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Paziņojumi par izsoli

Paziņojums par kustamā īpašuma izsoli

Aglonas novada dome rīko pašvaldības kus-
tamās mantas – autobusa Mercedes Benz 0303 
izsoli
1. Izsole notiks Aglonas novada domes admi-

nistratīvajā ēkā: Somersetas iela 34, Aglona, 
Aglonas novads,  2014.gada  20. novembrī 
plkst. 10.15.
2. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejo-

šu soli.
3. Kustamās mantas –  autobusa Mercedes 

Benz 0303 nosacītā cena ir EUR 1620,00 (viens 
tūkstotis seši simti divdesmit euro, 00 centi), 
kas ir arī izsoles sākumcena. Visa nosolītā kus-
tamā īpašuma cena tiek samaksāta euro.
4. Izsoles solis – EUR 50,00 (piecdesmit 

euro 00 centi). EUR 162,00 (simts sešdesmit 
divi euro 00 centi)   jāieskaita Aglonas nova-
da domes kontā,  reģ. Nr. 90000065754,  SEB 
banka, kods UNLALV2X, konts  Nr. LV47UN-
LA0026000130122.  Nodrošinājums uzska-
tāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir 
ieskaitīta norādītajā bankas kontā vai iemaksāta 

Aglonas novada domes kasē.
5. Reģistrācijas nauda – EUR 10 (desmit euro 

00 centi) jāieskaita Aglonas novada domes kon-
tā Nr. LV47UNLA0026000130122, SEB ban-
ka, kods UNLALV2X vai jāiemaksā Aglonas 
novada domes kasē.
6. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un 

saņemt Aglonas novada domē Somersetas iela 
34, Aglona, Aglonas novadā  no 2014.gada 03. 
novembra līdz 2014.gada 19.novembrim dar-
ba dienās no plkst. 8.30 – 12. 30  un no plkst. 
13.00- 17. 00. Ar izsoles noteikumiem var ie-
pazīties arī elektroniski Aglonas novada mājas 
lapā www.aglona.lv. Paziņojums par izsoli iz-
liekams Aglonas novada domes telpā pie infor-
mācijas stenda.
7. Sludinājums par kustamā īpašuma izsoli 

publicējams informatīvā izdevuma „Aglonas 
novada Vēstis” .
8. Izsolāmo kustamo mantu var apska-

tīt, laiku saskaņojot ar Daini Zukulu, mob. 
tālr.29120631, pēc adreses Cirīša iela 1b, Aglo-
na, Aglonas novads.

Aglonas novada dome rīko pašvaldības 
kustamās mantas - vieglās automašīnas 
UAZ 3303 izsoli

1. Izsole notiks Aglonas novada domes admi-
nistratīvajā ēkā : Somersetas iela 34, Aglona, 
Aglonas novads,  2014.gada  20. novembrī 
plkst. 10.30.
2. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejo-

šu soli.
3. Kustamās mantas -  vieglās automašīnas 

UAZ 3303 nosacītā cena ir EUR 420,00 (četri 
simti divdesmit euro, 00 centi), kas ir arī izso-
les sākumcena. Visa nosolītā kustamā īpašuma 
cena tiek samaksāta euro. 
4. Izsoles solis – EUR 40,00 (četrdesmit euro 

00 centi). EUR 42,00 (četrdesmit divi euro 
00 centi)   jāieskaita Aglonas novada domes 
kontā,  reģ. Nr. 90000065754,  SEB ban-
ka, kods UNLALV2X, konts  Nr. LV47UN-
LA0026000130122.  Nodrošinājums uzska-
tāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir 
ieskaitīta norādītajā bankas kontā vai iemaksāta 
Aglonas novada domes kasē.

5. Reģistrācijas nauda – EUR 10 (desmit euro 
00 centi) jāieskaita Aglonas novada domes kon-
tā Nr. LV47UNLA0026000130122 , SEB ban-
ka, kods UNLALV2X vai jāiemaksā Aglonas 
novada domes kasē.
6. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un 

saņemt Aglonas novada domē Somersetas iela 
34, Aglona, Aglonas novadā  no 2014.gada 
03.novembra līdz 2014.gada 19. novembrim 
darba dienās no plkst. 8.30 – 12. 30  un no 
plkst. 13.00- 17. 00. Ar izsoles noteikumiem 
var iepazīties arī elektroniski Aglonas novada 
mājas lapā www.aglona.lv. Paziņojums par iz-
soli izliekams Aglonas novada domes telpā pie 
informācijas stenda.
7. Sludinājums par kustamā īpašuma izsoli 

publicējams informatīvā izdevuma „Aglonas 
novada Vēstis” .
8. Izsolāmo kustamo mantu var apska-

tīt, laiku saskaņojot ar Daini Zukulu, mob. 
tālr.29120631, pēc adreses Priežmale, Kastuļi-
nas pagasts, Aglonas novads.

Aglonas novada dome rīko kustamās 
mantas - vieglās automašīnas VAZ 21213 
NIVA izsoli

1. Izsole notiks Aglonas novada domes ad-
ministratīvajā ēkā : Somersetas iela 34, Aglo-
na, Aglonas novads,  2014.gada  20.novembrī 
plkst. 10.00.
2. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejo-

šu soli.
3. Kustamās mantas -  vieglās automašīnas 

VAZ 21213 NIVA nosacītā cena ir EUR 680,00 
(seši simti astoņdesmit euro, 00 centi), kas ir 
arī izsoles sākumcena. Visa nosolītā kustamā 
īpašuma cena tiek samaksāta euro. 
4. Izsoles solis – EUR 50,00 (piecdesmit 

euro 00 centi). EUR 68,00 (sešdesmit asto-
ņi euro 00 centi)   jāieskaita Aglonas novada 
domes kontā,  reģ. Nr. 90000065754,  SEB 
banka, kods UNLALV2X, konts  Nr. LV47UN-
LA0026000130122.  Nodrošinājums uzska-
tāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir 
ieskaitīta norādītajā bankas kontā vai iemaksāta 
Aglonas novada domes kasē.

5. Reģistrācijas nauda – EUR 10 (desmit euro 
00 centi) jāieskaita Aglonas novada domes kon-
tā Nr. LV47UNLA0026000130122 , SEB ban-
ka, kods UNLALV2X vai jāiemaksā Aglonas 
novada domes kasē.
6. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un 

saņemt Aglonas novada domē Somersetas iela 
34, Aglona, Aglonas novadā  no 2014.gada 
03.novembra līdz 2014.gada 19.novembrim 
darba dienās no plkst. 8.30 – 12. 30  un no 
plkst. 13.00- 17. 00. Ar izsoles noteikumiem 
var iepazīties arī elektroniski Aglonas novada 
mājas lapā www.aglona.lv. Paziņojums par iz-
soli izliekams Aglonas novada domes telpā pie 
informācijas stenda.
7. Sludinājums par kustamā īpašuma izsoli 

publicējams informatīvā izdevuma „Aglonas 
novada Vēstis” .
8. Izsolāmo kustamo mantu var apska-

tīt, laiku saskaņojot ar Daini Zukulu, mob. 
tālr.29120631, pēc adreses Cirīša iela 1b, Aglo-
na, Aglonas novads.

Aglonas novada dome rīko kustamās 
mantas - vieglās automašīnas VOLVO 
S40 izsoli

1. Izsole notiks Aglonas novada domes ad-
ministratīvajā ēkā : Somersetas iela 34, Aglo-
na, Aglonas novads,  2014.gada  20.novembrī 
plkst. 10.45.
2. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejo-

šu soli.
3. Kustamās mantas -  vieglās automašīnas 

VOLVO S40 nosacītā cena ir EUR 540,00 (pie-
ci simti četrdesmit euro, 00 centi), kas ir arī 
izsoles sākumcena. Visa nosolītā kustamā īpa-
šuma cena tiek samaksāta euro. 
4. Izsoles solis – EUR 50,00 (piecdesmit 

euro 00 centi). EUR 54,00 (piecdesmit čet-
ri euro 00 centi)   jāieskaita Aglonas novada 
domes kontā,  reģ. Nr. 90000065754,  SEB 
banka, kods UNLALV2X, konts  Nr. LV47UN-
LA0026000130122.  Nodrošinājums uzska-
tāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir 
ieskaitīta norādītajā bankas kontā vai iemaksāta 
Aglonas novada domes kasē.

5. Reģistrācijas nauda – EUR 10 (desmit euro 
00 centi) jāieskaita Aglonas novada domes kon-
tā Nr. LV47UNLA0026000130122 , SEB ban-
ka, kods UNLALV2X vai jāiemaksā Aglonas 
novada domes kasē.
6. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un 

saņemt Aglonas novada domē Somersetas iela 
34, Aglona, Aglonas novadā  no 2014.gada 
03.novembra līdz 2014.gada 19.novembrim 
darba dienās no plkst. 8.30 – 12. 30  un no 
plkst. 13.00- 17. 00. Ar izsoles noteikumiem 
var iepazīties arī elektroniski Aglonas novada 
mājas lapā www.aglona.lv. Paziņojums par iz-
soli izliekams Aglonas novada domes telpā pie 
informācijas stenda.
7. Sludinājums par kustamā īpašuma izsoli 

publicējams informatīvā izdevuma „Aglonas 
novada Vēstis” .
8. Izsolāmo kustamo mantu var apska-

tīt, laiku saskaņojot ar Daini Zukulu, mob. 
tālr.29120631, pēc adreses Cirīša iela 1b, Aglo-
na, Aglonas novads.

Sociālās aprūpes centrā ir izveidojusies laba tra-
dīcija - katru gadu svinēt visu klientu dzimšanas 
dienas. 30. oktobra  pēcpusdienā SAC „Aglona” 
iemītnieki sapulcējās pie bagātīgi klāta galda. 
Pasākumu atklāja SAC direktore Valentīna Gri-
buška, novēlot  centra klientiem stipru veselību, 
ilgus gadus, savstarpējo sapratni un jauku no-
skaņojumu. Jubilārus sumināja arī muzikants 
Romualds Kairāns no Preiļiem, ievadot pasāku-
mu  ar dziesmu “Daudz baltu dieniņu...”.

Netika aizmirsti arī šogad mūžībā aizgājušie 
centra iemītnieki, kurus klātesošie godināja 
ar klusuma brīdi. Centrā ir arī  gulošie klienti. 
Viņiem  darbinieki dalīja jubilejas kārumus un 
muzikants akordeona pavadībā katras istabiņas 
jubilāriem veltīja kādu dziesmu.
 Mūzikas un dziesmu pavadījumā gan sirmgalv-
ji, gan invalīdi  lustīgi dejoja. Romualds Kai-
rāns nenoguris izpildīja dziesmas, kuras jubi-

lāri palūdza nospēlēt kā 
sirdij mīļākās. Ar dziļu 
sajūsmu jubilāri dzie-
dāja līdzi muzikantam 
un pateicās par sagādāto 
sirdsprieku R.Kairānam 
individuāli.
Sirsnīgs  paldies mu-
zikantam Romualdam 
Kairānam par atsaucību, 
ka atrada brīvu brīdi, lai 
atbrauktu ar labdarības 
koncertu un  sveikt cen-
tra iemītniekus dzim-
šanas dienā  ar savām 
skaistajām dziesmām un 
jautro mūziku. 

SAC „Aglona” sociālā 
darbiniece Inga Sprūģe

SAC “Aglona” iemītnieki svin dzimšanas dienas


