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novada vestis
Aknīstes 2010. gada jūnijs

Nr. 11

2. lpp.

2010. gada 19. maijā Aknīstes
novada domes sēdē pieņemtie lēmumi

Pār kalniņu Jānīts brauca
Ar to ziedu vezumiņu,
Še puķīte, te puķīte,
Lai zied visa pasaulīte

Aknīstes  novada dome novēl visiem 
iedzīvotājiem priecīgus Līgo svētkus un 
skaistu Jāņu dienu!

1. Apstiprināt saistošos noteikumus:
• Nr. 9 „Par grozījumiem Aknīstes novada domes 2010. gada 27. 

janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Aknīstes novada pašvaldī-
bas budžeta plānu 2010. gadam””;

• Nr.10 „Par grozījumiem Aknīstes novada domes 2010. gada 17. 
februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par Aknīstes novada pašvaldī-
bas speciālā budžeta plānu 2010. gadam””;

• Nr. 11 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 1 „Aknīstes 
novada pašvaldības nolikums”;

• Nr. 12 „Par sabiedrisko kārtību Aknīstes novadā”.
2. Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības 2009. gada finanšu 

pārskatu.

3. Apstiprināt grozījumus nolikumā „Par pašvaldības sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem”.

4. Apstiprināt grozījumus nolikumā „Par Aknīstes novada pašvaldī-
bas piedāvātajiem tūrisma maksas pakalpojumiem”.

5. Apstiprināt nolikumu „Par projektu pieteikumu sagatavošanas un 
darba samaksas kārtību”.

6. Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības ētikas kodeksu.
7. Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības Nolikumu „Par brīvpus-

dienu piešķiršanu pašvaldības izglītības iestādēs un brīvu PII „Bitīte” 
apmeklēšanu bez maksas 2010./2011. mācību gadā”.

8. Pārtraukt darbību Aknīstes pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte” 
uz darbinieku atvaļinājuma un telpu remonta laiku ar 2010. gada 5. jūli-
ju līdz 13. augustam. Atsākt audzēkņu uzņemšanu PII „Bitīte” ar 2010.
gada 23. augustu.

9. Piešķirt pašvaldības budžeta līdzekļus:
- 80 Ls Gārsenes interešu kopas „Gārsenieši” un sieviešu vokālā 

ansambļa 5 gadu jubilejas pasākuma organizēšanai no iepriekš ne-
klasificētiem izdevumiem;

- līdz 300 Ls Aknīstes novada pašdarbības kolektīvu vienas die-
nas ekskursijai pa Latviju no iepriekš neklasificētiem izdevumiem;

- 528 Ls Aknīstes novada skolu mācību priekšmetu olimpiāžu uz-
varētāju ekskursijai uz Līgatni no Aknīstes vidusskolas budžeta;

- līdz 200 Ls Aknīstes novada izglītības iestāžu pulciņu un deju ko-
lektīvu dalībniekiem ceļa izdevumu segšanai vienas dienas ekskursijai 
no Aknīstes vidusskolas budžeta;

- 1830,18 Ls transporta izdevumiem no projekta Comenius noslē-
guma mobilitātes Itālijā no iepriekš neklasificētiem izdevumiem;

- līdz 2000 Ls Asares pagasta pārvaldei kultūras nama iekārtoša-
nai un noformēšanai: 1000 Ls no Asares pagasta pārvaldes līdzek-
ļiem, 1000 Ls no iepriekš neklasificētiem izdevumiem;

- līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējām izmaksām, 
bet ne vairāk kā 500 Ls, biedrības „Betānija”, reģ. Nr. 40008157278, 
izstrādātajam projektam „Dievnama acis” projekta atbalstīšanas ga-
dījumā.

10. Noraidīt līdzfinansējuma piešķiršanu 500 Ls apmērā biedrībai 
„Betānija” projektam „Zaļais dārzs”. 

11. Apstiprināt Jēkabpils novada izglītības un kultūras pārvaldes 
uzraudzības padomes nolikumu.

12. Veikt zemes uzmērīšanu un īpašuma tiesību nostiprināšanu uz 
pašvaldības vārda nekustamajam īpašumam Kalna ielā 2B, Aknīstē, 
kadastra Nr. 5605 001 0905, kad. Nr. 5605 001 0362. Uzdot nekusta-
mo īpašumu speciālistei I.Ielejai organizēt zemes uzmērīšanu un sa-
gatavot nepieciešamos dokumentus īpašuma tiesību nostiprināšanai 
zemesgrāmatā.

13. Sagatavot projekta iesniegumu „Ūdenssaimniecības attīstī-
ba Aknīstes novada Ancenes ciemā” iesniegšanai ERAF aktivitātes 
3.4.1.1. „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās 
ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”. Slēgt līgumu par projekta pieteikuma 
sagatavošanu par summu līdz 1000 Ls. Atbildīgā par projekta pieteiku-
ma sagatavošanu plānošanas speciāliste I. Cālīte.

14. Izstrādāt TEP Aknīstes ūdenssaimniecības attīstībai, paredzot 
līdzekļus tā izstrādei no pašvaldības budžeta dabas resursu fonda. Uz-
dot Iepirkumu komisijai veikt iepirkuma procedūru par TEP Aknīstes 
ūdenssaimniecības attīstībai izstrādi.

15. Piedalīties ELFLA atklātajā projektu iesniegumu konkursā Lat-
vijas Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. gadam pasākuma 
„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vie-
tējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros ar projektu „Cil-
vēkiem un videi” (pašvaldības līdzfinansējums Ls 1382,82) un projektu 
„Jauns iesākums kultūras dzīves attīstībai Asarē un novadā” (pašvaldī-
bas līdzfinansējums Ls 933,71). Atbildīgā par projektu pieteikuma izs-
trādi – plānošanas speciāliste I. Cālīte.

16. Apstiprināt līgumus ar:
- Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju par valsts bu-

džeta finansējuma piešķiršanu Eiropas Savienības struktūrfondu 3. 
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NOVADA DOMĒ
no 1. lpp.
mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Latvijas 
un Lietuvas pārrobežu sadarbības program-
mas Aknīstes novada pašvaldības projekta 
Nr.LLII-069 „Kultūra Sēlijā – kopā robežas 
abās pusēs” īstenošanai. Līguma summa Ls 
1645,02;

- SIA „PRO LINE D” par preci projekta 
LLII-069 „Kultūra Sēlijā – kopā robežas abās 
pusēs” ietvaros. Līguma summa Ls 1040,00;

- SIA „Tele Media” par informācijas un 
reklāmas publicēšanu tālruņu katalogā „Visa 
Latvija” un internetā – www.visalatvija.lv atbil-
stoši teksta pasūtījumam. Līguma summa Ls 
108,90;

- SIA Lattelecom par TV uztvērēju iegādi 
SIA „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes 
centram”. Līguma summa Ls 312,00.

17. Slēgt līgumus ar:
- SIA „Būtība”, reģ. Nr. LV41503018363, 

juridiskā adrese: Muitas iela 3d, Daugavpils, 
par Aknīstes vidusskolas telpu remonta dar-
biem Skolas ielā 19, Aknīstē. Līguma summa 
Ls 4202,16;

- sabiedrisko organizāciju „Aknīstes Sen-
či” par telpu nomu 30,6 m2 platībā Dzirnavu 
ielā 5, Aknīstē, uz 3 gadiem. Maksa par telpu 
nomu - Ls 0,01/m2;

- Līgu Rāceni par telpu nomu 16 m2 platībā 
Dzirnavu ielā 5, Aknīstē, uz 3 gadiem. Maksa 

par telpu nomu - Ls 2,00/m2.
18. Izbeigt ar 2 personām noslēgtos līgu-

mus par pašvaldības zemes nomu Aknīstes 
pilsētā un Gārsenes pagastā.

19. Iznomāt 3 personām pašvaldības zemi 
Aknīstes pilsētā un Aknīstes pagastā.

20. Noteikt apgrūtinājumus AS “Latvijas 
valsts meži” un nekustamā īpašuma „Valsts 
mežs” apsaimniekošanā esošajiem zemes ga-
baliem Gārsenes pagastā un Aknīstes pagastā.

21. Izbeigt nomas līgumu ar 1 personu par 
telpu nomu „Arājos” - 8, Gārsenes pagastā.

22. Par pašvaldības sociālo palīdzību:
 piešķirt 16 ģimenēm (personām) trū-

cīgas ģimenes (personas) statusu un GMI pa-
balstu uz 6 mēnešiem;
 piešķirt 11 ģimenēm (personām), kuru 

iztikas līdzekļi nepārsniedz 90 Ls uz katru ģi-
menes locekli, trūcīgas ģimenes statusu uz 6 
mēnešiem;
 atteikt 7 ģimenēm (personām) trūcīgas 

ģimenes statusu;
 piešķirt 3 personām apbedīšanas pa-

balstu. Kopējā summa Ls 150,00;
 piešķirt materiālu pabalstu ārstēšanās 

izdevumu kompensēšanai 6 personām par ko-
pējo summa Ls 104,49, no kuriem 1 personai 
piešķirt pabalstu operācijas izdevumu segša-
nai, par kopējo summu Ls 30,00;

 piešķirt dzīvokļa pabalstu 3 personām. 
Kopējā summa Ls 90,00;
 piešķirt brīvu PII „Bitīte” apmeklējumu 1 

audzēknim no 06.05.2010. – 31.05.2010;
 piešķirt vienreizēju materiālu pabalstu 1 

personai atsevišķu situāciju risināšanai. Kopējā 
summa Ls 15,00.

23. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā:

- reģistrēt 1 personu palīdzības saņem-
šanas reģistrā Nr. 2 „Īrētās dzīvojamās telpas 
apmaiņa pret citu dzīvojamo telpu”;

- piešķirt 1 personai pašvaldības dzīvokli 
Augšzemes ielā 55, dz. 8, Aknīstē;

- reģistrēt 1 personu palīdzības saņemša-
nas reģistrā Nr.1 „Pašvaldībai piederošu dzī-
vojamo telpu izīrēšana”.

24. piešķirt ikgadējo atvaļinājumu Ligitai 
Vārnai, Aknīstes novada pašvaldības izpilddi-
rektorei, sākot ar šī gada 14.jūniju līdz 16.jūli-
jam. Aknīstes novada pašvaldības izpilddirek-
tori atvaļinājuma laikā aizvietos pašvaldības 
priekšsēdētāja I.Vendele.

25. Noteikt automašīnas VW SHARAN, 
reģ. Nr.FM8602, stāvvietu „Akācijas 2”, Gār-
senes pagastā, Aknīstes novadā.

26. Atcelt Aknīstes novada domes 
29.04.2010. (prot. Nr. 6.) lēmuma 15.1.punktu 
„Par adreses piešķiršanu”:

LAUKSAIMNIEKIEM
Tā kā ir zināma interese par gliemežu 

audzēšanu, tad tiek organizēts pieredzes 
brauciens pie  gliemežu audzētāja  Krustpils 
novadā. Pieteikties pie I. Butkus t: 26102493 
vai 26262293.

Projekts LLII-69„Culture in Selonia- 
Together on both Sides of The 

Border”(CELEBRATE)

„Kultūra Sēlijā – Kopā 
robežaS abāS puSēS”

12. maijā Aknīstē ieradās uz apspriedi pār-
stāvji no projekta vadošā partnera Viesītes un 
projekta partnera Rokišķis, lai iepazītos ar Ak-
nīstes novada kultūrvēsturiskajām vietām. Tika 
apmeklēta Asare un Gārsene, kā arī Aknīstes 
Svētavots, Sēļu pilis, Velna ala. Apmeklējuma 
laikā, Aknīstes kultūras darba koordinatore 
viesus iepazīstināja ar Aknīstes pašdarbības 
kolektīviem. Tika izvērtēti projekta logo piedāvā-
jumi. Tā kā projekta ietvaros paredzēti koncerti 
6. jūlijā Rokišķos, 7. augustā Viesītē un 21. au-
gustā Aknīstē, tāpēc meklēti labākie risinājumi 
pasākumu kopīgām dziesmām un dejām. Tika 
izvēlēti tautas deju un dziesmu kolektīvi, kuri 
piedalīsies šajos svētkos. 

Projekta ietvaros notiek skatuves aprīko-
juma iegāde. Dejotājus sagaida patīkams pār-
steigums, jo projekta ietvaros tiks iegādāti jauni 
tautu tērpi. 

Izgāztuvju rekultIvācIjas gaIta
aknīstes novadā

Šī gada 28. maijā būvvaldē parakstīti akti 
par cieto sadzīves atkritumu (CSA) izgāztuvju 
„Urbāni” un „Bubuļi” Asares pagastā rekulti-
vācijas būvdarbu pabeigšanu un objektu pie-
ņemšanu ekspluatācijā. 

Tāpat panākta vienošanās pie līguma 
par CSA izgāztuves „Kabatas” Gārsenes pa-
gastā rekultivāciju par rekultivācijas būvdarbu 
pabeigšanu līdz 2010. gada 9. jūlijam. CSA 
izgāztuves „Pāvulāni 1” Aknīstes pagastā re-
kultivācija pabeigta 30.11.2009. Visas minētās 

izgāztuves, kurās uzsākta vai pabeigta rekulti-
vācija, ir slēgtas.

Vienošanās ar LR Vides ministriju par 4 
izgāztuvju rekultivāciju slēgtas 2009. gada 14. 
jūlijā. 

85% no visām projektu attiecināmajām iz-
maksām finansē Eiropas Savienības Kohēzi-
jas fonds, 15% – Aknīstes novada pašvaldība.

Projektu mērķis – samazināt negatīvo ie-
tekmi uz vidi, ko rada vides aizsardzības pra-
sībām neatbilstošas izgāztuves.

PROJEKTUS “ASARES PAGASTA CSA IZGĀZTUVES “URBĀNI” REKULTIVĀCIJA”, 
“ASARES PAGASTA SLĒGTĀS  CSA IZGĀZTUVES “BUBUĻI” REKULTIVĀCIJA”, 
“NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM NEATBILSTOŠĀS JĒKABPILS RAJONA GĀRSENES 
PAGASTA IZGĀZTUVES “KABATAS” Nr.56628/5302/PPV REKULTIVĀCIJA”   LĪDZFINANSĒ 
EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠO PROJEKTU IETVAROS IR  AKNĪSTES NOVADA 
PAŠVALDĪBA.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU 
NODROŠINA LR VIDES MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Līdz 5. jūlijam Lauku Atbalsta Dienestā 
jāiesniedz iesniegums dīzeļdegvielas dau-
dzuma piešķiršanai, kam piemēro akcīzes 
nodokļa atbrīvojumu. Iesnieguma veidlapa at-
rodama LAD mājas lapā – www.lad.gov.lv vai 
pie lauku attīstības speciālistes kā arī pagastu 
pārvaldēs.

Lauku attīstības speciāliste – I. Butkus
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PROJEKTS

Jau gadu darbo-
jamies IAC projektā. 
Skolas komanda 
piedalījusies ap-
mācībās, vadījusi 
stundas par glo-

bālās izglītības jautājumiem. 2010. gada 28. 
maijā bija pirmā gada noslēguma pasākums. 
Tēma ”Migrācija”, kas mums ir ļoti aktuāla. 
Aizbrauc cilvēki no Latvijas, no mūsu Aknīs-
tes. Runājām, kāpēc, ko darīt un kā rīkoties. 
Kādi ir migrācijas „plusi” un „mīnusi”. Darbs 
pie pasākuma sagatavošanas sākās ilgāku 
laiku atpakaļ. Skolā bija fotogrāfiju izstāde ”Es 
plašajā pasaulē”, kurā piedalījās 22 skolēni, 8. 
– 9. klašu meitenes skolotājas J. Krasovskas 
vadībā organizēja izstādi „Eko somas un putni 
krustdūrienā”. 28. maijā pārdomāti un ļoti in-
teresanti nodarbības vadīja mūsu skolotāji G. 
Ozoliņa, Z. Ļaščuka, A. Deksne, L. Mažeika 
un A. Voitiške.

Pedagogiem un citiem interesentiem no-
darbību vadīja IAC (Izglītības Attīstības cen-

tra) pārstāve Ingūna Irbīte. Savukārt 10. – 11. 
klase klausījās Ilzes Salenieces stāstījumu 
par Namībiju un piedalījās interaktīvā nodar-
bībā „Kā lauzt stereotipus?”, ko vadīja Klubs 
jaunatnei par ES „Māja”. Pasākuma laikā, 
klašu audzinātāju 
vadībā, skolēni ga-
tavoja putnus, noti-
ka informatīvā akcija 
pie Aknīstes novada 
domes. Sakām pal-
dies kaimiņi skolām 
– Asares  un Gārse-
nes pamatskolām, 
Jēkabpils Mākslas 
skolas Aknīstes fi-
liālei, Aknīstes BJC, 
pirmsskolas izglītī-
bas iestādei ”Bitīte”, 
Aknīstes novada 
domei, pilsētas bib-
liotēkai par atbalstu 
un atsaucību.

projeKta  „SKolaS Kā Satelīti  attīStībaS 
izglītībā” aKtivitāteS aKnīSteS 
viduSSKolā 2010. gada maijā

Bija patīkami dzirdēt ļoti labus vārdus 
par skolu, skolēniem un pedagogiem. Lūk, 
daži no tiem: „Skolas komanda ar skolas 
atbalstu lieliski bija sagatavojusi un organi-
zējusi katram vecumam un auditorijai atbils-
tošas stundas, praktiskās aktivitātes klasē, 
skolas apkārtnē un Aknīstes centrā” (skatīt 
projekta mājas lapā www.skolaskasateliti.
lv). „Jums ir radošs un spējīgs skolotāju 
kolektīvs”; „Jūsu skolēni – pieklājīgi un dis-
ciplinēti”.

Paldies visiem! Lai mums izdodas arī turp-
māk!

a. voitiške
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SKOLAS DZĪVE

Aizritējis kārtējais mācību gads Aknīstes 
vidusskolā. Skolēni, kuriem nav jākārto eksā-
meni jau saņēmuši liecības un sākuši baudīt 
vasaras brīvlaiku.

Noslēdzot mācību gadu, mēs varam runāt 
par lielām un mazām uzvarām, par sasniegu-
miem, bet galvenais labi padarīta darba rādī-
tājs ir paša gandarījuma sajūta.

Par labām un teicamām sekmēm 
2009./2010. mācību gadā atzinības rakstu sa-
ņēma sekojoši skolēni:
klase skolēna vārds, uzvārds

1. Līga Rimša
1. Mareks Šamota
1. Dimants Astahovs
1. Niks Zlobins
1. Kristiāna Papaurele
1. Juris Žigurs
1. Krišjānis Miglāns
1. Jānis Žurauskis
1. Andis Pāvulāns
2. Kārlis Griška
2. Arta Sala
2. Simona Franciska Jonāne
2. Sintija Zaičenkova
2. Inguna Žīgure
3. Antra Minkeviča
3. Agrita Rutkovska
3. Aivita Ģeidāne
3. Laura Dirda
3. Arvis Freimanis
3. Linda Lesinska
4. Ivo Dāboliņš
4. Miks Dāboliņš
4. Krists Petroks
4. Sintija Prodniece
4. Dagnija Zavadska
4. Iveta Agnese Papaurele
4. Rainārs Silaraups
5. Amanda Luīze Kokina
5. Aiva Lesinska
5. Ģirts Birzāks
5. Agnija Markūne
5. Alise Līva Mažeika
5. Elīna Mažeika
5. Elgars Murāns

5. Digna Pecikonite
5. Eva Zinare
5. Solvita Strika
5. Viktorija Ģeidāne
6. Raivo Freimanis
6. Agnese Grigale
6. Dagnija Melniece
6. Gatis Davidāns
6. Rainers Mežaraups
6. Guntars Rojevs
6. Laura Brakovska
6. Karīna Sarokina
6. Līga Zepa
7. Liene Mežaraupe
7. Baiba Mažeika
7. Jānis Striks
7. Solvita Birzāka
7. Viktorija Sučevana
7. Arnis Kokins
8. Sintija Goldberga
8. Baiba Grode
8. Sandija Pecikonite
8. Raivis Petroks
8. Baiba Romanovska
8. Dita Sala
9. Edgars Zariņš
9. Renāte Buiķe
9. Mārcis Martinovs
9. Diāna Prande
9. Zane Romanovska
9. Arita Stočka
10. Gints Buiķis
10. Artūrs Lunģis
10. Diāna Mihailova
10. Liene Radiņa
10. Arnita Vārna
10. Kārlis Zariņš
10. Gunta Sala
10. Linda Buholce
10. Indra Giluča
10. Karīna Melniece
11. Ingus Grauziņš
11. Ginta Joča
11. Santa Viļuma

11. Jānis Riekstiņš
11. Judīte Markūne
11. Rūta Kurkliete
11. Elva Lesinska
11. Liene Martinova
11. Artūrs Trukšāns
11. Laura Voitiške
11. Simona Zinare
11. Margarita Čeka

12.a Diāna Barkovska
12.a Artūrs Vārna
12.a Jānis Lošaks
12.a Agnese Leikuse
12.a Alisa Možeika
12.a Mārtiņš Radiņš
12.a Raitis Petroks
12.a Arta Glūmāne
12.a Jānis Mežaraups
12.b Kristīne Zaharevska
12.b Valdis Girgždis
12.b Kristīne Kozāka
12.b Renārs Jasāns
12.b Aivis Holkins
12.b Dāvis Caunītis

2009./2010. mācību gadā gūtie mācību 
sasniegumi priecē gan pašus skolēnus, gan 
skolotājus, gan vecākus.

2. semestris skolas dzīvē ir bagāts ar mā-
cību olimpiādēm, konkursiem un citām aktivi-
tātēm novadu un valsts mērogā. Arī šis gads 
nebija izņēmums un mūsu skolēni centās vi-
sur aktīvi piedalīties.

Olimpiādes organizē, lai apzinātu talan-
tīgus izglītojamos, kuri parāda izcilas spējas 
mācību priekšmeta padziļinātā apguvē, tādē-
jādi veicinot savu radošo un izziņas darbību, 
kā arī konkurētspēju novadu un valsts mēro-
gā. Olimpiādes saturs ir sarežģītāks par vis-
pārējās izglītības saturu un ar augstākām pra-
sībām nekā tas noteikts mācību priekšmetu 
standartos. Talantīgiem (īpaša apdāvinātība, 
izcilas spējas, ko nepieciešams izkopt) izglī-
tojamajiem, kuriem ir interese par attiecīgā 
mācību priekšmeta sarežģītāka satura izzinā-
šanu, mūsu skolā ir nodrošināta iespēja attīstīt 
savas dotības.

aknīstes vidusskolas mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti 2009./2010. mācību gadā

n.p.k.

k
la

se

skolēna vārds, uzvārds Mācību priekšmets Iegūtā vieta skolotājs
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1. 12.b Dāvis Caunītis Angļu valoda Atzinība I. Ķiķēna
2. 10. Linda Buholce Mājt. un tehnoloģijas 3. Dalība J. Krasovska
3. 12.a Mārtiņš Radiņš Kulturoloģija Atzinība A. Voitiške
4. 11. Jānis Riekstiņš Ģeogrāfija 3. A. Deksne
5. 9. Zane Romanovska Vēsture 2. Dalība A. Voitiške
6. 9. Renāte Buiķe Vēsture Atzinība A. Voitiške

MācĪbu gADA NOSLĒguMA rEZuLtāti AKNĪStES ViDuSSKOLā
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7. 12.b Dāvis Caunītis Vēsture 3. A. Voitiške
8. 12.a Diāna Barkovska Vēsture Atzinība A. Voitiške
9. 12.b Valdis Girgždis Matemātika 2. Dalība I. Lunģe
10. 10. Liene Radiņa Vizuālā māksla 3. G. Geida
11. 8. Sandija Pecikonite Vizuālā māksla 2. G. Geida
12. 5. Elgars Murāns Matemātika 2. I. Vasiļjeva
13. 5. Elīna Mažeika Matemātika Atzinība I. Vasiļjeva
14. 6. Rainers Mežaraups Matemātika Atzinība 3. I. Vasiļjeva
15. 7. Baiba Mažeika Matemātika 3. I. Vasiļjeva
16. 9. Mārcis Martinovs Angļu valoda 1. 3. E. Zariņa
17. 12.b Valdis Girgždis Informātika Atzinība Dalība L. Mažeika
18. 10. Indra Giluča Krievu valoda Dalība L.Pupiņa
19. 5. Edgars Ivanovs Mājt.un tehnoloģijas 1. A. Miķēns
20. 4. Krists Petroks Matemātika 2. D. Ieleja
21. 4. Krists Petroks Sociālās zinības Atzinība D.Ieleja
22. 8. Sintija Goldberga Matemātika 2. M. Ukāne
24. 12.a Mārtiņš Radiņš Skolēnu zinātniski pētniecisko 

darbu konkurss
Atzin. L. Mažeika

25. 11. Judīte Markūne Skolēnu zinātniski pētniecisko 
darbu konkurss

Atzin. A. Voitiške

26. 6. Rainers Mežaraups Konkurss dabaszinībās 1. A. Deksne
27. 6. Gatis Davidāns Konkurss dabaszinībās 2. A. Deksne
28. 6. Guntars Rojevs Konkurss dabaszinībās Atzinība A. Deksne
29. 12.b Valdis Girgždis Elektronikas olimp. 2. A. Miķēns

Es ticu, ka katrs šajā mācību gadā ir paņē-
mis sev to labāko, vajadzīgāko, noderīgāko, 
guvis spēku un atbalstu ikdienā.

Paldies visiem skolēniem, skolotājiem 
un vecākiem, kuri ar savu darbu un pozitīvo 
attieksmi ceļ godā Aknīstes vidusskolas labo 
vārdu.

Paldies Aknīstes pilsētas pašvaldībai par 

finansiālo atbalstu ikdienā, paldies par dāvāto 
ekskursiju skolēniem un skolotājiem uz Līgat-
ni! Paldies Gārsenes un Asares skolu kolē-
ģiem par sadarbību!

Absolventi! Paļaujoties uz savām zināša-
nām un prasmēm, izdariet pareizo izvēli turp-
mākajai dzīvei!

Tiksimies:

12. jūnijā plkst. 18.00 devītās klases iz-
laidumā

19. jūnijā plkst. 16.00 – 12.a klase izlai-
dumā

plkst. 19.00 – 12.b klases izlaidumā
Saulainu vasaru!

Direktora vietniece izglītības jomā:
g. ozoliņa

Šajā mācību gadā aktīvi darbojāmies Eko-
skolas programmas izvēlētajās tēmās „Skolas 
vide un apkārtne”, un turpinājām iepriekšējā 
gadā iesākto tēmu „Enerģija”. Skola aktīvi ie-
saistījās Ekoskolas programmas izsludināta-
jos konkursos. 

Gada sākumā Ekoskolas padome izvirzī-
ja mērķus un uzstādīja uzdevumus, ko šajā 
mācību gadā jāsasniedz. Septembrī tika or-
ganizētas talkas skolas apkārtnes sakopša-
nā, konkurss 5. – 9. klasēm „Gājputni”, un arī 
tika ievēlēti jauni pārstāvji Ekopadomē. Ok-
tobrī apkopojām atskaites par paveiktajiem 
darbiem un papildinājām darba plānu ar pa-
pildus uzdevumiem. Novembrī iesaistījāmies 
vairākos konkursos, piemēram, „Vides vīzija”, 
kurā labākajā pieciniekā iekļuva Karīna Mel-
niece; „Palīdzēsim saviem draudziņiem” – 
šajā konkursā aktivitāte bija no pamatskolas 
posma; „Bateriju vākšana” – no skolas inicia-
tīvu izrādīja tikai divas klases, bet savākto ba-
teriju daudzums mērojams vairākos desmitos 
kilogramu. Decembrī apkopojām padarītos 
darbus 1. pusgadā. Janvārī tika piedāvāts 
seminārs klases audzinātājiem un pārrunu 
ciklam izvēlēta tēma – „Putni un dzīvnieki 
ziemā”, un iesāktas sarunas par sadarbību 
ar citām skolām, kuras ir Ekoskolu program-
mā. Februārī notika skolas radio pārraides 
skolēniem un skolotājiem „Daba sniegputeņu 
mēnesī” un pārrunu cikls „Kur atkritumus likt 
ziemā?”; diemžēl nespējām nodrošināt se-
mināru Aknīstes iedzīvotājiem par atkritumu 

šķirošanu, bet ceram, ka nākamajā mācību 
gada darba plānā iekļausim šo semināru un 
sadarbībā ar domes pārstāvi Lāsmu Prandi 
spēsim to arī realizēt. Marta mēnesī tika rea-
lizēts konkurss „Putnu būrītis mazajiem drau-
giem”, tagad skolas parkā jaunos mājokļus ir 
atraduši vairāki putniņi. Ceru, ka nākošgad 
arī spēsim izgatavot jaunas mājvietas mūsu 
draugiem. Mārtā bijām pieredzes apmaiņā 
Vestienā, kur guvām jaunas iemaņas un arī 
jaunus draugus, tagad gaidīsim vestieniešus 
ciemos pie mums. Aprīlī piedalījāmies kon-
kursā „Kā izglābt pasauli?”. Šajā konkursā 
republikā 3. vietu ieguva Karīna Melniece un 
atzinību – Liene Radiņa. Aknīstes vidusskola 
piedalījās arī meža stādīšanā un šo aktivitāti 
mūsu skolā gribētos ieviest kā tradīciju. Zaļā 
diena – visi skolā ieradās zaļos tērpos vai ar 
kādu zaļu aksesuāru – aktivitāte bija atbalstī-
ta sākumskolas posmā, aktīvi piedalījās arī 9. 
klase un 12.b klase. 

Semestra beigās Ekoskolas pārstāvis 
Ģirts Strazdiņš atsūtīja atskaiti, kuri veiksmīgi 
un ātri spējām aizpildīt, jo visu gadu cītīgi un 
aktīvi strādājām. 

Paldies visiem skolēniem, kuri aktīvi pie-
dalījās izsludinātajos konkursos, un ceru arī 
uz turpmāko sadarbību nākamgad. Paldies 
saku arī Karīnai Melniecei, Lienei Martinovai, 
Baibai Grodei, Dainai Strikai, Gintai Jočai un 
pārējiem Ekopadomes locekļiem par atbalstu 
un sapratni.

Ilona Brakovska

MĒS pAr DAbĪgu uN VESELĪgu ViDi

Asares pamatskolā Sorosa fonda Lat-
vija iniciatīvas „Pārmaiņu iespējas skolām” 
ietvaros jau no šī gada janvāra tiek realizēts 
projekts „Būsim kopā.” Tajā notiek vairākas 
aktivitātes, kurās piedalās gan Ancenes, gan 
Asares iedzīvotāji.

Vasarā tiek plānotas vasaras dienas no-
metnes aktivitātes skolēniem – 15. – 16. jūnijā 
un 5., 6., 7., 8. jūlijā.

3. jūlijā visi interesanti tiek aicināti uz Kal-
dabruņu „Siena dienu” noslēguma pasākumu.

Turpināsies spēļfilmas „Meisterdetektīvs 
– 2” uzņemšana. Darbu turpinās arī prakses 
un pieredzes apmaiņas klubiņš pieauguša-
jiem. 7. jūnijā pieaugušie pārrunās par Līgo 
svētku organizēšanas un svinēšanas iespē-
jām Ancenē.

Mūžizglītības lekciju ciklā ir paredzēta lek-
cija par nūjošanas iespējām, kura notiks 16. 
jūnijā plkst.16.00.

15. jūnijā sāksies nodarbības trenažieru 
telpā. Atklāšana 9.00. Arī IIC klubiņš turpinās 
darboties.

Sīkāka informācija Asares pamatskolā.
Projekta darba grupa.
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Absolventu vecāki par šo pasākumu:

E. Joča, A. Zaičenkova: „Ir pienākusi mai-
ja pēdējā nedēļa, kad mūsu bērnudārza vecā-
kā grupiņa „Rūķīši” atvadās no bērnudārza, 
lai sāktu skolas gaitas. Izlaiduma  pasākums 
izvērtās ļoti sirsnīgs un jautrs. Neskatoties uz 
lietaino laiku, telpā valdīja saulaina noskaņa, 

Zemgales Plānošanas reģiona organizē-
tā interešu izglītības programma ”Uzņēmēj-
darbības pirmie soļi vidusskolā”. Apmācības 
notikušas Norvēģijas valdības divpusējā fi-
nanšu instrumenta līdzfinansētā projekta Nr. 
LV0077 „Uzņēmējdarbības aktivitātes veici-
nāšana Zemgales reģiona pierobežas teri-
torijās” ietvaros. Apgūta 50 mācību stundu 
programma, izstrādāts biznesa plāns, ņemta 
dalība simulācijas spēlē „Prezidents”, izzinā-
ta Latvijas veiksmīgāko uzņēmēju pieredze. 

Šogad Aknīstes vidusskolā apliecināju-
mus par piedalīšanos šajā programmā saņē-

ma 32 1. – 12. klašu 
skolēni.

 Šāda prog-
ramma būs arī 
2010./2011. m. g. 
Aicinām izmantot 
iespēju, ko mums 
piedāvā projekts.

Aija Voitiške

jo bija ieradies 
Saulstariņš un 
viņas palīgs Bār-
diņš no Burbuļze-
mes. Mīļš paldies 
a u d z i n ā t ā j ā m 
Birutai un Ilvai, 
auklītei Aijai, va-
dītājai Rimai, kā 
arī bērnudārza 
personālam par 
gudrajiem pado-
miem, mīlestību, 
jauki pavadīto 
laiku 5 gadu ga-
rumā!”

Ligita Kra-
sauska: Par iz-
laidumu “Bitīte” 
biju ļoti patīkami 
pārsteigta. To 
vadīja Saulsta-
riņš un Bār-

diņš – cilvēki, kas pasākumā iešal-
ca ar tādu pozitīvisma vilni! Tas ir 
jāredz, lai novērtētu. Man patika, ka viss tika 
darīts ar artistiskumu, humoru, labu mūziku. 
Cilvēki ar (tagad moderni tā teikt) harizmu. 
Galvenais, ka tika iesaistīti gan bērni, gan 
vecāki. Man jau ik pa brīdim sariesās asaras. 

Uzņēmējdarbības pirmie soļi 
vidusskolā 2009./2010. m. g.

IzlaIdums bērnudārzā „bItīte” Pierasts, ka tādos gadījumos runā ar sen-
timentālu “piesitienu” bet te ... ar gaišumu, 
optimismu, rotaļīgumu. Arī skolās nenāktu 
par skādi tādi feini izlaidumi! Nezinu kā mans 
bērns, bet es šos jaukos cilvēkus noteikti 
atcerēšos. 
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Mūzikas skolas koncerts “Esi sveicināta, vasara” notika jaukajās 
BJC telpās 29. maijā pulksten 14.00. Kā jau katru gadu, arī šogad, 
Jēkabpils mūzikas skolas Aknīstes filiāles audzēkņi sniedza koncertu, 
kurā bija gatavi parādīt to, ko gada laikā iemācījušies.

Šim pasākumam bija gatavojušies visi – gan lielie, gan mazie. Jāpie-
bilst, ka šis koncerts bija kā noslēguma pasākums arī 5 mūzikas skolas 
absolventēm – Gintai, Lienei, Margaritai, Judītei un Diānai. Apsveicam! 
Svētku un prieka sajūta pārņēma arī skatītājus, redzot skolēnus tik smai-
dīgus un gandarītus par pašu paveikto! Skolēni pateicās skolotājām – 
Violai un Natālijai par ieguldīto darbu, pacietību un rūpēm.

Koncertā dzirdējām gan kopdziesmas un solo, gan arī klavierskaņ-
darbus. Kopš mūzikas skolas laikiem arī man šie koncerti ir palikuši 
mīļi. Paldies visiem, kas atnāca un sestdienas pēcpusdienā bija kopā 
ar mūzikas skolas audzēkņiem un skolēnu dāvāto mūziku.

Atgādinu, ka joprojām Jēkabpils mūzikas skolas Aknīstes filiālē no-
tiek audzēkņu uzņemšana 2010./2011. m. g. Piesakies un kļūsti viens 
no mums! J

Jēkabpils mūzikas skolas
Aknīstes filiāles absolvente, rūta.

Mūzikas skolas audzēkņu veltījuma 
koncerts “Esi sveicināta, vasara!”

VASARSVĒTKU KONCERTS AKNĪSTES 
BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRĀ

23. maija svētdienā, Aknīstes BJC notika Vasarsvētku koncerts,  
kurā skatītājus ar savām dziesmām un dejām priecēja BJC pulciņu da-
lībnieki. Koncertā piedalījās bērnu deju pulciņi „Virpulītis” un „Virpulis”, 
mūsdienu deju grupas „Enter Music”, „Impossible” , „Vēsās” un „Fiksie”. 
Piedalījās arī jaunie solisti no „Lāsītēm”, un popgrupa „Lai skan!”. Prie-
cē tas, ka bērni joprojām grib mācīties lietuviešu valodu, kuru var apgūt 
lietuviešu valodas un etnokultūras pulciņā.

Dejo „Virpulītis”.

„Vēsās” meitenes.

Deju grupa „Virpulis”.

Deju grupa „Impossible”.

Pasākums izvērtās jauks un sirsnīgs. Noslēgumā dalībnieki bija ai-
cināti uz jautrošanas disenītē un desiņu cepšanu.

Paldies skolotājiem par darbu gada garumā, atsaucību un 
sirsnību!Paldies skolotājai Intai Mežaraupei par dejotāju sagatavošanu, 
Aijai Kurklietei par popgrupas vadīšanu, Brigitai Rutkovskai par jauno 
solistu sagatavošanu, Janinai Krasovskai par lietuviešu valodas pul-
ciņa vadīšanu, Elzai Porietei par skaisto ziedu kompozīciju, Valērijam 
Venediktovam un videoamatieru pulciņa dalībniekiem par pasākuma 
iemūžināšanu!

Lai aktīva, saulaina visiem vasara! Tiekamies atkal rudenī!
e. joča
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SAtiKSiMiES ZASā
21. maijā Zasas  kultūras namā norisinājās ikgadējais talantu kon-

kurss „Satiksimies Zasā 2010”, kurā parādīt sevi devās arī Aknīstes 
BJC  pulciņu dalībnieki. Bērniem un jauniešiem bija iespēja pierādīt 
sevi gan kā talantīgu dejotāju, gan kā dziedātāju. Kopumā konkursā 
piedalījās 30 dalībnieki.

5. - 6. gadīgo grupiņa „asarītis”
Jau 7 gadus Asares pamatskolā darbojas 5. - 6. gadīgo sagatavo-

šanas grupiņa „Asarītis”.
Mēs skolā esam paši mazākie, bet mūsu grupiņā notiek intensīvs 

un nopietns mācību darbs. Mēs mācāmies lasīt, rakstīt, skaitīt, zīmēt, 
dziedāt, dejot, sportot, draudzēties un rotaļāties.

Skolotāja Regīna un skolotāja Iveta ir tās, kas palīdz vecākiem 
sniegt savām atvasēm pamatzināšanas, prasmes, iemaņas, izprast ra-
došās izjūtas, māca ievērot ētikas un personīgas higiēnas prasības un 
sagatavot bērnus 1. klasei.

Skolā mēs piedalāmies skolas rīkotajos pasākumos ar dziesmām, 
dejām un dzejoļiem.

Mums ir savi klases vakari jeb pēcpusdienas.
Esam aktīvi sporta dalībnieki rīkotajos Jēkabpils Sporta svētkos.
Mums šajā vecumā patiesi interesē viss un tāpēc arī nevēlamies 

steigties uz mājām, bet ir pienācis brīvlaiks un mēs visiem novēlam 
gaišas un saulainas dienas un uz tikšanos 1. septembrī.

Asares pamatskolas grupiņa „Asarītis”, jo īpaši aicina piecgadīgos 
bērnus  kuplināt mūsu grupiņu. Uz tikšanos septembrī.

Bērnu vārdā skolotājas regīna un Iveta. 

 

Konkursa dalībnieki.Jaunie solisti Loreta un Toms.

Dzied „Lāsītes”.

Dejo grupa „Enter Music”.

Aknīstes BJC audzēkņi ieguva sekojošus titulus savās vecuma 
grupās:

Labākā deju grupa „Virpulis”
Labākā deju grupa „Virpulītis”
Labākā deju grupa „Impossible”
Labākā grupa „Lai skan”
Labākā grupa „Lāsītes”
Labākais solists Iveta Agnese Papaurele 
Deju grupas „Enter Music”, „Vēsās” un „Fiksie” ieguva atzinības 

rakstus.
Paldies bērniem par izturību, drosmi piedalīties konkursā, pal-

dies skolotājiem par audzēkņu sagatavošanu, paldies vecākiem par 
atbalstu!

Gribētos, lai ir vairāk konkursu ārpus Aknīstes novada robežām, 
kuros bērniem būtu iespēja piedalīties.

e. joča
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Pēc divu dienu lielajām lietavām, 5. jū-
nija rīts atnāca saulains, kaut nedaudz vē-
jains, tieši labvēlīgs mūsu braucienam! Tā 
tad pati daba radīja možu garu, labu noska-
ņojumu gan vecajos, gan jaunajos ceļot gri-
bētājos, ar vēlmi tuvāk iepazīt dzimto zemi 
un šajā dienā – tieši Latgali.

Ceļojums sākās no Aknīstes līdz Me-
rinzejas muižai Atašienē. It kā daudzas 
redzētās vietas mūsu pašu rajonā šķita in-
teresantas – pateicoties gides Irēnas stās-
tījumam, ieguva citu vērtējumu. Merinzeja 
atrodas gleznainā vietā ezera krastā, to ie-
skauj liels parks. Muižā atrodas  Atašienes 
vidusskola.

Tālāk ceļš veda gar Teiču rezervātu 
uz Meirāniem pie podniekiem Dumpjiem. 
Mākslinieki iepazīstināja ar māla izstrādā-
jumu izgatavošanu, apdedzināšanu, varēja 
arī iegādāties. Neredzēta bija dzelzs rūda, 
atvesta tepat no Teiču purva, izteikti sarka-
nā krāsā. Senatnē cilvēki to apdedzināja un 
ieguva dzelzs izstrādājumus. 

Meirānos kolhoza laikos noasfaltēti visi 
mazie lauku ceļi. Savādi izskatījās, ka vai-
rāku kilometru tālumā no lielās maģistrāles 
tādi mazi asfaltēti  vienvirziena celiņi. 

Apmeklējām pirmā Latvijas virspavēl-
nieka Oskara Kalpaka dzimtās mājas-Liep-
salas. Tās atrodas Lubānas līdzenumā-
skaistā vietā.

Turpinājām ceļu uz Lubānas pilsētiņu. 
Tur ilgus gadus par pašvaldības vadītāju 
strādājis Miķelis Gruzītis. Domāju, ka visiem 
viņš pazīstams ar savām skaistajām dzies-
mām – pats sacer vārdus, melodiju un pats 
arī dzied. Lubānā ir viens no lielākajiem lu-
terāņu Dievnamiem. Visus pēckara gadus 
kopts un saglabāts. Šajā baznīcā uzņemti 
kadri filmai  ”Mērnieku laiki”. Gruzītis rādīja 
kur sēdējusi Liena, Pietuku Krustiņs, Ķen-
cis. Gruzītis pats iepazīstināja ar pilsētas 
centru un atvadoties autobusā padziedāja 
savas dziesmas. Skaisti un emocionāli!

Madonas novada „Vaidavās” skatījām 
lielāko akmeņu kolekciju  Latvijā. 3000 
akmeņu 2ha platībā – ļoti savdabīgām for-
mām, šķautnaini, rievaini – laikam jau no-
zīme ir reljefa atšķirībām. Pie mums tādu 
nav. Daudzi atgādināja cilvēku siluetus un 
sadzīves priekšmetus. Šajā sētā vēl apska-
tāma seno lietu kolekcija, gliemežvāki no 
pasaules jūrām, arī gliemežvāks ar pērli. 
Viena telpa ir atvēlēta krūzīšu kolekcijai. 
Tās atvedot un dāvinot ciemiņi. Katra sa-
vādāka!

Šim saimniekam pirms nedēļas notikusi 
nelaime – ļaunprātīgi nodedzināta gandrīz pa-
beigtā divu stāvu viesu māja. Taču saimnieks 
bija ļoti atvērts un katrai lietai atrada savu 
stāstu.

Tālāk ceļš veda uz Lubānas ezeru, kurš 
ir lielākais Latvijā. Sajūta līdzīga kā Jūrma-
lā. Vienā ceļa pusē nepārredzams ūdens 

klājs, otrā bezgalīgi klāni un purvi...Pēc 
lietavām varēja redzēt apstrādātu lauku 
ieplakās peldam pīles. Pusdienās mūs gai-
dīja „Īdeņu „ciemā saimniecībā Zvejnieki. 
Saimniecība nodarbojas ar tūrismu. Ēdām 
garšīgu zivju zupu. Saimnieks savā sulīga-
jā latgaliešu izloksnē stāstīja par Lubāna 
vēsturi un anekdotiskus piedzīvojumus ar 
tūristiem no Ķīnas, Vācijas, Anglijas u.c. 
Daudzi no mums pirmo reizi redzēja ēkas 
ar meldru jumtiem. Saimnieks parādīja 11 
kg lielas karpas! Pateicāmies jaukajiem 
saimniekiem par sirsnīgo  uzņemšanu.

Tālāk ceļā piestājām Audriņu sādžā pie 
pieminekļa, kurš liecina par 1942. gada tra-
ģēdiju, kad tika noslepkavoti visi sādžas ie-
dzīvotāji un sādža nodedzināta. Piemineklis 
iespaidīgs un izraisīja dziļas emocijas.

Pēc tam apmeklējām  Sakstagola Kol-
nasātu, kuras ir Franča Trasuna dzimtās 
mājas. Gide izrādīja ekspozīciju par kādrei-
zējo politiķi un mācītāju Franci Trasunu  un 
latgaliešu rakstnieku Jāni Kliedzēju. Rakst-
nieka un viņa sievas mirstīgās atliekas pār-
vestas no ārzemēm 2008. gadā un atdusas 
Sakstagala kapsētā. Muzeja klētī iepazinā-
mies ar latgaliešu seno lietu kolekciju.

Mājupceļā vēl iegriezāmies pie Vara-
kļānu pils, apskatījām mīlestības akmeni. 
Nemanot bija pagājusi diena, bijām apmie-
rināti par redzēto un izjusto. Satikti darbīgi 
cilvēki, kuri nesūdzās par grūtībām, dara 
labus darbus un iepriecina līdzcilvēkus. 
Mūsu vismazākā ceļotāja savas omītes 
kompānijā – mazā Samija – izturēja visu 
dienu bez nevienas asariņas. Kaut viņai ti-
kai 3 gadiņi!

Skumjas pārdomas rodas par to, ka Lat-
vijas lauki kļūst aizvien tukšāki, redzamas 
daudzas pamestas neapdzīvotas mājas. 
Esam pateicīgi pasākuma organizatorei un 
gidei Irēnai, kura ceļojuma garumā sniedza 
paskaidrojumus par vēsturiskajām vietām 
un norisēm. Pateicamies šoferim Gunval-
dim, kas centās pievest  mūs pēc iespējas 
tuvāk skatāmajām vietām. Paldies!

Latgali iepazinu arī es –
līvija Bareika.

Ekskursija.
Ir 22. maijs. Agrs rīts. Pie Domes lau-

kuma pulcējas cilvēki, lai dotos ekskursijā 
uz Latgali baudīt dabu un tur dzīvojošo 
cilvēku veikumu. Sākotnēji izbraucot cauri 
Jēkabpilij dodamies Kūku virzienā. Mūsu 
ekskursijas vadītāja Irēna visu ceļu stāsta 
par apdzīvoto vietu vēsturi un svarīgāka-
jiem notikumiem. Uzzinām ļoti daudz jauna. 
Pirms Varakļāniem paveras Teiču purva 
plašumi-savdabīgs un varens! Piebraucam 
pie Varakļānu pils, apskatam to un aplūko-
jam plašo pils parku, lielo mīlestības akme-
ni, kā arī koka skulptūru grāfa Borha meitai 
Jadvigai.

Pa ceļam piestājam Latvijā vislielākajā 

Viena diena Latgalē... aitu fermā. Saimnieks izrāda plašo un lielo 
kūti. Barību kūtī pieved ar traktoru. Skaisti 
izveidoti aploki, kur ganās aitiņas. Apbēdi-
na fakts, ka nav kur likt lielos vilnas kalnus! 
Tāda ir mūsu valsts politika, bet cilvēki tāpat 
strādā, attīsta saimniecību un lepojas ar to.

Tālāk ceļš ved uz Lubānu, kur mūs sa-
gaida pārsteigums, jo par apdzīvoto vietu, 
skaisto baznīcu un pilsētas vecajiem ka-
piem stāsta ilgadējais pilsētas mērs – Mi-
ķelis Gruzītis. Stāstījums ir detalizēts un 
jauks. Neizpaliek arī dziesmas viņa izpil-
dījumā. Atvadāmies un dodamies uz Lu-
bānas ezera pusi, kur mūs gaida tūrisma 
saimniecības apskate. Saimniecība Zvej-
nieki mūs gaida ar lielu līņu zupas katlu. 
Tiek stāstīts par apkārtnes vēsturi. Stāsts 
tiek papildināts ar senām fotogrāfijām. Ļoti 
skaista apkārtne.

Dodamies uz Rēzeknes pusi un ap-
meklējam podnieku Pankovu sētu. Māks-
linieks iedarbina podnieka ripu un stāstī-
jums sākas. Tiek rādīts kā veidojas dažādi 
priekšmeti. No malas skatīties interesanti, 
bet tas ir grūts darbs. Varam iegādāties arī 
gatavus darbus, kas ir skaisti un veidoti ar 
lielu mīlestību. Tie ir sienas šķīvji, vāzes, 
svečturi, bļodiņas, krūzītes, svilpaunieki un 
puķu podi. Darbnīca iekārtota vecā akmens 
mājā, kas kādreiz bijis krogs maģistrāles  
Varšava-Pēterburga ceļa malā.

Vēl apmeklējam audēju darbnīcu, kas 
pārsteidz ar Latgales linu darbu daudzvei-
dību un ir iespēja pamēģināt lupatu celiņu 
aušanu.

Pēdējā vieta kur iegriežamies ir koka-
matnieka darbnīca. Darbi pamatā tiek vir-
poti. Ir dažādi darbi – grezni krēsli, puķu 
plaukti, dekoratīvas sēnes arī citi ekskluzīvi 
telpu interjera veidojumi.

Ir jau vakars un pošamies  atpakaļ uz 
mājām. Uzzinājām daudz jauna, guvām 
iespaidus un dažādas idejas. Paldies par 
ekskursiju.

silvija koniševska

EKSKURSIJA
No Asares pamatskolas domes rīkota-

jā ekskursija uz Līgatni brauca 5 skolnie-
ces, kuru sekmju vidējā balle pārsniedza 
7. No 4. klases – skolniece Zita Zaičenko-
va, no 5. klases – skolniece Egija Vainiute, 
no 7. klases – skolniece Linda Voitišķe, 
no 8. klases – skolniece Diāna Tamane. 
Ar interesi apskatījām Līgatnes papīr- 
fabrikas ražošanas procesu. Mums visvairāk 
patika Gaujas pārcēlājs, iespaidīgi likās kāpt 
pazemē, trīsstāvu mājas dziļumā, aplūkot 
kādreizējos varasvīru slepenos bunkurus. 
Sakām paldies domei par piedāvāto iespēju 
labi, interesanti atpūsties un paplašināt savu 
redzesloku.

8. klases skolniece diāna tamane.
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30. jūnija rītā mēs – bied-
rības „Manai mazpilsētai Ak-
nīstei” īstenotā Eiropas Mūž-
izglītības Grundtvig program-
mas projekta „Informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas 
senioru izglītības aktivizēša-

nai” un Pozitīvās domāšanas klubiņa dalīb-
nieki – devāmies ceļā uz Zemgali. Diena bija 
saulaina un silta.

Mūsu pirmais apskates objekts bija Kār-
ļa Ulmaņa dzimtās mājas „Pikšas”. Pamatīgs 
skats – sēļiem tik neierasts līdzenums. Ēkas, 

aka, senie lauksaim-
niecības darba rīki – 
ecēšas, federes, arkli, 
mašīnas (kuļmašīna, 
dampis), ragavas, ka-
manas, droškas, pasta 
rati... Viss tik pamatīgs, 
stabils, ka vecākajā pa-
audzē atdzīvināja senas, 
tālas atmiņas par bērnī-
bu un pusaudžu gadiem. 
Atstājot „Pikšas”, mēs 
nedaudz pieklusām.

Nākošā mūsu pie-
tura – Pokaiņu mežs. 
Ne vēsts no līdzenu-
ma – pauguri, mežs, 
akmeņi. Cilvēka veidoti 
ceļi, takas, katrs lielā-
kais akmens apkopts, 
katram dots vārds, par 
katru izveidots savs 
stāstījums, ticējums. 
Gide – brīva, enerģis-
ka. Arī mēs kļuvām 
jautrāki, priecīgāki.

Mūsu gala mērķis 
– Pētera Upīša ceriņu 
dārzs Dobelē, Baltijas 

Skaista mūsu tēvu zeme!

augļkopības institūtā. Nespējam vārdos izteikt 
to krāšņumu, ko rāda katrs krūms atsevišķi un 
visi kopā – apmēram 250 šķirnes. Pirmo reizi 
redzējām kokveidīgās peonijas, kas te aug jau 
40 gadus no sēklām. Gides stāstījums plūstošs 
kā kalnu strautiņš gan par ceriņiem, ķiršiem, gan 
par pašu Pēteri Upīti. Nobeigumā palūdzām un 
viņa pastāstīja arī par Dobeles pils vēsturi.

Esam noguruši, izstiepjam noautās kājas 
zālītē un baudām koncertu.

Esam gandarīti par visu šo dienu, par jau-
ko laiku, par redzēto un uzzināto. Gandarīti par 
to, ka tik daudz skaista var redzēt mūsu pašu 
zemē, ja tikai gribam un protam skatīties.

Dalībnieces
aija romulāne un agnese ruža
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eKSponāta StāStS
Unikāls atradums.
Aknīstes novadpētniecības muzejā gla-

bājas daudz interesantu priekšmetu un kat-
ram no tiem ir ne tikai sava biogrāfija, sava 
neatkārtojama vēsturiska vērtība, bet arī ne 
mazāk interesants nonākšanas ceļš uz mu-
zeju. 

Šogad, maija mēnesī, kultivējot zemi 
„Skārdupītes” mežmalā, viens aknīstietis 
(viņš nevēlas būt zināms) atrada nelielu me-
tāla priekšmetu zem traktora. Izrādījās, ka tas 

ir 18. gs. sākuma zvans. Notīrīts šis zvans 
atklāja savu skaistumu – tas izgatavots no 
krāsaina metāla un ļoti labi saglabājies, bet 
zvana mēlīte no dzelzs  un tāpēc pamatīgi 
sarūsējusi. Trīs skaistas ornamenta joslas 
rotā zvanu, bet gar tā malu ir uzraksts ar sen-
krievu burtiem: „Ky”. 1730.

Šis zvans stāsta par savu meistaru, kurš 
bija gan uzņēmīgs, gan gudrs. Izgatavojot 
zvanus, viņš rūpējās ne tikai par  savu iz-
strādājuma skaistumu, labu skaņu, bet par tā 
atbilstošu reklāmu. Šī  zana skaņa ir ļoti tīra, 
melodiska un patīkama. 

Zvani viduslaikos bija tik pat nepiecieša-
mi mūsu senčiem, kā mums tagad mobilie te-
lefoni. Tos izgatavoja ļoti dažādus: sākot no 
pavisam maziem zvaniņiem, kuri rotāja kun-
gu mājas interjeru un beidzot ar lieliem baz-
nīcu zvaniem. Skaļa zvana melodija pulcinā-
ja senčus uz sapulci, vēstīja par ugunsgrēku 
vai citām bēdām, kā arī saistīta ar cilvēka 
dzīvi mūža garumā, sākot no piedzimšanas 
līdz aiziešanai aizsaulē. 

Zvaniem bija arī liela cena, tāpēc iegādā-
ties šo priekšmetu varēja atļauties sev tikai 
turīgie cilvēki. Uzraksts uz atrastā zvana arī 
par to liecina: „Nopērc mani, kungs, neesi 
skops, kopā ar mani priecājies! 1730. g.”

Atnākot uz Aknīstes novadpētniecības 
muzeju Jums arī būs iespēja ieklausīties šī 
zvana jaukajā skanējumā, kura caur gadu 
simtiem nonāca pie mums no mūsu sen-
čiem.

                            olga vabeļa

jĒKAbpiLS MāKSLAS 
SKOLAS AKNĪStES 

fiLiāLE

Uzņem audzēkņus 2010./2011. māc. 
gadam.
Sagatavošanas klasē – no 5 gadu 
vecuma.
1. klasē – 9 – 10 gadiem un vecākus.
Mācību ilgums 5 gadi, skolu beidzot 
tiek iegūts diploms.

Zvanīt 29109864 (Eva Joča)

Jānīts nāca par gadskārtu, līgo, līgo.  
Savus bērnus apraudzīti, līgo.  
Vai tie ēda, vai tie dzēra, līgo, līgo.  
Vai Jānīti daudzināja, līgo.
aknīstes novada ļaudis sveicam  
līgosvētkos!
kafejnīca „kalniņā”
(Aknīstē, Skolas ielā 7)
Piedāvā jums savus pakalpojumus:
Pagatavosim svētku cienastu, kā arī 
bēru mielastu (cenas sākot no 4 LS
l. pers.).
Piedāvājam izbraukuma banketus uz 
klienta izvēlētu vietu.
Pagatavosim salātus individuāli katra 
klienta vēlmēm, kā arī dažādas
aukstās un karstās uzkodas.
Būsiet laipni gaidīti kafejnīcā nobaudīt 
maltīti!
Darba laiks no 11.00 – 22.00 Svētdien 
no 11.00 – 20.00 Tel. 26190032, 65266500
Kafejnīca aicina darbā pavāru-bārmeni. 
Pieteikties kafejnīcā. 

•  Banketzāle – jubilejām, kāzām, bērēm 
   un citiem dzīves gadījumiem  (no Ls 15)
•  Naktsmājas (10 Ls/cilvēkam)
•  Visas mājas īre Ls 180
•  Treileru pieslēgšanas vietas
•  Telšu un ugunskura vietas
•  Svinību galdu klāšana
•  Semināru aprīkojums

uzManīBu! 70 gadu juBIlejas 
svInīBāM – 10% atlaIde

tālr.: +37122000725 (aiga spīdāne)
Adrese: “Susējas pagastmāja”, Aknīstes l.t.,
Aknīstes novads, LV-5208
E-pasts: susejasmaja@inbox.lv

Lūdzu pieteikties jauniešus un bērnus 

“Pilngadības un bērnības svētkiem 

Asarē”, līdz š. g. 16. jūlijam! 

Pieteikties pa tālruni: mob. 22495665, 

tel. 65229503 vai Asares pagasta 

pārvaldē.RĪGAS ZOOLOĢISKAIS 
DĀRZS AKNĪSTĒ

Sestdien, 29. maijā Aknīstē Sēļu parkā 
viesojās Rīgas Zooloģiskā dārza darbinieki 
un iemītnieki. Bērniem bija iespēja tuvumā 
aplūkot un arī samīļot dažādus dzīvniekus-
bebru, lapsu, trusi, iguānu, jūras kraukli, 
jūras cūciņas, bruņurupučus u.c. Par katru 
dzīvnieku bija iespējama uzzināt kaut ko 
jaunu, neparastu. Zoodārza darbinieki 

uzdeva bērniem 
dažādus āķīgus 
jautājumus. Bija 
iespēja iepazīties 
ar lapsiņu 
Viltnieku, kura 
tika filmējusies  
latviešu filmā 
„ L i k t e ņ a 
līdumnieki”.

e. joča
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Ar katru negaisu jau dzīvē kaut kas mirst,
Ar katru zaudējumu mūžs par kādu sāpi 
                                               smagāks.

Pieminēsim Mūžībā aizgājušos:

sIlvIja Broka
12.03.1946. – 02.05.2010.

velta stIeBrIņa
25.07.1936. – 04.05.2010.

aldIs kregzde
16.09.1970. – 19.04.2010.

velta kārklIņa
04.04.1939. – 07.05.2010.

HenrIHs ŽuravskIs
31.07.1940. – 06.05.2010.

alBerts PlIkšs
02.01.1929. – 24.05.2010.

lIards grIšāns
05.12.1930. – 21.05.2010.

MIlda jakāne
31.07.1920. – 23.05.2010.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
tuviniekiem!

Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa

Izdevējs: Aknīstes novada dome. Redakcijas adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Jēkabpils raj., LV 5208, tālr. 65237751.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild rakstu autori.

Iespiests: SIA “Erante”, www.erante.lv. Tirāža 500.

SLuDiNājuMi, iNfOrMācijA, ApSVEiKuMi, LĪDZjŪtĪbAS

Būt vienmēr veselai un jaunai, 
Un just, ka spēks pār malām iet, 
Aiz spēka pārpilnības raudāt, 
Aiz spēka pārpilnības smiet. 
Zvaigznes izdejot no grīdas, 
No griestiem sauli izdziedāt. 
Un magonīšu gultu taisīt, 
Un rožu paladziņu klāt. 
No rītiem pamosties aiz laimes, 
ar basām kājām dārzā skriet. 
Būt vienmēr veselai un jaunai, 
Kad pašas sirds Tev zied! 

Sirsnīgi sveicam dzimšanas dienā 
klaudIju Brakovsku

Brakovsku ģimene

“Varbūt kādam nevajag vairāk nekā –
Pietiek ar sevi.
Bet es nespētu dzīvot pat zvaigžņotā 
vientulībā, 
Ja kaut jāņtārpiņš tuvumā neviz.
Man vajag vairāk –
Šo zemi irdu 
Kā biedra plecu just tuvu,
Caur vārpas sanošu druvu 
Lai es sevi dzirdu.
                  /J. Gavars/

Sveicam jūnija jubilāri
lāsMu PrandI!

Biedrība “Manai mazpilsētai Aknīstei”

Cilvēka dzīve ir zvaigzne – 
Uzliesmo un apdziest.
Taču tās gaisma ir mūžīga
Domās un atmiņās.
     Izsakām visdziļāko līdzjūtību Jānim 
Bondaram māmiņu mūžībā pavadot.

SIA Gārsenes komunālie
pakalpojumi kolektīvs

Tikai atmiņas klusas
Kā mīļi un zīdaini soļi
Palicējam
Visu mūžu skan blakus.
Izsakām līdzjūtību Edītei Trofimovai-
Trofimovičai, tēvu pavadot baltajā 
mūžības ceļā.

Aknīstes vidusskolas 1985. gada 
absolventi un audzinātāja

Skauj mīla mūs kā zelta loks
Un divas dzīves vienā savij.
Ir pali, kuri nenoplok,
Bet ieskauj mūs kā zelta loks.
Mūžs uzzied pilns kā kastaņkoks, 
Un visi ziedi tajā – Tavi!
Skauj mīla mūs kā zelta loks
Un divas dzīves vienā savij.

2010. gada 15. maijā noslēdza 
laulību sIntIja antoņevIČa un 
IMants daMBIs. Sirsnīgi sveicam 
jauno ģimeni!

Tik daudz Tev visa vēl priekšā, 
Jo vēl tikai sācies Tavs rīts, 
Ej pasaulē, mazulīti, 
Tev vecāku mīla ies līdz! 

Priecājamies kopā ar vecākiem 
par MārtIņa Ivanova un 
evelīnas rozentāles 
nākšanu pasaulē!

Skaiti savas naktis pēc zvaigznēm, 
bet ne pēc ēnām. 
Skaiti savu dzīvi pēc smaidiem, 
bet ne pēc asarām. 
Un ar prieku katrā dzimšanas dienā, 
Skaiti savu vecumu pēc draugiem, 
bet ne pēc gadiem.

Sveicam jūnija jubilārus!

Aknīstē
uldIs dūna – 50
valIja kancāne – 50
MārIs ozolIņš – 50
PēterIs rauPs – 50
vaIda Beļavska – 60
jānIs MeŽarauPs – 60
laIMa ĢērMane – 65
Irena kurklIete – 65
rIMute MeškauskIene – 65
vIlIs ČūrIšķIs – 70
rasMa kIoPa – 70
Inta BuHolce – 75
lIlIja tautere – 80
veronIka sPrIndŽuka – 90
MarIja BeBrIša – 95

Gārsenē
ganI MalIševs – 55
laIMa osīte – 55
PēterIs stalīdzāns – 55
dzIntra PorIete – 60
edgars kalnIetIs – 65
anna garnele – 85

Asarē
uldIs Pavlovs – 50
līga Pakalne – 55
BaIBa stankevIČa – 55
jānIs tauBe – 55
erIks zalaks – 60
erna lazdāne – 85

Es visu atstāju Jums – 
Savas skumjas 
Un prieku, kas bijis. 
Savu darbu un domas. 
Kas kopā šai dzīvē ar Jums 
Kā raibs dzīpars vijies. 
                     (Vēsma Kokle-Līviņa)  
Mūžībā aizvadot skolotāju Aleksandrinu 
Bondari, izsakām visdziļāko līdzjūtību 
piederīgajiem.

Gārsenes pamatskolas skolotāji

Dvēseļu puteņos, 
Debesu plašumos, 
Mākoņos skrejošos, 
Saulstaros mirdzošos, 
Vakaros dziestošos. 
Zvaigznē es laistīšos – 
Vienmēr tur palikšos, 
Dzīvojot mirušos. 
                 (Vēsma Kokle-Līviņa) 
Izsakām līdzjūtību Jānim Bondaram, 
māmuļu smiltājā pavadot.

Gārsenes kultūras nama
dramatiskais kolektīvs

Nekas nav atgriežams.
Lai cik tas skaists reiz bijis.
Jo mirklis aiziedams
Ir sevi piepildījis.
Skumju brīdī esam kopā ar Baibu, 
dēliem Artūru un Edgaru, tuvu cilvēku 
zaudējot.

„Senči”

23. jūnijā plkst. 21.00
Aknīstē, Parka ielā,

mežniecības mājas pagalmā
līgo svētki latviešu tradīciju garā.

Cienastā alus un siers pirmajiem 
līgotājiem.

Līdz rīta gaismai muzicēs
Aīda un Jancis.

Ieeja bezmaksas.

23. jūnijā 21.00 Asares parkā Līgo svētki
10. jūlijā plkst.19.00 Asarē 

Kultūras nama atklāšanas svētki.
21.00 balle.

Spēlē grupa „ Galaktika”.
Ieeja brīva.


