma projektu par pārbūvējamo pašvaldības ceļu posmu garumu precizēšanu 

pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Pamatojoties uz Ministra kabineta 18.08.2015. noteikumu Nr.475 „Valsts un 

Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” 6., 

7., 8. punktu, Aknīstes novada domes 22.12.2015. lēmumu Nr.8 (prot.Nr.18) “Par 

pašvaldības prioritāro ceļu saraksta apstiprināšanu projekta “Pašvaldības grants ceļu 

pārbūve un jauna būvniecība Aknīstes novadā” īstenošanai”, SIA “K-RDB” un SIA 

„SKA projekts” izstrādātajiem ceļu, to posmu pārbūves būvprojektiem, 16.08.2017. 

Finanšu komitejas lēmumu, 

 

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

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav,  

 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Precizēt un apstiprināt ceļa Nr.2-26 Rīti – Vecozoli Asares pagastā pārbūvējamā 

posma garumu, nosakot to 0,138 km. 

2. Precizēt un apstiprināt ceļa  Nr.2-28 Lupīnas - Birznieki Asares pagastā 

pārbūvējamo garumu, nosakot to 0,485 km. 
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3. Precizēt un apstiprināt ceļa  Nr.2-33 Parks - Dienvidi Asares pagastā 

pārbūvējamā posma garumu, nosakot to 0,371 km. 

4. Precizēt un apstiprināt ceļa  Nr.2-34 Dienvidi - Grantsbedres Asares pagastā 

pārbūvējamo garumu, nosakot to 0,534 km. 

5. Precizēt un apstiprināt ceļa  Nr.2-21 Tauriņi - Vanagi Asares pagastā 

pārbūvējamā posma garumu, nosakot to 0,659 km. 

6. Precizēt un apstiprināt ceļa  Nr.1-14 14.CRBP – Censoņi Aknīstes pagastā 

pārbūvējamo garumu, nosakot to 0,990 km, 

7. Precizēt augšminēto ceļu garumus Aknīstes novada Attīstības programmas 

2014. - 2020.gadam Rīcības plāna 2016. – 2020.gadam 1.pielikumā. 

 

 

5.# 

Par adreses piešķiršanu 

V.Dzene 

Domes priekšsēdētāja V.Dzene aicina deputātus iepazīties ar sagatavoto 

lēmuma projektu par adreses piešķiršanu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Pamatojoties uz 08.12.2015. LR Ministru kabineta noteikumu nr.698  „Adresācijas 

noteikumi” 2., 12. un 13.punktu, 16.08.2017. Finanšu komitejas lēmumu, 

 

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

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, 

  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt jaunu adresi ēkai  : 

Nr.p.

k. 

Ēkas kadastra Nr. Jaunā adrese  Saistītās zemes 

vienības 

kadastra 

apzīmējums 

1. 56050010440005 Skolas iela 9A Aknīste, 

Aknīstes nov., LV-5208 

56050010440 

2. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam. 

 

 

6.# 

Par materiāli atbildīgo personu noteikšanu. 

V.Dzene 

Domes priekšsēdētāja V.Dzene aicina deputātus iepazīties ar sagatavoto 

lēmuma projektu par materiāli atbildīgo personu noteikšanu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Pamatojoties uz likumu „Par grāmatvedību”, 16.08.2017. Finanšu komitejas 

lēmumu, 

 

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

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav,  
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Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Par materiāli atbildīgo personu Gārsenes pilī noteikt Gārsenes pils 

pārvaldnieces pienākumu izpildītāju Daci Geidu; 

2. Par materiāli atbildīgo personu Aknīstes Novadpētniecības muzejā noteikt 

Aknīstes Novadpētniecības muzeja vadītāju Līgu Jaujenieci. 

 

 

7.# 

Par izmaiņām Aknīstes novada pašvaldības amatu sarakstā. 

V.Dzene 

Domes priekšsēdētāja V.Dzene aicina deputātus iepazīties ar sagatavoto 

lēmuma projektu par izmaiņām Aknīstes novada pašvaldības amatu sarakstā. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

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

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav,  

 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Palielināt Aknīstes Novadpētniecības muzeja vadītājas darba slodzi uz 1,0 

darba likmi no 01.10.2017. 

 

 

8.# 

Par degvielas normas noteikšanu muzeja vadītājai.  

V.Dzene 

Domes priekšsēdētāja V.Dzene aicina deputātus iepazīties ar sagatavoto 

lēmuma projektu par degvielas normas noteikšanu muzeja vadītājai. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

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

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 29.panta otro daļu, 16.08.2017. 

Finanšu komitejas lēmumu, 

 

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

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav,  

 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Noteikt degvielas patēriņa normu Aknīstes Novadpētniecības muzeja vadītājai 

līdz 20 litriem mēnesī, sākot no 01.10.2017. 

 

 

9.# 

Par 08.08.2017. domes sēdes lēmuma (1.# 3.lēmums) “Par telpu paplašināšanu 

PII “Bitīte” vajadzībām” atsaukšanu un telpu nomas līguma slēgšanu ar 

biedrību “Manai mazpilsētai Aknīstei” 

V.Dzene 

Domes priekšsēdētāja V.Dzene aicina deputātus iepazīties ar sagatavoto 

lēmuma projektu par 08.08.2017. domes sēdes lēmuma (1.# 3.lēmums) “Par telpu 
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paplašināšanu PII “Bitīte” vajadzībām” atsaukšanu un telpu nomas līguma slēgšanu ar 

biedrību “Manai mazpilsētai Aknīstei”. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

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

21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunktu, 16.08.2017. Finanšu komitejas 

lēmumu, 

 

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

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav,  

 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atcelt 08.08.2017. domes sēdes lēmuma daļu (3.punktu) “Par telpu 

paplašināšana PII “Bitīte” vajadzībām”, kurā teikts, ka biedrību “Manai 

mazpilsētai Aknīstei” pārvieto uz telpām Parka ielā 1, Aknīstē. 

2. Slēgt 3-pusēju līgumu starp Aknīstes novada pašvaldību, Aknīstes 

vidusskolu un biedrību “Manai mazpilsētai Aknīstei” par telpu nomu 

Aknīstes vidusskolā. 

3. Noteikt biedrības “Manai mazpilsētai Aknīstei” telpu nomas līguma termiņu 

uz 5 gadiem, sākot no 01.09.2017., ar tiesībām to pagarināt. 

 

10.# 

Par ēdināšanas pakalpojuma cenas noteikšanu  

Aknīstes novada izglītības iestādēs. 

V.Dzene 

Domes priekšsēdētāja V.Dzene aicina deputātus iepazīties ar sagatavoto 

lēmuma projektu par ēdināšanas pakalpojuma cenas noteikšanu Aknīstes novada 

izglītības iestādēs. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

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

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav,  

 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Noteikt šādas ēdināšanas pakalpojumu cenas vienai dienai Aknīstes novada 

izglītības iestādēs. 

• Bērniem no 1 līdz 2 gadu vecumam EUR 1,57; 

• Bērniem no 3 līdz 6 gadu vecumam EUR 1,75; 

• Bērniem no 5 līdz 6 gadu vecumam EUR 1,42; 

• 1. – 4.klases skolēniem EUR 1,42; 

• 5. – 9.klases skolēniem EUR 1,49; 

• 5. – 12.klases skolēniem EUR 1,49 

2. Noteikt, ka bērnu vecāku maksa par PII Bitīte sniegtajiem pakalpojumiem ir 

tikai ēdināšanas izmaksas. 

 

 

11.# 
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Par pašvaldības zemes nomu. 

V.Dzene 

Domes priekšsēdētāja V.Dzene aicina deputātus iepazīties ar sagatavoto 

lēmuma projektu par pašvaldības zemes nomu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

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”, 16.08.2017. Finanšu komitejas lēmumu, 

 

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

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav,  

 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Iznomāt 1 personai pašvaldībai piekrītošā zemes gabala  daļu ar adresi Liepu iela 

24A, Aknīste, Aknīstes novads – 0.2469 ha  platībā, kadastra Nr. 56050010375. 

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

pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem. 

2. Iznomāt 1 personai pašvaldībai piekrītošā zemes gabala daļu - 0.0900 ha  platībā, 

kadastra Nr. 56050010567. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes  

lietošanas mērķis 0502 -pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem. 

3. Iznomāt 1 personai pašvaldībai piekrītošo zemes gabala daļu 0.3700 ha  platībā ar 

kadastra  apzīmējumu Nr. 56050010430  un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 

gadiem. Zemes  lietošanas mērķis 0502 - pagaidu atļautā zemes izmantošana 

sakņu dārziem. 

4. Iznomāt 1 personai pašvaldībai piekrītošā zemes gabala daļu - 0.0630 ha  platībā, 

kadastra Nr. 56050010730. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes  

lietošanas mērķis 0502 - pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem. 

5. Iznomāt 1 personai pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu- 2.8 ha  platībā, kadastra 

Nr. 56250050123. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes  lietošanas 

mērķis 0101 zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība.  

6. Izbeigt ar 1 personu noslēgto zemes nomas līgumu par pašvaldības zemes gabala 

daļas ar kadastra apzīmējumu Nr. 56250010120 - 0,5 ha  platībā nomu. 

7. Iznomāt 1 personai pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu - 0.1168 ha  platībā, 

kadastra Nr. 56050010146. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes  

lietošanas mērķis 0106 – individuālās apbūves zeme. 

8. Iznomāt 1 personai pašvaldībai piekrītošā zemes gabala daļu – 0.7 ha  platībā, 

kadastra Nr. 56250040212. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes  

lietošanas mērķis 0101 zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība 

lauksaimniecība.  

9. Iznomāt 1 personai pašvaldībai piekrītošā zemes gabala daļu – 0.5 ha  platībā, 

kadastra Nr. 56250080074. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes  

lietošanas mērķis 0101 zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība 

lauksaimniecība.  

10. Iznomāt 1 personai pašvaldībai piekrītošā zemes gabala daļu – 0.4 ha  platībā, 

kadastra Nr. 5662 002 0160 04. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. 

Zemes  lietošanas mērķis 0101 zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība 

lauksaimniecība.  
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11. Pagarināt nomas līgumu ar 1 personu pašvaldībai piekrītošos zemes gabalus – 5,7 

ha  platībā, kadastra Nr. 5662 002 0086; 1,7 ha platībā, kadastra Nr. 5662 002 

0087; 2,0 ha platībā, kadastra Nr. 5662 003 0307; 5,5ha platībā, kadastra Nr.5662 

003 0308. Pagarināt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes  lietošanas mērķis 

0101 zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība.  

 

 

 

12.# 

Par adreses likvidēšanu. 

V.Dzene 

Domes priekšsēdētāja V.Dzene aicina deputātus iepazīties ar sagatavoto 

lēmuma projektu par adreses likvidēšanu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “Adresācijas 

noteikumi” 30.punktu,  16.08.2017. Finanšu komitejas lēmumu, 

 

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

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav,  

 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Dzēst adresi ““Čakstes” Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, LV - 5218” 

(saistītās zemes vienības kadastra apzīmējums 5662 003 0011) 

2. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam. 

 

 

13.# 

Par telpu nomas līguma slēgšanu ar z/s “Rātes”. 

V.Dzene 

Domes priekšsēdētāja V.Dzene aicina deputātus iepazīties ar sagatavoto 

lēmuma projektu par telpu nomas līguma slēgšanu ar z/s “Rātes”. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

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

21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunktu, 16.08.2017. Finanšu komitejas 

lēmumu, 

 

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

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav,  

 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Slēgt līgumu ar  [ .. ] par telpu nomu Gārsenes pilī (“Labieši”, Gārsene, 

Gārsenes pagasts). 
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14.# 

Par Aknīstes novada vēlēšanu komisijas locekļu ievēlēšanu. 

V.Dzene 

Domes priekšsēdētāja V.Dzene iepazīstina deputātus par nepieciešamību ievēlēt 

novadu vēlēšanu komisiju, informē, ka ir sagatavotas vēlēšanu zīmes (vēlēšanu zīmes 

un kandidātu pieteikumus skat.Pielikumā) un ka vēlēšanas būs atklātas. V.Dzene aicina 

vispirms ievēlēt balsu skaitīšanas komisiju – izvirzot 3 kandidātus: S.Jaujenieci, 

J.Gavaru un L.Jaujenieci. 

Deputātiem iebildumu nav.  

 

Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu 

iecirkņu komisiju likuma 2.nodaļas 5.panta 1.daļu, 6.pantu, 7.pantu, 8.pantu, 9.pantu, 

10.pantu,  

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

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav,  

 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

 

Izveidot balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: 

 

Silvija Jaujeniece – komisijas priekšsēdētāja,  

Jānis Gavars – komisijas loceklis,  

Līga Jaujeniece – komisijas locekle, sekretāre. 

 

Deputāti izdara izvēli, balsojot ar vēlēšanu zīmēm. 

Balsu skaitīšanas komisija veic savu darbu un paziņo rezultātus. 

 

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

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – 2 deputāti (I.Čāmāns, S.Curikova); 

ATTURAS – nav,  

 

Par Aknīstes novada vēlēšanu komisijas locekli tiek ievēlēta Aiga 

ANDRUŠKEVIČA 
 

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

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns); PRET – 1 deputāts (V.Žukovskis); 

ATTURAS – nav,  

 

Par Aknīstes novada vēlēšanu komisijas locekli tiek ievēlēta Biruta BALULE 
 

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

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

ATTURAS – nav,  

 

Par Aknīstes novada vēlēšanu komisijas locekli tiek ievēlēta Sarmīte 

BUHOLCE 
  

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

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav,  

 

Par Aknīstes novada vēlēšanu komisijas locekli tiek ievēlēta Iveta KANCĀNE. 
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atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

S.Vārslavāne, S.Curikova, , V.Žukovskis); PRET – 2 deputāti (A.Kurkliete; I.Čāmāns) 

ATTURAS – nav,  

 

Par Aknīstes novada vēlēšanu komisijas locekli tiek ievēlēta Elga MIĶĒNA. 
 

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, S.Vārslavāne, 

S.Curikova, A.Kurkliete; I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – 2 deputāti (J.Vanags, 

S.Pudāne) ATTURAS – nav,  

 

Par Aknīstes novada vēlēšanu komisijas locekli tiek ievēlēta Gita OZOLIŅA. 
 

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

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav,  

 

 

Par Aknīstes novada vēlēšanu komisijas locekli tiek ievēlēta Lāsma PRANDE. 
 

atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, I.Čāmāns, 

V.Žukovskis); PRET – 4 deputāti (S.Vārslavāne, V.Dzene, S.Curikova,  A.Kurkliete); 

ATTURAS – nav,  

 

Par Aknīstes novada vēlēšanu komisijas locekli netiek ievēlēta Mārīte 

NASTAJA. 
 

atklāti balsojot: PAR – 4 deputāti (A.Kurkliete, S.Curikova, I.Čāmāns, 

V.Žukovskis); PRET – 5 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, S.Vārslavāne, 

V.Dzene); ATTURAS – nav,  

 

Par Aknīstes novada vēlēšanu komisijas locekli netiek ievēlēta Sandra PLIKŠA. 
 

  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 17.punktu, 

Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 

1.pantu, 5.panta pirmo daļu, 6.pantu, 10.panta piekto daļu, 
 

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

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

nav; ATTURAS – nav,  

 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Aknīstes novada vēlēšanu komisiju šādā sastāvā:  

1.1. Aiga ANDRUŠKEVIČA, 

1.2. Biruta BALULE, 

1.3. Sarmīte BUHOLCE, 

1.4. Iveta KANCĀNE, 

1.5. Elga MIĶĒNA, 

1.6. Gita OZOLIŅA, 

1.7. Lāsma PRANDE 

 

2. Iekļaut Mārīti NASTAJU, Sandru PLIKŠU vēlēšanu komisijas kandidātu 

sarakstā. 
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3. Lēmumu par Aknīstes novada vēlēšanu komisijas izveidošanu 5 dienu laikā 

nosūtīt Centrālajai vēlēšanu komisijai. 

4. Uzdot pašvaldības priekšsēdētājai V.Dzenei 3 darba dienu laikā sasaukt 

jaunievēlēto novada Vēlēšanu komisiju. 

 

 

15.# 

Par pašvaldības materiālo pabalstu piešķiršanu. 

A.Kurkliete 

Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja A.Kurkliete 

iepazīstina ar lēmuma projektu par materiālo pabalstu piešķiršanu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

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”, “Līgumu par ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu Aknīstes novada 

mācību iestādēs” (Nr.123; 3.punkts); 16.08.2017. Sociālās, izglītības, kultūras un sporta 

komitejas lēmumu, 

 

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

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

nav; ATTURAS – nav,  

 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt 5 personām apbedīšanas pabalstu. Kopā EUR 375,00. 

2. Piešķirt 6 personām bērna piedzimšanas pabalstu. Kopā EUR 750,00. 

3. Piešķirt brīvpusdienas 100 % apmērā 51 novada izglītības iestāžu 

audzēkņiem no 01.09.2017. līdz 31.05.2018.  

4. Piešķirt brīvpusdienas 50 % apmērā 55 novada izglītības iestāžu audzēkņiem 

no 01.09.2017. līdz 31.05.2018.  

5. Piešķirt 1 personai vienreizēju materiālo pabalstu sakarā ar ilgstošu 

ārstēšanos. Kopā EUR 145,00. 

6. Piešķirt 1 personai vienreizēju materiālo pabalstu EUR 30.00 apmērā sakarā 

ar atgriešanos no ieslodzījuma vietas. 

 

 

 

16.# 

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. 

A.Kurkliete 

Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja A.Kurkliete 

iepazīstina ar lēmuma projektu par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu 

risināšanā. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

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, 16.08.2017. Sociālās, izglītības, 

kultūras un sporta komitejas lēmumu, 
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atklāti balsojot: PAR – PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, 

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

nav; ATTURAS – nav,  

 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt 1 personai dzīvojamo platību Aknīstes novada, Asares pagasta, 

Ancenes ciema “Spodrās”- 17 un slēgt dzīvojamo telpu īres līgumu no 

01.09.2017. uz 3 mēnešiem (īres līgumā paredzot, ka īrniekam jāpiegādā malka 

9m3). 

2. Atzīt 1 personu par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā un 

reģistrēt reģistrā Nr.1 “Pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu izīrēšana” ar 

kārtas Nr.120.  

3. Atzīt 1 personu par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā un 

reģistrēt reģistrā Nr.1 “Pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu izīrēšana” ar 

kārtas Nr.121.  

 

 

17.# 

Par personu izslēgšanu no reģistra Nr.1  

“Pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšana”. 

A.Kurkliete 

Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja A.Kurkliete 

iepazīstina ar lēmuma projektu par personu izslēgšanu no reģistra Nr.1 “Pašvaldībai 

piederošo dzīvojamo telpu izīrēšana”. 

 Deputātiem iebildumu nav. 

 

Pamatojoties uz Aknīstes novada domes 22.12.2015. Saistošajiem noteikumiem 

Nr.31/2015 „Par Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

2.punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta pirmās daļas 

2.punktu un 4.punktu, 29.08.2017. Sociālo, kultūras un sporta komitejas sēdes lēmumu,  

 

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

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

nav; ATTURAS – nav,  

 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izslēgt 1 personu no Aknīstes novada pašvaldības reģistra Nr.1 “Pašvaldībai 

piederošo dzīvojamo telpu izīrēšana” . 

 

 

18.# 

Par nekustamo īpašumu – dzīvojamās mājas, nedzīvojamās ēkas – kūts un zemes 

gabala “Brīvnieki”, Asares pagasts, Aknīstes novads un dzīvokļa Skolas ielā 16 – 

3, Aknīstē, Aknīstes novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

V.Dzene 

Domes priekšsēdētāja V.Dzene aicina deputātus iepazīties ar sagatavoto 

lēmuma projektu par nekustamo īpašumu – dzīvojamās mājas, nedzīvojamās ēkas – 

kūts un zemes gabala “Brīvnieki”, Asares pagasts, Aknīstes novads un dzīvokļa Skolas 

ielā 16 – 3, Aknīstē, Aknīstes novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

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

21.panta pirmās daļas 19.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

34.panta otro daļu, ņemot vērā 25.08.2017. izsoles rezultātus,  

 

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

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

nav; ATTURAS – nav,  

 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt 2017.gada 25.augusta izsoles par Aknīstes novada pašvaldības 

īpašumā esošā dzīvokli Skolas ielā 16, Aknīstē rezultātus: 

1.1. noteikt 1 personu par nekustamā īpašuma dzīvokļa Skolas ielā 16, 

Aknīstē izsoles uzvarētāju, kurš ir nosolījis augstāko cenu, kas sastāda 

EUR 1035,74 (Viens tūkstotis trīsdesmit pieci euro, 74 centi); 

1.2. noteikt 1 personu par nekustamā īpašuma, dzīvojamās mājas, nedzīvojamās 

ēkas – kūts un zemes gabala “Brīvnieki”, kadastra Nr. 56440020106, Asares 

pagastā, Aknīstes novadā izsoles uzvarētāju, kurš ir nosolījis augstāko cenu, 

kas sastāda EUR 2005, 61 (Divi tūkstoši pieci euro, 61 cents); 

2. Uzdot Aknīstes novada pašvaldības juriskonsultam sagatavot zemes pirkuma 

līgumus izsoles uzvarētājiem. 

 

 

19.# 

Par Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma (zemes gabala) Liepu ielā 

8B, Aknīstē, Aknīstes novadā, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

V.Dzene 

Domes priekšsēdētāja V.Dzene aicina deputātus iepazīties ar sagatavoto 

lēmuma projektu par Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma (zemes gabala) 

Liepu ielā 8B, Aknīstē, Aknīstes novadā, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

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

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 9.panta otro daļu, 10.pantu, 32.pantu,  

 

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

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

nav; ATTURAS – nav,  

 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atzīt 07.08.2017. izsoli par Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma 

(zemes gabala) Liepu ielā 8B, Aknīstē, Aknīstes novadā, ar kadastra Nr. 5605 

001 0030, kopējā platībā 3620 m2 atsavināšanu par nenotikušu. 

2. Organizēt minētā nekustamā īpašuma trešo izsoli, pazeminot nosacīto cenu par 

20%.  

3. Apstiprināt grozījumus izsoles noteikumos Nr.2/2017 „Par Aknīstes novada 

pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala Liepu ielā 8B, Aknīstē, Aknīstes 

novadā, atsavināšanu”. (Izsoles noteikumi -pielikumā). 
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20.# 

Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu Augšzemes ielā 8, 

dzīvoklis Nr. 1 un dzīvoklis Nr.2, Aknīstē, Aknīstes novadā, pārdošanu izsolē un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

V.Dzene 

Domes priekšsēdētāja V.Dzene aicina deputātus iepazīties ar sagatavoto 

lēmuma projektu par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu Augšzemes 

ielā 8, dzīvoklis Nr. 1 un dzīvoklis Nr.2, Aknīstē, Aknīstes novadā, pārdošanu izsolē 

un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

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

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 9.panta otro daļu, 10.pantu, 32.pantu,  

 

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

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

nav; ATTURAS – nav,  

 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atzīt 07.08.2017. izsoli par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošo 

dzīvokļu Augšzemes ielā 8, dzīvoklis Nr. 1 un dzīvoklis Nr.2, Aknīstē, Aknīstes 

novadā,  atsavināšanu par nenotikušu. 

2. Atkārtoti organizēt minēto nekustamo īpašumu izsoli, pazeminot nosacīto cenu 

par 20%.  

Apstiprināt grozījumus izsoles noteikumos Nr.3/2017 „Par Aknīstes novada 

pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu Augšzemes ielā 8, dzīvoklis Nr.1 un dzīvoklis 

Nr.2, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanu”. (Izsoles noteikumi -pielikumā).  

 

21.# 

Par izvirzīšanu apbalvošanai uz Zemgales plānošanas reģiona uzņēmēju 

godināšanas pasākumu “Gada uzņēmējs Zemgalē 2017” 

V.Dzene 

Domes priekšsēdētāja V.Dzene iepazīstina deputātus ar Nolikumu par 

kritērijiem uzņēmējiem, kuri būtu izvirzāmi uz apbalvošanu Zemgales reģiona 

uzņēmēju godināšanas pasākumā “Gada uzņēmējs Zemgalē 2017”. V.Dzene ierosina 

apbalvošanai izvirzīt kafejnīcas “Kalniņā” īpašniekus Inesi un Juriju Sorokinus. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

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

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

nav; ATTURAS – nav,  

 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apbalvošanai uz Zemgales plānošanas reģiona uzņēmēju godināšanas 

pasākumu “Gada uzņēmējs Zemgalē 2017” izvirzīt [ .. ]. 
 

Deputāti vienojas par sēdēm septembrī: 

 13.septembrī plkst.9.00 – Tautsaimniecības komitejas sēde; 
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 13.septembrī plkst.15.00 – Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 

sēde; 

 20.septembrī plkst.13.00 – Finanšu komitejas sēde; 

 27.septembrī plkst.13.00 – Domes sēde. 

 

Sēde slēgta plkst. 15.30 
 
 

 

Sēdes vadītāja         V.Dzene 
 
 

 

Protokoliste                           L.Jaujeniece 
 

 



17 
 

APSTIPRINĀTI 

                                                                                            Aknīstes novada domes sēdē                                                                 

2017.gada 26.aprīlī (prot. Nr.8) 

GROZĪJUMI 

Aknīstes novada domes sēdē                                                                 

2017.gada 28.jūnijā (protokols Nr.12, 14.#) 

GROZĪJUMI 

Aknīstes novada domes sēdē                                                                 

2017.gada 30.augustā (protokols Nr.15, …..#) 

 

 

 

Aknīstes novada domes  

IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 2/2017 

„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala Liepu ielā 8B, 

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 24.oktobrī plkst. 9:00. 

4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija. 

5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošs nekustamais īpašums (zemes 

gabals):  

5.1. Liepu iela 8B, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr. 5605 001 0030, 

kopējā platībā 3620 m2. Nekustamā īpašuma (Zemes gabala) nosacītā cena 

ir EUR 1715.70 (Viens tūkstotis septiņi simti piecpadsmit euro, 70 centi) 

6. Nekustamā īpašuma objekta izsoli sāk ar 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. 

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, vai arī skaidras naudas norēķinu veidā veicot maksājumu 

Aknīstes novada pašvaldības kasē. 

http://www.akniste.lv/
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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 23.oktobrim 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;  

- 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.  

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.22029315.  

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.  
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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.  
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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 domes sēdes. 

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 4.septembra 

līdz 2017.gada 20.oktobrim 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 24.oktobrī plkst. 9:00, Aknīstes novada pašvaldībā, 

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

 

Mantas atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja:  

Komisijas locekļi:   

Komisijas sekretāre:                                             

                

Ar izsoles noteikumiem iepazinušies:  

_____________________________                                  ___________________________ 
         (izsoles dalībnieks)                                                                                   (paraksts, datums)  

_____________________________                                 ___________________________ 
         (izsoles dalībnieks)                                                                                   (paraksts, datums)  
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APSTIPRINĀTI 

                                                                                            Aknīstes novada domes sēdē                                                                 

2017.gada 28.jūnijā (prot. Nr.12, 11.#) 

GROZĪJUMI 

Aknīstes novada domes sēdē                                                                 

2017.gada 30.augustā (protokols Nr.15, …..#) 

Aknīstes novada domes  

IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 3/2017 

„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu Augšzemes ielā 8, 

dzīvoklis Nr.1 un dzīvoklis Nr.2, 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 24.oktobrī plkst.10:00. 

4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija. 

5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošie nekustamie īpašumi (dzīvokļi): 

5.1. Augšzemes ielā 8, dzīvoklis Nr.1, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr. 

56059000033, ar kopējo platību 25,5 m2, kas sastāv no 255/2415 kopīpašuma 

domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un no zemes. Nekustamā īpašuma 

(dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR 746,03 (septiņi simti četrdesmit seši euro 03 

centi); 

5.2. Augšzemes ielā 8, dzīvoklis Nr.2, kadastra Nr. 56059000034, ar kopējo platību 

34 m2, kas sastāv no 340/2415 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu 

mājas un no zemes. Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR 

906,03 (deviņi simti seši euro 03 centi) 

6. Nekustamo īpašumu objektu izsoli sāk ar nekustamo īpašumu Augšzemes ielā 8, 

dzīvoklis Nr.1 izsoles objekta noteikto nosacīto cenu. 

7. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt izsoles objektus 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. 

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.  

http://www.akniste.lv/
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15. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties izsolē, var pieteikties Aknīstes 

novada pašvaldībā līdz 2017.gada 20.oktobrim 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.  

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.  
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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.  
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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 4.septembra līdz 2017.gada 

20.oktobrim 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 24.oktobrī plkst. 10:00, Aknīstes novada pašvaldībā, 

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

 

Mantas atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja:  

Komisijas locekļi:   

Komisijas sekretāre:                                             

                

Ar izsoles noteikumiem iepazinušies:  

__________________________                                  ___________________________ 
         (izsoles dalībnieks)                                                                                   (paraksts, datums)  

__________________________                                  ___________________________ 
         (izsoles dalībnieks)                                                                                   (paraksts, datums)  

 

 

 
 

 


