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Aizvadīti tradicionālie sporta svētki Gārsenē. 

Aknīstes novada domes sēdes 14.08.2020. lēmumi
Ø Nodot Aknīstes novada teritorijas plānojuma 2.0 re-

dakciju un Vides pārskata projektu publiskai apspriešanai un
institūciju atzinumu saņemšanai.
Ø Noteikt publiskās apspriešanas termiņu ne īsāku par

trijām nedēļām.
Ø Noteikt par sabiedrības līdzdalības nodrošināšanu at-

bildīgo amatpersonu - Aknīstes novada pašvaldības telpiskās
attīstības plānotāju  Santu Šmiti.
Ø Noteikt, ka publiskās  apspriešanas laikā ar izstrādāto

teritorijas plānojuma redakciju 2.0 un Vides pārskata projektu
var iepazīties Aknīstes novada pašvaldības administrācijas
ēkā 1.kabinetā Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-
5208, pašvaldības darba laikā, bet elektroniskajā vidē - valsts
vienotajā ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv
sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, kā arī Aknīstes no-

vada pašvaldības interneta vietnē www.akniste.lv.
Priekšlikumus var iesniegt Aknīstes novada pašvaldības ad-
ministrācijas ēkā 1.kabinetā Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes
novadā, LV-5208, vai elektroniski uz e-pasta adresi: aknis-
te@akniste.lv, vai arī reģistrējoties Teritorijas attīstības plā-
nošanas informācijas sistēmā (TAPIS).
Ø Lēmumu par teritorijas plānojuma redakcijas 2.0 un

Vides pārskata projekta publisko apspriešanu ievietot Aknīstes
novada pašvaldības interneta vietnē www.akniste.lv, pašval-
dības informatīvajā izdevumā „Aknīstes Novada Vēstis” un te-
ritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).
Ø Slēgt papildus vienošanos pie 23.03.2020. Līguma Nr.52,

kas noslēgts ar SIA “Anlok”, reģistrācijas Nr.41503070852,
par nesošo konstrukciju pastiprināšanu dzīvojamai mājai
Augšzemes ielā 41, Aknīstē, par summu EUR 4143,74.
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Aknīstes novada domes sēdes 26.08.2020. lēmumi
Ø Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamat-

budžeta 2020.gada janvāra – jūlija ieņēmumus –
1969079,14 EUR un izdevumus –1636161,02 EUR.
Ø Apstiprināt 2020.gada 11.augusta izsoles rezultātu

par kustamā īpašuma - meža cirsmas “Meži”, Aknīstes pa-
gastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56250010101, kadas-
tra apzīmējums 56250080106, 4.kvartāla 3.nogabals 0,51 ha
platībā (kailcirte), izcērtamās koksnes krāja 94,14  m3, at-
savināšanu. Nosolītā cena EUR 1518,00.
Ø Apstiprināt 2020.gada 11.augusta izsoles rezultātu

par kustamā īpašuma - meža cirsmas “Meži”, Aknīstes pa-
gastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56250010101, kadas-
tra apzīmējums 56250080106, 4.kvartāla 8.nogabals 0,78 ha
platībā (kailcirte), izcērtamās koksnes krāja 136,48  m3, at-
savināšanu. Nosolītā cena EUR 2955,00.
Ø Apstiprināt 2020.gada 11.augusta izsoles rezultātu

par kustamā īpašuma - meža cirsmas “Meži”, Aknīstes pa-
gastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56250010101, kadas-
tra apzīmējums 56250070214, 2.kvartāla 7.nogabals 1,07 ha
platībā (kailcirte), izcērtamās koksnes krāja 243,62  m3, at-
savināšanu. Nosolītā cena EUR 6594,00.
Ø Apstiprināt 2020.gada 11.augusta izsoles rezultātu

par kustamā īpašuma - meža cirsmas “Meži”, Aknīstes pa-
gastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56250010101, kadas-
tra apzīmējums 56250090068, 3.kvartāla 6.,7.nogabals 0,50
ha platībā (kailcirte), izcērtamās koksnes krāja 84,95  m3,
atsavināšanu. Nosolītā cena EUR 1417,00.
Ø Apstiprināt 2020.gada 11.augusta izsoles rezultātu

par kustamā īpašuma - meža cirsmas “Meži”, Aknīstes pa-
gastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56250010101, kadas-
tra apzīmējums 56250090068, 3.kvartāla 8.,9.nogabals 1,23
ha platībā (kailcirte), izcērtamās koksnes krāja 205,86  m3,
atsavināšanu. Nosolītā cena EUR 4415,00.
Ø Veikt Aknīstes novada pašvaldības iestāžu un struk-

tūrvienību amatu sarakstā šādus grozījumus:
l palielināt iestādes “Sociālais dienests” amatu sarak-

stā amata vienības “aprūpētājs” amata slodzi no  1,4 uz 1,6
slodzi;
l noteikt iestādes “PII Bitīte” amatu sarakstā amata vie-

nības “skolotāja palīgs, aukle” amata algu par vienu slodzi
EUR 488.00.
Ø Segt izdevumus 200,00 EUR apmērā biedrības

“Amatieru krosa apvienība”, reģ.Nr.40008127767,  reģis-
trācijai Latvijas automobiļu federācijā, 200,00 EUR apmērā
biedru naudas apmaksai un 200,00 EUR apmērā
“Senleju” trases, Aknīstē, Aknīstes novadā, licencēšanai no
līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem.
Ø Piešķirt finansējumu 1560,00 EUR apmērā masīv-

koka galdu un solu iegādei no dabas resursu nodokļa lī-
dzekļiem.
Ø Piešķirt finansējumu 720,00 EUR apmērā zandar-

tu iegādei un ielaišanai Aknīstes novada Vecmuižas un Zuju
ezeros no dabas resursu nodokļa līdzekļiem.
Ø Piešķirt 1120,00 EUR videonovērošanas sistēmas uz-

stādīšanai pie Gārsenes pagasta pārvaldes no Gārsenes pa-
gasta pārvaldes budžeta līdzekļiem.
Ø Segt ūdensvada pievada un kanalizācijas izbūves dzī-

vojamai mājai Augšzemes ielā 24, Aknīstē, izmaksas 1394,20
EUR apmērā no pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem iz-
devumiem.
Ø Noteikt īres maksu pašvaldībai piederošajam daudz-

dzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvoklim – Augšzemes ielā 28-
1, Aknīstē, kuru apsaimnieko pašvaldības kapitālsabiedrī-
ba SIA “Aknīstes Pakalpojumi” – 1,09 euro/m² mēnesī, no
kuriem 0,41 euro/m² mēnesī ir dzīvojamās mājas apsaim-

niekošanas izdevumu daļa, uz 5 gadiem, sakarā ar logu no-
maiņu.
Ø Noteikt īres maksu  daudzdzīvokļu dzīvojamai mā-

jai Skolas ielā 10, Aknīstē, Aknīstes novadā, kuru apsaim-
nieko pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Aknīstes
Pakalpojumi” – 0,38 euro/m2 mēnesī, no kuriem 0,24 euro/m2
mēnesī ir dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu daļa. 
Ø Noteikt īres maksu pašvaldībai piederošajam daudz-

dzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvoklim – Augšzemes ielā 26-
4, Aknīstē, kuru apsaimnieko pašvaldības kapitālsabiedrī-
ba SIA “Aknīstes pakalpojumi” – 0,49 euro/m² mēnesī, no ku-
riem 0,26 euro/m² mēnesī ir dzīvojamās mājas apsaimnie-
košanas izdevumu daļa, uz 5 gadiem, sakarā ar logu nomaiņu.
Ø Izvirzīt apbalvošanai Zemgales plānošanas reģiona

uzņēmēju godināšanas pasākumā “Gada uzņēmējs Zemgalē
2020” Aknīstes novada Aknīstes uzņēmēju Albertu
Kurklieti.
Ø Iznomāt 1 personai daļu no pašvaldībai piekrītošā

zemes gabala  Aknīstē ar  kadastra apzīmējumu
56050010360 -1.1 ha. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 6
gadiem. Zemes lietošanas mērķis – 0502 – pagaidu atļau-
tā zemes izmantošana sakņu dārziem. Noteikta zemes no-
mas maksa -1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk
kā 15.00 EUR gadā.
Ø Pagarināt zemes nomas līgumu 1 personai par pa-

švaldības zemes gabala daļu 0.06 ha platībā ar kadastra ap-
zīmējumu 56620030348. Nomas termiņš - 6 gadi. Zemes lie-
tošanas mērķis – 0502 – pagaidu atļautā zemes izmantošana
sakņu dārziem. Noteikta zemes nomas maksa - 1,5% no ka-
dastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 10.00 EUR gadā.
Ø Pagarināt zemes nomas līgumu 1 personai par pa-

švaldības zemes gabalu 1.5 ha platībā ar kadastra apzīmē-
jumu 56620030284. Nomas termiņš - 6 gadi. Zemes lietošanas
mērķis 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbī-
ba ir lauksaimniecība. Nomas maksa ir 0,5% no zemes ka-
dastrālās vērtības.
Ø Nodot atsavināšanai Aknīstes novada pašvaldības ne-

kustamo īpašumu, kadastra Nr.56050010298, Aknīstē,
Aknīstes novadā, kas sastāv no zemes gabala 0,4272 ha pla-
tībā.
Ø Nodot atsavināšanai Aknīstes novada pašvaldības ne-

kustamo īpašumu, kadastra apzīmējums 56620010105,
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kas sastāv no zemes ga-
bala 3,6 ha platībā.
Ø Nodot atsavināšanai pašvaldības īpašumā esošo dzī-

vokli Skolas ielā 10 – 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, iekļau-
jot to pašvaldības mantas atsavināšanas ierosinājumu re-
ģistrā.
Ø Noteikt zemes vienības daļai  2588 m2 platībā, kas at-

rodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
56050010057, zemes lietošanas mērķi 1001 - Rūpnieciskās
ražošanas uzņēmumu apbūve. 
Ø Atļaut  2 personām izstrādāt  zemes ierīcības projektu

nekustamā īpašuma, kadastra Nr.56250030019, „Dzintariņi”,
Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanai. Apstiprināt
zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus.
Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz

31.08.2021., kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokli Augšzemes
ielā 28 – 8, Aknīstē, Aknīstes novadā.
Ø Izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokļa

Augšzemes ielā 34 - 4, Aknīstē, Aknīstes novadā, īri.
Ø Izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokļa

Augšzemes ielā 34 - 5, Aknīstē, Aknīstes novadā, īri.
Ø Izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokļa

Augšzemes ielā 34 - 6, Aknīstē, Aknīstes novadā, īri.
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2020./2021. m.g. Aknīstes
vidusskolā un visā Latvijā
kopumā tiek ieviests jauns

mācību saturs.
21. gadsimtā joprojām stun-

dās ir vērojams, ka skolotājs
nodod skolēniem “gatavas” zi-
nāšanas (informāciju) un pēc
tam pārbauda, vai skolēni to
ir iemācījušies, kas viņa iz-
pratnē ir iegaumēšana un lie-

tošana pēc parauga.
Mācību saturā, uzsākot kompetencēs balstītu mācību sa-

tura ieviešanu vispērējā izglītībā 1., 4.,7.,10.klasēs ir veik-
ta akcentu pārbīde: 

• no zināšanām uz zināšanu lietošanu daudzveidīgās si-
tuācijās un kontekstos;

• no gatavu zināšanu nodošanas un atprasīšanas uz sa-
runu, produktīviem uzdevumiem;

• no frontāla procesa uz sadarbību, iesaistīšanos;
• no tikai summatīvās vērtēšanas uz jēgpilnu atgrieze-

nisko saiti par mācīšanās procesu.
Obligātais mācību saturs pamatizglītības standartā

strukturēts septiņās mācību jomās ar šādiem mācību priekš-
metiem:

• valodu (latviešu valoda, svešvalodas); 
• sociālā un pilsoniskā (sociālās zinības, sociālās zinī-

bas un vēsture, Latvijas un pasaules vēsture);
• kultūras izpratne un pašizpausme mākslā (vizuālā māk-

sla, mūzika, literatūra, teātra māksla);
• dabaszinātņu (dabaszinības, fizika, ķīmija, bioloģija,

ģeogrāfija);
• matemātikas (matemātika);
• tehnoloģiju (inženierzinības, dizains un tehnoloģijas,

datorika);
• veselības un fiziskās aktivitātes (sports un veselība).
Papildus jāapgūst: 
• Caurviju prasmes: Kritiskā domāšana un problēmri-

sināšana; jaunrade un uzņēmējspēja; pašvadīta mācīšanās;
sadarbība; pilsoniskā līdzdalība; digitālās prasmes. 

• Jāuzsver, ka šobrīd ļoti svarīga ir pašvadīta mācīša-
nās. Ko tas nozīmē, cik tas ir grūti vai viegli pārliecinājā-
mies attālinātās mācīšanās laikā. Ļoti liels uzsvars uz paša
bērna gribu , varēšanu, prasmi sadalīt savu laiku.

• Vērtības/tikumi: Atbildība, centība, drosme, godīgums,
gudrība, laipnība, līdzcietība, mērenība, savaldība, soli-
daritāte, taisnīgums, tolerance.

• Skolēni tāpat kā līdz šim apgūs ierastos mācību priekš-
metus, tādus kā latviešu valoda, matemātika, dabaszinī-
bas, fizika, ķīmija u. c., kuriem pievienosies atsevišķi jau-
ni mācību priekšmeti, tādi kā “teātra māksla” un “dizains
un tehnoloģijas”. Atbilstoši mūsdienu prasībām paredzēts
pastiprināt datorikas apguvi (jau no pirmās klases) un tra-
dicionālo mācību priekšmetu saturā aktualizēt mūsdienī-
gus jautājumus, jēdzienus un prasmes, piemēram, medij-
pratību, kritisko domāšanu un prezentācijas prasmes. 

Katrā stundā: 
• formulēti skaidri mērķi jeb sasniedzamais rezultāts;
• izvēlēti jēgpilni uzdevumi un atbalsta materiāli;
• sniegta attīstoša atgriezeniskā saite un tiek veicinā-

ta domāšana par savu mācību procesu;
• vērtību, attieksmju, vispārīgu (caurviju) prasmju un

iemaņu attīstīšana, kas skolēnam palīdzēs apgūto izmantot
dzīvē turpmāk, paturot prātā zināšanu mainību;

• īstenota sociāli emocionālā dimensija;
• lietota formatīvā vērtēšana jeb vērtēšana snieguma uz-

labošanai mācību procesā.  Aknīstes vidusskolā formatī-
vā vērtēšana būs līmeņos. Klašu vecāku sapulcēs vecāki
tiks informēti par šādu vērtēšanas veidu, ko tas nozīmē.

Metodiskie paņēmieni, ko nostiprina pilnveidotais mā-
cību saturs, ir praksē pārbaudīti, daudziem skolotājiem jau
pazīstami. Pārmaiņu mērķis ir šo praksi mērķtiecīgi ieviest
katrā skolā un klasē ikdienā. 

Vispārējā vidējā izglītībā 2020./2021.m.g Aknīstes vi-
dusskola uzsāk īstenot sekojošus izvēles “grozus”
(“grozā”ietipst visi  pamata un optimālā līmeņa mācību
priekšmeti un vismaz 3 padziļināta satura mācību priekš-
meti):

Lai mums izdodas! 
Veiksmīgu jauno mācību gadu!

Aknīstes vidusskolas direktore Aija Voitiške

Mācību saturs kompetenču pieejā: 
ko tas nozīmē?

1.groza 3 padzi in ta satura m c bu 
priekšmeti 

2.groza 3 padzi in ta satura m c bu 
priekšmeti 

Ang u valoda Ang u valoda 
Matem tika Latviešu valoda un literat ra 
Biolo ija Soci l s zin tnes 

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai Aknīstes

novada Aknīstes vidusskolā”

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno Eiropas
Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekš-
laicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazi-
nātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības.
Paredzēts iesaistīt vismaz 80% pašvaldību, aptverot ne ma-
zāk kā 665 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes.

Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas vei-
došanu starp pašvaldību, izglītības iestādēm, pedagogiem,
atbalsta personālu un izglītojamo vecākiem vai pārstāv-
jiem, lai laikus identificētu izglītojamos ar risku pārtraukt
mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Pedagogiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveido-
ties un stiprināt prasmes darbā ar izglītojamiem.
Projekta ietvaros ir izstrādāti metodiskie līdzekļi. Ir izveidota
vienota datu bāze, kas nodrošina regulāru informācijas ap-
maiņu valsts, pašvaldības un izglītības iestādes līmenī par
izglītojamiem, kuriem identificēts risks pārtraukt mācības,
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veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un to rezultātiem.
Tas nodrošina pilnvērtīgu statistiku, kā arī ļauj ilgtermi-
ņā izvērtēt pasākumu efektivitāti.

Aknīstes vidusskolas pedagogi vēl ārkārtas situācijas
apstākļos pilnveidoja savas zināšanas attālināti plat-
formā ZOOM par darbu ar skolēniem, kuriem ir uz-
vedības traucējumi. Diskutējām par cēloņiem, kā ma-
zināt riskus darbā ar šiem jauniešiem, pilnveidojām iz-
glītības iestādes plānu uzvedības traucējumu mazi-
nāšanai. Bijām pirmā skola Latvijā, kura šāda veida
mācības īstenoja attālināti. Palīdzejām šāda darba for-
mu izstrādāt un īstenot, lai sniegtu atbalstu gan lek-
toriem, gan projekta īstenotājiem kopumā. Mūsu pe-
dagogi izveidoja sistēmu šādu kursu īztenošanai Latvijā
ZOOM platformā. Paldies visiem skolotājiem, darba gru-
pām un grupu koordinatoriem. Mums ir talantīgi, mūs-
dienu prasībām sagatavoti proefesionāļi. Īpašs paldies
S.Radiņai, L.Mažeikai, I.Plocānei, I.Elksnei.

Projekts atbalsta arī jauniešu NVO iniciatīvas, lai ak-
tualizētu mācību pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu
vidū, ar vienaudžu palīdzību uzrunātu izglītojamos un ie-
saistītu viņus aktivitātēs. Pasākumi vērsti uz agrīnu prob-
lēmu diagnostiku un risinājumiem.

Septembrī Aknīstes vidusskolā adaptācijas die-
nu laikā, atbalstu projekta ietvaros sniedz biedrības
ar saviem projektiem, piemēram,  LEC Pantēra
Aknīstē. Koordinatore Ilze Bergmane.

Ar pašvaldību starpniecību tiek nodrošināts individuālais
atbalsts izglītojamiem, kuri varētu pārtraukt mācības fi-
nanšu resursu trūkuma dēļ, piemēram, tiek kompensēti
izdevumi par transportu, ēdināšanu, dienesta viesnīcu, u.c.
Tomēr galvenais projekta fokuss ir nevis īslaicīga finan-
siālās palīdzības sniegšana, bet gan ilgtspējīga visaptve-
roša mehānisma radīšana, kas veido atbalstošu un ie-
kļaujošu vidi ikvienam izglītojamam. Aknīstes vidussko-
lā 2019./2020.m.g. 1.semestrī atbalstu saņēma 9 skolēni,
bet 2.semestrī atbalstu mācību darbā saņēma 11 skolēni.

Aicinām skolēnus, skolēnu vecākus, kuru bērni
ietilpst šajās riska grupās, rakstīt pieteikumus un
saskaņot individuālos plānus Aknīstes vidusskolā at-
balsta saņemšanai. Papildus informāciju un sīkāku
skaidrujumu var iegūt  pie Aknīstes vidusskolas di-
rektores A.Voitiškes.

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazi-
nāšanai” koordinatore Aknīstes novadā A.Voitiške

Eiropas Sociālā fonda projekts.
Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.
Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001
SAM: 8.3.2. Palielināt atbalstu vispārējās izglītības ie-

stādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
TEHNOLOĢIJU GADS AKNĪSTES VIDUSSKOLĀ
2019./2020. .m.g. bija izsludināts par Tehnoloģiju gadu.

14.08.2020. Aknīstes vidusskolas skolēni informātikas sko-
lotājas L.Mažeikas un direktores A.Voitiškes vadībā ap-
meklēja Daugavpils Universitātes Informātikas katedru
un Daugavpils universitātes dzīvības zinātņu un tehnol-
ģiju korpusu. Skolēni apmeklēja un darbojās darbnīcās da-
torikas un elektronikas jomā. Iepazina mūsdienu tehno-
loģijas dažādos veidos. Paldies IT katedras pasniedzējam
Andrim Vagalim.

Foto: DU, Vasilijs Silovs

Aknīstes novada Projekta :8.3.2.2/16/I/001 SAM: 8.3.2.
koordinatore A.Voitiške

Eiropas Sociālā fonda projekts.
Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.
Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001
SAM: 8.3.2. Palielināt atbalstu vispārējās izglītības ie-

stādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
Dienas nometne “Kļūsti par pētnieku!”
Aknīstes vidusskolā no 17.augusta līdz 21.augustam no-

risinājās vasaras 5 dienu tematiskā nometne Aknīstes vi-
dusskolas izglītojamiem, ko vada STEM mācību priekšmetu
pedagogi. Nometnē piedalījās izglītojamie ar vispārīgiem
un augstiem mācību sasniegumiem, kuriem interesē STEM
mācību priekšmeti un piedalās šo mācību priekšmetu olim-

piādēs, konkursos, sacensībās. 
Katru dienu skolēniem bija sava priekšmeta diena.

Ķimijas, fizikas, matemātikas, kombinētā dabaszinību die-
na un noslēguma pasākums, kurā skolēni demonstrēja sa-
vas zināšanas, prasmes STEM mācību priekšmetos.

Daži skolēnu vērtējumi: 
Ļoti patika, jo iemācījos jaunus tiltu veidus, tilta būv-

niecību, ievērojot fizikas un citus dabaszinātņu likumus.
Bija ļoti garšīgas pusdienas!
Patika eksperimenti ķīmijā.
Labi, ka gājām ārā brīvā dabā un pētījām dabu.
Paldies nometnes vadītājai Ilvai Elksnei, Aknīstes vi-

dusskolas skolotājām E.Miķēnai, I.Plocānei, K.Rubiķei,
M.Ukānei.

Aknīstes novada Projekta :8.3.2.2/16/I/001 SAM: 8.3.2.
koordinatore A.Voitiške

Asares pagasta pārvaldē
Vasara jau aizvadīta un ru-

dens darbi rit pilnā sparā.
Asares un Ancenes ciemos re-
gulāri tiek  pļauta zāle un da-
rīti ikdienas saimnieciskie
darbi.Tuvojas apkures sezona.
Lai uzlabotu kurinātājiem
darba vidi, katlu mājā tie veikts

kosmētiskais remonts. Ancenes ciemā pie  katlumājas sa-
gatavota malka apkures sezonai. 

Pateicoties vietējam uzņēmējam Valērijam Timahovam,
pie kapsētām uzstādīti jauni soliņi.

Domājot par drošību un kārtības uzturēšanu, pie Asares
pagasta pārvaldes uzstādītas videonovērošanas kameras.

Rūpējoties par iedzīvotāju labklājību, vasaras periodā di-
vas reizes tika atputekļoti pašvaldības ceļi. Tikko noslēgušies
pašvaldības ceļu remonta darbi. Bedres un iesēdumi tika pie-
bērti ar grants maisījumu un pēc tam nogreiderēti.
Septembrī plānota pašvaldības autoceļu aizsargjoslu attīrīšana
no krūmājiem un kokiem Asares pagasta teritorijā.

Asares pagasta pārvaldes vadītājas p.i. Lāsma Prande
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2020.gada 31.augustā tika apstiprināti Aknīstes nova-
da pašvaldības iesniegtie priekšlikumi veselības veicinā-
šanas un slimību profilakses pasākumiem 2020.–2023.ga-
dam ar līguma grozījumiem nr.5 SAM 9.2.4.2. pasākuma
„Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un
slimību profilaksei” mērķa sasniegšanai. 

Otrās kārtas finansējums Aknīstes novada pašvaldībai
projektā „Veselības veicināšanas un slimību profilakses
pasākumi Aknīstes novadā”nr.9.2.4.2/16/I/055 ir ap-
stiprināts 23 189 EUR apmērā. Kopā jāīsteno 109 pasā-
kumi, papildus tiem arī visi neīstenotie pasākumi no pir-
mās projekta kārtas. 

Septembrī gaidāmi vairāki pasākumi: 

7.09., 14.09. un 21.09. notiks mūzikas terapijas no-
darbības.  Nodarbības sāksies plkst. 18.00, noritēs 3 stun-
das. Aktivitātes vieta:  radošā rezidence „Debesjums”,
Gārsene, „Labieši”.

10. septembrī notiks izglītojoša, fiziski aktīva ekskursija
Aknīstes novada senioriem, trūcīgajiem un lauku ie-
dzīvotājiem uz Koknesi. Diemžēl pieteikšanās uz ek-
skursiju ir noslēgusies.

29.09. uzsāksies kustību terapijas nodarbības.
Norises vieta: Asares kultūras nams, plkst. 18.00, nodar-

bību ilgums 3 stundas. Paredzētais nodarbību daudzums
reizi nedēļā trīs otrdienas.

Ja nepieciešams transports uz norises vietu, lūgums sa-
zināties pa tālr. 28612924 (Santa).

Projekta mērķis – radīt pieejamu vidi novada iedzī-
votājiem, veselības veicināšanas un slimību profilakses pa-
sākumiem, ar mērķi popularizēt veselīgu dzīvesveidu un
uzturu, veicināt projekta mērķa grupu (iedzīvotāji, kuri dzī-
vo teritorijā ārpus pilsētām, ar iedzīvotāju blīvumu zem 50
iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru, bērni, iedzīvotāji, kas
vecāki par 54 gadiem, trūcīgie, maznodrošinātie  iedzīvo-
tāji) iesaisti fiziskajās aktivitātēs, radīt fizisko aktivitāšu
piedāvājuma dažādību, informējot un iesaistot vietējai sa-
biedrībai aktuālās aktivitātēs. 

Projekta īstenošanas ilgums – 25.04.2017 –
31.12.2023. 

Kopējās projekta izmaksas – EUR 57 347.00
Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības finan-

siālo atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Aknīstes no-
vada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms
par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekta koordinatore 
Aknīstes novada pašvaldības
Telpiskās attīstības plānotāja
Santa Šmite
Mob. tel. +37128612924
E-pasts: santa.smite@akniste.lv
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25.augustā sāksies Aknīstes novada teritorijas plā-
nojuma otrās redakcijas publiskā apspriešana, kas
ilgs līdz 16. septembrim.  

Ar Aknīstes novada pašvaldības teritorijas plā-
nojuma otro  redakciju un Stratēģiskā ietekmes uz
vidi novērtējuma Vides pārskata projektu no
2020. gada 25. augusta līdz 16.septembrim var iepa-
zīties:

· Interneta portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#docu-
ment_17924 un https://www.akniste.lv/pasvaldiba/akua-
litates/;

· klātienē Aknīstes novada pašvaldībā (Skolas ielā 7,

Aknīstes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkal-
pošanas centrā)

Rakstiski priekšlikumi par plānojuma otro redakci-
ju un Vides pārskata projektu iesniedzami līdz 2020. gada
16.septembrim:

· klātienē Aknīstes novada pašvaldībā Aknīstes valsts
un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā
(adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads),

· sūtot pa pastu: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas
iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208 (pasta zīmogs
14.09.2020.),

· sūtot uz pašvaldības elektronisko
adresi: akniste@akniste.lv,

· ar Latvijas ģeotelpiskās informācijas
portāla www.geolatvija.lv sadaļas “Teritorijas attīstības
plānošana” starpniecību

Aknīstes novada teritorijas plānojumu  izstrādā
Aknīstes novada pašvaldības teritorijas plānojuma vaja-
dzībām izveidotā darba grupa sadarbībā ar ārpakalpoju-
ma sniedzējiem SIA “Reģionālie projekti”.

Aknīstes novada teritorijas plānojuma otrās re-
dakcijas apspriešanas sanāksme paredzēta 2020. gada
8. septembrī plkst. 17.30 Aknīstes novada domes tel-
pās, Skolas ielā 7, Aknīstē.

Aicinām aktīvi iesaistīties publiskās apspriešanas no-
risē, iepazīties ar Aknīstes novada pašvaldības teritorijas
plānojumu un Vides pārskata projektu un sniegt savus
priekšlikumus.

Papildu informācija pie Aknīstes novada telpiskās at-
tīstības plānotājas Santas Šmites: tālrunis+37128612924,e-
pasts: santa.smite@akniste.lv un novada mājaslapā www.ak-
niste.lv, sadaļā “Pašvaldība - Aktualitātes”.

Sabiedriskajai apspriešanai nodota teritorijas plā-
nojuma un Vides pārskata 2. redakcija 

Iezīmējot tuvojošos Pasaules talku, Rīgas pilī
diskutē par Latvijas kā zaļas valsts ieguldījumu
planētas ekoloģiskajā atlabšanā

Ar diskusiju “Planētas dzīvībai ir nozīme” Rīgas
pilī tika aizsākts atskaites mēnesis pirms
19.septembrī notiekošās Pasaules talkas. Diskusijas
laikā, kurā piedalījās arī Valsts prezidents Egils
Levits, tās dalībnieki secināja, ka ne vien valsts
politikai ir nozīme, bet arī katra mūsu valsts
iedzīvotāja rīcība un domāšanas veids ietekmē to,
cik zaļa un ilgtspējīga ir valsts. Latvija ir zaļa tās
dabas resursu izpratnē, bet vai mūsu domāšana arī
ir vērsta uz ilgtspējību?

Sagaidot Pasaules talku, Lielās Talkas organizatori
vēlas vērst uzmanību uz to, kā, mainot paradumus, varam
uzlabot savu un visas planētas dzīvi. “Vēlos, lai mēs
piedzīvotu izmaiņas. Koku stādīšana rudenī, pavasara
talka, kurā vācam atkritumus un labiekārtojam teritoriju
ir stāsts par mīlestību pret dabu. Planētas dzīvībai ir
nozīme, ikkatrs no mums ir daļa no tās, tāpēc katram
individuāli ir nepieciešams piedomāt pie saviem
paradumiem. Ideja par to, ka Latvija varētu būt zaļākā
valsts pasaulē radās 2009. gadā kā sauklis, kas šobrīd
tapis par mērķi. Tāpēc ceru, ka laika gaitā mēs kļūsim par
ilgtspējīgu valsti, kuras iedzīvotājiem ir izpratne par vides
jautājumiem un vēlme rūpēties un saudzēt dabu, kas
atrodas mums apkārt,” stāsta Pasaules talkas
organizatore, Lielās Talkas vadītāja Vita Jaunzeme. 

Diskusijas “Planētas dzīvībai ir nozīme” laikā tās
dalībnieki – Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce,
AS “Latvijas valsts meži” Meža apsaimniekošanas
plānošanas vadītājs Jānis Zitāns, Latvijas Ārstu biedrības
prezidente Ilze Aizsilniece, John Cabot Universitātes
docente Ieva Jakobsone Bellomi un Lielās Talkas vadītāja
Vita Jaunzeme vērtēja iespējamos soļus, kas varētu virzīt
Latvijas kā zaļas valsts nākotni Eiropā un pasaulē.  

Latvijas Valsts prezidents Egils Levits: “Cilvēks ir
dabas sastāvdaļa, un viņam ir līdzvērtīgi jāattiecas arī
pret pārējām dabas sastāvdaļām. Pasaules talka ir ļoti
svarīga iniciatīva, jo tajā vienojas ne tikai liela daļa
Latvijas tautas, bet visa pasaule. Es uzskatu, ka zaļajai
transformācijai pasaulē jānorit tā, lai kapitālistiskā
domāšana nenonāk pretrunā ar zaļo domāšanu. Es runāju
par zaļumu ne tikai krāsas izpratnē, bet arī vides un
dzīves kvalitātes ziņā. Un tas ir ārkārtīgi grūts uzdevums,
jo nešaubīgi – šī dilemma ir jārisina tā, lai daba tiktu
saglabāta un vienlaikus tiktu apmierinātas arī
ekonomiskās intereses. Un tas ir sabiedrības interesēs,
tāpēc ikvienam iedzīvotājam ir jāiesaistās šajā diskusijā.
Arī es vides jautājumus un zaļo transformāciju esmu
izvirzījis kā vienu no savām prezidentūras prioritātēm,
kas ir saskaņā arī ar Eiropas Savienības izvirzīto Zaļo
kursu.”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrs Juris Pūce: “Pēdējo gadu laikā kopumā
sabiedrības izpratne par vides jautājumiem ir mainījusies
uz labo pusi. Pieaug to cilvēku skaits, kas labprāt šķiro
atkritumus, taču mēs arī esam pie tā strādājuši. Mainot
savus paradumus, mēs varam gūt efektīvus rezultātus,
apzinoties to, kā mūsu paradumi ietekmē vidi mums
apkārt. Mēs esam tie, kas rada atkritumus, veicot



7

iepirkumus. Katrs iesaiņojums ir atkritums, kuram ir
risks nonākt vidē. Ja Latvijas iedzīvotāji vēlas dzīvot
pasaulē zaļākajā valstī, mums jāmaina paradumi.”

Lai Latvija sasniegtu mērķi un kļūtu par zaļāko valsti
Eiropā un pasaulē, nepieciešams veicināt sabiedrības
izpratni par veselīgāku un zaļāku dzīvesveidu. Viens no
soļiem, kā varam rūpēties par dabu, ir mainīt savus
ikdienas paradumus – sākot, piemēram, ar atkritumu
šķirošanu mūsu pašu mājās. Tikpat svarīgi ir domāt par
pareizu atkritumu apsaimniekošanu valstī, lai
samazinātu vides piesārņojumu, radot kaitīgas vielas, kas
nonāk cilvēku organismos. Taču būtiskākais ir jau no
bērnības cilvēkiem ieaudzināt pareizu attieksmi pret
apkārtējo vidi. Tā, piemēram, stāstot par Zviedrijas
pieredzi Zviedrijas Karalistes vēstniecības Latvijā
2.sekretārs Hanness Tordengrens (Hannes Tordengren)
stāstīja, ka kaimiņvalstī uzsvars tiek likts tieši uz bērnu
un jauniešu izglītošanu par vides jautājumiem, jo viņi ir
mūsu nākotne, kā arī atkritumu pārstrāde tiek atbalstīta
kā biznesa veids.  

Šogad Pasaules talka Latvijā tiek rīkota trešo reizi, un
mēs, Lielās talkas organizatori, aicinām ikvienu
iesaistīties talkas aktivitātes. Visa pasaule 19. septembrī
vienosies akcijā, lai mūsu visu kopīgo dzīves telpu
padarītu tīrāku un zaļāku. Mēs, Latvijā, Pasaules talku

šogad atzīmēsim gan ar sakopšanas darbiem, gan, kā
allaž, ar koku sēšanas un stādīšanas akciju “Laimes koki”,
lai katra tās laikā iesētā sēkla vai iestādītais koks varētu
izaugt par nākotnes dižkoku, kļūstot par Latvijas
ieguldījumu pasaules ekosistēmas līdzsvara atjaunošanā.

Koku stādīšana kā Latvijas līdzdalības forma Pasaules
talkā izvēlēta tādēļ, ka kokiem ir būtiska loma planētas
klimata līdzsvara uzturēšanā un cilvēkam veselīgu dzīves
apstākļu nodrošināšanā. Akcijas “Laimes koki” mērķis ir:

l Veidot bērnos un jauniešos atbildības sajūtu par
dabas saglabāšanu – veidot dziļāku izpratni par dabas
procesiem, uzņemoties rūpes par kāda konkrēta koka
izaudzēšanu;

l Stiprināt Latvijas kā zaļas, ilgtspējīgas un vides jomā
atbildīgas valsts starptautisko tēlu;

l Veicināt aktīvāku sabiedrības iesaisti vides
jautājumu risināšanā vietējā un globālā mērogā.

Tiekamies Pasaules talkā 19.septembrī!

Papildu informācija:
Jana Kralliša

“Lielās Talkas” sabiedrisko attiecību konsultante
mob.26462844

e-pasts: jana.krallisa@onecom-latvia.com

Sēlijas laivu noma piedāvā Latvijā ražotas
unikāla dizaina laivas

Biedrība “Sēlijas laivas” šajā
rudenī uzsākusi jaunu nomas pie-
dāvājumu – Latvijā dizainētas un
ražotas bļodveida formas laivas
“rupučus”, kas īpaši piemērotas
nelielām ūdenstilpēm. 

Rupuču idejas autors un ražotājs
Jānis Briška pagaidām izgatavojis
vien 40 šāda dizaina laivas, kurās
pārvietošanās notiek, airējot ar vie-
nu airi laivas priekšgalā. Ideja ra-
dusies, meklējot labāko risinājumu
tieši nelielajām Latvijas upēm.
2016. gadā izgudrojums atzīts par
Gada Rūpnieciskā dizaina balvas lau-
reātu.

Bļodveida formas laivas uzskatā-
mas par senāko laivu formu, kādas
pasaulē lietotas vēl pirms Latvijā la-
bāk zināmajām vienkoču laivām.
Rupuču formu dizainers Jānis Briška
aizguvis no Britu salās sastopama-
jiem vēsturiskajiem “coracle”, ko tra-
dicionāli būvēja, uz pīta koka karkasa
uzstiepjot darvotu audeklu vai vēr-
ša ādu. Šādas laivas mūsdienās jo-
projām tiek l ietotas
Dienvidaustrumāzijā un Indijā, bet
kontinentālajā Eiropā ir nepelnīti aiz-
mirstas. Ļoti iespējams, senāk tās bi-
jušas daudz izplatītākas par vien-
kočiem, jo vieglāk izgatavojamas..
Līdz šim senākais zināmais eksem-
plārs atrasts kādas angļu muižas bē-
niņos un datēts ar 18.-19.gs. miju.

Rakstniece un slavenā romāna
“Trīs vīros laivā” tulkotāja Vizma
Belševica angļu vārdu “coracle”
šajā daiļdarbā tulkojusi kā “mazā,
pītā īru laiviņa”, kas norāda, ka lat-
viešu valodā vārds (ja tāds ir bijis)
šai laivai  pazaudēts. Tāpēc Jānis
Briška savam izgudrojumam devis
jaunu vārdu: “Domāju, “Rupucis” aiz-
pilda milzīgo spraugu starp gumijas
zābakiem un kanoe laivu. Daudzās
vietās kanoe laiva ir par lielu un gu-
mijnieki par mazu. Sēžot tādā lai-
viņā, cilvēks ir daudz tuvāk dabai un
tuvāk ūdenim. Tādēļ arī tāds no-
saukums – rupucis ir abinieks, jo at-
rodas starp ūdeni un gaisu. Šīs lai-
vas ir ideāli piemērotas medībām,

makšķerēšanai un dažādiem vaļas-
priekiem.”

Laivas ir pilnībā roku darbs un tiek
izgatavotas no stikla šķiedras 2 die-
nu laikā. Izmēri ir mazi (150 x 120
x 38 cm) un svars tikai aptuveni 11
kg.. Laivu viegli vilkt pa zāli un pāri
dažādiem šķēršļiem, bet tādā var sē-
dēt pieaugušais svarā līdz pat 110
km.

Kā atzīst biedrības “Sēlijas laivas”
valdes loceklis Ričards Šmits, šis ir
unikāls piedāvājums Latvijas mēro-
gā: “Šobrīd esam vienīgā laivu noma
Latvijā, kas ir uzdrošinājusies ru-
pučus piedāvāt tūristiem un esam lep-
ni, ka tas notiek tieši Sēlijā. Tā ir ie-
spēja izbaudīt citādāku piedzīvojumu.
Daudzi aktīvās atpūtas cienītāji jau
izmēģinājuši laivu braucienus ar ka-
noe, kajakiem un viņus Latvijā pār-
steigt ir grūti. Bet rupuči ir kaut kas
negaidīts. Turklāt smieklu deva ga-
rantēta, jo airēšana gan pašiem, gan
skatītājiem no malas izskatās ļoti uz-
jautrinoši.”

Pagaidām rupuči nomā tiek pie-
dāvāti līdz 2020. gada 15. oktobrim,
taču, ja atsaucība būs laba, biedrība
plāno turpināt piedāvājumu arī nā-
košajā sezonā.

Ziņu sagatavoja:
Jānis Dzimtais
biedrības “Sēlijas 
laivas”
sabiedrisko attiecību 
speciālists
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“1836” ceļa staba ierakšanas tradīcija
turpinās- pieturas vieta “Skārdupītes”

2020. gada 25. augustā Aknīstes pagasta “Skārdupītēs”
tika ierakts “1836” pārgājienu ceļa stabs. Tas būs kā ro-
bežstabs starp Aknīstes un Viesītes novadiem. 

Pateicoties Latvijas apceļotāju un entuziastu Ingrīdas
Branskas, Ilzes Bulas, Laumas Edules, Ivetas Velmes, Jāņa
Gailīša un biedrības “Sēlijas laivas” pārstāvju Santas un
Ričarda Šmitu veiksmīgai sadarbībai, robežstabs atradis
vietu tieši “Skārdupītēs”.

Pēc tradīcijas vīri atnesa un ieraka stabu, savukārt sie-
vietes gāja stabam apkārt, to iemīdot un apmīļojot. Stabiņa
iemīdīšanas laikā kopīgi tika dziedāta Ilgas Reiznieces un
Imanta Ziedoņa dziesma „Mīl katrs baltas maizes riku.”

Turpmāk, steidzīgās šosejas Rīga -Daugavpils malā pie
“Skārdupīšu” mājām, “1836” robežstabs sveicienās ikvie-
nu garāmgājēju.

L. Prande

IEDVESMAS SEMINĀRS – DARBNĪCA 
“CEĻOJUMS KOPIENU ATTĪSTĪBĀ”

Seminārs tiek organizēts ar mērķi iedvesmot kopienu
pārstāvjus iesaistīties savas dzīvesvietas attīstības plā-
nošanā, vairojot izpratni par katra cilvēka līdzdalības no-

zīmi, iesaistes un finansiālā atbalsta iespējām. Caur ie-
dvesmas stāstiem un tematiskām lekcijām iecerēts sniegt
ieteikumus kopienu attīstības plānu izstrādē un īstenošanā.
Plānots darbs grupās, lai praktiski iesaistītos kopienu at-
tīstības plānošanā un sniegtu atgriezenisko saiti par ko-
pienu attīstības “ceļvedi” (vadlīnijām). Būs arī neformālas
aktivitātes, kuru laikā varēsim iepazīt viens otru labāk turp -
mākai veiksmīgai sadarbībai.

Uz semināru aicināti vietējie aktīvisti un kopienu pār-
stāvji, nevalstiskās organizācijas, vietējās rīcības grupas,
pašvaldību administrācijas, plānošanas reģiona un ne-
valstisko organizāciju pārstāvji, kā arī citas ieinteresētās
puses.

Semināru organizē Vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar biedrību
”Latvijas Lauku forums”. Semināra darba kārtība pieeja-
ma pielikumā.

Dalībai seminārā iespējams pieteikties šeit
https://forms.gle/knpg4p7bshmV8jbA  līdz šī gada 18.sep-
tembrim.

Ja rodas jautājumi par semināra norisi, lūdzu sazinā-
ties ar VARAM kontaktpersonu Indru Ciukšu (tālr.:
66016725; 29232602; e-pasts: indra.ciuksa@varam.gov.lv).

Seminārs – darbnīca “Ceļojums kopienu attīstībā”
Darba kārtības projekts

Norises vieta: Gārsenes pils, “Labieši”, Gārsene, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, LV-5218, Latvija
Laiks: 24.septembris 2020.gads

Mērķis – 1) iedvesmot kopienu pārstāvjus iesaistīties savas dzīvesvietas attīstības plānošanā, vairojot izpratni par
katra cilvēka līdzdalības nozīmi un iesaistes iespējām; 2) sniegt ieteikumus kopienu attīstības plānu izstrādei un īs-
tenošanai, informējot par atbalsta mehānismiem (tai skaitā līdzdalības budžetu). 

Dalībnieki – vietējie aktīvisti un kopienu pārstāvji, nevalstiskās organizācijas, vietējās rīcības grupas, pašvaldī-
bu administrācijas, plānošanas reģiona pārstāvji, VARAM, Latvijas Lauku forums u.c. (līdz 30 dalībniekiem).
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8:30 9:00 Re istr cija, kafija un uzkodas
9:00 9:30 Ce abiedri un galam r is

Iepaz šan s vienam ar otru un semin r darbn c pl noto. Ko dal bnieki sagaida no semin ra
darbn cas?

9:30 10:00 Ce vedis kopienas att st bai
Kopienas att st bas pl nošanas un stenošanas resursu vadl niju jeb “ce a kartes” prezent cija.

10:00 11:30 Ce ojums kopienas n kotn
Darbs grup s. Izmantojot pl nošanas “ce a karti”, tiek izstr d ti kopienu att st bas pl ni.

11:30 12:10 Ce ojuma iespaidi
Izstr d to pl nu prezent cija, identific jot gr t bas, kas raduš s pl na izveides laik , vai “ce a
karte” pal dz ja.

12:10 13:10 Pusdienas
13:10 15:10 Tematiskas lekcijas:

 Drosme darboties, p rliec ba uzs kt projekta pl nu.
 Veidi, k organiz t l dziedz vot ju iesaisti, t d j di aktualiz jot projektu plaš kai

sabiedr bai.
 Projekta pl nošana, pieejamo resursu apzin šana pl nošanas ietvaros.
 Veiksm gas komunik cijas pamatprincipi projekta pl nošanas un iesniegšanas laik .

15:10 15:30 T jas pauze
15:30 15:50 Pieredzes st sti

L dzšin j pieredze str d jot pie kopienu att st bas pl nu izstr des un stenošanas; viet jo
iedz vot ju iniciat vas.

15:50 16:50 „Ce av jš” k to no ert?
Dal bnieku atskats par ce ojumu.

16:50 17:10 Kopsavilkums un nosl gums
Kop gs foto.

17:10 20:00 Neform la aktivit te

Aknīstes novada Asares un Ancenes iedzīvotāju ievērībai.
Aknīstes novada pašvaldība informē, ka novada speciālisti klientus no 2020.gada septembra pieņems mēneša ot-

rajā un ceturtajā otrdienā.
Novada administrācija

AKNĪSTES NOVADU APMEKLĒS ZEMKOPĪBAS
MINISTRS KASPARS GERHARDS

Š.g. 25. septembrī plkst. 11:00 Aknīstes novada Gārsenes kul-
tūras namā aicināti zemnieki un lauku iedzīvotāji uz tikšanos ar
zemkopības ministru Kasparu Gerhardu.

Foto: Edijs Pālens/LETA
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Gleznu izstāde “Subates vēsturiskā centra koka arhitektūra”
Gārsenes pils verandā

Septembrī Gārsenes pils verandā skatāma gleznu izstāde “Subates
vēsturiskā centra koka arhitektūra”. Izstādē aplūkojamie darbi ta-
puši mākslas plenēra “Radošā nedēļa Subatē” ietvaros, kas 2018.
gadā Subatē pulcēja vairākus māksliniekus.

Vērojot mākslinieku darbus, aicinām ikvienu doties attālinātā
pastaigā pa mums it kā pazīstamajām Subates ieliņām, jaunā gais-
mā ieraugot pilsētas vēsturiskās mājas un sētas.

Izstāde apskatāma katru darba dienu no plkst. 11:00 līdz 17:00
līdz pat septembra beigām, ieeja – bez maksas. Lai saņemtu pla-
šāku informāciju, interesentus aicinām griezties Tūrisma infor-
mācijas centrā.
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Sestdien, 10. oktobrī Stand- Up komiķis Maksims Trivaškevičs Gārsenes

kultūras nama apmeklētājus iepriecinās ar soloprogrammu „Latviešu ko-

miķis”, kura 2019. gada novembrī piedzīvoja pirmizrādi, un tās ietvaros au-

tors stundas garumā stāstīs savus jaunākos labākos jokus.  

Maksims Trivaškevičs ir komiķis ar īpatnēju un oriģinālu humora pa-

sniegšanas veidu, kura dēļ skatītāji nereti smejas līdz asarām, bet viņa ie-

priekšējā izrāde „Humors pa latviski” nodrošināja kārtīgu smieklu un no

tā izrietošu C vitamīna vairāk nekā desmit tūkstošiem skatītāju. 

Paspējis paviesoties Jāņa Skuteļa „Pusnakts šovā”, ar savu humoru iz-

pelnīties Latvijas specdienestu uzmanību un ar regulārām uzstāšanās rei-

zēm priecējot latviski runājošos gan dzimtenē, gan arī ārzemēs, Maksims

jau otro reizi viesosies Gārsenē.  

Vissirsnīgākie pateicības vārdi IK
“SMILTAINĪTE” kolektīvam par
cieņas pilno attieksmi pret aizgājē-
ju, augsto profesionalitāti, klājot smil-
šu segu un gaumīgi, skaisti noformētu
kapa vietu. 

Agnesītes piederīgie. 

Kļūst dzīvības siltums par sveci,
Kas gaismu ir beigusi liet.
Mīļš cilvēks
Kad projām
Mūžībā iet.

(K. Apškrūma)

Pieminēsim Aknīstes novada
Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētos Mūžībā aizgājušos:
Freimane Valija        
21.08.1951    02.08.2020
Ivanovs Nikolajs        
31.01.1937    22.08.2020
Pliska Olga         
09.06.1974    28.08.2020

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuvi-
niekiem!

Augustā
reģistrēts 

1 
jaundzimušais.

Reģistrēta 
1 baznīcā 
noslēgta
laulība.
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Aknîstes novada domes iz de vums
Re dak ci ja: Lâsma Pran de telef. 65237762, mob. 26386407, e-pasts las ma. pran de@inbox.lv, mâjas la pas ad re se www.akniste.lv. 

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


