
APSTIPRINĀTI 

                                                                                            Aknīstes novada domes sēdē                                                                 

2019.gada 18.decembrī (prot. Nr.14, 11.#) 
 

Aknīstes novada domes  

IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 13/2019 

„Par Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Silmači-1”, kadastra 

Nr.56250070173, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanu” 

 

1. Izsoles organizētājs: Aknīstes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000026441, 

adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads. 

1.1. Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība. 

1.2. Pārdošanas metode: atklāta mutiska izsole ar lejupejošu soli. 

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

novads. 

3. Izsoles laiks: 2020.gada 11.februārī  plkst.13.00. 

4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija. 

5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošais nekustamais īpašums – zeme ar 

daudzdzīvokļu māju. 

“Silmači-1”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, zemes vienība 1,46 ha platībā, 

dzīvojamās mājas platība 419,4 m2..   

6. Nekustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR 2 820,00 (divi tūkstoši astoņi simti 

divdesmit  euro 00 cents); 

7. Nekustamā īpašuma izsoli sāk ar nekustamā īpašuma objekta noteikto nosacīto 

cenu. 

8. 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. 

9. Izsoles solīšanas „solis”  – EUR 50.00 (trīsdesmit euro 00 centi). 

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

11. 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. 

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 2020.gada 7.februārim 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:  

http://www.akniste.lv/


− 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. Izsoles dalībnieks vai viņa pilnvarotā persona izsoles telpās uzrāda personu 

apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību jeb elektronisko identifikācijas 

karti), un ar parakstu uz izsoles noteikumiem, apliecina, ka viņš ar tiem ir iepazinies 

un apņemas tos ievērot. Ja izsoles dalībnieks vai viņa pilnvarotā persona izsoles 

telpā nevar uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību 

jeb elektronisko identifikācijas karti), izsoles dalībniekam nav tiesību 

piedalīties izsolē.  

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. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus apstiprināt gatavību 

piedalīties izsolē. 

26. Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo izsoles objektu, paziņo tā 

sākuma cenu, kā arī izsoles soli – summu par kādu cena katrā nākamajā solī tiek 

pazemināta, ar katru nākamo solījumu, t.i., par 50 euro (piecdesmit euro), 

iepazīstina dalībniekus ar izsoles procesuālo kārtību un  slepenās cenas esamību, 

neatklājot tās apmēru. 

27. Solīšana notiek pa vienam izsoles solim ar lejupejošu soli.  

28. Izsoles komisija pirms izsoles ar lejupejošu soli nosaka slepeno cenu. 

29. Slēgtā aploksne ar slepeno cenu izsoles laikā novietojama redzamā vietā uz 

galda.  



30. Solīšana sākas no Nekustamā īpašuma sākumcenas. Veicot solījumu, izsoles 

dalībnieks solīšanas procesā paceļ savu solīšanas karti ar numuru. Ja solījums 

no izsoles dalībniekiem netiek saņemts,  sākumcena  tiek pazemināta  par 

Noteikumos noteikto izsoles soli, līdz solījuma saņemšanai. Tad izsoles vadītājs 

trīs reizes atkārto solīto cenu un ja neviens cits izsoles dalībnieks nesola šo cenu, 

fiksē to ar āmura piesitienu. 

31. Ja tiek saņemts solījums vismaz no diviem dalībniekiem, izsole turpinās ar 

augšupejošu soli. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, 

izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura 

piesitienu.  

32.  Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav 

iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais, tad piedāvātā cena tiek reģistrēta 

visiem šīs cenas solītājiem. Ja augstāku cenu neviens dalībnieks nesola, izsoles 

vadītājs ar izlozi izšķir, kurš no šiem dalībniekiem ir Nekustamā īpašuma 

nosolītājs. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi 

solījušo dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. Dalībnieki 

velk lozes, atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. 

33. Pēc visaugstākās cenas nosolījuma, izsoles priekšsēdētājs izsoles dalībnieku 

klātbūtnē atver aploksni ar slepeno cenu. Ja slepenā cena ir augstāka par 

piedāvāto cenu, par to paziņo klātesošajiem un piedāvā izsoles dalībniekam, kas 

nosolījis Objektu, iegādāties Objektu par slepeno cenu. Ja nosolītā augstākā 

cena ir vienāda vai augstāka par slepeno cenu, izsoles vadītājs paziņo izsoles 

uzvarētāju. Slepeno cenu klātesošajiem nepaziņo. 

34. Katrs solītājs ar parakstu apstiprina izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo 

nosolīto cenu. Ja solītājs atsakās parakstīties, viņu svītro no izsoles dalībnieku 

saraksta un neatmaksā nodrošinājumu.  

35. Ja izsoles laikā neviens no solītājiem nepiedalās solīšanā, tad visiem izsoles 

dalībniekiem neatmaksā nodrošinājumu. 
36. Par izsoles uzvarētāju kļūst tas dalībnieks, kurš ir nosolījis visaugstāko cenu.  

37. Gadījumā, ja neviens no izsoles dalībniekiem nav pārsolījis sākumcenu, izsole 

atzīstama par nenotikušu.  

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

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

nosolīto nekustamo īpašumu.  

39. Izsoles uzvarētājam 7 darba dienu laikā no izsoles dienas jāsamaksā piedāvātā 

augstākā summa par nosolīto nekustamo īpašumu pilnā apmērā.  

40. Izsoles uzvarētāja samaksātais nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma 

pirkuma maksā. Nokavējot 40.punktā noteikto samaksas termiņu, izsoles uzvarētājs 

zaudē iesniegto nodrošinājumu, nodrošinājums tiek zaudēts par labu Aknīstes 

novada Domei.  

41. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kurš nosolījis 

nekustamā īpašuma objektu, saņem rēķinu samaksas veikšanai.  

42. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēgšanai.  
43. Pēc 40.punktā noteiktā maksājuma samaksas, izsoles rezultātus  apstiprina Aknīstes 

novada Domes sēdē.  

44. Pirkuma līgums nekustamā objekta nosolītājam jāparaksta 30 (trīsdesmit) dienu 

laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas. Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas 

(līgumsods, atkāpšanās no līguma u.tml.) par tā nepildīšanu.  

45. Ja izsoles uzvarētājs neveic nosolītās cenas samaksu šo noteikumu 40.punktā 

noteiktajā termiņā, tiesības nopirkt nekustamo īpašumu par paša nosolīto augstāko 

cenu pāriet nākamajam augstākās cenas nosolītājam.  

46. Pircējam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, ir tiesības 7 darba dienu laikā no 

paziņojuma saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par nekustamā īpašuma 

pirkšanu.  



47. Gadījumā, ja arī pārsolītais izsoles dalībnieks neizmanto viņam 46.punktā 

piešķirtās tiesības, izsole atzīstama par nenotikušu.  

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

un reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.  

49. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem Aknīstes novada 

pašvaldības Mantas atsavināšanas komisija.  

50. 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.  
 

Mantas atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja:  

Komisijas locekļi:   

Komisijas sekretāre:                                             

 

Ar izsoles noteikumiem iepazinušies:  

______________________________                                  __________________________ 

         (izsoles dalībnieks)                                                                                   (paraksts, datums) 

______________________________                                  __________________________ 

         (izsoles dalībnieks)                                                                                   (paraksts, datums) 

 

 

 

 

 

 


