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Piešķirt līdzekļus dalības maksai robotikas nometnē
50% apmērā 4 personām (100,00 EUR x 4 = 400,00 EUR)
Aknīstes vidusskolas robotikas pulciņa dalībniekiem no
pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem.

Piešķirt līdzekļus 74,50 EUR apmērā Aknīstes vidus-
skolai skolēnu ēdināšanai Eiropas dienas pasākumā no
līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem.

Piešķirt līdzekļus 193,00 EUR apmērā Aknīstes vi-
dusskolai T-kreklu un cepuru iegādei jauniešu deju ko-
lektīvam no līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem.

Ņemt aizņēmumu 96650,02 EUR  Valsts kasē uz 20
gadiem projekta “Pašvaldības grants ceļa Asare  –
Vilkupīte posma pārbūve Aknīstes novada Asares pa-
gastā” realizēšanai, paredzot aizņēmuma atmaksu sākt
no 2019.gada janvāra. Aizņēmuma atmaksu nodrošināt

ar pašvaldības budžetu.
Ņemt aizņēmumu 85849,50 EUR  Valsts kasē uz 20

gadiem projekta “Pašvaldības grants ceļa Tauriņi –
Upītes posma pārbūve Aknīstes novada Asares pagas-
tā” realizēšanai, paredzot aizņēmuma atmaksu sākt no
2019.gada janvāra. Aizņēmuma atmaksu nodrošināt ar
pašvaldības budžetu.

Ņemt aizņēmumu 39399,93 EUR  Valsts kasē uz 20 ga-
diem projekta “Pašvaldības grants ceļa Dienvidi –
Grantsbedres pārbūve Aknīstes novada Asares pagastā”
realizēšanai, paredzot aizņēmuma atmaksu sākt no
2019.gada janvāra. Aizņēmuma atmaksu nodrošināt ar pa-
švaldības budžetu.

Ņemt aizņēmumu 84022,42 EUR  Valsts kasē uz 20 ga-
diem projekta “Pašvaldības grants ceļa 14.CRBP – Censoņi
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pārbūve Aknīstes novada Aknīstes pagastā” realizēšanai,
paredzot aizņēmuma atmaksu sākt no 2019.gada janvāra.
Aizņēmuma atmaksu nodrošināt ar pašvaldības budžetu.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu Aerodroms
1, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.
56250070199, kopējā platībā 0,2117 ha un kadastra Nr.
56250070166, kopējā platībā 0,2650 ha. Noteikt, ka atsa-
vināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena  ir EUR 2873,00.
Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana iz-
solē ar augšupejošu soli. 

Atkārtoti organizēt pašvaldības nekustamā īpašuma
“Silmači-1”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā,  izsoli, pa-
zeminot nosacīto cenu par 10%. Nekustamā īpašuma no-
sacītā cena otrās kārtas izsolē – EUR 2538,00.

Pieņemt pašvaldības īpašumā valsts dzīvokļa īpašu-
mu Nr.10 “Kraujas 2” Kraujās, Gārsenes pagastā, Aknīstes
novadā.

Nodot atsavināšanai pašvaldības nekustamo īpašumu
Strādnieku ielā 2, Aknīstē, Aknīstes novadā, īpašuma ka-

dastra numurs 56050010205, kas sastāv no 2 ēkām 0,2702
ha platībā, kadastra apzīmējums 56050010205001,
56050010205002, un zemes 0,0463 ha platībā, kadastra ap-
zīmējums 56050010212, un uzsākt mantas atsavināšanas
procesu.

Nodot atsavināšanai pašvaldībai piekrītošo zemi 0,4656
ha platībā Skolas ielā 34A, Aknīstē, Aknīstes novadā, īpa-
šuma kadastra Nr.56050010562, un uzsākt mantas atsa-
vināšanas procesu.

Noteikt zemes lietošanas mērķi valsts rezerves zemes
fondā iekļautajai zemes vienībai 0,02 ha platībā, kadastra
apzīmējums 56050010070, - 0502 – pagaidu atļautā zemes
izmantošana sakņu dārziem.

Visi Domes sēžu lēmumi un audioieraksti 
publicēti mājaslapā www.akniste.lv
sadaļā Dome – Domes sēžu lēmumi

Kancelejas vad. I.Buiķe

Aknīstes novada domes 
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 5/2018

„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošo
zemes gabalu Aerodroms 1, 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: mutiska izsole ar augšupejošu

soli.
3. Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela

7, Aknīste, Aknīstes novads.
4. Izsoles laiks: 2018.gada 10.jūlijā plkst. 10:00.
Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas at-

savināšanas komisija:
komisijas priekšsēdētāja:     Ilze Ieleja
komisijas locekļi:                 Jānis Gavars, 

Kristaps Žubeckis, 
Antra Aldiņa                                                                                                      

Sekretāre:                             Ināra Buiķe
5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošs nekus-

tamais īpašums (divi zemes gabali): 
Aerodroms 1, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads, kadastra

Nr.56250070199 – 0,2117 ha platībā un kadastra
Nr.56250070166 – 0,2650 ha platībā. Nekustamo īpašumu
(zemes gabalu) nosacītā cena ir EUR 2873,00 (divi tūkstoši
astoņi simti septiņdesmit trīs euro 00 centi).

6. Nekustamā īpašuma objekta izsoli sāk ar izsoles ob-
jekta noteikto nosacīto cenu.

7. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apska-
tīt izsoles objektu dabā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00,
piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš sazinoties ar kon-
taktpersonu pa tālruni 25436558.

8. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā –  EUR
50.00 (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, laik-
rakstā „Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada pašvaldī-
bas interneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā ter-
miņā, 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 iz-
soles noteikumos norādītajā bankas kontā. 

11. Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies viens
pretendents, nekustamais īpašums tiks pārdots vienīga-
jam pretendentam, ja viņš pārsolīs izsoles objekta nosacī-
to cenu. 

12. Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bez-
skaidras naudas pārskaitījumu Aknīstes novada pašval-
dības, reģistrācijas Nr.90000026441, A/S „SEB banka” ban-
kas kontā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas kods
UNLALV2X vai arī skaidras naudas norēķinu veidā, vei-
cot maksājumu Aknīstes novada pašvaldības kasē.

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

14. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta ne-
kustamā īpašuma pirkuma maksā. 

15. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalī-
ties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada pašvaldībā līdz
2018.gada 6. jūlijam 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 pie-
dalītos 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 sa-
skaņā 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 vē-

lēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā
ar šiem izsoles noteikumiem; 

- dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks)
vai attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par nekusta-
mā 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 perso-
nas gada pārskatu. 

18. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībnie-
kam atpakaļ netiek atdoti. 

19. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku
sarakstā. Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts slu-
dinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekš-
noteikumi. 
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20. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 
- nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku

reģistrācijas termiņš; 
- nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie do-

kumenti; 
- rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpa-

šuma atsavināšanas izsoles noteikumiem.
21. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu

eksemplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms iz-
soles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles notei-
kumiem. 

22. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrā-
cijas numuru. 

23. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo
īpašumu. Uzziņas pa tālr. 25436558. 

24. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sāku-
mam izpaust jebkādas ziņas par reģistrētajiem izsoles da-
lībniekiem. 

25. Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles sek-
retāram (protokolistam) reģistrācijas apliecību, uz kuras
pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka reģistrācijas kar-
tīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstī-
tajam kārtas numuram. 

26. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ie-
rodas ne mazāk kā divi dalībnieki, kuri reģistrēti noteik-
tajā kārtībā. 

27. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vai-
rākiem reģistrētajiem dalībniekiem, izsoles vadītājs izso-
li atliek uz 15 minūtēm, bet pēc tam objektu piedāvā pirkt
vienīgajam izsoles dalībniekam, ja tas pārsola izsoles no-
sacīto cenu. 

28. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus
apstiprināt gatavību piedalīties izsolē. 

29. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu re-
ģistrācijas kartīti ar numuru. Katrs šāds solījums ir da-
lībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā objek-
ta cenu par noteikto cenas pieauguma apmēru EUR 50.00.
Ja neviens no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepār-
sola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto aug-
stāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. 

30. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena
objekts ir pārdots personai, kas nosolījusi pēdējo augstā-
ko cenu. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši vienu
un to pašu cenu, priekšroka pirkt objektu ir dalībniekam,
kurš pirmais no viņiem saņēmis izsoles dalībnieka reģis-
trācijas 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 no-
solītā cena. 

32. Pircējs, kas, konkrētam objektam nosolījis pēdējo aug-
stāko cenu, izsoles vietā nekavējoties ar savu parakstu ap-
liecina, ka protokolā norādītā cena atbilst tai, ko viņš ir no-
solījis. 

33. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet nepa-
rakstās protokolā, uzskatāms par atteikušos no nosolītā ob-
jekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija ir tie-
sīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un
viņam netiek atmaksāta dalības maksa un drošības nau-
da. Tad Mantas atsavināšanas komisija pēdējam pārsolī-
tājam pircējam piedāvā atsavināmo nekustamo īpašumu
par viņa nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo
nekustamo īpašumu pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vai-
rāki dalībnieki, izsoli nekavējoties atkārto no pirmspēdē-

jās augstākās cenas. 
34. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekusta-

mā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu iz-
soles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. 

35. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas da-
lībnieks, kurš nosolījis nekustamā īpašuma objektu, saņem
rēķinu samaksas veikšanai. 

36. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēg-
šanai. 

37. Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles
nosacīto cenu vai arī izsoles dalībnieks, kas nosolījis aug-
stāko cenu, 7 dienu laikā pēc izsoles nav iesniedzis Mantas
atsavināšanas komisijai bankas dokumentus par to, ka at-
tiecīgie norēķini ir nokārtoti, viņš zaudē tiesības uz atsa-
vināmo nekustamā īpašuma objektu. Reģistrācijas node-
va un drošības nauda attiecīgajam dalībniekam netiek at-
maksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu
piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolī-
to cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko
cenu. 

38. Izsoles dalībniekiem, kas pārtraukuši solīšanu izsoles
gaitā, drošības nauda tiek atmaksāta nedēļas laikā pēc iz-
soles, bet reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.

39. Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies
uz izsoli, drošības nauda un reģistrācijas nodeva netiek at-
maksāta. 

40. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu par
konkrētu objektu, 7 dienu laikā kopš izsoles jāpārskaita
starpība starp nosolīto cenu un iemaksāto drošības nau-
du Aknīstes novada pašvaldības norēķinu kontā. 

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

42. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome
nākamajā domes sēdē pēc tam, kad saņemts bankas do-
kuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto ne-
kustamo 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 no-
deva un drošības nauda šādam dalībniekam netiek at-
maksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu
piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolī-
to 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 jāparak-
sta 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstipri-
nāšanas domes sēdes.

45. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem
Aknīstes novada pašvaldības Mantas atsavināšanas ko-
misija. Sūdzības par Mantas atsavināšanas komisijas dar-
bību iesniedzamas Aknīstes novada domē 3 darba dienu
laikā no izsoles dienas Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes no-
vadā, LV-5208. 

46. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles no-
teikumiem un saņemt sīkāku informāciju par atsavināmo
nekustamo īpašumu Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas
ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2018.gada 29.maija
līdz 2018.gada 6.jūlijam 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: 25436558. 

47. Izsole notiks 2018.gada 10.jūlijā plkst. 10:00,
Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste,
Aknīstes novadā, LV-5208.
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Aknīstes novada domes 
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 2/2018

„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā 
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: otrās kārtas mutiska izsole ar

augšupejošu soli.
2. Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela

7, Aknīste, Aknīstes novads.
3. Izsoles laiks: 2018.gada 10. jūlijā plkst. 11:00
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas

atsavināšanas komisija.
komisijas priekšsēdētāja:     Ilze Ieleja
komisijas locekļi:    Jānis Gavars, 

Kristaps Žubeckis, 
Antra Aldiņa                                                                                                      

Sekretāre:                Ināra Buiķe
5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošais ne-

kustamais īpašums – zeme ar daudzdzīvokļu māju Aknīstes
pagastā, Aknīstes novadā, zemes vienība 1,46 ha platībā,
dzīvojamās mājas platība 419,4 m2..  Nekustamā īpašu-
ma “Silmači-1” nosacītā cena ir EUR 2 538,00 (divi tūk-
stoši pieci simti trīsdesmit  astoņi euro 00 cents).

6. Nekustamā īpašuma izsoli sāk ar nekustamā īpašu-
ma “Silmači-1”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, izso-
les objekta noteikto nosacīto cenu.

7. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apska-
tīt izsoles objektu dabā darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00,
piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš sazinoties ar kon-
taktpersonu pa tālruni 28685224.

8. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00
(piecdesmit euro 00 centi).

9. Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā.
10. Izsoles dalībniekiem jāreģistrējas Aknīstes novada

pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, laik-
rakstā „Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada pašvaldī-
bas interneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā ter-
miņā, 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 iz-
soles noteikumos norādītajā bankas kontā.

11. Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies viens
pretendents, nekustamais īpašums tiks pārdots vienīga-
jam pretendentam, ja viņš pārsolīs izsoles objekta nosacī-
to cenu.

12. Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bez-
skaidras naudas pārskaitījumu Aknīstes novada pašval-
dības, reģistrācijas Nr.90000026441 A/S „SEB banka” ban-
kas kontā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas kods
UNLALV2X, vai arī Aknīstes novada pašvaldības kasē skaid-
ras 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 ne-
kustamā īpašuma pirkuma maksā.

15. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalī-
ties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada pašvaldībā līdz
2018. gada 6.jūlijam 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 pie-

dalītos 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 sa-
skaņā 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 sa-
skaņā ar šiem izsoles noteikumiem;

- dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks)
vai attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par nekusta-
mā īpašuma iegādi; 

- apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) kopiju vai iz-
raksts par pārvaldes institūciju amatpersonu) kompeten-
ces 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 perso-
nas gada pārskatu. 

18. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībnie-
kam atpakaļ netiek atdoti. 

19. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku
sarakstā. Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts slu-
dinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekš-
noteikumi. 

20. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 
- nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku

reģistrācijas termiņš; 
- nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie do-

kumenti; 
- rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpa-

šuma atsavināšanas izsoles noteikumiem.
21. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu

eksemplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms iz-
soles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles notei-
kumiem. 

22. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrā-
cijas numuru. 

23. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo
īpašumu. Uzziņas pa tālr. 28685224. 

24. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sāku-
mam izpaust jebkādas ziņas par reģistrētajiem izsoles da-
lībniekiem. 

25. Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles sek-
retāram (protokolistam) reģistrācijas apliecību, uz kuras
pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka reģistrācijas kar-
tīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstī-
tajam kārtas numuram. 

26. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ie-
rodas ne mazāk kā divi dalībnieki, kuri reģistrēti noteik-
tajā kārtībā. 

27. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vai-
rākiem reģistrētajiem dalībniekiem, izsoles vadītājs izso-
li atliek uz 15 minūtēm, bet pēc tam objektu piedāvā pirkt
vienīgajam izsoles dalībniekam, ja tas pārsola izsoles no-
sacīto cenu. 

28. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus
apstiprināt gatavību piedalīties izsolē. 

29. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu re-
ģistrācijas kartīti ar numuru. Katrs šāds solījums ir da-
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lībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā objek-
ta cenu par noteikto cenas pieauguma apmēru EUR 50.00.
Ja neviens no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepār-
sola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto aug-
stāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. 

30. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena
objekts ir pārdots personai, kas nosolījusi pēdējo augstā-
ko cenu. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši vienu
un to pašu cenu, priekšroka pirkt objektu ir dalībniekam,
kurš pirmais no viņiem saņēmis izsoles dalībnieka reģis-
trācijas 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 no-
solītā cena. 

32. Pircējs, kas, konkrētam objektam nosolījis pēdējo aug-
stāko cenu, izsoles vietā nekavējoties ar savu parakstu ap-
liecina, ka protokolā norādītā cena atbilst tai, ko viņš ir no-
solījis. 

33. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet nepa-
rakstās protokolā, uzskatāms par atteikušos no nosolītā ob-
jekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija ir tie-
sīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un
viņam netiek atmaksāta dalības maksa un drošības nau-
da. Tad Mantas atsavināšanas komisija pēdējam pārsolī-
tajam pircējam piedāvā atsavināmo nekustamo īpašumu
par viņa nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo
nekustamo īpašumu pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vai-
rāki dalībnieki, izsoli nekavējoties atkārto no pirmspēdē-
jās augstākās cenas. 

34. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekusta-
mā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu iz-
soles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. 

35. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas da-
lībnieks, kurš nosolījis nekustamā īpašuma objektu, saņem
rēķinu samaksas veikšanai. 

36. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēg-
šanai. 

37. Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles
nosacīto cenu vai arī izsoles dalībnieks, kas nosolījis aug-
stāko cenu, 7 dienu laikā pēc izsoles nav iesniedzis Mantas
atsavināšanas komisijai bankas dokumentus par to, ka at-
tiecīgie norēķini ir nokārtoti, viņš zaudē tiesības uz atsa-
vināmo nekustamā īpašuma objektu. Reģistrācijas node-
va un drošības nauda attiecīgajam dalībniekam netiek at-
maksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu

piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolī-
to cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko
cenu. 

38. Izsoles dalībniekiem, kas pārtraukuši solīšanu izsoles
gaitā, drošības nauda tiek atmaksāta nedēļas laikā pēc iz-
soles, bet reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.

39. Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies
uz izsoli, drošības nauda un reģistrācijas nodeva netiek at-
maksāta. 

40. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu par
konkrētu objektu, 7 dienu laikā kopš izsoles jāpārskaita
starpība starp nosolīto cenu un iemaksāto drošības nau-
du Aknīstes novada pašvaldības norēķinu kontā. 

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

42. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome
nākamajā domes sēdē pēc tam, kad saņemts bankas do-
kuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto ne-
kustamo 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 iz-
soles 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 jāparak-
sta 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstipri-
nāšanas.

45. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem
Aknīstes novada pašvaldības Mantas atsavināšanas ko-
misija. Sūdzības par Mantas atsavināšanas komisijas dar-
bību iesniedzamas Aknīstes novada domē 3 darba dienu
laikā no izsoles dienas Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes no-
vadā, LV-5208. 

46. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles no-
teikumiem un saņemt sīkāku informāciju par atsavināmo
nekustamo īpašumu Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas
ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2018.gada 29.maija
līdz 2018.gada 6.jūlijam 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 2018.gada 10.jūlijā plkst.11.00,
Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste,
Aknīstes novadā, LV-5208.

Aknīstes novada pašvaldības policijā 2018. gada maija mēnesī saņemtas
5 mutiskas sūdzības no Aknīstes novada iedzīvotājiem. Pašvaldības policijā
ar dažādiem jautājumiem griezušies 15 Aknīstes novada iedzīvotāji. Kopā ar
sociālo dienestu veikti 5 apsekošanas reidi, 5 personām veiktas alkohola kon-
centrācijas pārbaudes izelpā, kā arī 1 gadījumā sniegts nekavējošs atbalsts
Bāriņtiesai. Ierosināta 1 administratīvā lieta. Ar 4 personām veiktas preventīva
rakstura pārrunas par sabiedriskās kārtības ievērošanu Aknīstes pilsētā. Maija
mēnesī kopā ar ZS 56. bataljona pārstāvi sniegts atbalsts sabiedriskās kār-
tības nodrošināšanā Asares kultūras namā, atpūtas vakarā, kā arī tikšanās
ar bērniem PII “Bitīte”, kas pozitīvi uzlādēja turpmākajam darbam.

Turpinās darbs pie vides sakātošanas novadā. 3 personām nosūtītas brī-
dinājuma vēstules par ēku sakārtošanu, kas degradē gan vidi, gan kalpo kā
atkritumu uzkrāšanās vieta.

Joprojām mūsu novadā aktuāla ir klaiņojošo suņu problēma. Tieši tādēļ no-
vada preses  izdevumā regulāri tiks publicēta informācija mājdzīvnieku mī-
luļiem.

Ar cieņu Aknīstes novada pašvaldības policijas 
inspektore I. Ašaka.
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…un atkal par mājas
mīluļiem…

Ar to brīdi, kad cilvēks izšķiras par labu māj-
dzīvniekam, viņš uzņemas atbildību par kaķa vai suņa
labturības, īpašo turēšanas prasību ievērošanu un
veterinārmedicīniskās palīdzības nodrošināšanu.

Suņu un kaķu turēšanas prasības un dzīvnieku
īpašnieku pienākumus noteic arī normatīvie akti.

Prasības suņu turēšanai pilsētās, ciemos un vien-
sētās atšķiras.

Viensētās suni ārpus telpām var turēt nepiesietu,
ja tas neapdraud cilvēkus un dzīvniekus.

Sabiedriskā vietā var īslaicīgi atstāt suni vienu, ja tas
piesiets pavadā, dzīvnieks netraucē gājēju un transport -
līdzekļu kustību, neapdraud cilvēku vai dzīvnieku dro-
šību.

Uzpurnis obligāti jālieto tikai bīstamiem suņiem.
Par 6 mēnešiem vecāks kaķis var brīvi uzturēties ārpus

tā īpašnieka vai turētāja valdījumā vai turējumā esošās te-
ritorijas, ja tas ir sterilizēts.

Dzīvnieka īpašniekam jānodrošina, lai dzīvnieka sma-
ka, riešana vai gaudošana netraucētu mājas vai apkārtnes
iedzīvotājus; apdzīvotu vietu teritorijā jāsavāc sava māj-
dzīvnieka ekskrementi.

Laukos suni var turēt nepiesietu
Viensētās (ārpus pilsētām un ciemiem) MK noteikumi

Nr. 266 „Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku
turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publis-
kās izstādēs, kā arī suņa apmācībai“ ļauj suni ārpus
telpām turēt nepiesietu, ja saimnieks nodrošina, ka tas ne-
apdraud cilvēkus un dzīvniekus. Ja suns viensētā veic sar-
gāšanas uzdevumu, tā uzturēšanos teritorijā norāda ar zīmi
„Suns!“. 

Suņa turēšanas nosacījumi pilsētās un ciemos atšķiras
no prasībām viensētās. Turot suni ārpus telpām piemājas
teritorijā pilsētā vai ciemā, dzīvnieka īpašniekam šī teri-
torija pilnīgi jānorobežo no publiskai lietošanai paredzē-
tās teritorijas, novēršot iespēju sunim izkļūt no tās. Pie no-
robežotās teritorijas ieejas vārtiem ir jāierīko zvans vai cita
ierīce, kas ļauj sazināties ar teritorijas īpašnieku.

Suni pastāvīgi turot piesietu ārpus telpām, dzīv-
niekam jānodrošina pilnvērtīga ēdināšana ne retāk
kā reizi dienā, tāpat jābūt vienmēr brīvi pieejamam
svaigam ūdenim, vismaz reizi diennaktī pastaigu mi-
nimums pusstundas garumā. Dzīvnieka īpašniekam
sunim jāsagādā būda vai mītne, kurā dzīvnieks var
patverties nelabvēlīgos laika apstākļos. Būdai vai mīt-
nei garumā, augstumā un platumā jāpārsniedz suņa
izmēri ne mazāk kā par 30 centimetriem, tajā jābūt
pakaišiem vai citam siltam grīdas segumam, kā arī
saimniekam tajā jānodrošina tīrība. 

Turot suni pastāvīgi piesietu ārpus telpām, tam jābūt
vismaz divus centimetrus platai ādas kaklasiksnai vai ci-
tam ķermenim piegulošam aksesuāram, kurš sunim nerada
ievainojumus, turklāt nedrīkst pieļaut, ka suns no tās va-
rētu patvarīgi atbrīvoties. Pavadai vai ķēdei jābūt vismaz
trīs metrus garai. Tāpat MK noteikumi noteic, ka ķēdes
vai pavadas savienojumam ar kaklasiksnu izmanto rotē-
jošu elementu. Ja ķēde slīd pa stiepli, rotējošie elementi
ir pie kaklasiksnas un pie stieples. Jāņem vērā, ka suni tu-
rēt piesietu drīkst tikai pēc 10 mēnešu vecuma sasniegšanas. 

Normatīvie akti pastāvīgi ārā ļauj turēt tikai tādu suni,
kas pēc genotipa (organisma iedzimtības faktoru kopuma)

vai fenotipa (organisma ārējo un iekšējo pazīmju kopuma)
piemērots turēšanai āra apstākļos. Turēšana ārā nedrīkst
kaitēt suņa veselībai un labsajūtai.

Suņa turēšana dzīvojamās telpās
Turot suni telpās, tā saimniekam jānodrošina pilnvēr-

tīga ēdināšana ne retāk kā reizi dienā. Sunim vienmēr jā-
būt brīvi pieejamam svaigam ūdenim. Suņiem, kuri ir ve-
cāki par trim mēnešiem, jānodrošina vismaz 30 minūšu ilga
pastaiga ne retāk kā divas reizes diennaktī. Intervāls starp
abām pastaigas reizēm nav mazāks par desmit stundām.

Kur likt uz brīdi četrkājaino draugu, ja nepieciešams ie-
pirkties? Normatīvie akti ļauj sabiedriskās vietās īslaicī-
gi atstāt suni vienu, ja tas ir piesiets pavadā, kas nav ga-
rāka par metru, un ja dzīvnieks netraucē gājēju un trans-
portlīdzekļu kustību, kā arī neapdraud cilvēku vai dzīvnieku
drošību.

Kad suni drīkst vest pastaigā bez
pavadas?

To, vai suni ārpus privātās teritorijas var brīvi laist bez
pavadas, nereti nosaka praktiskie apsvērumi un dzīvnie-
ka raksturs. Normatīvie akti ļauj viensētā dzīvojošu suni
vest pastaigā bez pavadas ārpus dzīvnieka īpašniekam pie-
derošās teritorijas. Tomēr sunim jābūt saimnieka uzrau-
dzībā un redzeslokā tādā attālumā, kādā tas spēj kontro-
lēt dzīvnieka rīcību.

Kaķim kontaktēšanās ar cilvēku jānodrošina vismaz rei-
zi divās dienās.

Pilsētās un ciemos ārpus norobežotas teritorijas suņus
pastaigās jāved pavadā. Ārpus norobežotās teritorijas suns
bez pavadas var atrasties zaļajā zonā un mežā pastaigas
laikā īpašnieka vai turētāja uzraudzībā un redzeslokā tādā
attālumā, kādā īpašnieks vai turētājs spēj kontrolēt dzīv-
nieka rīcību. Izņēmums ir vietējo pašvaldību noteiktās vie-
tas, kur saskaņā ar vietējo pašvaldību saistošajiem notei-
kumiem tas ir aizliegts. 

Zaļā zona ir sabiedrības ērtībām, veselības un estētis-
kuma labā ar zālienu vai stādījumiem apaudzēta un kop-
ta teritorija. Zaļās zonas izveido gan iekšpilsētā (parki, skvē-
ri), gan ārpilsētā (mežaparki), lai mazinātu vai kompen-
sētu pilsētas negatīvo ietekmi uz vidi. Vietējās pašval-
dības vietas, kurās nedrīkst uzturēties ar suni, no-
saka ar saviem saistošajiem noteikumiem. Ja šāda
aizlieguma nav, tad suns tur var uzturēties. Lai ne-
piedzīvotu nepatīkamus mirkļus un būtu drošs, ka
ar suni parkā, skvērā vai citviet var uzturēties, jā-
iepazīstas ar savas pašvaldības saistošajiem notei-
kumiem.

Uzpurnis obligāts tikai bīstamiem suņiem
Dodoties ar suni pastaigā ārpus teritorijas, kas nepie-

der dzīvnieka īpašniekam, sunim jābūt uzliktai kaklasik-
snai vai, piemēram, iemauktiņiem. Savukārt sunim, kas
par bīstamu atzīstams saskaņā ar normatīvajiem aktiem
– MK noteikumu Nr. 428 „Kārtība, kādā suni atzīst
par bīstamu, un prasības bīstama suņa turēšanai“
5. punkts – jābūt sarkanai atšķirības lentei. 

Nereti suņu īpašniekiem ir neziņa par uzpurņa nepie-
ciešamību, piemēram, dodoties pastaigā. Obligātu uzpur-
ņa lietošanu normatīvie akti paredz tikai bīstamiem su-
ņiem. MK noteikumu Nr. 428 „Kārtība, kādā suni at-
zīst par bīstamu, un prasības bīstama suņa turēša-
nai“ 34. punktā teikts, ka uzpurnim jābūt ar slēgtu pur-
na daļu, kas nepieļauj iespēju iekost cilvēkam vai dzīv-
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PREVENCIJAS UN SABIEDRĪBAS 
INFORMĒŠANAS NODAĻA

INFORMĀCIJA PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻIEM
30.05.2018.

VUGD atgādina: ar bērniem 
ir jāpārrunā drošas vasaras
pavadīšanas pamatprincipi!

Vasaras brīvlaiks, saulains laiks un atpūta svaigā gai-
sā ir tas, ko ar nepacietību gaida teju ikviens skolēns, to-
mēr, ja netiks ievērota drošība, arī šīs patīkamās lietas var
aptumšot dažādi nelaimes gadījumi. Lai izvairītos no ie-
spējamām nelaimēm un negadījumiem, Valsts ugunsdzē-
sības un glābšanas dienests (VUGD) aicina ievērot vairā-
kus drošības padomus tieši saistībā ar drošību vasarā.

Neapdomīga un pārgalvīga rīcība, kā arī nezināšana ne-
reti noved pie traģiskiem negadījumiem. Ik gadu vasara
ir tas laiks, kad notiek visvairāk traģisku nelaimes gadī-
jumu – tieši vasaras mēnešos vairāki desmiti bērnu un pie-
augušo nokļūst dažādos negadījumos, cieš un arī iet bojā.
Pagājušajā gadā ugunsgrēkos gāja bojā 79 cilvēki, no ku-

riem divi bija bērni, cieta 381 cilvēks, no kuriem 52 bija
bērni, bet izglābts tika 382 cilvēki, kuru skaitā 43 bija bēr-
ni. Savukārt atpūta pie ūdens vasaras mēnešos traģiski bei-
dzās 52 cilvēkiem, to skaitā arī diviem bērniem, kuri no-
slīka. Bet pastaiga mežā nelāgi beidzās 117 cilvēkiem, no
kuriem seši bija bērni, kuri apmaldījās un pašu spēkiem
nevarēja izkļūt ārā no meža. 

VUGD atgādina, ka vecākiem ir savlaicīgi ar bērniem
jāpārrunā tēmas, kas saistītas ar drošību vasarā un pareizu
rīcību ārkārtas situācijās, lai šovasar atpūta brīvā dabā ne-
pārvērstos traģēdijā, neciestu un neietu bojā bērni. Bērnu
vecākiem un citiem pieaugušajiem jāņem vērā, ka bērni mā-
cās no tā, kā rīkojas viņu vecāki un citi pieaugušie – ja viņi
būs neapdomīgi un pārkāps drošības noteikumus, tad tā
rīkosies arī bērni, jo domās, ka tas ir pareizi. Kā arī, bēr-
niem ir jāizskaidro, ka dažādi aizliegumi un drošības pra-
sības pastāv nevis tāpēc, ka pieaugušie tā grib, bet gan tā-
pēc, lai nenotiktu nelaimes!

Lai šo vasaru aizvadītu bez traģiskiem nelaimes
gadījumiem, VUGD aicina vecākiem ar bērniem pār-
runāt piecus ar drošību vasarā saistītus jautājumus!

Kā uzvesties, atpūšoties pie ūdens?
Aizvien pieturoties siltākam laikam, liela daļa iedzīvo-

tāju atvēsinājumu rod tieši peldoties. Peldēties ieteicams
tikai oficiālajās peldvietās (par to liecina zīme “Peldēties
atļauts”), vai, ja tuvumā nav šādu peldvietu, tad tādās pel-
dvietās, kuru krasts ir lēzens, ar cietu pamatu, bez lielas
straumes un atvariem. Ūdenī bērniem drīkst ļaut rotaļā-
ties ar piepūšamiem peldlīdzekļiem (riņķi, matracīši, bum-
bas u.c.), plunčāties un peldēties tik tālu, cik pieaugušais
var labi redzēt un nepieciešamības gadījumā var ātri pie-
steigties palīgā. Visdrošāk būs, ja pieaugušais atradīsies
ūdenī starp krastu un dziļumu. Nodarbojoties ar kādu no

niekam. Tādējādi, ja suns nav atzīts par bīstamu, uzpur-
ņa lietošana ir dzīvnieka īpašnieka brīva izvēle.

Kaķim nav liegts staigāt tur, kur tam tīk
Saimnieku izvēle savu kaķi apzīmēt ar kaklasiksnu mūs-

dienās ir kļuvusi par bieži novērotu praksi, tādējādi atšķirot
mājas kaķi no bezsaimnieka kaķa. 

Pašsaprotami, ka kaķa uzvedība un iespējamais ap-
draudējums apkārtējiem nav salīdzināms ar brīvi skrienoša
suņa neprognozējamo uzvedību. Tādēļ arī atšķirībā no su-
ņiem kaķiem tiesību akti neliedz atrasties ārpus to saim-
nieku īpašuma nepieskatītiem. MK noteikumu Nr. 266
21. punkts paredz – kaķis, kas ir vecāks par 6 mēnešiem,
var brīvi uzturēties ārpus tā īpašnieka vai turētāja valdī-
jumā vai turējumā esošās teritorijas, ja tas ir sterilizēts.
Turklāt par klaiņojošu dzīvnieku nav uzskatāms sterilizēts
kaķis, kas uzturas pilsētā vai lauku apdzīvotā vietā dzī-
vojamo māju tuvumā. 

Dzīvnieku aizsardzības likuma 8. pants paredz, ka pa-
švaldības ar saistošajiem noteikumiem var atļaut pil-
sētā vai lauku apdzīvotā vietā dzīvojamo māju tuvumā
turēt sterilizētu bezsaimnieka kaķi, ja tiek nodro-
šināta tā labturība un apzīmēšana.

Kaķu saimniekam savam mīlulim jānodrošina vien-
mēr brīvi pieejams svaigs ūdens un pilnvērtīga barība.
Ja dzīvnieks tiek turēts slēgtā telpā, kaķim jānodro-
šina kaķa tualete. Tāpat jānodrošina kontaktēšanās
ar cilvēku vismaz reizi divās dienās. Tas nozīmē, ka
nevar kaķi vienu atstāt uz nedēļu un nelikties par to
ne zinis. Turot kaķi slēgtās telpās, uzturēšanās pla-
tība nevar būt mazāka par pieciem kvadrātmetriem,
ja dzīvnieks ir vecāks par sešiem mēnešiem.

Jārūpējas, lai dzīvnieks netraucē
apkārtējos

Dzīvnieku aizsardzības likuma 5. pantā noteiktie dzīv-
nieka īpašnieka pienākumi ietver arī pienākumu nodro-
šināt, lai dzīvnieks netraucētu un neapdraudētu cilvēkus
vai citus dzīvniekus, un rūpēties par labvēlīgu sabiedrības
attieksmi pret viņa īpašumā esošo dzīvnieku.

Suņa, kaķa īpašnieka pienākums ir nepieļaut dzīv-
nieka klaiņošanu, kā arī nodrošināt dzīvnieka mek-
lēšanu un apbedīšanu. MK noteikumu Nr. 266 52. pun-
ktā uzskaitīti suņu un kaķu īpašnieku pienākumi.
Starp tiem – nodrošināt, lai dzīvnieka smaka, riešana
vai gaudošana netraucētu mājas vai apkārtnes ie-
dzīvotājus; apdzīvotu vietu teritorijā savākt sava māj-
dzīvnieka ekskrementus.

Suņa turēšanas nosacījumi pilsētās un
ciemos atšķiras no prasībām viensētās.
Suņu un kaķu īpašniekiem jārēķinās, ka par dzīv-

nieka nodarītu kaitējumu citām personām var nāk-
ties atlīdzināt. Civillikuma 2363. pantā teikts, ka par
mājas kustoņa nodarītiem zaudējumiem atbild kus-
toņa turētājs, ja viņš nepierāda, ka spēris visus pēc
apstākļiem nepieciešamos drošības soļus vai ka zau-
dējums būtu noticis, neraugoties uz visiem drošības
soļiem.

Aknīstes novada pašvaldības policijas 
inspektore I. Ašaka.
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ūdens sporta veidiem vai vizinoties ar laivu, kuteri vai kādu
citu peldlīdzekli, visiem obligāti jāvelk glābšanas vestes.

VUGD atgādina, ka pie ūdenstilpnēm uz mirkli ne-
pieskatīts bērns var pakļūt zem ūdens un noslīkt. Piemēram,
piemājas dīķi bieži kļūst par traģēdijas iemeslu, tāpēc bēr-
nu nedrīkst atstāt pagalmā bez pieskatīšanas, ja tajā ir iz-
veidots dīķis vai piepūšamais baseins. VUGD aicina vecākus
apzināties, ka atrašanās ar bērnu pie ūdens nav atpūta,
bet gan divkāršs darbs, jo bērni bez pārtraukuma ir jāuz-
mana visu laiku – pat uz minūti novēršot uzmanību no bēr-
na, var notikt liela nelaime un viņš var iekrist ūdenī.

Kā droši lietot plītis un elektroierīces, paliekot mā-
jās bez pieaugušo klātbūtnes?

Vasaras laikā noteikti gadīsies arī kāda lietaina diena
vai diena, kad bērnam laiks jāpavada iekštelpās bez pie-
augušo klātbūtnes. Atstājot bērnus vienatnē iekštelpās, ai-
cinām vecākus parūpēties, lai bērniem pašiem nav jāga-
tavo vai jāsilda ēdiens uz plīts, jo, nepareizi darbojoties ar
plīti vai aizmirstot ēdienu uz tās un aizskrienot ar drau-
giem spēlēties, var izcelties ugunsgrēks. 

Ne vienmēr bērnu izraisīto ugunsgrēku iemesls ir pār-
galvība vai palaidnība, jo ugunsgrēki nereti izceļas tieši no
bērnu nezināšanas vai neprasmes veikt saimnieciskos dar-
bus. Pirms uzticēt bērniem patstāvīgi darboties ap plīti vai
kādu citu sadzīves tehniku, VUGD ierosina vecākiem kopā
ar bērniem to izmēģināt, piemēram, gatavot ēdienu un ti-
kai pēc tam ļaut bērnam rīkoties patstāvīgi virtuvē.

Kāpēc nedrīkst atrasties un staigāt pa pamestām
ēkām un būvlaukumiem?

Ja bērni vasaras brīvlaiku pavada pilsētā, aiciniet viņus
neizvēlēties par pastaigu un rotaļu vietu pamestas jaun-
celtnes un ēkas. Tas ir aizliegts un var būt ļoti bīstami, jo
ir iespējams nokrist no liela augstuma, iekrist bedrē ar būv-
gružiem, tādējādi gūstot nopietnas veselības problēmas un
pat apdraudot savu dzīvību.

VUGD aicina vecākus pārrunāt ar bērniem viņu drošī-
bas jautājumus, lai bērni nekāptu uz ēku jumtiem un ne-
staigātu pa pamestām ēkām.

Kāpēc jāinformē pieaugušais par to, kur plāno do-
ties un cik ilgi būt prom?

Sākoties vasaras brīvlaikam, daudzi bērni mājās paliks
vieni, taču vecākiem būtu jāpieradina bērnus regulāri in-
formēt vecākus, kurp viņi nolēmuši doties un ar ko kopā
un cik ilgu laiku būs prom. 

Ikvienam vecākam jebkurā laikā būtu jābūt spējīgam at-
bildēt uz jautājumu, kur pašlaik atrodas un, ar ko nodar-
bojas viņa nepilngadīgais bērns. Tas ir nepieciešams tādēļ,
lai gadījumos, ja ar bērnu ir noticis kāds nelaimes gadījums
vai nepieciešama vecāku palīdzība, bet bērns satraukumā
var nespēt uzreiz nosaukt precīzu savu atrašanās vietu. 

Kā rīkoties, ja notikusi nelaime un, kādos gadījumos
jāzvana uz tālruni 112!

Nereti brīžos, kad notikusi kāda nelaime, ne tikai bēr-
ni, bet arī pieaugušie apjūk un nezina, kā pareizi jārīko-
jas un kur ir jāzvana, lai saņemtu palīdzību. Pieaugušajiem
ir jāpārrunā ar bērniem rīcība situācijās, kad ir notikusi
nelaime – jāpārrunā tas, kuros gadījumos ir jāzvana uguns-
dzēsējiem glābējiem uz tālruni 112 un kāda informācija jās-
niedz piezvanot, kā arī jāpārrunā iespējamā rīcība situā-
cijās, kad ir notikusi nelaime, bet nav pieejams telefons,
ka, tad ir jāmeklē tuvākais pieaugušais un jāizstāsta par
notikušo. 

Ir svarīgi, lai bērniem tiktu izstāstīts un viņi apzinātos,
ka par katru nelaimi ir nekavējoties jāziņo, jo tad vēl ir ie-
spējams glābt gan cilvēkus, gan īpašumus. Bērnam ir jā-
izskaidro, ka viņam par nelaimes izraisīšanu nedraudēs
sods, citādāk kritiskā brīdī bērns domās nevis par to, kā
izglābties pašam, bet gan par to, kā izvairīties no gaidā-
mā soda par nelaimes izraisīšanu.

VUGD visiem novēl saulainu un drošu vasaru!

Plašākai informācijai:
Inta Palkavniece
VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa
Tel. 67075871, 27098250 
inta.palkavniece@vugd.gov.lv

Informācija medijiem
2018. gada 24. maijā

No 24. maija ir spēkā būtiskas iz-
maiņas lauksaimniecības zemes iegā-
des atbalsta programmā, kuru īsteno
Attīstības finanšu institūcija AL-
TUM. Pateicoties izmaiņām, saim-
niecības lauksaimniecības zemi ar at-
vieglotiem nosacījumiem varēs iegā-
dāties arī situācijās, kuras iepriekš ne-
ļāva pretendēt uz šīs programmas at-
balstu.  

Pirmkārt, lai saņemtu finansējumu
zemes iegādei, turpmāk tiks vērtēti sa-
imniecības ienākumi no hektāra (mi-
nimums – 285 eiro) par vienu no pē-

dējiem diviem gadiem, nevis tikai pē-
dējo gadu. Iepriekš plūdu, sausuma un
citu neizbēgamu dabas apstākļu ie-
tekmē daudzas saimniecības nevarē-
ja izpildīt prasības un izmantot zemes
iegādes programmu. Tagad viena ne-
veiksmīga sezona neizslēgs lauk-
saimnieku no zemes iegādes pro-
grammas.

Otrkārt, būtisks uzlabojums ir ie-
nākumu uz hektāru sliekšņa samazi-
nāšana bioloģiskajiem lauksaimnie-
kiem, kuriem ražošanas specifikas dēļ
šobrīd bija mazas iespējas izmantot pro-
grammas atbalstu. Bioloģiskajiem
lauksaimniekiem kā minimālais ie-
nākumu slieksnis noteikts 200 eiro no
hektāra līdzšinējo 284 eiro vietā.

Treškārt, jaunums ir arī ienākumu
nevērtēšana pirmos trīs gadus par zā-

lāju platībām, uzsākot gaļas šķirnes
liellopu audzēšanu, un par jauniem il-
ggadīgajiem stādījumiem, piemēram,
ogulāju audzētājiem, kuriem objektī-
vu iemeslu dēļ sākotnēji nav ienāku-
mu, un attiecīgi nebija iespējams iz-
mantot atbalstu zemes iegādei. 

Bez tam - tiek ieviesta jauna atbal-
sta saņēmēju grupa – jaunie lauk-
saimnieki vecumā virs 40 gadiem, kas
arī varēs izmantot jaunajiem lauk-
saimniekiem zemes iegādei paredzētos
atvieglojumus. Personai jābūt uzsā-
kušai darbību pēdējo 18 mēnešu pe-
riodā vai jābūt atbilstošiem plāniem,
kā arī jābūt atbilstošai izglītībai. Līdz
šim uz personām virs 40 gadiem, pat
ja lauksaimnieciskā darbība uzsākta
pavisam nesen, tika attiecināta mini-
mālo ienākumu no hektāra prasība, un

Stājas spēkā būtiskas izmaiņas
lauksaimniecības zemes iegādes

atbalsta programmā
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tas apgrūtināja finansējuma saņem-
šanu.  

Tāpat turpmāk ar programmas at-
balstu iegādāto zemi varēs pārdot, pie-
mēram, lai iegādātos līdzvērtīgu vai ra-
žošanai izdevīgākā vietā esošu lauk-
saimniecības zemes īpašumu. 

22. maijā valdība arī piešķīra pro-
grammas finansēšanai papildu 10 mil-
jonus eiro.  

Nepilnu sešu gadu laikā lauksaim-
nieki ar programmas atbalstu lauk-
saimnieciskajai ražošanai ir iegādā-
jušies jau aptuveni 33 tūkstošus hek-
tārus lauksaimniecībā izmantojamās
zemes kopumā par 68 miljoniem eiro.
No kopējā ar programmas finansēju-
mu iegādātā zemes apjoma 12% ir ie-
gādāti Rīgas reģionā, Vidzemē – 15%,
Latgalē – 21%, Kurzemē – 24%,
Zemgalē 28%. Populārākais zemes ie-
gādes mērķis ir graudkopība, augko-
pība – 58%, kam seko lopkopība (28%)
un jauktā lauksaimniecība (14%).
Jaunie lauksaimnieki iegādājušies 8%
no kopējā ar programmas finansējumu

iegādātā zemes apjoma jeb aptuveni
2700 hektārus zemes. ALTUM īsteno
lauksaimniecības zemes iegādes at-
balsta programmu kopš 2012. gada.

Vienlaikus, pamata nosacījumi
lauksaimniecības zemes iegādei ar mēr-
ķi ražot lauksaimniecības produkciju
paliek nemainīgi:  aizdevuma līdz 430
tūkstošiem eiro atmaksas termiņš līdz
30 gadiem; procentu likmi veido fiksētā
daļa 2,2% gadā un mainīgā daļa; aiz-
devuma summa nevar pārsniegt 300%
no iegādājamās zemes platības tirgus
vērtības.

Papildu informācija par zemes ie-
gādes programmu: https://www.al-
tum.lv/lv/pakalpojumi/lauksaimnie-
kiem/zemes-iegades-aizdevumi/par-
programmu/

Par ALTUM
Attīstības finanšu institūcija

ALTUM ir Latvijas valstij piederoša
kapitālsabiedrība, kas ar valsts
atbalsta finanšu instrumentu
palīdzību sniedz atbalstu noteiktām

mērķa grupām finanšu instrumentu
veidā (aizdevumi, garantijas,
ieguldījumi riska kapitāla fondos
u.c.), konkrētu programmu ietvaros
papildinot to arī ar nefinanšu
atbalstu (konsultācijas, mentorings),
kā arī realizējot citas valsts deleģētas
funkcijas. 2017. gada jūnijā ALTUM
saņēma starptautiskās kredītreitingu
kompānijas Moody’s ilgtermiņa
kredītreitingu Baa1 valsts
kapitālsabiedrībai, kas apliecina
ALTUM stabilo finanšu situāciju.
Savukārt 2017. gada 24. oktobrī
ALTUM obliga ̄cijas tika iekļautas
regulētaja ̄ tirgū - biržas Nasdaq Riga
Baltijas Parad̄a ver̄tspapir̄u sarakstā. 

Papildu informācija:
Sandra Eglīte, ALTUM

sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 67774244, 26577810 I E-pasts:
sandra.eglite@altum.lv 

www.altum.lv I
www.facebook.com/altumLV I
Twitter: @AltumLV

Aknīstes vidusskolas
skolotājas apmeklē 
projekta skola2030 

ieviešanas semināru
Rēzeknē

2018.gada 24.aprīlī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā noti-
ka VISC projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” mā-
cību satura apspriešanas reģionālais ieviešanas seminārs.
Tajā piedalījās mācību satura ieviešanas vadītāja Zane
Oliņa, Latgales plānošanas reģiona pirmsskolas, sā-
kumskolas, pamatskolas un vidusskolas un Rēzeknes
Valsts 1.ģimnāzijas projektā pārstāvētās pilotskolas,
Latgales reģiona Valsts ģimnāzijas, pilotskolu kuratori,
mācību jomu konsultanti.

Semināra darba kārtībā tika rādīti projekta izstrādes ma-
teriāli un labās prakses piemēri izstādē – stendos, notika
meistarklases, notika sarunas pilotskolu pārstāvjiem ar pro-
jekta ekspertiem.

Aknīstes vidusskolas skolotājas Līga Mažeika un Sarmīte
Buholce tika uzaicinātas kā Jēkabpils, Aknīstes, Viesītes,
Salas un Krustpils starpnovadu Izglītības un kultūras pār-

valdes deleģētas mācību jomu koordinatores valodu un teh-
noloģiju jomās.

Reģionālais ieviešanas seminārs Rēzeknē iesākās ar Zanes
Oliņas izklāstu par projekta skola2030 ideju, izstrādāta-
jiem materiāliem, paveikto 2017./2018.m.g., tuvākās nā-
kotnes iecerēm- jaunā mācību satura vadlīniju un standartu
dokumentālo apstiprinājumu Ministru kabinetā.

Otrā daļa – pilotskolu labās prakses un pieredzes stās-
tu “stendu izstāde”. Vairāk nekā 30 izglītības iestādes bija
parūpējušās, lai klātesošie varētu gūt priekšstatu par kom-
petenču pieejas īstenošanu mācību procesā.

Dienas turpinājumā konferences dalībniekiem bija ie-
spēja apmeklēt 2 meistarklases no 7 piedāvātajām, kuras
pārī vadīja pilotskolu skolotāji un projekta skola2030 ek-
sperti- skolu mentori.

1.  Mācību stundas jaunajās pamatnostādnes, iekļaujot:
mācīšanos iedziļinoties, jēgpilnus uzdevumus, sadarbību
un atgriezenisko saite. Vadītāji: Galēnu pamatskolas pe-
dagogi un projekta “Skola2030” eksperte Jolanta Klišāne.

2. Meistarklase- radošajā darbnīca „Lietus mūzika“  par
„Sadarbība un līdzdalība” caurviju. Vadītāji: Rēzeknes Valsts
1. ģimnāzijas pedagoģe Janīna Miņina un projekta
“Skola2030” eksperts Raivis Pauls.

3. Pieredze par stundas kvalitātes uzlabošanu, īpašu uz-
manību pievēršot sasniedzamajam rezultātam. Vadītāji:
Rugāju vidusskolas pedagogs Jānis Ikstens un projekta
“Skola2030” eksperte Valentīna Voiciša.

4. Pieredze par „Pašvadība” caurvijas ieviešanu - tēmu
„Praktiskā lasīšana”, izmantojot caurskata stratēģiju.
Darbība pāros vai grupās – jāizvēlas, jāsadala, jāsaplāno
laiks, jāizvērtē. Vadītāji: Rēzeknes internātpamatskola -
attīstības centrs pedagoģe Aiva Litavniece un projekta
“Skola2030” eksperte Rasa Dirvēna.

5. Pieredze par „Domāšana un radošums” caurvijas ie-
viešanu. Vadītāja: “Skola2030” eksperte Madara Muižniece.

6. Pirmsskolas izglītības iestādes pieredze „Sadarbība
un līdzdalība“ caurvijas ieviešanas gaita, izaicinājumi un
rezultāti. Uzdevumu saturs dažādu vecumu grupās. Vadītāji:
Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis“ vadītā-
ja Anna Vaidere un projekta “Skola2030” eksperte Liene
Rolande.
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7. Pieredze par stundas kvalitātes uzlabošanu, īpašu
uzmanību pievēršot sasniedzamajam rezultātam.
Nodarbība veidota, izmantojot bioloģijas stundu 7.kla-
sei. Vadītāji: Līvānu 1.vidusskolas pedagoģe Sandra
Ziemele un projekta “Skola2030” eksperte Agita Zariņa.

Meistarklašu piedāvājums bija gana dažāds un aptvēra
visas 4 caurviju prasmes- pašizziņa un pašvadība, do-
māšana un radošums, sadarbība un līdzdalība, digitālās
prasmes.

Sarmīte Buholce: “Pilotskolas piedāvāja labās prak-
ses piemērus, bija iespējams aplūkot šo informāciju sten-
dos,  katrs dalībnieks varēja piedalīties 2 meistarklasēs.
Šī semināra mērķis, tāpat kā 4 nākošajos semināros da-
žādos Latvijas reģionos, uzsvērta mācību pieeja, atsevišķi
neizdalot ar mācību priekšmetu saturu saistītos jautā-
jumus un aktualitātes.

Es izvēlējos nodarbību „Lietus mūzika”. Pēc nosaukuma
un pēc meistardarbnīcas vadītājas (vidusskolas skolotāja).
Mums piedāvāja krievu valodas un fizikas sasaisti. 12.kla-
ses temats krievu valodā „Dārzs” – līdz bībeliskajam
Ģetzemenes dārzam. Nodarbība sagatavo jauniešus ese-
jas rakstīšanai. Radošais produkts: skolēnu sagatavošana
esejas rakstīšanai 12.klasē krievu valodas mācību priekš-
metā. Tika paskaidrota radošo darbnīcu tehnoloģija: tā
ir katra dalībnieka nonākšana līdz kādam rezultā-
tam(process -  ilgs) dekonstrukcijas un rekonstrukcijas
ceļā. Ir jāizveido kaut kas jauns sevī, pasaulē. Jānonāk
pie atklāsmēm. Nesteidzoties! Var gadīties, ka personī-
gie priekšstati par kaut ko sabrūk, ir jāveido kaut kas
jauns. Jātiek galā ar apziņu, ka iepriekšējās zināšanas
ir nepilnīgas, jāpārvar iekšējais emocionālais konflikts,
kas mudina iedziļināties problēmā. Refleksijā svarīgā-
kais: sevis apzināšanās, savu izjūtu analīze. Šīs pilotskolas
caurvijas : emocionālā un radošā līdzdalība.

Fizika: fizikas skolotājs piedāvā, kā bībeles tekstus var
izmantot jebkurā priekšmetā, arī fizikā:

1.Mācīt skolēniem formulēt savu viedokli, izmantojot
plašus informācijas avotus

2. Izmantot daudzus dažādos mācību priekšmetos lī-
dzīgos jēdzienus, spēt iedziļināties lietas būtībā

3. Dziesmu, filmu tekstos sastopamās fizikas lietas
4. Uzdot jautājumus, lai skolēni var paši atbildēt uz

jebkuriem jautājumiem
5. Likt domāt par mācīšanos (kā tu nonāci pie rezul-

tāta?- refleksija obligāta)
6. Pašiem nonākt pie rezultāta
Otrā nodarbība – dažādu mācību priekšmetu skolotāju

sadarbība(apvienošanās pēc personīgām interesēm), va-
dot integrētās stundas: angļu valoda, vizuālā māksla, lat-
viešu valoda. Skolēni ar lielu interesi piedalās šādās stun-
dās. Mēs, Aknīstes vidusskolas skolotāji, esam paši or-
ganizējuši šādas stundas, un mūsu atziņas ir līdzīgas dzir-
dēto pilotskolu labajām praksēm! Lielas bažas rada tas,
ka gatavošanās process šādām stundām aizņem neie-
domājami daudz laika.”

Līga Mažeika: “ Mana izvēle bija meistarklasēm, ku-
rās tika īpaši akcentēts sasniedzamais rezultāts. Viena
no tām bija fizikas skolotāja Jāņa Ikstena ( Rugāju vi-
dusskola) , bet otra- bioloģijas skolotājas Sandras Ziemeles
( Līvānu 1.vidusskola) pieredze, kurus nodarbības gai-
tā atbalstīja un teorētisko pamatojumu sniedza skola2030
eksperti – Valentīna Voiciša un Agita Zariņa.

Sasniedzamais rezultāts 1.meistarklasē tika aplūkots
kā zilonis, kuru no dažādām pusēm pēta vairāki intere-
senti – vienam tas atgādina raupju materiālu, otram garu
snuķi, citam lielas un plandošas ausis. Mums, pedago-

giem, šī līdzība liek uzdot sev jautājumus: Kā skolēni uz-
zina, ko plānots paveikt stundā? Kāpēc svarīgi abām ie-
saistītajām pusēm zināt Sasniedzamo rezultātu (SR)? Kur
atrast SR? Kā formulēt SR? Kā uzzināt, ka SR ir sasniegts?
Laba sasniedzamā rezultāta kritēriji: ticams, būtisks, jēg-
pilns, izmērām, saprotams skolēniem.

V.Voiciša izteica savu redzējumu, ka sasniedzamais re-
zultāts (SR) ir kā kleita- viena veida SR ir domāti dar-
bam (pamatlīmenis), citi savukārt ir “izejamie”( augstākais
līmenis). Pamatlīmeņa atslēgas vārdi “protu, zinu, atceros,
nosaku, u.c.….”, augstākā līmeņa atslēgas vārdi “anali-
zēju, radu, veidoju, u.c.….”.

Rugāju vidusskolas fizikas skolotājs J.Ikstens savā dar-
bā izmanto dažāda interesantas metodes, lai skolēni sa-
sniegtu rezultātus : veic savstarpējo tēmas un jēdzienu
skaidrošanu; skolēni, kuri ātrāk paveic klases uzdevu-
mus kļūst par “ekspertiem” un palīdz klasesbiedriem; sko-
lēni pirms stundas izvirza savus personīgos stundas mēr-
ķus, jeb SR un noslēgumā procentuāli novērtē -cik daudz
ieguldījuši stundas gaitā, lai to sasniegtu.

2.meistarklasē par pamatu bija ņemta bioloģijas stun-
da, kurā skolotāja piedāvāja savu redzējumu skolēnu sa-
sniedzamo rezultātu izvirzīšanā un sasniegšanā.
Stundas sākumā skolotāja nosauca tikai tēmu
“Fotosintēze”, bet pārējo- stundas mērķi un SR nosauca
skolēni, kurus skolotāja prasmīgi  “izvilināja”  ar saviem
jautājumiem. Skolēni pāros tēmu apguva pašvadīti, jo sko-
lotāja katram pārim uzdeva jautājumu, uz kuru atbildi
bija jāiegūst sadarbojoties un izmantojot modernās teh-
noloģijas. 

Eksperte A.Zariņa īsumā iepazīstināja ar pašvadības
un pašizpausmes teorijas jautājumiem. Jaunāka vecu-
ma bērniem un sākumskolā ir nepieciešams  praktizēt
sociāli emocionālo mācīšanu ( SEM) : saprast savas emo-
cijas, empātija, pozitīvie mērķi, prasme  izvirzīt, sasniegt
un uzturēt mērķus, risināt problēmas, pieņemt atbildī-
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Aizvadīta ekspedīcija „Dzirnavas“Aizvadīta ekspedīcija „Dzirnavas“

gus lēmumus. Savukārt vidējā vecuma skolas bērniem
ir jābūt spējīgiem praktizēt Mācīšanos Mācīties (MM),
kad skolēns pats plāno, uzrauga un prot novērtēt savu
mācīšanās procesu.  Ja šie pašvadības principi nav lai-
kus apgūti , ir ļoti liela varbūtība, ka pusaudžiem sāk
zust motivācija un interese par mācīšanos, rodas uzma-
nības traucējumi, disciplīnas problēmas u.c. Savukārt sko-
lotāji- izmisuši cīnās, lai rastu labākos risinājumus un
stratēģijas skolēnu ieinteresēšana mācību procesā.

Projekts skola2030  liek mums, katram iesaistītajam,
pārvērtēt savu attieksmi   par izglītošanas un izglītoša-

nās procesu, virza attīstīties; nosauc to, ko iepriekš sko-
lās jau darījām, tikai saliek spilgtākus akcentus.”

Krievu valodas skolotāja S.Buholce, 
Informātikas un datorikas skolotāja L.Mažeika

Informācijas avoti:
http://www.rv1g.lv/index.php/macibu-satura-apsprie-

sanas-regionalais-ieviesanas-seminars/
https://domaundari.lv/cepure/Macibu%20satu-

ra%20un%20pieejas%20apraksts.pdf

Foto no A. Gasparovičas privātajiem resursiem.

28.05.2018. Aknīstes vidusskolas 11. klases skolēni de-
vās Aknīstes Novadpētniecības muzeja vadītājas L.
Jaujenieces organizētajā ekspedīcijā „Dzirnavas", kas tika
organizēta par godu Aknīstes Novadpētniecības muzeja 20.
gadadienai.

Pārgājiena garums bija aptuveni 16 km, un tā 3 galvenie
apskates objekti bija Dingas dzirnavas, Straumes dzirna-

vas un Vecmelderu dzirnavas, pa ceļam uz tiem apstājo-
ties pie dažādām ēkām un vietām ar senu vēsturi.

Pārgājiena laikā skolēni ne tikai guva zināšanas par
Aknīstes novadā atrodamajām vēsturiskajām dzirnavām,
bet arī uzzināja daudzus interesantus faktus par Aknīstē
esošo ēku un vietu vēsturi, uzdeva jautājumus un klausī-
jās gides stāstītajā.

Paldies Aknīstes Novadpētniecības muzeja vadītājai L.
Jaujeniecei par iespēju izzināt mūsu novada vēsturi!

Turpinājums no 1.lpp.

Šogad, 26.maijā, tika organizēti gad-
skārtējie Aknīstes novada bērnu svētki. 

Dienas garumā tika svinēti svētki
bērniem ar dažādām aktivitātēm.
Svētki tika atklāti ar Aknīstes Bērnu
nu jauniešu centra audzēkņu koncer-
tu, kurā piedalījās drāmas draugi, pop-
grupas dalībnieki un deju grupu au-
dzēkņi. Priekšnesumus sagatavoja sko-
lotājas: Guna Dzene, Madara Ozoliņa,
Inta Mežaraupe. Pasākumu filmēja
skolotājs Valērijs Venediktovs.
Kompozīcijas veidoja skolotāja Elza
Poriete.

Pēc koncerta notika Sintijas
Zaičenkovas fotogrāfiju izstāde “Ar ma-
nām acīm”. Jauniete darbojās
Eidinburgas hercoga starptautiskajā

BĒRNU SVĒTKI NOVADĀ 
“NĀC KOPĀ AR MUMS!”
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jauniešu pašizaugsmes programmā
AWARD. Šīs programmas ietvaros,
Sintija apguva jauno prasmi – fotog-
rafēšanu. Pusgada garumā tika fo-
tografēti dažādi notikumi un dabas ska-
ti. Izstādē bija apskatāmas neliela daļa
no Sintijas fotogrāfijām. 

Svētku turpinājumā bija nodroši-
nātas dažādas aktivitātes. Estrādes lau-

kumā bija iespēja iesaistīties velo un
līdzsvara atrakcijās. Piepūšamās at-
rakcijas pulcēja mazākos dalībniekus
uz “Rotaļu laukuma”, lielākos – uz
“Makvīna”. Bērnu un jauniešu centra
zālē ģimenes ar bērniem vēroja
Bārmeņu skoliņas šovu, sajūsminājās
par Burbuļu ballīti un izklaidējās
Neona ballītē kopā ar dīdžeju un diviem

animatoriem. SIA “Big Party” vadītā-
ji nodrošināja kokteiļu gatavošanu, at-
raktīvu vadīšanu, meistarīgu dažādu
burbuļu veidošanu, visas publikas ie-
saistīšanu.  

Pateicos saviem skolotājiem Gunai
Dzenei, Madarai Ozoliņai, Intai
Mežaraupei, Valērijam Venediktovam,
Elzai Porietei un savai darbiniecei
Smaidai Zaičenkovai par ieguldīto dar-
bu pasākuma tapšanā! Paldies par foto
izstādi Sintijai Zaičenkovai!

Lai svētki būtu izdevušies, lielu pa-
teicību parādā kafejnīcas “Kalniņā”
īpašniecei Inesei Sorokinai par sarū-
pēto cienastu! Alitai Kuzņecovai par hē-
lija gāzes nodrošināšanu!

Lai izklaides bērnu svētkos būtu in-
teresantas, milzīgu pateicību par at-
balstu izsaku novada uzņēmējiem -
SIA “Indāres”, SIA “Agro Ance”,
Albertam un Aijai Kurkliešiem,
Jurim Zlobinam, Viktoram Žukovskim
un Jānim Vanagam! Par izdošanos lie-
cināja vecāku teiktie pateicības vār-
di, ka pirmo reizi mūsu novadā bēr-
niem ir sarūpētas tik interesantas iz-
klaides! Dalībnieki izteica vēlmi visu
atkārtot! 

Sagatavoja Evija Ķiķēna.

13.-14. jūlijs 
Aknīstes novada svētki „Uz sliekšņa“
13. jūlijs Gārsenē pie pils:
Plkst.19.00  dziedošās Manguļu ģimenes koncerts
14. jūlijs Aknīstē:
Plkst.10.00 Velosacensības bērniem ( parkā pie pasta)
Plkst. 12.00 Koncertšovs bērniem “Izklausies redzēts mežā!” ( estrādē)
Plkst. 13.30 – 16.30 REDRIFT   (radiovadāmās  mašīnas un trase) ( pie estrādes)
Plkst. 14.30 – 15.00 Zumba ( estrādē)
Plkst. 16.45 Svētku gājiens no Aknīstes domes uz estrādi
Plkst. 17.00 Aknīstes novada pašdarbības kolektīvu un bijušo aknīstiešu kopkoncerts 
estrādē
Plkst. 20.00 Viesmākslinieku koncerts .Piedalās: Ieva Kerēvica, Marija Bērziņa, 
Ainārs Ančevskis, Jānis Aišpurs
Plkst.22.00 Zaļumballe kopā ar grupu “Zvaigžņu lietus” 

Visi pasākumi bezmaksas!
Pa novadu kursēs transports. Sīkāka informācija sekos ….

Aicinām Aknīstes novada iestādes, uzņēmumus, zemnieku saimniecības un ikvienu novada
iedzīvotāju piedalīties kopīgā svētku gājienā . Lūgums padomāt par svētku noformējumu gā-
jiena laikā. Ceram uz Jūsu atsaucību un atbalstu. Sagaidot Latvijas simtgadi būsim vienoti un
svinēsim svētkus kopā!
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Es nekā vairāk nesacīšu
Kā tikai vienu, proti –
Man tur debesīs ir viena kaija.
Kaijiņa. Balta ļoti.
/I. Ziedonis/

Pieminēsim Aknīstes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
Mūžībā aizgājušos:

Balode Laura      23.09.1952     24.04.2018
Buraks Jurijs      13.01.1946     13.05.2018
Gehts Igors      08.04.1950     23.05.2018
Ivčenko Jurijs      30.07.1956     12.05.2018
Namiņš Voldemārs     03.11.1931     28.05.2018
Oše Jānis     06.04.1938    29.03.2018
Stankevičs Ivans      01.11.1935    03.04.2018

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!            

Izmaiņas 
Aknīstes pasta
nodaļas darba

laikā jūlijā
Aknīstes pasta nodaļas

darba laiks
no 2-6. jūlijam 
no 9.00- 15.00

11.augustā 

Asares 

parkā

(lietus gadījumā

kultūras namā)

asariešu

salidoju
ms

Sīkāka 
informācija 
nākošajā 
numurā 

un novada 
mājaslapā vai pa tālruni 28657492
(Madara)

Pateicība 
Natai un māsiņai Oksanai.

Izsaku lielu pateicību 
par palīdzības 

sniegšanu
vājuma brīdī. 

Ar cieņu 
L. Drozdovska 

“Kraujās”.

Lieliskus sasniegumus 5. maijā Daugavpilī amatieru au-
tokrosa ”Aukštaitija- Zemgale” 1. posmā uzrādīja aknīstietis
Māris Ozoliņš ar WV Golf 2000 Superklasē iegūstot god-
pilno 2. vietu. Šajās sacensībās piedalījās 46 dalībnieki no

Latvijas un
Lietuvas. 

Amatieru au-
tokrosa sacen-
sību seriāls šo-
gad notiks seš-
padsmito sezo-
nu. Tas sastāv
no sešiem pos-
miem, kur divi
notiek Latvijā,
bet četri Lie -
tuvā. 

Svētdien, 13. maijā Roķišku rajona Bajāru autotrasē
(Lietuva) norisinājās Roķišķu ekstremālo sporta veidu ama-
tieru kluba sacensības, kur D-1600 klasē, braucot ar
Mitsubishi Colt, sīvā cīņā pirmo vietu ieguva aknīstietis
Elvis Plikšs.

Nākošais amatieru autokrosa sacensību ”Aukštaitija-
Zemgale” posms notiks Aknīstes trasē šī gada 17. jūnijā. 

Līdz jūnija sākumam notiks trases sagatavošanas dar-
bi. Sarunā ar sacensību organizētāju Aknīstē un Amatieru
krosa apvienības (AKA) vadītāju Māri Ozoliņu, viņš atzīst,
ka darāmā vel ir ļoti daudz. Laiku atpakaļ Aknīstes trasi
apmeklēja Latvijas Autokrosa Federācijas pārstāvji un no-
rādīja, kas veicams drošības pasākumu uzlabošanai. Darbi
iesākās jau Lielajā talkā, kurā piedalījās daudz autosporta
entuziastu. Tika
cirsti krūmi, rakti
vaļņi un gatavota
trase. Darbi turpi-
nās brīvajās dienās
un vakaros.
17. jūnijā turēsim
īkšķus par savējiem
- Māri Ozoliņu, Elvi
Plikšu un Dāvi
Plikšu, kurš sacen-
sībās debitēs 1600
klasē ar automašī-
nu VAZ.

Aknīstes novada sabiedrisko attiecību speciāliste 
L. Prande

Foto B. Jevgenevičs, T Markelevičiaus, L. Prande

Aknīstieši gūst panākumus autosportā 
un gatavojas jaunām sacensībām 
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Aknîstes novada domes iz de vums
Re dak ci ja: Lâsma Pran de telef. 65237762, mob. 26386407, e-pasts las ma. pran de@akniste.lv, mâjas la pas ad re se www.akniste.lv. 

Par skaitïu un fak tu pa reizîbu, kâ arî par slu dinâju mu tek stu at bild au tors. Pub licçtie ma te riâli ne vienmçr at spo guïo re dak ci jas vie dok li.
Pârpub licçðanas vai citçðanas gadîjumâ at sau ce ob ligâta. Ie spiests SI A „Lat ga les dru ka”. 


