
 

 

 

 

 

 

 

/ĀRKĀRTAS/ NOVADA DOMES SĒDE 
Kokneses novada Kokneses pagastā 

 

 
2013.gada 3.oktobrī                     Nr.12 

 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 28.pantu  2013.gada 3.oktobrī  plkst.15.oo 

Kokneses novada domē, Melioratoru iela Nr.1 Kokneses pagastā, Kokneses Novada domes  

priekšsēdētājs D.Vingris  ir sasaucis  Kokneses  novada domes ārkārtas sēdi un izsludinājis  

šāda sēdes darba kārtību: 

 

1.Par mērķdotācijas sadali Kokneses novada izglītības iestādēm 

2.Par projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Kokneses novada pirmskolas  

izglītības iestādē „Gundega” un Kokneses novada mūzikas skolā” īstenošanu 

3.Par  kustamas mantas - kokmateriālu pārdošanu izsolē 

 

Sēde tiek atklāta plkst.15.oo 

 

SĒDI VADA domes priekšsēdētājs D.VINGRIS 
PROTOKLĒ- domes sekretāre Dz.KRIŠĀNE 
 
SĒDĒ PIEDALĀS: 
Domes deputāti: Mudīte Auliņa,  Lidija Degtjareva, Jānis Dzenis, Pēteris Keišs, Henriks 
Ločmelis, Ivars Māliņš, Jānis Miezītis, Edgars Mikāls, Artūrs Plūme, Māris Reinbergs, Uldis 
Riekstiņš 
 
Administrācijas darbinieki: 
Ilmārs Klaužs-domes izpilddirektors; 
Ligita Kronentāle-domes juriste; 
Anda Mikāla – Attīstības nodaļas  vadītāja; 
Lauma Āre- Novada izglītības darba speciāliste 
 
SĒDĒ NEPIEDALĀS domes deputāti: 
Gita Rūtiņa- darbā; 
Valdis Biķernieks- darbā; 
Jānis Krūmiņš -darbā 
 

 

 

Atklāti balsojot,  PAR -12 (Mudīte Auliņa,  Lidija Degtjareva, Jānis Dzenis, Pēteris Keišs, 
Henriks Ločmelis, Ivars Māliņš, Jānis Miezītis, Edgars Mikāls, Artūrs Plūme, Māris Reinbergs, 
Uldis Riekstiņš, Dainis Vingris), PRET-nav, ATTURAS-nav, Kokneses  Novada dome NOLEMJ 
apstiprināt šādu 2013.gada 3.oktobra  ārkārtas domes sēdes darba kārtību: 
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SĒDES DARBA KĀRTĪBA: 

 

1.Par mērķdotācijas sadali Kokneses novada izglītības iestādēm 

2.Par projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Kokneses novada pirmskolas 

izglītības iestādē „Gundega” un Kokneses novada mūzikas skolā” īstenošanu 

3.Par  kustamas mantas - kokmateriālu pārdošanu izsolē 
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Par mērķdotācijas sadali Kokneses novada izglītības iestādēm 

_______________________________________________________ 
( J.Miezītis, D.Vingris) 

 

ZIŅO:  izglītības darba speciāliste Lauma Āre 
 

                                                                                   
          Pamatojoties uz 22.12.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1616            ”Kārtība, 
kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības 
iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības 
pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”,  pamatojoties uz 28.07.2009. Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.836 „ Pedagogu darba samaksas noteikumi”, pamatojoties uz Kokneses 
novada domes pedagogu darba samaksas noteikumiem ( apstiprināti ar 25.05.2011. Kokneses 
novada domes sēdes lēmumu Nr. 5.4 ), pamatojoties  Valsts budžeta Mērķdotācijas sadales 
kārtību Kokneses novadā ( apstiprināta ar Kokneses novada domes 25.01.2012. sēdes lēmumu 
Nr. 4.), ņemot vērā Kokneses novada domes komisijas mērķdotācijas sadalei ( izveidota ar 
Kokneses novada domes priekšsēdētāja 17.09.2013. rīkojumu Nr.34) 30.09.2013. sēdes 
lēmumu,  atklāti balsojot,  PAR -12 (Mudīte Auliņa,  Lidija Degtjareva, Jānis Dzenis, Pēteris 
Keišs, Henriks Ločmelis, Ivars Māliņš, Jānis Miezītis, Edgars Mikāls, Artūrs Plūme, Māris 
Reinbergs, Uldis Riekstiņš, Dainis Vingris), PRET-nav, ATTURAS-nav, Kokneses  Novada dome 
NOLEMJ: 
 

1.Apstiprināt mērķdotācijas sadali novada vispārizglītojošajām skolām, pirmsskolas 

izglītības iestādēm, internātskolām un profesionālajai skolai pedagogu darba samaksai un 

valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām 2013.gada septembra- novembra mēnešiem 

(1.pielikums). 

2.Apstiprināt mērķdotācijas sadali novada interešu izglītības programmu pedagogu 

darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2013.gada 

septembra – novembra mēnešiem ( 1.pielikums). 

3.Atbalstīt naudas līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības budžeta mācību procesa 

nodrošināšanai Kokneses novada izglītības iestādēs (2.pielikums).  



 3 

 4. Apstiprināt  papildus piešķirtās mērķdotācijas  2013.gadam 1105,00 Ls apmērā 
sadali mācību grāmatu iegādei novada vispārizglītojošām skolām  saskaņā ar  Izglītības un 
zinātnes  2013.gada 1.oktobra  rīkojumu Nr.336 “Par papildus piešķirto finansējumu  
2013.gadam mācību līdzekļu  iegādei  pašvaldībān- pašvaldību izglītības iestādēm, kas īsteno  
licencētas pirmsskolas  izglītības programmas, vispārējās pamatizglītības programmas un 
vispārējās  vidējās izglītības programmas” 
 
 

Nr.p.k. Skolas nosaukums Bērnu skaits uz  
01.09.2012. 

Iedalītā  
Mērķdotācija (Ls) 

1 I.Gaiša Kokneses vidusskola 430 814,00 

2 Bebru pamatskola 93 176,00 

3 Pērses pamatskola 61 115,00 

 KOPĀ: 584 1105,00 

 
1105: 584= 1,892 Ls uz vienu skolēnu 
 
 5. Apstiprināt  piešķirtās mērķdotācijas 2013.gadam  897,00 Ls apmērā sadali mācību 
grāmatu iegādei novada pirmsskolas izglītības iestādēm  izglītojamiem no 5 gadu vecuma 
saskaņā ar  Izglītības un zinātnes  2013.gada 1.oktobra  rīkojumu Nr.336 “Par papildus 
piešķirto finansējumu  2013.gadam mācību līdzekļu  iegādei  pašvaldībān- pašvaldību izglītības 
iestādēm, kas īsteno  licencētas pirmsskolas  izglītības programmas, vispārējās pamatizglītības 
programmas un vispārējās  vidējās izglītības programmas” 
 
 

Nr.p.k. Izglītības 
iestādes nosaukums 

Bērnu skaits uz  
01.09.2012. 

Iedalītā  
mērķdotācija (Ls) 

1 PII “Bitīte” 32 261,00 

2 PII “Gundega” 66 538,00 

3 Pērses pamatskola ( 5-6 gad.) 12 98,00 

 KOPĀ 110 897,00 

 
897: 110= 8,1545 uz 1 izglītojamo 
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1.pielikums 
Kokneses novada domes 

2013.gada 3.oktobra  
Domes lēmumam Nr.  

 
 

Mērķdotāciju sadalījums pašvaldības izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai un un 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

2013. gada 11 mēnešiem (janvāris-novembris) - LVL 1556024.00 

Mērķdotācijas pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu 

pedagogiem  

  2013.gada janvāris-augusts 2013.gada septembris-novembris 

Izglītības iestāde 
Darba 

samaksa VSAOI Kopā 

Darba 

samaksa VSAOI Kopā 

I.Gaiša Kokneses vidusskola 196432 47320 243752 72204 17394 89598 

t.sk.algas    68988 16620 85608 

       piemaksa par 3.kval.pakāpi    1584 381 1965 

       piemaksa par 4.kval.pakāpi    1632 393 2025 

Bebru pamatskola 37371 9000 46371 14319 3450 17769 

t.sk.algas    13314 3207 16521 

       piemaksa par 3.kval.pakāpi    966 234 1200 

       piemaksa par 4.kval.pakāpi    39 9 48 

Pērses pamatskola 24509 5904 30413 10311 2484 12795 

t.sk.algas    9630 2319 11949 

       piemaksa par 3.kval.pakāpi    681 165 846 

KOPĀ 258312 62224 320536 96834 23328 120162 

Mērķdotācijas pašvaldību interešu izglītības programmu pedagogiem      

  2013.gada janvāris-augusts 2013.gada septembris-novembris 

Izglītības iestāde 

Darba 

samaksa VSAOI Kopā 

Darba 

samaksa VSAOI Kopā 

I.Gaiša Kokneses vidusskola 7302 1759 9061 2799 674 3473 

t.sk.algas    2604 627 3231 

       piemaksa par 3.kval.pakāpi    60 14 74 

       piemaksa par 4.kval.pakāpi    135 33 168 

Bebru pamatskola 1580 381 1961 558 134 692 

t.sk.algas    510 122 632 

       piemaksa par 3.kval.pakāpi    48 12 60 

Pērses pamatskola 1037 250 1287 396 95 491 

t.sk.algas    366 88 454 

       piemaksa par 3.kval.pakāpi    30 7 37 

Bebru internātvidusskola 2159 521 2680 1201 289 1490 

Kokneses internātpamatskola-attīstības 

centrs 2106 507 2613 639 154 793 

KOPĀ 14184 3418 17602 5593 1346 6939 
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Mērķdotācijas pašvaldību  izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu  apmācībai 

  2013.gada janvāris-augusts 2013.gada septembris-novembris 

Izglītības iestāde 
Darba 

samaksa VSAOI Kopā 

Darba 

samaksa VSAOI Kopā 

PII "Bitīte"  7008 1688 8696 3360 807 4167 

t.sk.algas    3255 783 4038 

       piemaksa par 3.kval.pakāpi    105 24 129 

PII "Gundega"  13792 3320 17112 6198 1491 7689 

t.sk.algas    5733 1380 7113 

       piemaksa par 3.kval.pakāpi    465 111 576 

Pērses pamatskola 5-gad.,6-gad. 2547 613 3160 1122 273 1395 

t.sk.algas    1053 255 1308 

       piemaksa par 3.kval.pakāpi    69 18 87 

KOPĀ 23347 5621 28968 10680 2571 13251 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Mērķdotācija profesionālās izglītības iestādēm septembris-decembris 

Izglītības iestāde Atlīdzībai Precēm un 

pakalpojumiem 

Stipendiju fonds Kopā 

Vecbebru 

profesionālā 

vidusskola 

41601 11745 4030 57376 

 

                

 

 

 

Mērķdotācijas pašvaldības internātskolām     

  2013.gada janvāris-augusts 2013.gada septembris-novembris 

Izglītības iestāde 

Darba 

samaksa VSAOI 

Kopā 

pedagogiem 

Uzturēšanas 

izdevumi 

Pavisam 

kopā 

Darba 

samaksa VSAOI 

Kopā 

pedagogiem 

Uzturēšanas 

izdevumi 

Pavisam 

kopā 

Bebru internātvidusskola 145520 35056 180576 187133 367709 74080 17846 91926 69657 161583 

t.sk.algas      72265 17408 89673   

       piemaksa par 3.kval.pakāpi      1182 285 1467   

      piemaksa par 4.kval.pakāpi      633 153 786   

Kokneses 

internātpamatskola-attīstības 

centrs 146470 35282 181752 143619 325371 66204 15948 82152 54375 136527 

t.sk.algas      65916 15879 81795   

       piemaksa par 3.kval.pakāpi      288 69 357   

Kopā 291990 70338 362328 330752 693080 140284 33794 174078 124032 298110 
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2.pielikums 

                Kokneses novada domes 
2013.gada 3.oktobra  

Domes lēmumam Nr.  
 

 

No pašvaldības piešķirtais finansējums pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2013.gadā 
 

Izglītības iestāde 

Darba 

samaksa 

 mēnesī no 

janv.-aug. 

VSAOI 

d.dev. 

mēnesī 

no 

janv.-

aug. 

Darba 

samaksa 

 mēnesī no 

sept.-dec. 

VSAOI 

d.dev. 

mēnesī no 

sept.-dec. 

Darba samaksa gadā VSAOI d.dev. gadā 

KOPĀ gadā 

PII “ Gundega” 6171 1487 6563 1581 75620 18220 93840 

PII “Bitīte”  2785 671 2624 632 32776 7896 40672 

Bebru pamatskola 624 150 996 240 8976 2160 11136 

Pērses 

pamatskola 

326 79 380 92 4128 1000 5128 

I.Gaiša Kokneses 

vidusskola 

560 135 

 

560 135 6720 1620 8340 

KOPĀ 10466 2522 11123 2680 128220 30896 159116 



  

 

 

2 

Par projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Kokneses novada 

pirmskolas izglītības iestādē „Gundega” un Kokneses novada mūzikas skolā” īstenošanu 

____________________________________________________________________________ 

 

ZIŅO:  Attīstības nodaļas vadītāja Anda Mikāla 
 

Iepazinusies ar sagatvoto lēmuma projektu, atklāti  balsojot, PAR 12 ( Mudīte Auliņa,  Lidija 

Degtjareva, Jānis Dzenis, Pēteris Keišs, Henriks Ločmelis, Ivars Māliņš, Jānis Miezītis, Edgars 

Mikāls, Artūrs Plūme, Māris Reinbergs, Uldis Riekstiņš, Dainis Vingris), PRET-nav, 

ATTURAS-nav, Kokneses Novada dome NOLEMJ: 

 

1) Izdarīt  šādus grozījumus Kokneses novada domes 2013.gada  10.jūlija lēmuma 

Nr.13 “Par projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Kokneses novada 

pirmskolas izglītības iestādē „Gundega” un Kokneses novada mūzikas skolā” īstenošanu “ : 

 

 1.1)pirmā punkta 1.1. apakšpunktā un izteikt to šādā redakcijā: 

 

“1.1.  337 994,60 Ls (trīs simti trīsdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti divdesmit četri 

lati un 60 santīmi), no kurām 245 120,24 Ls (divi simti četrdesmit pieci tūkstoši viens simts 

divdesmit lati  un 24 santīmi) ir attiecināmās izmaksas un 92 874,36 Ls (deviņdesmit divi 

tūkstoši astoņi simti septiņdesmit četri lati un 36 santīmi) ir neattiecināmās izmaksas.  

 

1.2) pirmā punkta 1.2. apakšpunktā un izteikt to šādā redakcijā: 

 

“1.2.No attiecināmajām izmaksām KPFI finansējums ir 123 254,38 Ls (viens simts 

divdesmit trīs tūkstoši divi simti piecdesmit četri lati un 38 santīmi) un Kokneses novada 

domes finansējums ir 121 865,86 Ls (viens simts divdesmit viens tūkstotis astoņi simti 

sešdesmit pieci lati un 86 santīmi).”  

 

 2) Pārējos iepriekš minētā lēmuma punktus atstāt  negrozītus. 

 

 

 

Nr. 3.1 

Par  kustamas mantas - kokmateriālu pārdošanu izsolē 
____________________________________________________________________________ 

( J.Dzenis, I.Klaužs) 

 

ZIŅO:  domes priekšsēdētājs D.Vingris 
 

Noklausoties  domes izpilddirektora Ilmāra Klauža informāciju par Vecbebru profesionālās 

vidusskolas bilancē esošo kokmateriālu pārdošanu un pamatojoties uz Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likumu, ņemot vērā, to, ka pirmajā izsolē nepieteicās neviens pretendents, 

Kokneses novada domes Mantas vērtēšanas un objektu apsekošanas komisijas lēmumu, atklāti  

balsojot, PAR 12 ( Mudīte Auliņa,  Lidija Degtjareva, Jānis Dzenis, Pēteris Keišs, Henriks 

Ločmelis, Ivars Māliņš, Jānis Miezītis, Edgars Mikāls, Artūrs Plūme, Māris Reinbergs, Uldis 

Riekstiņš, Dainis Vingris), PRET-nav, ATTURAS-nav, Kokneses Novada dome NOLEMJ: 
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1.Pārdot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli kokmateriālus- 35,5 m3 bērza finierklučus 

2.Noteikt kokmateriālu - bērza finierkluču  izsoles sākumcenu Ls 710, (septiņi simti desmit  

lati) . 

3.Apstiprināt kokmateriālu izsoles noteikumus ( pielikumā). 

4.Kokmateriālu izsoli rīko Kokneses novada domes  Izsoles komisija.  

 

 

Pielikums 

APSTIPRINĀTI 

ar Kokneses  novada domes 03.10.2013.  

sēdes lēmumu Nr.3.1(protokols Nr.12   )                  

 

KOKMATERIĀLU IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1.Šie izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā tiks rīkota Kokneses 9ovada domes 

Vecbebru profesionālās vidusskolas  bilancē esošo kokmateriālu – bērza finierkluču izsole, 

atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam. 

 

2. Ziņas par izsolē pārdodamo objektu: 

2.1.  Nosaukums: kokmateriāli – bērza finierkluči.   

2.2.  Pārdodamais objekts  sastāv no – bērza finierklučiem 35,5, m3 (2,85 m garumā). 

2.3. Īpašnieks: Kokneses novada domes Vecbebru Profesionālā vidusskola. 

3. Pārdošanas metode: Pārdošana rakstiskā  izsolē ar augšupejošu soli. 

4. Kokmateriālu izsoles sākumcena Ls   710, (septiņi simti desmit  lati). 

4.1.  Maksāšanas līdzeklis: Ls (Latvijas valsts lati) 100% apmērā. 

5. Izsolē var piedalīties fiziska vai juridiska persona, kas iesniegusi dokumentus ar 

rakstisku cenas piedāvājumu līdz 2013.gada 21.oktobra plkst.12.00 un iemaksājis dalības 

maksu Ls 20,00( divdesmit latus), un nodrošinājuma summu 10% no objekta sākumcenas, t. 

i., Ls 71, (septiņdesmit vienu  latu ).  
5.1. Izsoles dalībnieki dalības maksu un nodrošinājuma naudu iemaksā ar  atsevišķiem 

maksājuma dokumentiem norādot tā iemaksas mērķi „Kokmateriālu – bērza finierkluču 

izsole Kokneses novadā” Vecbebru Profesionālās vidusskolas reģistrācijas Nr. LV 

90000043028  

A/S SEB bankas kontā LV97UNLA0050021237352. 

 6. Izsoles process notiek saskaņā ar Latvijas Republikas Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma nosacījumiem. 

7. Izsole notiks 2013. Gada 22. Oktobrī plkst.11.00, Kokneses 9ovada domes 

1.stāva telpā Nr.1 (apspriežu zāle) ar adresi Melioratoru ielā 1, Kokneses pagasta, 

Kokneses novadā. 

7.1. Ar izsoles objektu var iepazīties iepriekš piesakoties un saskaņojot ar Kokneses 

9ovada Vecbebru profesionālās vidusskolas saimniecības daļas vadītāju Austru Midegu pa 

tālruni mob.26593960.  

8. Lai piedalītos Objekta izsolē ir jāiesniedz rakstisku piedāvājumu Kokneses 9ovada 

domē Melioratoru ielā 1, Kokneses pagasts, Kokneses novads , LV – 5113, aploksnē ar atzīmi 

„Kokmateriālu – bērza finierkluču izsole Kokneses novadā” kurā, atsevišķi slēgtā 

aploksnē ar norādi „cenas piedāvājums”   ir cenas piedāvājums un sekojoši dokumenti: 
8.1. Fiziskām personām – pieteikums ar izsoles dalībnieka atzīmi par to, ka piekrīt 

izsoles noteikumiem un piedāvāto cenu,( atsevišķi slēgtā aploksnē ar norādi cenas 

piedāvājums) un maksājuma dokumenti  par izsoles nodrošinājuma  un  dalības maksas 

samaksu. 
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8.2. Juridiskām personām arī personālsabiedrībām  pieteikums ar izsoles dalībnieka 

atzīmi, par to, ka piekrīt izsoles noteikumiem, piedāvāto cenu un  jāpievieno  šādi dokumenti:  

8.2.1. iestādes apliecināts spēkā esošs statūtu (līguma) noraksts vai izraksts par 

pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu; 

8.2.2. reģistrācijas apliecības ( iestādes apstiprināta) kopija; 

8.2.3. maksājuma dokumenti par izsoles nodrošinājuma  un  dalības maksas samaksu. 

8.3. Pieteikumā jānorāda: 

8.3.1. iesniedzēja vārds, uzvārds vai nosaukums; 

8.3.2. juridiskā adrese; 

8.3.4. norēķinu konta numuru kredītiestādē; 

8.3.6. apliecinājumu par piekrišanu izsoles noteikumiem. 

8.3.7. pieteikumam pievienojama slēgta aploksne ar cenas piedāvājumu. 

` 8.4. Piedāvājumi, kas neatbilst šīm prasībām, uzskatāmi par nederīgiem. 

9. Izsoles komisija izskata iesniegtos dokumentus un pārliecinās par to atbilstību pirms 

izsoles sākuma, neatverot slēgtās aploksnes  ar piedāvāto cenu. 

  10. Izsole notiek tikai tad, ja izsolei tiks reģistrēts vismaz viens izsoles dalībnieks un tā 

iesniegtie dokumenti atbilsts prasītajam izsoles noteikumos.  

11. Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo pārdodamo Objektu un paziņo izsolāmā 

Objekta sākumcenu. 

12. Izsoles vadītājs dalībnieku klātbūtnē atver slēgtās aploksnēs iesniegtos cenas 

piedāvājumus un izsoles komisijas locekļi parakstās uz tiem. Mutiskie piedāvājumi rakstiskā 

izsolē ir aizliegti. 

13. Pēc aplokšņu atvēršanas, izsoles komisija no iesniegtajiem piedāvājumiem sastāda 

piedāvāto cenu sarakstu, atzīmējot to izsoles protokolā, un, ja nav šaubu, nosauc visaugstāko 

cenu un dalībnieku, kas to nosolījis, kurš ar parakstu apliecina šo cenu. Izsole tiek  paziņota par  

pabeigtu.  

14. Ja pēc visu aplokšņu atvēršanas izrādās, ka vairāki izsoles dalībnieki piedāvājuši 

vienādu augstāko cenu, izsoles komisija turpina izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no 

personām, kuras piedāvājušas vienādu augstāko cenu. 

 15.  Izsoles dalībnieks, kurš   nosolījis visaugstāko cenu, ar savu parakstu apliecina 

protokolā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. 

16. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši visaugstāko cenu, 10 (desmit) darba dienu 

laikā pēc izsoles protokola parakstīšanas dienas, tiek atmaksāts iemaksātais nodrošinājums. 

Izsoles dalībniekam, kas ir nosolījis visaugstāko cenu, nodrošinājuma nauda tiek ieskaitīta 

nosolītā Objekta apmaksā. Dalības maksa  netiek atmaksāta. 

 16.1. Izsoles nodrošinājuma nauda  tiek atmaksāta šādos gadījumos: 

-  ja izsole atzīta par nenotikušu izsoles rīkotāja vainas dēļ; 

-  ja izsoles objektu pārsolījis cits izsoles dalībnieks. 

17. Ja noteiktā termiņā uz izsoli ir reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks, izsoles 

komisija piedāvā vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam  pirkt objektu par piedāvāto 

cenu kurš ar savu parakstu to apliecina. Vienīgais izsoles dalībnieks, kurš vēlas iegādāties 

objektu, atzīstams par Objekta nosolītāju.  

18. Objekta nosolītājs,  pēc notikušās izsoles, saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto 

Objektu. 

19. Objekta nosolītājam nosolītā cena, atskaitot iemaksāto nodrošinājuma summu, 

jāsamaksā divu nedēļu laikā pēc notikušās izsoles dienas, pārskaitot to Vecbebru 

Profesionālās vidusskolas , Reģistrācijas Nr. LV  90000043028  bankas kontā:  

-A/S SEB bankas kontā LV97UNLA0050021237352 ar mērķi” Par izsolē 

nosolītajiem kokmateriāliem”; 

 19.1. Ja Objekta nosolītājs noteiktajā termiņā nesamaksā nosolīto cenu, tad viņš zaudē 

tiesības uz nosolīto Objektu, kā arī viņam netiek atmaksāta nodrošinājuma  nauda un dalības 

maksa.  
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19.2.Ja Objekta nosolītājs nav veicis noteiktā termiņā nosolītās cenas samaksu, tad 

atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu Objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod 

izsoles dalībnieks, kurš solījis augstāko cenu pirms Objekta nosolītāja nosolītās cenas. 

20. Izsoli rīko un izsoles protokolu paraksta Kokneses  11ovada domes izsoles komisija. 

Pēc notikušās izsoles Kokneses 11ovada domes vārdā izsoles rezultātus apstiprina Kokneses 

11ovada domes priekšsēdētājs.  

21. Pēc nosolītās cenas pilnīgas samaksas un izsoles apstiprināšanas, Kokneses 11ovada 

domes priekšsēdētājs Kokneses 11ovada domes vārdā slēdz cirsmu pirkuma līgumu. 

22. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja neviens nav reģistrējies par izsoles dalībnieku. 

23. Sūdzību ar likumisku pamatojumu  par izsoli var iesniegt Kokneses novada domes 

priekšsēdētājam 1 (vienas) darbdienas laikā no izsoles dienas. 

 

 

 

Nr. 3.2 

Par  kustamas mantas – kokmateriālu pārdošanu izsolē 
____________________________________________________________________________ 

(P.Keišs) 

ZIŅO:  domes priekšsēdētājs D.Vingris 
 

Noklausoties  domes izpilddirektora Ilmāra Klauža informāciju par Vecbebru profesionālās 

vidusskolas bilancē esošo kokmateriālu pārdošanu un pamatojoties uz Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likumu, ņemot vērā Kokneses novada domes Mantas vērtēšanas un 

objektu apsekošanas komisijas lēmumu, atklāti  balsojot, PAR 12 ( Mudīte Auliņa,  Lidija 

Degtjareva, Jānis Dzenis, Pēteris Keišs, Henriks Ločmelis, Ivars Māliņš, Jānis Miezītis, Edgars 

Mikāls, Artūrs Plūme, Māris Reinbergs, Uldis Riekstiņš, Dainis Vingris), PRET-nav, 

ATTURAS-nav, Kokneses Novada dome NOLEMJ: 

 

1.Pārdot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli kokmateriālus- 96,0 m3 taras klučus .  

2.Noteikt kokmateriālu - taras kluču izsoles sākumcenu Ls 1920,(viens tūkstotis 

divdesmit  lati) . 

3.Apstiprināt kokmateriālu izsoles noteikumus ( pielikumā). 

4.Kokmateriālu izsoli rīko Kokneses novada domes  Izsoles komisija.  

 

 

Pielikums 

APSTIPRINĀTI 

ar Kokneses  novada domes 03.10.2013.  

sēdes lēmumu Nr.3.2(protokols Nr. 12  )                  

 

KOKMATERIĀLU IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1. Šie izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā tiks rīkota Kokneses novada domes 

Vecbebru profesionālās vidusskolas  bilancē esošo kokmateriālu – taras kluču izsole, atbilstoši 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam. 

 

2. Ziņas par izsolē pārdodamo objektu: 

2.1.  Nosaukums: kokmateriāli - taras kluči.  

2.2.  Pārdodamais objekts  sastāv no –96,0 m3 taras klučiem (5 m un 2,5 m garumā). 

2.3. Īpašnieks: Kokneses novada domes Vecbebru Profesionālā vidusskola. 

3. Pārdošanas metode: Pārdošana rakstiskā  izsolē ar augšupejošu soli. 

4. Kokmateriālu izsoles sākumcena Ls 1920,(viens tūkstotis divdesmit  lati). 
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4.1.  Maksāšanas līdzeklis: Ls (Latvijas valsts lati) 100% apmērā. 

5. Izsolē var piedalīties fiziska vai juridiska persona, kas iesniegusi dokumentus ar 

rakstisku cenas piedāvājumu līdz 2013.gada 21.oktobra plkst.12.00 un iemaksājis dalības 

maksu Ls 20,00( divdesmit latus), un nodrošinājuma summu 10% no objekta sākumcenas, 

t. i., Ls 192 ( vienu simtu deviņdesmit divus latus ).  

5.1. Izsoles dalībnieki dalības maksu un nodrošinājuma naudu iemaksā ar  

atsevišķiem maksājuma dokumentiem norādot tā iemaksas mērķi „Kokmateriālu – taras 

kluču izsole Kokneses novadā”  

Vecbebru Profesionālās vidusskolas reģistrācijas Nr. LV 90000043028  

A/S SEB bankas kontā LV97UNLA0050021237352. 

 6. Izsoles process notiek saskaņā ar Latvijas Republikas Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma nosacījumiem. 

7. Izsole notiks 2013. gada 22.oktobrī plkst.10.30, Kokneses novada domes 1.stāva 

telpā Nr.1 (apspriežu zālē) pēc adreses Melioratoru ielā 1, Kokneses pagasta, Kokneses 

novadā. 

7.1. Ar izsoles objektu var iepazīties iepriekš piesakoties un saskaņojot ar Kokneses 

novada Vecbebru profesionālās vidusskolas saimniecības daļas vadītāju Austru Midegu pa 

mob.tālruni 26593960.  

8. Lai piedalītos Objekta izsolē ir jāiesniedz rakstisku piedāvājumu Kokneses novada 

domē Melioratoru ielā 1, Kokneses pagasts, Kokneses novads , LV – 5113, aploksnē ar atzīmi 

„Kokmateriālu – taras kluču  izsole Kokneses novadā” kurā, atsevišķi slēgtā aploksnē ar 

norādi „cenas piedāvājums”, ir cenas piedāvājums  un sekojoši dokumenti: 

8.1. Fiziskām personām – pieteikums ar izsoles dalībnieka atzīmi par to, ka piekrīt 

izsoles noteikumiem un piedāvāto cenu ( atsevišķi slēgtā aploksnē ar norādi „cenas 

piedāvājums”) un maksājuma dokumenti  par izsoles nodrošinājuma  un  dalības maksas 

samaksu. 

8.2. Juridiskām personām arī personālsabiedrībām  pieteikums ar izsoles dalībnieka 

atzīmi, par to, ka piekrīt izsoles noteikumiem, piedāvāto cenu ( atsevišķi slēgtā aploksnē ar 

norādi „cenas piedāvājums”)  un  jāpievieno  šādi dokumenti:  

8.2.1. iestādes apliecināts spēkā esošs statūtu (līguma) noraksts vai izraksts par 

pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu; 

8.2.2. reģistrācijas apliecības ( iestādes apstiprināta) kopija; 

8.2.3. maksājuma dokumenti par izsoles nodrošinājuma  un  dalības maksas samaksu. 

8.3. Pieteikumā jānorāda: 

8.3.1. iesniedzēja vārds, uzvārds vai nosaukums; 

8.3.2. juridiskā adrese, saziņas līdzekļi; 

8.3.4. norēķinu konta numuru kredītiestādē; 

8.3.6. apliecinājumu par piekrišanu izsoles noteikumiem. 

8.3.7. pieteikumam pievienojama slēgta aploksne ar cenas piedāvājumu. 

` 8.4. Piedāvājumi, kas neatbilst šīm prasībām, uzskatāmi par nederīgiem. 

9. Izsoles komisija izskata iesniegtos dokumentus un pārliecinās par to atbilstību pirms 

izsoles sākuma, neatverot slēgtās aploksnes  ar piedāvāto cenu. 

  10. Izsole notiek tikai tad, ja izsolei tiks reģistrēts vismaz viens izsoles dalībnieks un tā 

iesniegtie dokumenti atbilsts prasītajam izsoles noteikumos.  

11. Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo pārdodamo Objektu un paziņo izsolāmā 

Objekta sākumcenu. 

12. Izsoles vadītājs dalībnieku klātbūtnē atver slēgtās aploksnēs iesniegtos cenas 

piedāvājumus un izsoles komisijas locekļi parakstās uz tiem. Mutiskie piedāvājumi rakstiskā 

izsolē ir aizliegti. 

13. Pēc aplokšņu atvēršanas, izsoles komisija no iesniegtajiem piedāvājumiem sastāda 

piedāvāto cenu sarakstu, atzīmējot to izsoles protokolā, un, ja nav šaubu, nosauc visaugstāko 
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cenu un dalībnieku, kas to nosolījis, kurš ar parakstu apliecina šo cenu. Izsole tiek  paziņota par  

pabeigtu.  

14. Ja pēc visu aplokšņu atvēršanas izrādās, ka vairāki izsoles dalībnieki piedāvājuši 

vienādu augstāko cenu, izsoles komisija turpina izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no 

personām, kuras piedāvājušas vienādu augstāko cenu. 

 15.  Izsoles dalībnieks, kurš   nosolījis visaugstāko cenu, ar savu parakstu apliecina 

protokolā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. 

16. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši visaugstāko cenu, 10 (desmit) darba dienu 

laikā pēc izsoles protokola parakstīšanas dienas, tiek atmaksāts iemaksātais nodrošinājums. 

Izsoles dalībniekam, kas ir nosolījis visaugstāko cenu, nodrošinājuma nauda tiek ieskaitīta 

nosolītā Objekta apmaksā. Dalības maksa  netiek atmaksāta. 

 16.1. Izsoles nodrošinājuma nauda  tiek atmaksāta šādos gadījumos: 

-  ja izsole atzīta par nenotikušu izsoles rīkotāja vainas dēļ; 

-  ja izsoles objektu pārsolījis cits izsoles dalībnieks. 

17. Ja noteiktā termiņā uz izsoli ir reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks, izsoles 

komisija piedāvā vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam  pirkt objektu par piedāvāto 

cenu kurš ar savu parakstu to apliecina. Vienīgais izsoles dalībnieks, kurš vēlas iegādāties 

objektu, atzīstams par Objekta nosolītāju.  

18. Objekta nosolītājs,  pēc notikušās izsoles, saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto 

Objektu. 

19. Objekta nosolītājam nosolītā cena, atskaitot iemaksāto nodrošinājuma summu, 

jāsamaksā divu nedēļu laikā pēc notikušās izsoles dienas pārskaitot to Vecbebru Profesionālās 

vidusskolas, Reģistrācijas Nr. LV  90000043028  bankas kontā:  

-A/S SEB bankas kontā LV97UNLA0050021237352 ar mērķi „ Par izsolē 

nosolītajiem kokmateriāliem”.  

 19.2. Ja Objekta nosolītājs noteiktajā termiņā nesamaksā nosolīto cenu, tad viņš zaudē 

tiesības uz nosolīto Objektu, kā arī viņam netiek atmaksāta nodrošinājuma  nauda un dalības 

maksa. 

19.3.  Ja Objekta nosolītājs nav veicis noteiktā termiņā nosolītās cenas samaksu, tad 

atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu Objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod 

izsoles dalībnieks, kurš solījis augstāko cenu pirms Objekta nosolītāja nosolītās cenas. 

20. Izsoli rīko un izsoles protokolu paraksta Kokneses  novada domes izsoles komisija. 

Pēc notikušās izsoles Kokneses novada domes vārdā izsoles rezultātus apstiprina Kokneses 

novada domes priekšsēdētājs.  

21. Pēc nosolītās cenas pilnīgas samaksas un izsoles apstiprināšanas, Kokneses novada 

domes priekšsēdētājs Kokneses novada domes vārdā slēdz kokmateriālu pārdošanas līgumu. 

22. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja neviens nav reģistrējies par izsoles dalībnieku. 

23. Sūdzību ar likumisku pamatojumu  par izsoli var iesniegt Kokneses novada domes 

priekšsēdētājam  1 (vienas) darbdienas laikā no izsoles dienas. 

SĒDES VADĪTĀJS: Šīs ārkārtas domes sēdes darba kārtībā iekļautie jautājumi ir 

izskatīti. Nākošā kārtējā novada domes sēde notiks 2013.gada  30.oktobrī  plkst.14.oo novada 

domē, Melioratoru ielā Nr.1, Kokneses pagastā, Kokneses novadā. 

 

Sēde slēgts plkst.15.45 

 

Sēdes vadītājs, 
domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)  D.Vingris  07.10.2013. 
 
Protokolists, 
domes sekretāre  (personiskais paraksts)   Dz.Krišāne 
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