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novada vestis
Aknīstes 2010. gada septembris

Nr. 14

2. lpp.

2010. gada 15. septembrī Aknīstes
novada domes sēdē pieņemtie lēmumi

1. Apstiprināt saistošos noteikumus:
• Nr. 23 „Grozījumi Aknīstes novada domes 2010. gada 27. janvāra 

saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Aknīstes novada pašvaldības budže-
ta plānu 2010. gadam””;

• Nr. 24 „Grozījumi Aknīstes novada domes 2010. gada 17. feb-
ruāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par Aknīstes novada pašvaldības 
speciālā budžeta plānu 2010. gadam””;

• Nr. 25 „Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības 
16.09.2009. saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par Aknīstes novada 
pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.

2. Slēgt līgumus ar:
• SIA „Pagrabnieces Auditoru birojs” par Aknīstes novada pašval-

dības 2010. gada finanšu pārskatu revīzijas veikšanu. Līguma summa 
Ls 1815,00;

• SIA „MikroKods” par 2 programmatūru Bentley PowerMap V8i ar 
licencēm piegādi. Līguma summa Ls 1700,00;

3. Slēgt vienošanos ar SIA „KUBS” par 14.12.2009. Līguma Nr. 
R01-7.1-09/09 par estrādes jaunbūvi papildināšanu.

4. Slēgt līgumus ar:
• SIA „Latio” par nekustamo īpašumu „Rīti” dzīvokļu Nr. 9, Nr. 11, 

Nr. 16, Nr. 17, Nr. 18, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā, vērtē-
šanu. Līguma summa Ls 121,00;

• SIA „Vidusdaugavas televīzija” par televīzijas ēterā audio vizuālu 
darbu sagatavošanu un pārraidīšanu. Līguma summa Ls 121,00;

• biedrību „Gārsenes vilks” valdes locekļa P. Krasovska personā 
par zemes un meža platību nodošanu apmedīšanai 98,10 ha platībā;

• SIA „Ļutes” par Tautas tērpu izgatavošanu projekta LLII-69 „Cul-
ture in Selonia ‘Together on both Sides of The Border” (CELEBRATE) 
„Kultūra Sēlijā – kopā robežas abās pusēs” vajadzībām. Līguma sum-
ma Ls 7177,24;

• SIA „Silupe” par autoceļa caurtekas nomaiņu uz Aknīstes nova-
da pašvaldības autoceļa Nr. 7 Gārsene – Jaunmuiža – Irbes. Līguma 
summa Ls 606,84;

• Valsts reģionālās attīstības aģentūru par individuālā projekta 
„Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāša-
nu un ar to saistītos atbalsta pasākumus” ieviešanu. Līguma summa Ls 
34223,08 (t. sk. 10% pašvaldības līdzfinansējums);

• SIA „7 Sky” par pasākuma vadīšanu 21.08.2010. Lietuvas-Latvijas 
pārrobežu sadarbības programmas projekta LLII-69 „Culture in Selonia 
‘Together on both Sides of The Border” (CELEBRATE) „Kultūra Sēlijā – 

kopā robežas abās pusēs” ietvaros. Līguma summa Ls 700,00;
• SIA „RJK” par tehniskā aprīkojuma nodrošināšanu 21.08.2010. 

pasākumā Aknīstē. Līguma summa Ls 1137,40;
• SIA „LMT” par LMT pakalpojumu „Mazcenas mobilais”. Līguma 

summa Ls 3,00 mēnesī;
• SIA „Evors” par fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu 

21.08.2010. Līguma summa Ls 245,00;
• pasūtījumu Nr. 3 saskaņā ar 2009. g. 4. septembra Bibliotēku 

informācijas sistēmas ALISE piegādes un pakalpojumu līgumu Nr. 
A120/2009 par BIS ALISE uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu Valde-
māra Ancīša Aknīstes bibliotēkā. Līguma summa Ls 254,10;

• pasūtījumu Nr. 4 saskaņā ar 2009. g. 4. septembra Bibliotēku 
informācijas sistēmas ALISE piegādes un pakalpojumu līgumu Nr. 
A120/2009 par BIS ALISE uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu Gārse-
nes pagasta bibliotēkā. Līguma summa Ls 254,10.

5. Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu:
• finansēt 0,1 amata slodzi Gārsenes pamatskolas bibliotēkas 

vadītājai, līdzekļus ņemot no pašvaldības pamatbudžetā Gārsenes 
pamatskolai paredzētajiem līdzekļiem;

• apmaksāt 0,1 amata slodzi – Ls 41,6 apmērā Gārsenes pamat-
skolas direktoram par Gārsenes pamatskolas pirmsskolas 3-4 gadīgo 
bērnu grupas vadību, līdzekļus ņemot no pašvaldības pamatbudžetā 
Gārsenes pamatskolai paredzētajiem līdzekļiem;

• finansēt 1 amata slodzi auklei pirmsskolas izglītības iestādē 
„Bitīte”, līdzekļus ņemot no pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” 
līdzekļiem;

• finansēt 0,25 amata slodzi palīgstrādniekam pirmsskolas izglī-
tības iestādē „Bitīte”, līdzekļus ņemot no pirmsskolas izglītības iestā-
des „Bitīte” līdzekļiem;

• papildus finansēt 0,17 amata slodzi garderobistei Aknīstes vi-
dusskolā līdzekļus ņemot no Aknīstes līdzekļiem;

• papildus finansēt 0,18 amata slodzi apkopējām Aknīstes vidus-
skolā, līdzekļus ņemot no Aknīstes vidusskolas līdzekļiem;

• piešķirt Ls 80,00 CD atskaņotāja iegādei kultūras darba organi-
zēšanai no plānotā pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikuma uz gada 
beigām;

• piešķirt Ls 200,00 pirmsskolas izglītības iestādei „Bitīte” bērnu 
ēdamistabas ierīkošanai un labiekārtošanai no plānotā pamatbudžeta 
naudas līdzekļu atlikuma uz gada beigām;

• noraidīt vecāku līdzfinansējuma parāda segšanu par iepriekšē-
jiem mācību gadiem Ls 129,00 apmērā Viesītes Sporta skolai.

6. Veikt priekšapmaksu SIA „Aknīstes Pakalpojumi” Ls 2000,00 ap-
mērā apkures pakalpojumu nodrošināšanai.

7. Izdarīt grozījumus Aknīstes novada pašvaldības amatu sarakstā:
Struktūrvienība Amata nosaukums Amata 

vienības
Amata 
alga

Aknīstes vidusskola Apkopēja 6 180,00
Garderobiste 0,67 180,00

Gārsenes 
pamatskola

Bibliotekārs 0,1 238,00
Pirmsskolas izglītības 
skolotājs

1 255,00

Pedagogs 1,5 255,00
Pirmsskolas 
izglītības iestāde 
„Bitīte”

Aukle 5 180,00
Pirmsskolas izglītības 
skolotājs*

4 255,00

Pirmsskolas izglītības 
skolotājs

2 280,50

Asares pamatskola Sekretāre 0,4 238,00
Pedagogs 0,8 255,00

Aknīstes Bērnu un 
jauniešu centrs

Izglītības iestādes 
direktors
(no 23.09.2010.)

1 416,00
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*Amata vienību skaits var mainīties atkarībā no piešķirtās mērķ-
dotācijas 5-6gadīgo bērnu apmācībai

9. Papildināt Aknīstes novada pašvaldības amatu sarakstu:
Struktūrvienība Amata nosaukums Amata 

vienības
Amata 
alga

Kultūra Kurinātājs Asares 
kultūras namā

2 180,00

Pirmsskolas 
izglītības iestāde 
„Bitīte”

Palīgstrādnieks 0,25 180,00

11. Izslēgt no Aknīstes novada pašvaldības amatu saraksta:
Struktūrvienība Amata nosaukums Amata 

vienības
Amata 
alga

Aknīstes vidusskola Naktsaukle (uz laiku, 
kamēr slēgts skolas 
internāts)

1,6 180,00

Aknīstes Bērnu un 
jauniešu centrs

Izglītības iestādes 
direktora vietas izp. (no 
23.09.2010.)

0,33 457,00

13. Segt 30% no mācību maksas 2010./2011. māc. g. visiem 
Aknīstes novada audzēkņiem, kas mācās Jēkabpils Mūzikas skolas 
Aknīstes filiālē, Jēkabpils Mākslas skolas Aknīstes filiālē un Viesītes 
Sporta skolā.

14. Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo 
īpašumu „Trieči”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kas sastāv no 2 
zemes gabaliem 9,1 ha kopplatībā. Darījuma summa Ls 19000,00.

15. Izveidot projekta „Heritage for everybody” darba grupu šādā sa-
stāvā: Olga Vabeļa – projekta koordinatore, Skaidrīte Medvecka – kon-
taktpersona, Santa Grode, Lāsma Prande. Slēgt uzņēmuma līgumu ar 
Skaidrīti Medvecku par tulkošanas darba veikšanu projekta „Heritage 
for everybody” ietvaros.

16. Precizēt nosaukumus sekojošiem Aknīstes novada pašvaldī-
bas autoceļiem:

Nr.
p.k.

Autoceļa 
kods

Autoceļa nosaukums 
esošajos reģistros

Autoceļa precizētais 
nosaukums

1. 1-11 Darbnīcas – Spīdolas – 
Simsoni

Darbnīcas – Spīdolas – 
Censoņi

2. 1-14 CRBP – 14 – Simsoni CRBP-14 – Censoņi
3. 1-13 Kalniņi – Simsoni Kalniņi – Censoņi 
4. 2-8 Vilkupīte – Asare Asare – Vilkupīte
5. 2-9 Jansoni – Aveni Aveni – Jansoni
6. 2-10 Patmalnieki – Vairogi Vairogi – Patmalnieki
7. 2-11 Lukstiņi – Smilgas Smilgas – Lukstiņi
8. 2-12 Viļņi – Dangas Dangas – Viļņi
9. 1-18 Viesturi – Bruži Ābelītes – Lazdāres

10. 1-46 Aploku ceļš Zviedra ceļš
11. 2-3 Kapteiņi – Dominieki Dominieki – Kapteiņi
12. 2-4 Upītes – Tauriņi Tauriņi – Upītes
13. 2-26 Vecozoli – Rīti Rīti – Vecozoli
14. 2-36 Grantsbedres – Laimiņas Laimiņas – 

Grantsbedres
15. 2-18 Smilgas – Bērzaine Bērzaine – Smilgas
16. 2-20 Valdiņi – Smilgas Smilgas – Valdiņi
17. 2-23 Avoti – Grantiņi Grantiņi – Avoti
18. 3-2 Kukalēni – Zīlēni –  

Purenes
Purenes – Zīlēni – 
Kukalēni

19. 3-5 Vilēni - Smilgas Vilēni – Zimbļi
20. 3-20 Kraujas – Aknīstes pils. Aknīstes pils. – Kraujas

18. Nodot apsaimniekošanā:
- dzīvojamo māju „Dimanti”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, 

pilnvarotai personai Jurim Brakovskim,
- dzīvojamo māju „Akācijas 2”, Gārsenes pagastā, Aknīstes nova-

dā, pilnvarotai personai Austrim Vārnam,

- dzīvojamo māju „Aronijas”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, 
pilnvarotai personai Lilijanai Jegorovai,

- dzīvojamo māju „Arāji”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, piln-
varotai personai Valdim Raupam.

Norīkot novada pašvaldības izpilddirektori L. Vārnu pārstāvēt ar bal-
sošanas tiesībām pašvaldībai piederošos dzīvokļus māju kopsapulcēs.

19. Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas 
nolikumu. Atcelt Aknīstes novada domes 29.07.2009. sēdes (prot. Nr. 
5, 18.#) apstiprināto Iepirkuma komisijas nolikumu.

20. Apstiprināt kārtību, kādā tiek veikti iepirkumi un slēgti iepirkuma 
un pakalpojuma (t. sk. būvniecības) līgumi Aknīstes novada pašvaldībā.

21. Iznomāt mednieku biedrībai „Gārsenes vilks”, Gārsenes pa-
gastā, Aknīstes novadā, zemes gabalus 2 ha, 2,2 ha, 11,9 ha platībā, 
apmedīšanai, slēdzot Medību platību savstarpējo līgumu, atbrīvojot 
medību platību lietotāju no zemes nomas maksas. Līgumā iekļaut no-
sacījumu, ka, organizējot medības, nedrīkst izdarīt kaitējumu platībās 
esošajām lauksaimniecības kultūrām.

22. Izbeigt ar 1 personu noslēgto zemes nomas līgumu par pašval-
dības zemes nomu 2 ha platībā Gārsenes pagastā.

23. Iznomāt 2 personām pašvaldības zemi Aknīstes pilsētā 2000 
m2 platībā un Gārsenes pagastā 1,5 ha platībā.

24. Darīt zināmu 2 personām par pašvaldības zemes izmantoša-
nas tiesību izbeigšanu ar šī gada 1. novembri.

25. Iznomāt 1 personai Biznesa dārza biroja 1 telpu Skolas ielā 7, 
Aknīstē, uz 2 gadiem.

26. Samazināt 1 personai samaksu par īpašumā piešķirto zemi 
„Ozolkalni”, Asares pagastā 101,36 ha platībā 50% apmērā.

27. Atļaut 1 personai no nekustamā īpašuma „Kabatas”, Gārsenes 
pagastā, Aknīstes novadā, atdalīt zemes gabalu 0,6776 ha platībā un 
piešķirt tam jaunu nosaukumu „Kabatiņas”.

28. Apstiprināt 1 personai piederošā zemes īpašuma „Radžupes” 
Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, izstrādāto zemes ierīcības projektu. 

29. Piešķirt ikgadējo atvaļinājumu un papildatvaļinājumu Aknīstes 
novada pašvaldības priekšsēdētājas vietniecei V. Dzenei no šī gada 
20. - 26. septembrim un no 1. novembra – 2. decembrim. Aknīstes no-
vada pašvaldības priekšsēdētāju atvaļinājuma laikā aizvietos pašvaldī-
bas priekšsēdētāja I.Vendele.

30. Piešķirt Aknīstes novada pašvaldības priekšsēdētājai I.Vendelei, 
sākot ar šī gada 27. septembra – 1. oktobrim mācību atvaļinājumu un 
no 4. - 17. oktobrim kārtējo atvaļinājumu. Aknīstes novada pašvaldības 
priekšsēdētāju atvaļinājuma laikā aizvietos pašvaldības priekšsēdētā-
jas vietniece V. Dzene.

31. Par pašvaldības sociālo palīdzību:
• piešķirt 1 personai bērna piedzimšanas pabalstu. Kopējā summa 

Ls 50,00;
• piešķirt 1 personai apbedīšanas pabalstu. Kopējā summa Ls 

50,00.
32. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā:
• reģistrēt 4 personas palīdzības saņemšanas reģistrā Nr. 1 „Paš-

valdībai piederošu dzīvojamo telpu izīrēšana”;
• piešķirt 1 personai dzīvokli „Lejasgāršas”, dz. 5, Gārsenes pagastā.
33. Atļaut 1 personai deklarēt dzīvesvietu adresē: Augšzemes ielā 

26, dz. 3, Aknīstē, Aknīstes novadā.
34. Palielināt SIA „Aknīstes Pakalpojumi” pamatkapitālu par Ls 

30450.

 Aknīstes novada pašvaldība iznomā pirts ēku Krasta ielā 11. 
Ar nomas noteikumiem var iepazīties novada pašvaldībā pie sekre-
tāres. Interesentus lūdzam pieteikties līdz 2010. gada 12. oktobrim 
iesniedzot rakstisku pieteikumu Aknīstes novada pašvaldībā. 

Tel. uzziņām 28685224; 65237754

2010. gada 12. oktobrī  no plkst. 10.00  līdz 12.00 Aknīstes 
novada domē apmeklētājus pieņems Krustpils būvvaldes darbi-
nieki. Izmantojiet iespēju pie speciālistiem noskaidrot interesējošus 
jautājumus par būvniecību. 

 Aknīstes novada pašvaldība iznomā projekta ietvaros izveidotā 
Biznesa dārza (biroja)  telpas ofisa ierīkošanai. Ar nomas 
noteikumiem var iepazīties novada pašvaldībā pie sekretāres.  Tel.
uzziņām 28355252, 65237751



3

INFORMĀCIJA

AustrijA
No 17. augusta līdz 23. augustam četriem 

mūsu novada pārstāvjiem bija iespēja apmek-
lēt Austriju. No Aknīstes braucienā piedalījās 
lauku attīstības speciāliste Irēna Butkus, zem-
niece no Asares Gaida Vuškāne, galdnieks no 
Aknīstes Andris Zaičenkovs, un es, zemnie-
ku saimniecības „Kalna Rūdupes” īpašnieks 
Andris Zībergs. Ekskursijas maršruts bija ie-
plānots tā, lai pēc iespējas vairāk iepazītos kā 
darbojas Austrijas ekonomika laukos. Uzsvars 
tikai likts uz mājražošanu, mazajiem un vidē-
jiem uzņēmumiem, kooperāciju. Tāpat bija arī 
iespēja iepazīties ar dažādiem interesantiem 
biznesiem. Piemēram,  pirmajā saimniecībā, 
kuru apmeklējām, audzēja trifeles – apaļas 
sēnes, kuras aug aptuveni 10 centimetrus 
zem augsnes virskārtas uz dažu lapukoku, 
piemēram, ozolu, lazdu sīkajām saknēm. Tri-
fele tirgū maksā 1000 līdz 2000 Euro kilogra-
mā, atkarībā no sugas. Saimnieks pats audzē 
trifeles, kā arī sagatavo ozolu, lazdu un citu 
lapukoku stādus, kuru saknes apstrādājot ar 
trifeles sēnes sporām, panāk to, ka izstādot 

šos kokus pēc dažiem gadiem no to saknēm 
ievāc trifeļu ražu. Izaugušās trifeles sameklē 
speciāli apmācīts suns.

Nākamajā apmeklētajā saimniecībā ar 
bioloģiskām metodēm audzēja dažādus dār-
zeņus. Saimniecībā ar apmēram 90 hektāru 
zemes ir panākts 5,3 miljonu Euro liels ap-
grozījums gadā. Lielais apgrozījums veido-
jas no tā, ka saimniecība pārdod izaudzēto 
produkciju, piegādājot patērētājam bioloģiski 
audzētos dārzeņus pa tiešo, bez starpnieka. 
Ja kāds, piemēram, grib nopirkt 5 kg burkānu, 
4 kg kabaču  un 5 kg  ābolu, viņš internetā 
izdara pasūtījumu. Saimniecības šķirošanas 
līnijas datoros šī informācija tiek ievadīta un 
konkrēti šim pircējam domātajā kastē tiek ie-
vietoti tieši tik daudz dārzeņi, kā pircējs vēlas. 
Saimniecībā neaudzē visu veidu dārzeņus un 
augļus, tāpēc, piemēram, āboli un persiki tiek 
iepirkti no citām saimniecībām. Katrai kastei 
tiek pielīmēts numuriņš, kastes sašķirotas pēc 
maršrutiem un tiek izvadātas patērētājam vai 
uz speciāliem veikaliņiem, kuros patērētājs 
tieši viņam domāto kasti savāc.                                                                                               

Man personīgi interesantākais apskates 
objekts šķita saimniecība, kurā audzēja ogas: 
avenes, upenes, kazenes. Saimnieks iepa-
zīstināja ar audzēšanas tehnoloģijām, kuras 
daudz neatšķīrās no Latvijā izmantotajām. 
Protams ir atsevišķas nianses, kuras atšķi-
ras, bet tas vairāk ir saistīts ar klimatisko aps-
tākļu atšķirībām. Novāktās ogas saimniecībā 
tiek pārdotas svaigas. No uzreiz nerealizētās 
produkcijas tiek gatavots vīns, liķieri un šņa-
bis, kuri tiek gatavoti turpat uz vietas saim-
niecībā. Šņabja gatavošanai saimniecībā uz 
vietas ir 120 l ietilpīgs destilācijas aparāts, 
kurš kurināms ar malku. Iegūto produkciju 
tirgo turpat uz vietas, saimniecības veikalā. 
Pēc iepazīšanās ar ražošanas procesu, tika 
piedāvāta iegūtās produkcijas degustācija. 
Ja runājam par iegūto dzērienu kvalitāti, tad 
ogu vīni praktiski neatšķīrās no Latvijā mājas 
apstākļos gatavota vīna. Liķieris ir mazāk aro-
mātisks, tāpēc, ka pie mums augušās ogas 
pašas par sevi ir aromātiskākas. Saimniecībā 
uz vietas gatavotais aveņu un kazeņu šņabis, 
lai piedod man austrieši, garšas ziņā, atgādi-
nāja vidējas kvalitātes Latvijā ražotu kandžu 

ar nelielu ogu piegaršu.
Nākamajās dienās tika apmeklēts gaļas 

pārstrādes uzņēmums, saimniecība, kurā no-
darbojas ar bioloģisko olu ražošanu, iepirkša-
nu, sagatavošanu realizācijai un pārdošanu. 
Paralēli tam, tur tiek ražots arī aitas piena jo-
gurts, kā arī darbojas zemnieku kooperatīvs, 
kurš gan sniedz dažādus lauksaimniecības 
pakalpojumus, gan tirgojas ar minerālmēs-
liem, celtniecības materiāliem, degvielu. Tā 
kā kooperatīva īpašnieki ir zemnieki, tad ir ie-
spēja tikt gan pie lētākas produkcijas, gan arī 
pie daļas kooperatīva peļņas. Šis uzņēmums 
ir izveidots vairāk kā pirms 100 gadiem, tātad 
uzņēmums ar savu vēsturi.

 Interesanta bija arī saimniecība, kurā 
audzē liellopus gaļai, vīnogas, no kurām paši 
gatavo vīnu, kā arī  ražo elektrību, izmantojot 
saules baterijas.

Gandrīz visās mazajās saimniecībās bla-
kus lauksaimniecībai nodarbojas arī ar tūris-
mu, tas ir, uzņem un baro tūrisma grupas ar 
savu produkciju, piedāvā naktsmājas.

Ekskursijas programmā bija paredzēts 
arī apmeklēt divas amatnieku saimniecības, 
diemžēl to īpašnieki pēdējā brīdī atteica, tā-
pēc nedaudz žēl to grupas dalībnieku, kurus 
vairāk interesēja tas, kā Austrijā darbojas 
amatnieki.

Domāju, ka arī pārējiem brauciena dalīb-
niekiem, tāpat kā man, tā bija vērtīga piere-
dze, kura deva stimulu darboties tālāk un pie-
rādīja, ka normālos ekonomiskos apstākļos, 
pie mazos uzņēmumus atbalstošas politikas, 
kāda diemžēl nav Latvijā, laukos var darboties 
un attīstīties arī nelieli uzņēmumi.

A. Zībergs                                                                                            

Aknīstes 
novadpētniecības muzejs  
– starptautiskajā apritē

Aknīstes novadpētniecības muzejs 1. au-
gustā uzsāka īstenot ES Mūžizglītības prog-
rammas finansiāli atbalstīto projektu „Kultūras 
mantojums visiem”. Tā īstenošanas laiks ir divi 
gadi. Šajā laikā astoņi Eiropas valstu muzeji 
no Beļģijas, Francijas, Portugāles, Igaunijas, 
Itālijas, Rumānijas, Polijas un Latvijas dalīsies 
savā pieredzē un meklēs jaunas metodes, kā 
muzeju padarīt atraktīvāku un apmeklētājiem 
saistošāku, lai muzejos glabātās bagātības 
uzrunātu pēc iespējas plašāku cilvēku loku. 
Iedzīvotāju atsaucību gūst jaunievedumi, pie-
mēram, Eiropā iecienītie muzeju nakts pasā-
kumi. 

Informācija par Grundtvig projektiem
Pieaugušo izglītības atbalstam Eiropas 

Savienībā jau desmito gadu darbojas Mūžiz-
glītības programmas dāņu pedagoga Grund-
tviga – tautskolas idejas radītāja- vārdā no-
sauktā apakšprogramma, kas piešķir līdzek-
ļus starptautisku mācību partnerību projektu 
īstenošanai. Tajos kopīga mērķa sasniegšanai 
apvienojas trīs un vairāku valstu organizāci-
jas. Eiropas nauda tiek piešķirta konkursa kār-
tībā atlasītajos labākajos projektos paredzēto 
starptautisko pieredzes apmaiņas braucienu 
un vietējo aktivitāšu īstenošanai. Pateicoties 
biedrības „Manai mazpilsētai Aknīstei” starp-
tautiskās sadarbības pieredzei, Aknīstes do-
mei tas jau ir otrais šīs programmas atbals-
tītais projekts. 2005. - 2007. gadā dramatiskā 
kolektīva dalībnieki guva starpkultūru saziņas 
pieredzi projektā „Mana kultūra, tava kultūra – 
skatoties no abām pusēm”. Grieķijā saskatītās 
sadzīves un kultūras atšķirības iedvesmoja iz-
rādes izveidošanu, ar kuru iepazinās skatītāji 
partnerpilsētā Grieķijā. Aknīstieši vērtēja Mal-
tas aktieru izrādi par mums, latviešiem.

Projektā „Kultūras mantojums visiem” ie-

saistīto muzeju pieredze ir ļoti atšķirīga. Ak-
nīstes novadpētniecības muzejs ir vienīgais 
muzejs, kas atrodas laukos, nelielā pilsētā, 
bet tam ir interesanta novada izpētes darba 
pieredze, ar kuru projekta dalībnieki iepazīsies 
projekta noslēgumā – pēdējā starptautiskajā 
tikšanās reizē Aknīstē 2012. gada pavasarī.

Projekta vadītāja ir Aknīstes novadpētnie-
cības muzeja vadītāja Olga Vabeļa, kas orga-
nizēs projekta aktivitātes Aknīstē. Ir izveidota 
projekta darba grupa: Olga Vabeļa, Lāsma 
Prande, Santa Grode, Skaidrīte Medvecka. 

Pirmā projekta partneru tikšanās notiks 
21. - 27. oktobrī pie projekta vadošās da-
līborganizācijas Dinānā, Beļģijā. Tā laikā tiks 
izstrādāts kopīgs rīcības plāns, uzdevumi un 
sadalīti dalīborganizāciju pienākumi.

Projekta vadītājas Olgas Vabeļas un dar-
ba grupas vārdā aicinu Aknīstes novada ie-
dzīvotājus sekot turpmākajai informācijai par 
projekta aktivitātēm un meklēt iespēju tajās ie-
saistīties. Ieguvējs būs mūsu muzejs, ieguvēji 
būsiet Jūs katrs.

Skaidrīte Medvecka,
atbildīgā par starptautisko sadarbību projektā.
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Aknīstes vidusskolAs
AktuAlitātes

Pilnā sparā rit 2010./2011. mācību gads. 
Šogad skolā mācības ir uzsākuši 15 pirmās 
klases skolēni un  kopā skolā ir 220 skolēni. 
Demogrāfiskā  problēma skar arī mūs. Ar šo 
mācību gadu vairāk nav paralēlo klašu. Peda-
goģisko procesu nodrošina 25 pedagogi.

Skola šajā  mācību gadā piedāvā pie-
cas mācību programmas: divas vidējās, 
vienu pamatizglītības un divas speciālās 

izglītības programmas.
Jauninājums skolas dzīvē ir ieviestā vidē-

jās izglītības programma ar vakara-neklātie-
nes apmācības formu. Programmas apguve 
pieļauj iespēju iegūt vidējo izglītību nepārtrau-
cot darbu. Uz šo brīdi vakarskolā ir pieteiku-
šies un mācās septiņi  aknīstieši. 

Vasaras periodā ir veikti vērienīgi remont-
darbi mācību  kabinetu labiekārtošanā un sa-
kārtošanā, lai atbilstu mūsdienīgām prasībām. 
Tas ir izdarīts informātikas, lietvedības  psi-
hologa un sākumskolas kabinetos, renovēts 
grīdas segums svinību zālē, kā arī uzlikts se-

gums stadiona skrejceliņiem. Ar projektā pare-
dzētajām IT iekārtām ir apgādāti matemātikas, 
ķīmijas, fizikas un bioloģijas kabineti. Kabinetu 
iekārtojums un tehnoloģiskās iespējas skolē-
niem dos iespēju kvalitatīvāk apgūt zināšanas 
attiecīgajās jomās.

Interešu izglītības jomās skolēniem tiek 
piedāvāts plašs diapazons savu spēju attīstī-
šanai un sevis izpaušanai.

Detalizēta un pilna izklāsta informācija at-
rodama Aknīstes mājas lapā sadaļā  Izglītība. 

Aknīstes vidusskolas
direktors J. Ķipāns.

Ik gadu, septembra beigās, gandrīz visās Latvijas skolās notiek 
ikvienas 10. klases satraucošākais pasākums – iesvētības. Kāpēc sa-
traucošākais? Droši vien tāpēc, ka šo pasākumu rīko 12. klases, un ne-
vienam citam, izņemot „skolas saimniekus”, šie uzdevumi un pārbaudī-
jumi nav zināmi. Arī Aknīstes vidusskolas 12. klase, kuras audzinātājs 
ir A. Miķēns, rīkoja šo pasākumu.

Jau ceturtdien, 23. septembrī, 12. klases skolēni sagaidīja desmi-
tos pie skolas un izdalīja šīs dienas uniformas. 

Stilīgi pārveidoti cukura maisi ar uzrakstu priekšpusē  10 un aiz-
mugurē uzzīmētiem cilvēciņiem. Arī klases audzinātājai tika iedalīta 
uniforma, tikai ar uzrakstu – BOSS.

24. septembrī plkst. 14.30 pie sporta zāles durvīm drūzmējās tik 
daudz skolēnu, ka nejaušs ciemiņš skolā nesaprastu, kas tad tagad 
ir noticis! Jā, šie visi skolēni ar lielu aizrautību un degsmi gaidīja, kad 
sāksies iesvētības. Atveroties zāles durvīm, visi aši traucās iekšā ie-
ņemt labākās vietas. Pasākums varēja sākties! Divpadsmitie ar nelielu 

Mēs, Aknīstes vidusskolas skolotāji, da-
baszinātņu un matemātikas nedēļas ietvaros 
„Domā citādāk! Eksaktāk!” piedalījāmies divos 
pasākumos.

2010. gada 17. augustā apmeklējām Aka-
dēmisko dienu Rīgā.  2010. gada 23. augustā 
apmeklējām atvērto durvju dienu Vecumnieku 
vidusskolā. Darba kārtībā bija metodiskās no-
darbības dabaszinātņu un matemātikas sko-
lotājiem „Skolotāju atbalsta materiāli, elektro-
niskā mācību vide un materiāli dabaszinībās 
un matemātikā 7. – 12. klasēm”.  Pasākums 
„Nāc un piedalies” ar moto: Kaut kur tu noteikti 
nonāksi, ja vien pietiekami ilgi iesi...

Mēs apmeklējām nodarbības:
• „Lejup pa Truša alu ķīmijas kabinetā”
• „Asaru dīķis ķīmijas laboratorijā”
• „Kāpura padoms bioloģijas kabinetā”
• „Tikšanās ar Češīras kaķi bioloģijas ka-

binetā”
• „Randiņš ar trīs dārzniekiem pie skolas”
• „Karalienes kroketa kaukums matemā-

tiskas kabinetā”
• „Cepurnieka laiks fizikas kabinetā”
• „Rau, kur Bils! – fizikas laboratorijā”
• „Karalienes bruņinieku stāsti”.
Apmeklējot nodarbības, varēja redzēt, cik 

daudz ir ieguldīts līdzekļu gan skolas telpu 

labiekārtošanā, gan aprīkojumā dabaszinātņu 
un matemātikas kabinetos. Tas viss, protams, 
ir pateicoties Eiropas sociāla fonda projektam 
„Dabaszinātnes un matemātika”.

Mēs guvām pieredzi no kolēģiem Vecum-
niekos, jo viņi ir pilotskola un projektā darbojas 
jau sesto gadu, taču pateicoties šim projektam 
arī Aknīstes vidusskolā ir izremontēti kabineti 
un tie jau ir daļēji aprīkoti.

Pateicoties šim projektam, lai arī mūsu 
skolēnos rastos lielāka interese par dabaszi-
nātnēm.

Aknīstes vidusskolas matemātikas
 skolotāja Ināra Lunģe

satraukumu, kā nu viss izvērtīsies, atklāja iesvētības ar svinīgu runu un 
aicināja ieviest desmito klasi sporta zālē, I. Lunģes pavadībā. Lai viss 
būtu vēl jautrāk un satraucošāk, G. Joča, kura bija pasākuma vadītā-
ja, aicināja desmitos nostāties vienā rindā, un jautāja, vai viņi ir gatavi 
sākt pārbaudījumus. Protams, visi bija gatavi, lai gan satraukums viņu 
sirsniņās nerimās. Un pirmais pārsteigums bija speciālā iesvētību uni-
forma. Un nu viss tikai tagad varēja sākties! 

Jaunieši tika sadalīti divās komandās, pēc izvilktās lapas krāsas, 
zaļā un dzeltenā 
komanda. Desmi-
tajiem bija jāveic 
dažādi atraktīvi 
uzdevumi, kuri 
bija stundu vei-
dā. Katrai stun-
dai bija atbilstošs 
uzdevums...

P e l d ē š a -
nas stunda – no 
ūdens bļodas, 
bez roku palī-
dzības izzvejot 
ābolus.

AKNĪStES VIDuSSKOLAS DAbASZINĪbu uN MAtEMĀtIKAS SKOLOtĀJI 
pIEREDZES ApMAIņĀ VECuMNIEKOS

Bet tā normāli??
10. klases uzņemšana vidusskolā
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Celtniecības stunda – no plastmasas glāzītēm uzcelt piramīdu.                                                          

Boulings.

 
Masku balle. 

Skrējiens apkārt Aknīstes vidusskolai.

Kā jau pēc aktīvas darba dienas, ir laiks pusdienām, atgūt zaudētās 
kalorijas. Tādēļ, divpadsmitie bija sagādājuši pārsteigumu. Lai mazliet 
pabiedētu iesvētāmos, cīsiņi bija ielikti bērnu podiņā un apsmērēti ar 
sinepēm. Pirmā drosminiece bija skolotāja Ināra, kura ar gardu muti 
notiesāja savas pusdienas. Un desmitie viņai sekoja.

Ar prieku acīs, sekoja pēdējais uzdevums – zvērests. Pēc veik-
smīgas tā nolasīšanas, katrs apliecināja solījumus uz zvēresta lapas 
ar  saviem roku nospiedumiem, pēc tam divpadsmitie iešūpoja, nu jau 
vidusskolā uzņemto, desmito klasi, un sniedza nelielu informāciju par 
katra skolēna vārdu.

Apjautājot pašus desmitos, viņi bija apmierināti ar iesvētībām, daži 
teica, ka varēja būt neliela ķēpāšanās, citiem patika tā, kā bija, ar atrak-
tīviem uzdevumiem. Katrā ziņā pasākums bija izdevies, par ko mums 
divpadsmitajiem ir liels prieks. Īpašu paldies sakām, Arnim Kokinam, 
kurš iemūžināja šo pasākumu video. Apsolām noorganizēt visas skolas 
kopā sanākšanu un kopīgi atcerēsimies jautro pasākumu. Paldies arī 
skolas vadībai par atbalstu, un, protams, mūsu klases audzinātājam 
Andrim Miķēnam. 

Liene Martinova, 12. klase.
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PII ”BItīte” uz-
sākusI jauno 
mācīBu sezonu

Jau 26. rudeni pirmsskolas izglītības ies-
tāde ”Bitīte sagaida bērniņus gan no Aknīstes, 
gan no kaimiņu pagastiem. Pēc vasaras brīv-
dienām, enerģijas pilns, viss kolektīvs katru 
darba dienu rūpējas par septiņdesmit mazu-
ļiem. „Bitītes” stropā mājo četras grupiņas – 
„Cālēni”, „Knīpas”, „Mārītes” un „Rūķīši”, kā 
arī 10 pedagogi un 12 tehniskie darbinieki. Uz 
sarunu uzaicināju ilggadēju iestādes vadītāju 
Rimu Bludzi, kura dalījās pārdomās par „Bitī-
ti”, kolektīvu, paveiktajiem darbiem un nākot-
nes iecerēm. Sarunas sākumā Rima ļoti aug-
sti novērtēja visas bērnudārza komandas dar-
bu, kas darbojas kā viens vesels mehānisms. 
Audzinātāju darbs nav mērojams ne stundās, 
ne dienās. Tas ir dzīvesveids ik dienu rūpē-
ties par mūsu jauno paaudzi.  Darbiniecēm ir 
augsts profesionālais līmenis, jo nemitīgi tiek 
sekots līdzi visiem jauninājumiem, apmeklē-
ti kursi un gūta pieredze citos bērnudārzos, 
kā piemēram, Ikšķilē, Salaspilī. Šogad ar 1. 
septembri stājušies spēkā MK Noteikumi „Par 
valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām”, kur 
ieviesti jauninājumi rakstītprasmes apguvē.

 5. - 6. gadu veciem bērniem ir obligāts pirm-
skolas apmācības kurss, kurā viņus sagatavo 
skolas gaitām. Vadītāja ir gandarīta, ka arī mu-
zikālās apmācības jomā ir atrisinājusies problē-

ma, bet skolotāja var strādāt tikai uz pusslodzi. 
Pašlaik visa komanda strādā pie kopīgas 

ēdamistabas izveides. Šajā telpā bērni ēdīs 
brokastis, pusdienas, launagu. Ja „Bitītē” būs 
svētki vai tiks gaidīti ciemiņi, tad svētku mielasts 
arī  tiks pasniegts jaunizveidotajā telpā. Tas pa-
līdzēs bērniem tuvināties skolas dzīvei, ka maltī-
tes notiek atsevišķi no mācību procesa.  

Bērnudārzā stingri tiek ievērots dienas 
režīms, pastaigas svaigā gaisā. Mazie ap-
meklētāji labprāt rotaļājas āra spēļu lauku-
mos, jo tie katru gadu tiek savesti kārtībā 
– pielaboti, nokrāsoti un papildināti ar kādu 
jaunu ideju. Par to vadītāja paldies saka au-
dzinātājām, bērnu vecākiem un Normundam 
Zariņam. Par tīru un sakoptu apkārtni  pal-
dies 100 latnieku stipendiātiem. Īpaši atzīmēt 
vēlas Zintu Koniševsku un Ilzi Buiķi, kura bija 
liels atbalsts un palīgs skolotājiem un auklī-

tēm. Zanītei īpašs prieks par noformējumiem, 
kas priecē gan bērnus, gan vecākus.

Ar lielu prieku Rima stāsta par kopīgajiem 
iestādes pasākumiem. Apaļajās jubilejās ko-
lēģu sveikšanu organizē PII arodbiedrība un 
meitenes, kuras izdomā scenārijus un jubile-
jas izvēršas par neaizmirstamu šovu gan jubi-
lāram, gan sveicējiem.

Jautājot par realizētajiem un 
nākotnes projektiem vadītājai ir 
daudz ko pastāstīt, jo īstenots pro-
jekts „Neorganizēto bērnu laukuma 
izveide”. Pagājušajā gadā kolektīvs 
piedalījies Uzņēmumu ilgtspējīgas 
izpētes projektā (Vides izglītības 
fonda Ekoskolu programma) „Zaļie 
īkšķīši” un ieguva 1. vietu.  Cerība, 
ka drīzumā realizēs projektu ”Sil-
tumnīcefektu gāzu emisiju sama-
zināšana Aknīstes pirmsskolas iz-
glītības iestādē „Bitīte” un Aknīstes 
vidusskolā”, kā rezultātā notiks ēkas 
siltināšanas darbi.

Skolotājas ar bērniem un ve-
cākiem piedalījās latvijas mēroga 
rīkotajā akcijā “Pirmais vārds”, jo 
jādomā par bērniem ar īpašām va-
jadzībām, jo diemžēl tādu paliek ar-
vien vairāk.

Runājot par lielākām nākotnes 
iecerēm, Rima 
plāno izveidot bēr-
niem diennakts 
grupu, protams, ja 

būs tāda nepieciešamība. Taču audzinātājām 
katru mirkli dzimst jaunas, radošas idejas, ko 
īstenot savā darbā, lai mazās „bitītes” un „bi-
tēni” katru dienu ar prieku  vērtu bērnudārza 
durvis un sanētu līdz vēlai pēcpusdienai. Lai 
veicas!

       L. Prande
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Pirmais septembris uzausa silts un 
jauks, līdzi atnesot satraukumu un nemie-
ru, kas pildīja gan skolēnu, gan vecāku, 
gan skolotāju sirdis. Jo īpaši gaidīts tas 
bija Aknīstes vidusskolas 15 pirmklas-
niekiem, kuri smagās skolas durvis vēra 
pirmo reizi. Lai mazinātu satraukumu, 12. 
klases audzēkņi draudzīgi pasniedza sa-
vas rokas un ieveda viņus lielajā skolēnu 
saimē. 

Svinīgajā pasākumā skolas direktors 
J. Ķipāns visiem novēlēja izturību, pa-
cietību un veiksmi. Sirsnīga, labu vēloša 
bija arī Aknīstes novada domes priekšsē-
dētājas I. Vendeles uzruna.

Ar lielu interesi gaidījām Aknīstes pil-
sētas domes un skolas vadības noorgani-
zēto O! Kartes akadēmijas finālistu – Evi-
jas, Nikolaja un Samantas koncertu. Jau 
krietnu laiciņu pirms koncerta sākuma 
skolas zāle pildījās ar klausītājiem. Jā-
piebilst, ka skatītāju un klausītāju rindās 
bija visu 3 mūsu novada skolu audzēkņi. 
Koncerts tik tiešām bija lielisks! Dziedošie 
un talantīgie jaunieši – Evija, Nikolajs un 
Samanta – bija priecīgi par tik siltu publi-
kas atbalstu, jo gandrīz visām dziesmām 

līdzi dziedājām arī mēs – skatītāji.
Smaidīgi un labā noskaņojumā de-

vāmies mājup, turklāt mūsu fotoapa-
rātos bija iemūžināti šīs tikšanās jau-

 SKOLu DZĪVE

Nedaudz par paveikto, sagaidot 
2010. gada rudeni, ziemu.

Asares pagasta pārvaldē strādā 10 
simtslatu stipendiāti, kas gatavoja mal-
ku, kopa apkārtni, cirta krūmus ceļmalās. 
Sakopšanas darbi noritēja Asares pamat-
skolā, Asares muižas parkā, abās kapsē-
tās. Pagastā visām pašvaldības iestādēm 
un pašvaldības dzīvokļiem ir nopirkta un 
sagatavota malka 2010./2011. gada  ap-
kures sezonai.

Asares pamatskola sekmīgi uzsākusi 
jauno mācību gadu. Skolā mācības uzsā-
ka 46 skolēni un 12 pirmsskolas sagata-
vošanas grupas audzēkņi, pirmajā klaše 
mācās 5 bērni, skolā strādā 13 skolotāji. 
Par novadu izveidošanas vienreizējās 
dotācijas līdzekļiem skolā nomainīts ap-
kures katls un radiatori 5-6 – gadnieku 
klasē.

Kultūras namā pēc rekonstrukcijas 
atsākusies pasākumu organizēšana, 
darbā pieņemat jauna vadītāja, pasāku-
mu skaits būs atkarīgs arī no iedzīvotāju 
aktivitātes.

2/3 daļas Asares pagasta iedzīvotāju 
(māju, dzīvokļu, saimniecību īpašnieku, 
īrnieku) nebija noslēguši līgumus par 
atkritumu savākšanu. Aicinām tos, kas 
līgumu vēl nav noslēguši, nekavējoties 

asares Pamatskola 
uzsākot 2010./2011. m. gadu

 
Nemanot pagājusi ļoti saulainā vasara, 

kas mijās ar  stipru vētru un pērkona dār-
diem. Atkal ir septembris – rudens ziedu 
un skolas laiks. Klāt jaunais mācību gads. 
Audzēkņiem ir jāsaprot, ka mācīties ir airēt 
pretī straumei, tikko pārstāj airēt – tā at-
paliek. Šis mācību gads būs ar daudzām 
pārmaiņām izglītības jomā, satraukumiem 
un domām par turpmāko skolas dzīvi. Nav 
tāda brīža, kad neko nevarētu darīt un nav 
tāda laika, kad drīkstētu nedarīt. 

Man ir liels prieks, ka mūsu Asares pa-
matskola joprojām pastāv un ir gatava dot 
kvalitatīvu izglītību. Skolotāju un darbinieku 
kolektīvs ir saliedēts. Ļoti pozitīvs ir Ak-
nīstes novada deputātu atbalsts. Skolēnu 
vecāki ir saprotoši. Mēs visi kopā vēlamies 
mācīties, strādāt un izaugt par izglītotiem 
savas valsts pilsoņiem mūsu Asares pa-
matskolā. 

2010./2011. m. g. Asares pamatskolā 
uz 1. septembri reģistrēti 46 skolēni no 1. 
- 9. klasei un 12 audzēkņi 5. - 6. gadīgo 
grupā – kopā 58 izglītojamie.

Saviem skolotājiem un tehniskajiem 
darbiniekiem novēlu darba prieku, degsmi 
un sparu. Darīsim kopīgu darbu, strādāsim 
un sapratīsim cits citu!

Audzēkņiem – veiksmi, gribēšanu un 
varēšanu mācībās! Gaišas un priecīgas, 
zināšanām bagātas skolas gaitas! Lai 
mums visiem kopā veicas!

Asares pamatskolas
direktors R. Buholcs

1. septembris kopā ar O! Kartes akadēmiju kākie brīži, bet blociņus rotāja viesu 
autogrāfi.

Lielu, lielu paldies sakām visiem, kas 
palīdzēja šim jaukajam pasākumam tikt 
noorganizētam! 

12. kl. skolniece Rūta Kurkliete

ASARES pAgAStA pĀRVALDES INFORMĀCIJA
to izdarīt, jo līgumus nenoslēgušo iedzī-
votāju saraksts jānodod Administratīvajai 
komisijai.

Par pārējiem darbiem pagasta teri-
torijā: Ancenē līdz galam nojaukta māja 
„Dimanti” un nolīdzināta pagalma terito-
rija. Asarē uzcelts malkas šķūnis mājai 
„Tempļi”, par novadu izveidošanas vien-
reizējās dotācijas līdzekļiem izremon-
tēti 2 dzīvokļi mājai „Lejas”. Emsiņu un 
Amcenes kapiem uzlikti jauni vārti. Pie 
kapiem novietoti konteineri atkritumu 
savākšanai. Lūgums konteineros mest 
tikai tos atkritumus, kas nesadalās 
dabā. Zāli, zemi, lapas lūgums bērt tam 
paredzētajās teritorijās.

Par novadu izveidošanas vienreizējās 
dotācijas līdzekļiem iegādāti celtniecības 
materiāli Asares feldšerpunktam, kur pa-
redzēts mainīt krāsni un veikt iekštelpu 
kosmētisko remontu.

Ancenes ūdenssaimniecības re-
konstrukcijas veikšanai Vides ministrijā  
iesniegtais projekts saņēmis atbalstu 
ar nosacījumu, ka līdz 17. oktobrim tiks 
iesniegti nepieciešamie papildus doku-
menti, informācija.

  Inga Guseva,
 Asares pagasta pārvaldes vadītāja.



8

AKtIVItĀtES

Atsākas SFL projekta 
„Kopā palīdzēsim viens 

otram” nodarbības
Sorosa fonda Latvijā projektam Gārsenes pamat-

skolā „Kopā palīdzēsim viens otram” vasara, ņemot vērā skolas darba 
specifiku, bija it kā  atslodze attiecībā uz pulciņu nodarbībām. Darbojās 
tikai daži no 12 pulciņiem. Taču daudzi mazie gārsenieši atcerēsies 
vasaras vidu kā jautru piedzīvojumu vasaras dienas nometnē „Saules-
stari”. Šī nometne bija iecere, pirmkārt, palīdzēt pagasta maznodroši-
nāto ģimeņu bērniem pilnvērtīgi un saturīgi pavadīt 2 nedēļas vasaras 
vidū. Nometnes dalībnieku sarakstu saskaņojām ar Aknīstes novada 
pašvaldības sociālo dienestu. 

Ar septembri projekta ietvaros atsākas dažādas nodarbības un pul-
ciņi. Materiāli-tehnisko bāzi pamatā esam nodrošinājuši jau pavasarī. 
Iegādāti datori informātikas kabinetam, trenažieri spēļu zālei, mājturī-
bas kabineta aprīkojums, atsevišķi mūzikas instrumenti, plašs kokap-
strādes instrumentu sortiments. Saprotot lauku specifiku, kad jāpaspēj 
pabeigt rudens darbi, dalībnieku aktivitāte  mazinājusies. Aicinām pa-
gasta un novada iedzīvotājus aktīvi izmantot projekta dotās iespējas 
rudens mēnešos. Piedāvājam sekojošas nodarbības un pulciņus –

Nr. 
p.k.

Nodarbība, pulciņš Nodarbību laiks Vadītājs

1. Informātikas pamati Pirmdiena    15.00-18.30 L. Mažeika
2. Kristīgo vērtību 

pulciņš
Otrdiena (mēn.2.,4.otrd.)
                     16.00-19.00

A. Lenšs

3. Vokāli-
instrumentālais 
ansamblis

Otrdiena      18.00-21.30 A. Punculis

4. Florbols Otrdiena      16.00-17.30 P. Stalidzāns
5. Saskarsmes 

psiholoģija
Trešdiena    16.00-17.50 Dz. Vanaga 

6. Volejbols Trešdiena    16.00-18.00 P. Stalidzāns
7. Angļu val. 

sarunvalodas līmenī
Ceturtdiena 18.00-19.30 I. Ķiķēna 

8. Sporta pulciņš 
(trenažieru zāle)

Ceturtdiena 17.00-18.50 G. Geida

9. Jauniešu deju 
kolektīvs

Piektdiena   15.00-16.50 M. Caunīte

10. Kokapstrādes un 
metālapstrādes 
pamati 

Piektdiena   16.00-19.00 G. Geida

11. Mājturība Piektdiena   15.00-16.30 A. Baltmane
12. Fizioterapija Piektdiena   18.00-19.50 I. Vārna 

Projekta direktors A. Punculis
29490656

Aknīstes novada seniori, 
mācīsimies svešvalodas!

Tas nav tukšs sauklis, bet gan biedrības „Manai mazpilsētai Aknīs-
tei” aicinājums kļūt par dalībniekiem tās jaunajā Eiropas Savienības 
Mūžizglītības programmas Grundtvig mācību partnerību projektā „An-
gļu valoda senioriem- iesaistīšana, iekļaušana, iedvesmošana”. Vaja-
dzīga tikai paša griba un gatavība kļūt par projekta dalībnieku un divus 
gadus apmeklēt iknedēļas nodarbības Aknīstes Tālākizglītības centrā. 
Vienīgais nosacījums – jābūt 50+. 

Projekta laikā gūto pieredzi, mācot angļu valodu senioriem, salī-
dzināsim ar projekta partneriem Polijā, Ungārijā, Lietuvā un Anglijā. 
Projekta noslēgumā taps kopīga mācību grāmata, kas būs noderīga 
senioriem visās Eiropas valstīs. 

Darbojoties šajā Eiropas projektā, dalībnieki varēs:
• droši uzsākt sarunu angliski ar jebkuru ārzemnieku;
• piedalīties labāko mācību metožu veidošanā un atlasē;
• piedalīties projekta partneru tikšanās programmas izveidē un īs-

tenošanā;
• iegūt ceļošanai nepieciešamās starpkultūru saziņas iemaņas, do-

doties mācību braucienā pie projekta partneriem;
• celt savu pašapziņu – Es saprotu un mani saprot!
Veidojam vairākas apmācību grupas, līdz 15 cilvēkiem katrā:
• angļu valoda bez priekšzināšanām, arī pēc vācu valodas;
• ar priekšzināšanām – iespēja turpināt angļu valodas apguvi ie-

priekšējā projekta „IKT senioriem” dalībniekiem;
• vācu valodas grupa, ja būs atsaucība.

Pieteikšanās līdz 1. oktobrim. Nodarbības ir bez maksas. Par nodar-
bību dienu un laiku vienosimies, tiekoties organizatoriskajā sanāksmē 

piektdien, 1. oktobrī plkst. 16.30
Aknīstes Tālākizglītības centrā.

Biedrībai „Manai mazpilsētai Aknīstei” ir uzkrāta liela pieaugušo 
izglītības programmas projektu īstenošanas pieredze. Aknīstietes ap-
guva rokdarbu prasmes un varēja tās salīdzināt ar somietēm, īrietēm, 
anglietēm un itālietēm – projekta „Daiļdarbi Eiropā” dalībniecēm. Patei-
coties Eiropas projektam „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 
senioru izglītības aktivizēšanai”, vecākā gadagājuma aknīstieši apguva 
datora un interneta lietošanas prasmes. Šis projekts noslēdzās jūlijā, 
bet tā dalībnieki iecerējuši projektā iegūtās datorlietošanas prasmes 
izmantot, iedrošinot un apmācot tos Aknīstes novada seniorus, kuriem 
ir vēlme tuvāk iepazīt datoru, bet vēl nav bijusi iespēja to izdarīt. Nodar-
bības būs bez maksas. Iedrošināšanai citēju zviedru kolēģu padomu 
senioriem – nebaidieties no datora! Tas nemaz nav tik vārīgs. Tas ir 
jāuzlūko kā darbarīks. Vissvarīgākais – neizrādīt tam pārāk lielu cieņu.

Papildus informāciju par projektu „Angļu valoda senioriem – ie-
saistīšana, iekļaušana, iedvesmošana” skatīt Aknīstes novada mājas 
lapā www.akniste.lv sadaļā par biedrību „Manai mazpilsētai Aknīstei”, 
apakšsadaļā Aktualitātes.

Pieteikties Skaidrītei Medveckai, zvanot 65236604 vai 26590352.
Skaidrīte Medvecka,

projekta vadītāja.

„Saulestaru” vasara Gārsenē
Strauji tuvojas rudens, bet karstā vasara liek atcerēties spilgtākos 

notikumus. Daudzi mazie gārsenieši atcerēsies vasaras vidu kā jautru 
piedzīvojumu. Projekta „Kopā palīdzēsim viens otram” ietvaros no 7. 
līdz 23. jūlijam darbojās vasaras dienas nometne „Saulestari”. Šī no-
metne bija lieliska iespēja satikties, kontaktēties, darboties dažādās no-
darbībās, attīstīt radošo domāšanu un palīdzēt viens otram. Nometnē 
darbojās dažāda vecuma bērni un tas ļoti labi veicināja saprašanos un 
izpalīdzēšanu draugam. 

Visus iepriecināja sportiskās aktivitātes – spēlējām tautasbumbu, 
futbolu, volejbolu, basketbolu, iesaistījāmies spēlēs un rotaļās, veicām 
kombinētās stafetes sporta laukumā. Meitenēm ļoti patika ritmiskā vin-
grošana. Sporta aktivitātes vadīja skolotāja Ilva Vārna.

Bez sportiskajām nodarbēm dejojām un veicām ritmiskus vingrinā-
jumus skolotājas Marutas Caunītes vadībā. Skolotājas vadībā darbojā-
mies arī ar dabas materiāliem – veidojām sienas dekorus, plostus utt.

Skolotājs Guntars Geida palīdzēja veidot dažādus mīļus dzīvnieci-
ņus no papīra. Skolotājas Daces Geidas vadībā palīdzējām „atdzīvo-
ties” akmentiņiem – tie kļuva par mārītēm, bruņurupucīšiem, taureņiem, 

puķēm... Interesanti un neierasti bija gleznot uz koka- katrs izvēlēja-
mies kādu lietu, kas saistās ar Gārseni. 

Un kur nu vēl mūsu pils spociņi! Tie saradās uz satikšanos, jo katrs 
veidojām savu pils spocenīti. Bet no tumšajiem pils pagrabiem „izrā-
poja” zirnekļu armija. Tos mēs gatavojām no dažadiem materiāliem. 
Katra radošā izdoma parādījās apgleznojot stiklu – burciņas un pudeles 
pārvērtās par skaistām vāzēm, svečturiem, traukiem. Darbojāmies arī 
citos virzienos – zīmējām nometnes karogu, pildījām dažādus testus, 
klausījāmies un inscenējām „Pasaku par Četrdaļzemi”, gatavojām fo-
torāmīšus.

Skolotājas Līgas Mažeikas vadībā darbojāmies ar datoriem – vei-
dojām grupu prezentācijas. Daži jaunāko klašu skolēni ar datoru tikās 
gandrīz vai pirmo reizi, taču darbs bija interesants un izdevās! Savu-
kārt, vēstures skolotājs Andris Punculis sniedza nelielu ieskatu pagasta 
un skolas vēsturē.

Lai mums pietiktu spēka un izturības, z/s Rātes saimnieces rūpējās 
par garšīgām brokastīm, pusdienām, launagu. 

Tā kā nometne notika viskarstākajās vasaras dienās, no svelmai-
najiem saules stariem veldzējāmies „ūdenskaujās”. Katru dienu laistījā-
mies un smējāmies uz nebēdu.

22. jūlija pievakarē pulcējāmies pilī uz noslēguma pasākumu – 
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skatījāmies izveidotās videoprezentācijas, rezumējām padarīto, katrs 
dalībnieks izteica savu vērtējumu nometnei. Sekoja orientēšanās pār-
gājiens, ugunskurs ar naksnīgām vakariņām, spēlēm un rotaļām, „dise-
nīte” un romantiska nakšņošana pilī.

Jaukas nodarbības, jauni iespaidi un prasmes – tāds ir dalībnieku vēr-
tējums par nometni. Paldies SFL par šo radīto iespēju. Šķīrāmies ar cerību, 
ka varbūt arī nākošgad izdosies satikties vasaras nometnē „Saulestari”.

Nometnes vadītāja D. Geida

Vasaras izskaņā – 28. augustā – pie Gār-
senes pils pulcējās Gārsenes, Aknīstes un 
tuvāko apkārtņu iedzīvotāji sportiskā noska-
ņojumā, jo šeit jau vairākus gadus pēc kārtas 
risinās ikgadējie Sporta svētki. Šī tradīcija 
Gārsenē ir plaši iecienīta – Sporta svētki vien-
mēr pulcē krietnu skaitu komandu, kas gata-
vas sacensties dažādos tradicionālos un ne 
tik ordināros sporta veidos, pierādot gan savu 
izveicību, gan ātrumu un apķērību.

Šogad Sporta spēlēm savu dalību bija 
pieteikušas 11 komandas. Dažas no tām jau 
kļuvušas par ikgadējām Sporta spēļu dalīb-
niecēm, bet prieks, ka arī arvien neredzēti un 
jauni sportiski noskaņoti jaunieši apvienojas 
komandās, lai vienu dienu pavadītu Gārse-
nē, mērojoties spēkiem gan uz volejbola, gan 
basketbola laukuma, kā arī citās sporta dis-
ciplīnās.

Lai arī lielākajai daļai Sporta spēļu dalīb-
nieku spēles sākās 10:00, kad tās tika svinīgi 
atklātas, tomēr bija arī tādi entuziasti, kas jau 
no plkst. 6:00 rītā sāka cīņu agrākajā discip-
līnā – makšķerēšanā. Šogad makšķernieku 
pulks bija mazāks nekā pērn, bet lomi bija pa-
devušies tīri brangi. Pēc trīs stundu makšķerē-
šanas par godpilno pirmo vietu apbalvots tika 
Vilnis Nastajs, kura lomu jau vairākus gadus 
pārspēt neizdodas nevienam – šogad viņa 
loms svēra vairāk kā puskilogramu!

Sporta spēlēs viena no iecienītākajām 
sporta disciplīnām, nenoliedzami, ir volejbols. 
Uz šī laukuma vienmēr gadu no gada risinās 
spraigākie mači, jo savstarpējās spēles  ir aiz-
raujošas un gana nopietnas. Šogad pēc ilgām 
cīņām godpilno pirmo vietu volejbolā izcīnīja 
komanda „Lai jau tā būtu”, kuras kapteiņa 
godu un nastu nesa gārsenietis Oskars Gol-
dmanis.

Īstos spēka vīrus šogad noteica starti 
„Spēka stafetē”, kur katras komandas stiprā-

Sporta svētki 
Gārsenē

10. lpp.
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kie pārstāvji vēla smagu traktora riepu desmit 
reizes uz vienu pusi un desmit reizes uz otru 
pusi. Šajā stafetē kā spēcīgākos godinājām 
jauniešu komandu no Jēkabpils – „Briedis grib 
ēst”. 

Arī Sporta spēļu disciplīna „Basketbola 
metieni” zem groza pulcēja katras komandas 
trāpīgākos metējus. Katra komanda tika aici-
nāta sadalīties uz pusēm, veidojot trīs cilvēku 
grupu, kas divu minūšu laikā meta basketbola 
bumbu grozā, cenšoties sasniegt pēc iespējas 
vairāk trāpīgus metienus. Pēc šīs disciplīnas 
rezultātiem atklājās, ka vistrāpīgākās koman-
das godu nes komanda „Tik un tā”.

Pirmo reizi šogad Sporta spēļu komandas 
tika izaicinātas līdz šim neredzētā disciplīnā 
– „Florbola metienos”. Komandu pārstāvjiem 
nācās raidīt bumbiņas florbola vārtos, kuru 
priekšā stāvēja stilizēts vārtsargs! Visprecīzā-
kie šajos metienos bija kaimiņu komanda „Sla-
te” – viņi aiz sevis atstāja visas pārējās desmit 
komandas.

Katras komandas četri dalībnieki bija aici-
nāti arī veikt metienus ar lidojošo šķīvīti – star-
tējot it kā individuālajā disciplīnā – visu četru 
komandas dalībnieku metienu summa veidoja 
arī komandas kopējo vērtējumu. Arī šķīvīšu 
mešanā nepārspēti palika jaunieši no koman-
das „Slate”. 

Ik gadu vislielākās ovācijas un popularitāti 
iekaro starti un finiši Tūrisma stafetē, kurā ap-
vienoti vairāki tradicionālie tūrisma elementi, 
ieskaitot gan brišanu pāri purvam, gan vasa-
ras slēpošanu, gan ūdens smelšanu, barjeru 
pārvarēšanu, kā arī braukšanu ar laivu. Tū-
risma stafetē nepārspēti šogad palika vietējo 
gārseniešu komanda „Tik Tā”. Malači!

Kā viena no noslēdzošajām disciplīnām 
ik gadu ir kapteiņu stafete, kurā katras ko-
mandas kapteinis, pārstāvot visas komandas 
godu, demonstrē savu ātrumu un izveicību 
kādā neordinārā sporta disciplīnā – šogad 11 
kapteiņu konkurencē ar galvā uzvilktu zeķbik-
si pudeles visātrāk nogāza komandas „Tik tā” 
kapteinis gārsenietis Dainis Krievāns!

Paralēli komandu sporta veidiem visas 
dienas garumā risinājās arī dažādas indivi-
duālās sacensības – ikviens tika aicināts gan 
staigāt ar koka kājām, gan piedalīties orien-
tēšanās sacensībās pa Gārsenes parku, gan 
cilāt svara bumbas un arī izrādīt savu veiklību 
velotrasē.

Lai arī visas dienas garumā Sporta spē-
ļu dalībniekus un viesus lutināja nevainojami 
laika apstākļi, tieši uz apbalvošanas ceremo-
nijas sākumu lietus pārsteidza nesagatavotas 
gan Gārsenes kultūras nama senioru dejo-
tājas, kas ar jautrām dejām izklaidēja visus 
sanākušos, gan arī pašus sportistus. Tomēr 
tas netraucēja sumināt labākos, ātrākos un 
veiklākos! Tā šogad pēc spraigiem startiem 
un finišiem godpilnajā trešajā vietā koman-
du kopvērtējumā ierindojusies komanda „Tik 
Tā” – komandas kapteiņa Daiņa Krievāna 
vadītā komanda jau vairākkārtīgi ir uzrādīju-
si labus rezultātus Sporta spēlēs. Otro vietu 
šogad izcīnījusi komanda „Slate” – komandas 
kapteinis Mārtiņš Štolnieks arī ir jau regulārs 
mūsu sporta spēļu dalībnieks un spēcīgs 
konkurents pārējām komandām. Savukārt kā 
Sporta spēļu uzvarētāji arī šogad nepārspēti 
palika pagājušā gada laureāti – komanda „Lai 
jau tā būtu” – komandas kapteinis gārsenietis 

no 9. lpp.
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SpORtS

Kopvērtējuma tabula komandu sacensībās
N.
p.k.         Komanda 

Iegūtās vietas sporta veidos Kopā Vieta
Volej-
bols

Spēka 
stafete

Tūrisma 
stafete

Basketb.
metieni

Florbola 
metieni Šķīvītis Kapt. 

sac.

1. Tik tā 5 7 1 1 9 2 1 26 3

2. Maģiskie Žibulētāji 10 8 4 9 10 4 11 56 9

3. Žuļiki 7 9 5 6 8 7 3 45 6

4. Lai jau tā būtu 1 4 3 2 3 6 2 21 1

5. Briedis grib ēst 6 3 10 8 6 8 5 46 7

6. Varoņi 8 11 8 10 5 5 9 56 10

7. Haļavščiki 3 10 7 5 2 9 7 43 5

8. XXL 11 2 11 11 11 11 10 67 11

9. KVP 9 6 9 4 4 10 6 48 8

10. Trenēts asfalts 4 5 6 3 7 3 4 32 4

11. Slate 2 1 2 7 1 1 8 22 2

Uzvarētāji 
individuālajās 

sacensībās
Svara bumba
8 kg grūšana (siev.)  
1.v. L. Baltrūne                                                    
2.v. J. Sala                                                            
3.v. I. Vārna                                                         

Svara bumba
24 kg grūšana (vīr.)                     
1.v. G. Lejnieks un K. Kalnietis                          
2.v. R. Bareika                                                     
3.v. S. Grigorjevs                                                 

Makšķerēšana                                                                       
1.v. V. Nastajs                                                     
2.v. A. Punculis                                                   
3.v. M. Ignatjevs                                                 

Iešana ar ,,koka kājām” 
(siev.)
1.v. S. Geduša                                                     
2.v. L. Deksne
3.v. E. Girgžde

Iešana ar ,,koka kājām” (vīr.)                             
1.v. D. Gusevs                                                     
3.v. E. Ignatjevs
3.v. I. Maslobojevs

Orietēšanās
1.v. I. Nastajs
2.v. V. Girgždis
3.v. A. Bondars

Dārti (šautriņas)
1.v. L. Kalviškāns
2.v. D. Gusevs
3.v. Ģ. Elksnis

Šķīvīša mešana (siev.)
1.v. L. Gemberga     
2.v. E. Nastaja
3.v. V. Pontāga

Šķīvīša mešana (vīr.)
1.v. J. Laitāns
2.v. V. Paeglis
3.v. R. Petroks

Velo veiklība (bērni)
1.v. D. Paegle

Velo veiklība (pieaugušie)              
1.v. M. Zībergs
2.v. M. Krasovskis
3.v. E. Ignatjevs

Oskars Goldmanis var būt lepns par savas ko-
mandas startu un sasniegtajiem rezultātiem. 
Apsveicam!

Noslēdzot, vēlos paust savu gandarījumu 
par Sporta spēļu apmeklējumu – ir prieks, ka 
aizvien ir jaunieši, kas ar prieku vienu vasa-
ras nedēļas nogali atvēl, lai kopīgi pasportotu 
Gārsenē, ļautos izaicinājumiem un vienkārši 
labi pavadītu laiku. Paldies gribu teikt ne ti-
kai azartiskajiem dalībniekiem, bet arī visiem 
maniem palīgiem – tiesnešiem. Disciplīnu 
tiešām bija daudz un katrai no tām bija ne-
pieciešams stingrs un taisnīgs uzraugs! Tā-
dēļ saku paldies par palīdzību Sporta spēļu 
organizēšanā Andrim Zībergam, Pēterim 
Stalidzānam, Ilvai Vārnai, Kristianai Kalnietei, 
Andrim Punculim, Skaidrītei Jasānei, Ivaram 

Mažeikam, Jānim Bondaram, Andrim Brakov-
skim, Ligitai Vārnai, Normundam Kalnietim, 
Marutai Caunītei, Zanei Geidai un arī Edga-
ram Ozoliņam un Ričardam Kozākam, Ilgva-
ram Nastajam! Īpašs paldies Ausmai Kalnietei 
par garo stāstu par „P” burtu!  Paldies arī 
Gārsenes kultūras nama dejotājām un dāliju 
izstādes dalībniecēm! Tikpat lielu paldies arī 
jāsaka sporta spēļu atbalstītājiem – Aknīstes 
novada pašvaldībai, uzņēmumiem „Evors”, 
„Dona”, „Jetes”, „Otto”, „Dadzis”, „J-BŪVE”, 
zemnieku saimniecībām „Pāvuli” un „Dālderi” 
, Rolandam, kā arī politisko partiju apvienībai 
„Vienotība” – ar jūsu palīdzību mēs varējām 
apbalvot visas dalībnieku komandas, kā arī 
visus Sporta svētku sportistus un viesus cie-
nāt ar gardu pusdienu zupu parkā, paldies, 

saimniecei Valērijai!
Pēc Sporta spēlēm visi vēl līdz rīta gais-

mai grieza dančus Gārsenes kultūras namā, 
kur pirmo reizi jaunizveidotā sastāvā dejotā-
jiem spēlēja vokāli instrumentālais ansamblis 
no Gārsenes.

Visus sportistus ceru atkal redzēt Sporta 
spēlēs nākošajā gadā, bet tie, kas nesaņēmās 
šogad, noteikti iesaku to izdarīt nākamgad – 
viena jautra, azartiska un sportiska diena ir 
tiešām labs laika pavadīšanas veids un labs 
noslēgums vasarai.

Guntars Geida
Sporta svētku organizators un galvenais 

tiesnesis
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Vienalga kāds cilvēks bijis, – 
Trīsreiz viņš patiess dabā – 
Kad viņš dzimst, kad viņš mirst 
Un kad viņš jāapglabā.

Pieminēsim Mūžībā aizgājušos:
IMANTS ELKSNīTIS

09.02.1932. – 17.09.2010.
ZELMA VALTERE

27.11.1933. – 28.09.2010.
ANNA AMBROSOVA

20.11.1924. – 29.09.2010.
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

Tavs ieguvums ir Tavi gadi,
Kas Tevi mīļi sveikuši.
Tos sagaidot un aizvadot,
Tu bagātāks kļuvis.
Jo katrs gads Tev kaut ko devis
 Un katrs kaut ko paņēmis.
Lai prieks par iegūto un doto
Un katru gadu nodzīvoto!
                     /V. Kokle-Līviņa/

Sveicam septembra jubilārus!

Aknīstē
JāNIS GEIDāNS – 50
AIVARS MIĶēNS – 50
LAUMA MIĶēNA – 55
REGīNA PLATGALVE – 55
AIVARS BUIĶIS – 60
DZIDRA GRIŠKA – 60
AIVARS GRIŠKA – 60
VERA KASPARāNE – 75
JANīNA LINIņA – 75
ANNA MAZUREVIčA – 85

Gārsenē
TERESSA KEZIKA – 55
VALIJA CāLīTE – 80

Asarē
MARIJA LAMBERGA – 65
JāNIS MEļNOVS – 65
LILIJA LATVELE – 65
VīGANTS GEIDāNS – 80
EMīLIJA JASāNE – 95

Kur paliek gadi? 
Kur tie saglabājas? 
Ziemas puteņos skarbajos? 
Svelmainās vasaras dienās? 
Nē – mūsu gaišajās domās, 
Labajos, krietnajos darbos. 
                             (M. Ķempe)
 
Sirsnīgi sveicam mūsu STAņISLAVNU 
– Annu Mazureviču lielajā jubilejā!

“Senči”

9. oktobrī svecīšu vakari
Asares pagasta kapos

Ancenes kapos plkst.15.00
Emsiņu kapos plkst 16.30

Rudeni, rūgto pīlādžu laiks,
Rudeni, esi pret mani maigs!
Lauj man gar peļķēm smaidot iet garām,
Labu domu uz labu darīt!
Ļauj man ar stingru, vēsu roku
Trakajam lapkritim galvu noglaust
Un, kad atkal cīruļi zvanīs,
Savu gaismu atstāj tad manī!

Sirsnīgi sveicam septembra jubilārus
Inesi Gorško
Ilzi Bērzkalni,
Gunti Tarbunu,
Smaidu Zaičenkovu!
    Biedrība „Manai mazpilsētai Aknīstei”

Dzīve ir ceļš uz sevi mūža garumā. 
Tas aicina katru dienu iepazīt arvien 
ko jaunu. Ceļā sastaptais, redzētais un 
atrastais kļūst par ceļotāja neatņemamu 
daļu, par avotu, kurš nerimtīgi plūstot, 
nes iegūto nākamajām paaudzēm.
                                /A. Zarāns/

Cienījamie Aknīstes novada 
skolotāji! 

Aknīstes novads lepojas ar 
profesionāliem, zinošiem, radošiem un 
atsaucīgiem pedagogiem, kuri iegulda 
savu darbu un sirdis novada jaunās 
paaudzes veidošanā. 

Sveicu Jūs Skolotāju dienā 
un novēlu, lai ik dienu piepildītu 
dzīvesprieks un skolēnu atzinība, lai 
vienmēr būtu gandarījums par padarīto 
darbu! 

Aknīstes novada domes vārdā
I. Vendele

Dāvina labiem saimniekiem kucēnus 
(māte – vācu aitu sugas). T. 26174815

Aicinājums izvirzīt Aknīstes 
novada  kandidātus 
apbalvojumiem. 
Sakarā ar Latvijas valsts 
proklamēšanas gadadienu Aknīstes 
novada pašvaldība aicina iestādes, 
kolektīvus un organizācijas 
izvirzīt kandidātus apbalvojumu 
piešķiršanai. Motivētu vēstuli par 
izvirzīto kandidātu jāiesniedz 
Aknīstes novada pašvaldības 
administrācijā līdz š. g. 19. oktobrim.

AKNīSTES BēRNU UN 
JAUNIEŠU CENTRā 
2010./2011. MāCīBU 

GADā DARBOJAS ŠāDI 
PULCIņI: 

1. Zīda apgleznošana (vada Eva 
Joča); 

2. Lietuviešu valodas pulciņš
       (vada Janina Krasovska);
3. Popgrupa „Lai skan!”
       (vada Aija Kurkliete);
4. Mūsdienu deju pulciņš
       (vada Inta Mežaraupe);
5. Bērnu deju pulciņš 
       (vada Inta Mežaraupe);
6. Floristikas studija (vada Elza 

Poriete);
7. Jauno vokālistu pulciņš „Nāc, 

nebaidies dziedāt!”
       (vada Brigita Rutkovska);
8. Novadpētniecības pulciņš
       (vada Olga Vabeļa);
9. Videoamatieru pulciņš
       (vada Valērijs Venediktovs). 

Aicinām visus bērnus un jauniešus 
iesaistīties kādā no piedāvātajiem 
pulciņiem, lai brīvo laiku pavadītu 
interesanti, lietderīgi un saturīgi!

Kontakttelefoni: Aknīstes BJC 
65266339, mob. 20239016 (Evija 
Ķiķēna) 

15. oktobrī 10.00 – 11.00
SIA „Servo Energy” aicina Aknīstes ie-

dzīvotājus, zemniekus un uzņēmējus uz 
apaļā galda diskusiju, lai apspriestu iespēju 
būvēt pilsētā biogāzes koģenerācijas staci-
ju. Lai nodrošinātu zaļās enerģijas avotu ar 
izejvielām ir nepieciešama lauksaimniecības 
produkcija no 600 ha zemes. Mēs esam ie-
interesēti, lai biogāzes ražotnes darbību no-
drošinātu Aknīstes iedzīvotāji, zemnieki un 
uzņēmēji. Jaunais objekts nodrošinās pilsē-
tu ar lētāku siltumenerģiju. Projekta realizā-
cija radīs jaunas darba vietas, zemkopības 
attīstību un CO2 (oglekļa dioksīda) izmešu 
samazināšanu Aknīstē. 


