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novada vestis
Aknīstes 2010. gada maijs

Nr. 10

2. lpp.

2010. gada 29. aprīlī Aknīstes
novada domes sēdē pieņemtie lēmumi

1. Pieņemt saistošos noteikumus:
• Nr. 7 „Par grozījumiem Aknīstes novada domes 2010. gada 27. 

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

• Nr. 8 „Par grozījumiem Aknīstes novada domes 2010. gada 17. 
februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par Aknīstes novada pašvaldī-
bas speciālā budžeta plānu 2010. gadam””

2. Piešķirt pašvaldības budžeta līdzekļus:
 līdz 200 Ls transporta izdevumu segšanai uz projekta aktivitā-

tes „Uzņēmējdarbības pirmie soļi vidusskolā” noslēgumu š. g. 30. aprīlī 
Uzvaras vidusskolā no pašvaldības budžeta;
 nodrošināt ar transportu un segt ēdināšanas izdevumus Ls 3 

apmērā dienā katram – krievu valodas olimpiādes Aknīstes vidussko-
las dalībniecei un skolotājai;
 transporta izdevumiem Aknīstes amatierteātra braucienam uz 

XII Latvijas amatieru teātru salidojumu Balvos š. g. 16. – 18. jūlijam. 
Pārējos izdevumus dalībai teātru salidojumā sedz kolektīva dalībnieki;
 sociālās gultas apmaksai SIA „Aknīstes veselības un sociālās 

aprūpes centrs” 1 personai līdz ievietošanai ilgstošas sociālās aprūpes 
institūcijā;
 līdz 700 Ls jauna datora iegādei Sociālajam dienestam no So-

ciālā dienesta budžeta;
 90 Ls Asares un Gārsenes pagastu teritoriju kadastra karšu 

izdruku iegādei un Aknīstes ortofoto kartes izgatavošanai;
 12,17 Ls mobilā telefona sarunu apmaksai marta mēnesī iz-

pilddirektorei;
 24 Ls dalībai Latvijas Pašvaldību savienības 21.kongresā;
 Tempļa kalna, Asares pagastā, sakopšanai no Asares pagasta 

pārvaldes budžeta;
 70 Ls vecāku līdzfinansējuma maksājumiem diviem A.Žilinska 

Jēkabpils mūzikas skolas audzēkņiem.
3. Nepiešķirt 583,40 Ls NVO biedrībai „Aknīstes senči”.
4. Par trūcīgas ģimenes (personas) statusu un GMI pabalstu: 
1.1. Piešķirt 13 ģimenēm (personām) trūcīgas ģimenes (perso-

nas) statusu un GMI pabalstu uz 3 mēnešiem.
1.2. Piešķirt 9 ģimenēm (personām) trūcīgas ģimenes (personas) 

statusu un GMI pabalstu uz 6 mēnešiem.
1.3. Piešķirt 2 ģimenēm (personām) trūcīgas ģimenes (personas) 

statusu un samazināt GMI pabalstu.
5. Par trūcīgas ģimenes (personas) statusu:
1.1. Piešķirt 15 ģimenēm (personām), kuru iztikas līdzekļi nepār-

sniedz 90 Ls uz katru ģimenes locekli, trūcīgas ģimenes statusu uz 3 
mēnešiem.

1.2. Piešķirt 3 ģimenēm (personām), kuru iztikas līdzekļi nepārsniedz 
90 Ls uz katru ģimenes locekli, trūcīgas ģimenes statusu uz 6 mēne-
šiem.

1.3. Atteikt 16 ģimenēm (personām) trūcīgas ģimenes statusu.
6. Par materiāliem pabalstiem:
1.1. Piešķirt 2 personām bērna piedzimšanas pabalstu. Kopējā sum-

ma Ls 100,00.
1.2. Piešķirt 6 personām apbedīšanas pabalstu. Kopējā summa Ls 

300,00.
1.3. Piešķirt materiālu pabalstu ārstēšanās izdevumu kompensēša-

nai 4 personām par kopējo summa Ls 142,45, no kuriem 2 personām 
piešķirt operācijas izdevumu segšanai, par kopējo summu Ls 130,00.

1.4. Piešķirt dzīvokļa pabalstu 8 personām. Kopējā summa Ls 
240,00.

1.5. Piešķirt brīvu PII „Bitīte” apmeklējumu 1 audzēknim no 
01.04.2010. – 31.05.2010.

1.6. Piešķirt atlaidi 50% apmērā PII „Bitīte” apmeklējumam 1 audzēk-
nim no 08.04.2010. – 31.05.2010.

1.7. Piešķirt brīvpusdienas Aknīstes vidusskolā 1 audzēknim no 
15.03.2010. – 31.05.2010.

1.8. Piešķirt brīvpusdienas Asares pamatskolā 2 audzēkņiem no 
12.04.2010. – 31.05.2010.

1.9. Piešķirt brīvpusdienas Gārsenes pamatskolā 2 audzēkņiem no 
12.04.2010. – 31.05.2010.

1.10. Piešķirt vienreizēju materiālu pabalstu 2 personām atsevišķu 
situāciju risināšanai. Kopējā summa Ls 32,30.

7. Piešķirt 1 personai vietu SIA „Aknīstes veselības un sociālās 
aprūpes centrs”, Skolas ielā 9, Aknīstē, Aknīstes novadā. Izdevumus 
par personas uzturēšanos SIA „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes 
centrs” segt no Aknīstes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

8. Pārtraukt 1.līmeņa mājas aprūpi un izbeigt Aprūpes līgumu ar 4 
personām. 

9. Apstiprināt līgumus ar:
• SIA „K-RDB” par Tehniski ekonomiskās analīzes sagatavošanu 

projektam „Augšzemes un Skolas ielu (t.sk., tilta pār D-Susēju) rekons-
trukcija Aknīstes pilsētā”. Līguma summa Ls 1149,50;

• Albertu Barkānu par „Nedzīvojamās ēkas rekonstrukcijas (Aknīs-
tes novada domes administratīvā ēka) II kārtas – administratīvās ēkas 
darba telpas” darbu būvuzraudzību. Līguma summa Ls 229,90;

• Albertu Barkānu par būvobjekta „Estrādes būvniecība Aknīstes 
pilsētā” darbu būvuzraudzību. Līguma summa Ls 698,38;

• SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” par būvuz-
raudzību objektam „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Jēkabpils 
rajona Gārsenes pagasta izgāztuves „Kabatas” rekultivācija”. Līguma 
summa 593,88 Ls;

• „AAC BIROJS” par autoruzraudzības veikšanu projekta „Estrādes 
būvniecība Aknīstes pilsētā” ietvaros. Līguma summa 698,38 Ls;

• AS „Sadales tīkls” par pieslēguma ierīkošanu „Lejas”-2, Asares 
pagastā. Līguma summa 341,14 Ls;

• AS „Sadales tīkls” par pieslēguma ierīkošanu „Lejas”-3, Asares 
pagastā. Līguma summa 341,14 Ls;

• AS „Sadales tīkls” par pieslēguma ierīkošanu Skolas ielā 1A, Ak-
nīstē. Līguma summa 864,30 Ls;

• SIA „TietoEnator Alise” par bibliotēku informācijas sistēmas ALI-
SE uzturēšanas pakalpojumiem Asares pagasta bibliotēkā. Līguma 
summa 228,69 Ls;

• SIA „BORG” vienošanos par grozījumiem līgumā Nr. 58/3-22/38 
par Asares pagasta kultūras nama vienkāršoto rekonstrukciju. Līguma 
summa 1227,27 Ls.

10. Slēgt līgumu ar SIA „Smārdes AL” par autotransporta pakalpo-
jumiem projekta „Comenius” dalībnieku grupas nogādāšanai no Romas 
uz Aknīsti. Līguma summa 3500,00 Ls.

11. Slēgt līgumu ar SIA „LA sistēmas” par Asares pamatskolas katlu 
mājas remontdarbiem. Līguma summa 3605,80 Ls.

12. Pārcelt Aknīstes novada pašvaldībai pakļautajās iestādēs un 
struktūrvienībās šādas darbdienas:

- no pirmdienas, 2010. gada 3. maija, uz sestdienu, 2010. gada 8. 
maiju;
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- no piektdienas, 2010. gada 25. jūnija, uz 
sestdienu, 2010. gada 5. jūniju;

- no piektdienas, 2010. gada 19. novem-
bra, uz sestdienu, 2010. gada 13. novembri.

13. Pārreģistrēt uz Aknīstes novada paš-
valdības vārda nekustamos īpašumus, kuru 
īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāma-
tā uz Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju do-
mes, Asares pagasta padomes un Gārsenes 
pagasta padomes vārda.

14. Samazināt 1 personai, dzīv., Upenēs, 
Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, samaksu 
par īpašumā piešķirto zemi „Upenes” 2,4 ha 
platībā – 50% apmērā.

15. Piešķirt jaunu nosaukumu „Valsts 
mežs” Latvijas Republikas Zemkopības mi-
nistrijai piekrītošajam nekustamajam īpašu-
mam Aknīstes pagasta teritorijā, kurš sastāv 
no vienpadsmit zemes vienībām. Nekustamā 
īpašuma kopplatība ir 1777,8 ha. Nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķis – 0201 – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mež-
saimniecība.

16. Palielināt slodzi no 0,75 uz 1 apzaļumo-
šanas darbu vadītājai, sākot ar 01.05.2010.

17. Noraidīt piemaksas piešķiršanu 1 per-
sonai par tūrisma pakalpojumu sniegšanu.

18. Piešķirt 0,3 slodzi tūrisma koordinato-
ram Asares pagastā, no maija – oktobrim, no-
sakot darba samaksu 89,10 Ls (no 297,00 Ls).

19. Noteikt Asares pagasta kurinātājam 
darba samaksu no 16. aprīļa – 15. oktob-
rim pēc nostrādātajām stundām (no 180,00 
Ls.)

20. Apstiprināt Aknīstes novada Aknīstes 
pagasta pašvaldības autoceļu un ielu, Asa-
res pagasta un Gārsenes pagasta autoceļu 
sarakstus ar noteiktām uzturēšanas klasēm 
2010. gada vasaras sezonā.

21. Izbeigt ar 2 personām noslēgtos līgu-
mus par pašvaldības zemes nomu Aknīstē.

22. Iznomāt 8 personām pašvaldības 
zemi Aknīstē, Asares pagastā un Gārsenes 
pagastā.

23. Lai nodrošinātu precīzu ūdens patēri-
ņa uzskaiti, uzstādīt ūdens kontrolskaitītājus:

- uz atzara „Tauriņi”, Asares pagastā, 
Aknīstes novadā;

- uz atzara uz Asares kūtīm, Asares pa-
gastā;

- uz atzara uz Ancenes kūtīm, Asares 
pagastā.

Piešķirt līdz 200 Ls ūdens skaitītāju uzstādī-
šanai no Asares pagasta pārvaldes līdzekļiem.

24. Atcelt Aknīstes novada domes 
27.01.2010. saistošos noteikumus Nr. 2 „Par 
pašvaldības zemes nomu Aknīstes novadā”. 
Zemes nomas maksu aprēķināt pēc Ministru 
kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr. 735 
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes 
nomu”.

25. Segt logu nomaiņas izdevumus paš-
valdības iznomātā dzīvokļa „Kraujas 3, dz.16, 
Gārsenes pagastā, īrniekam 435,00 Ls apmē-
rā, samazinot īres maksu par 50 %.

26. AS „Latvenergo” piederošajai 
ēkai – transformatora punktam TP 6667, 
kura atrodas uz zemes gabala ar kad. Nr. 
56440050262, piešķirt adresi „Transforma-
tora punkts 6667”, Ancene, Asares pagasts, 

Aknīstes novads.
27. AS „Latvenergo” piederošajai 

ēkai – transformatora punktam TP 6763, 
kura atrodas uz zemes gabala ar kad. Nr. 
56620030298, piešķirt adresi „Transforma-
tora punkts 6763”, Gārsenes pagasts, Ak-
nīstes novads.

28. Ēkai, kadastra Nr. 5644 005 0256 
004, piešķirt nosaukumu un adresi „Laivari”, 
Ancene, Asares pagasts, Aknīstes novads, 
LV-5210.

29. Atļaut 2 personām cirst kokus lauk-
saimniecībā izmantojamā zemē Aknīstes pa-
gastā, Aknīstes novadā.

30. Lauzt īres līgumu ar biedrību „Aknīs-
tes senči” un piedāvāt biedrībai slēgt līgumu 
ar pašvaldību par telpu īri ēkas Dzirnavu ielā 
5, Aknīstē, otrajā stāvā. Uzdot biedrībai „Ak-
nīstes senči” brīdināt frizētavas telpu īrnieku 
par īres līguma laušanu.

31. Uzdot Aknīstes novada pašvaldības 
izpilddirektorei Ligitai Vārnai organizēt ūdens 
boilera atslēgšanu Dzirnavu ielā 5, Aknīstē, 
līdz tā pievienošanai pie frizētavas elektrības 
skaitītāja vai līdz brīdim, kad frizētava uzstā-
dīs savu ūdens sildītāju, pievienojot to pie fri-
zētavas elektrības skaitītāja.

32. Slēgt līgumu ar frizieri par telpu īri 
pašvaldībai piederošajā ēkā Dzirnavu ielā 5, 
Aknīstē.

33. Pašvaldībai iedalīt līdzekļus ēkas Dzir-
navu ielā 5, Aknīstē, 1.stāva remontam.

34. Aknīstes novada pašvaldībai iegādā-
ties veļas mazgājamo mašīnu, lai Sociālais 
dienests sniegtu iedzīvotājiem veļas mazgā-
šanas pakalpojumus.

35. Novirzīt 3000 Ls pašvaldības nekus-
tamo īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā, 
par kuriem saņemti iesniegumi par atsavi-
nāšanu, no pašvaldības budžetā plānota-
jiem 5000 Ls. Uzdot nekustamo īpašumu 
speciālistiem A. Zībergam un I. Ielejai sa-
gatavot sarakstu par pārējiem pašvaldības 
īpašumiem, kas ir sagatavoti ierakstīšanai 
zemesgrāmatā vai steidzami vajadzētu kār-
tot ierakstīšanu zemesgrāmatā, šim mērķim 
paredzot 2000 Ls finansējumu.

36. Noteikt apzaļumošanas darbu va-
dītājai D. Miezānei mobilā telefona pieslē-
guma veidu LMT „Korporatīvais”, nosakot 
pakalpojuma limitu – Ls 4. Sarunas un citus 
mobilos pakalpojumus virs norādītā limita 
lietotājs atmaksā, iemaksājot naudu pašval-
dības kasē. 

37. Asares pagasta pārvaldes vadītājai 
I.Gusevai brīdināt 3 personas par īres līgu-
ma laušanu sakarā ar īres parādiem. Brīdināt 
personas par īres parādu apmēru, nosakot 
samaksas termiņu – vienu mēnesi no brīdi-
nājuma saņemšanas. Brīdināt personas par 
īres līguma izbeigšanu un prasības pieteiku-
mu iesniegšanu tiesā īres parāda piedziņai un 
īrnieku izlikšanai no dzīvokļa, ja parāds netiks 
samaksāts norādītajā termiņā.

38. Par ceļu un ielu fonda līdzekļu izlie-
tojumu:

- saimnieciskos izdevumus, kas saistīti 
ar tehnikas T-150K un Volvo 960 uzturēšanu, 
proporcionāli segt gan no pašvaldības pamat-
budžeta, gan no ceļu un ielu fonda līdzekļiem;

- uzdot V. J. Tarbunam precizēt braucienu 
mērķus un maršrutus; 

- skaitīt iemaksātos līdzekļus par ceļu tīrī-
šanas pakalpojumiem ceļu un ielu fondā;

- līdz šī gada 15. maijam pašvaldības iz-
pilddirektorei L. Vārnai, pagastu pārvalžu va-
dītājiem, saimniecības daļas vadītājam N. Za-
riņam un atbildīgajam par ceļu un ielu fondu V. 
J. Tarbunam sagatavot priekšlikumus par ceļu 
un ielu fonda sadalījumu novada administratī-
vajām teritorijām.

39. Atteikt 1 personai nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojuma piemērošanu.

40. Reģistrēt 3 personas palīdzības sa-
ņemšanas reģistrā „Pašvaldībai piederošu 
dzīvojamo telpu izīrēšana”.

41. Izslēgt 1 personu no palīdzības sa-
ņemšanas reģistra „Pašvaldībai piederošu 
dzīvojamo telpu izīrēšana”.

42. Pārslēgt dzīvojamo telpu īres līgu-
mu ar 1 personu par dzīvokli Nr. 1 daudz-
dzīvokļu mājā „Gāršas”, Gārsenes pagastā, 
Aknīstes novadā, ja piekrīt dzīvokļa līdzši-
nējā īrniece.

43. Uzsākt Aknīstes novada pašvaldībai 
piekritīgo nekustamo īpašumu – 5 zemes ga-
balu Aknīstē un Aknīstes pagastā, sagatavo-
šanu atsavināšanai rindas kārtībā saskaņā ar 
atsavināšanas ierosinājumu reģistru.

44. Norakstīt autobusu Mercedes Benz 
0303, reģ. Nr. CV9246, ar 2010. gada jūniju. 
Uzdot pašvaldības izpilddirektorei L. Vārnai 
organizēt lietotu autobusu (līdz 30 vietām) 
piedāvājuma līdz 12000 Ls izpēti.

45. Piešķirt kārtējo atvaļinājumu Jānim 
Bondaram, SIA „Gārsenes komunālie pakal-
pojumi” valdes loceklim un Gārsenes pagas-
ta pārvaldes vadītājam, sākot ar šī gada 17. 
maiju līdz 1. jūnijam (ieskaitot). Gārsenes 
pagasta pārvaldes vadītāju atvaļinājuma laikā 
aizvietos pašvaldības izpilddirektore L.Vārna. 
SIA „Gārsenes komunālie pakalpojumi” valdes 
locekli atvaļinājuma laikā aizvietos grāmatve-
de I. Kancāne.

46. Atbrīvot Hariju Vilni no Aknīstes pilsē-
tas zemes komisijas locekļa pienākumu veik-
šanas no 01.05.2010. Apstiprināt Ilgu cālīti par 
Aknīstes pilsētas zemes komisijas locekli.

47. Deleģēt no 2010. gada 27. maija līdz 
30. maijam uz sadraudzības pilsētu Bialogar-
du Polijā Aknīstes novada pašvaldības dele-
gāciju:

Lāsma PRANDE – kultūras darba koordi-
natore,

Jānis VANAGS – deputāts,
Ligita VĀRNA – pašvaldības izpilddirek-

tore,
Aivars DZENIS – šoferis.
48. Norakstīt pašvaldībai piederošos pa-

matlīdzekļus sakarā ar to, ka tālākai eksplua-
tācijai nav derīgi tehniskā nolietojuma dēļ:

- automašīnu VW Transporter, reģ. Nr. 
GH5823,

- autobusu Kubaņa G1B1, reģ. Nr. 
BV1066,

- automašīnu ZAZ 968, reģ. Nr. AZ5472,
- automašīnu UAZ 452D, reģ. Nr. 

AV5352,
- automašīnu Opel Ascona, reģ. Nr. 

BD9259
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VID informē
Saskaņā ar 2009. gada 1. decembra 

grozījumiem likumā “Par iedzīvotāju ienāku-
ma nodokli”, sākot ar 2010. gada 1. janvāri 
summas, kas izmaksātas kā valsts atbalsts 
lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības 
atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstī-
bai, ir apliekamas ar iedzīvotāju ienākuma 
nodokli. Izņēmums ir pārejas noteikumu 
54. punktā noteiktais, ka vienoto platību 
maksājumu summas, kas piešķirtas par 
2009. gadu kā valsts atbalsts lauksaim-
niecībai vai Eiropas Savienības atbalsts 
lauksaimniecībai un lauku attīstībai, bet 
izmaksātas pēc 2009. gada 31. decembra, 
nav iekļaujamas maksātāja apliekamajā 
ienākumā. 

Tādējādi saņemot summas, kas izmak-
sātas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai 
Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai 
un lauku attīstībai par 2010. gadu, ir aplieka-
mas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Likuma 
“Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 15. panta 
otrā daļa nosaka, ka nodokļa likme, kas jā-
maksā no gada apliekamā ienākuma 2010. 
gadā, ir 26 procenti. 

Attiecīgi 2010. gadā ienākumus no 
lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tū-
risma pakalpojumu sniegšanas neapliek 
līdz 2000,00 latu.

Atgādinām, ka gada ienākumu deklarā-
cija par iepriekšējo gadu obligāti jāiesniedz 
līdz pēctaksācijas gada 1. aprīlim, ja ir gūti 
neapliekami ienākumi, kuri pārsniedz četr-
kāršotu taksācijas gadam noteikto neaplie-
kamā minimuma apmēru (2010. gadā t.i. Ls 
1680,00), kā arī tiem nodokļu maksātājiem, 
kuriem nodoklis nav ieturēts no visa aplie-
kamā ienākuma.

Likuma “Par valsts sociālo apdrošinā-
šanu” 14. panta otro daļu pašnodarbinātā 
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 
iemaksu objekts ir brīvi izraudzīti ienā-
kumi (vai ieņēmumi fiksētā iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa maksātājiem) no preču 
ražošanas, darbu izpildes, pakalpojumu 
sniegšanas, radošās un profesionālās 
darbības un citi ienākumi no saimniecis-
kās darbības. 

Likumā “Par valsts sociālo apdrošināša-
nu” nav speciālu normu, kurās būtu noteikts, 
ka summas, kas saņemtas kā valsts atbalsts 
lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības at-
balsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai, 
nav obligāto iemaksu objekts. Līdz ar to paš-
nodarbinātais, nosakot obligāto iemaksu 
objektu taksācijas mēnesī, aprēķinā iekļauj 
arī summas, kas izmaksātas kā valsts at-
balsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savie-
nības atbalsts lauksaimniecībai un lauku 
attīstībai. 

VID Zemgales nodokļu un muitas 
administrācijas 

Jēkabpils nodaļas 
Nodokļu maksātāju un konsultāciju daļas 

galvenā nodokļu inspektore
Mārīte Voitiņa 

Ar biznesa 
ideju aizstāvē-
šanu Aknīstē 
n o s l ē d z i e s 
projekta „Uz-
ņēmējdarb ī -
bas aktivitātes 
ve i c ināšana 
Zemgales re-
ģiona pierobe-
žas teritorijās”  
100 stundu 
a p m ā c ī b a s 
kurss „Uzņē-
mējdarbības 
plānošana un 
vadība”.

Teorē t i s -
kajās un prak-
tiskajās nodar-
bībās vairā-
kus mēnešus 
nedēļas nogalēs satikās dažādi Aknīstes un 
kaimiņu novadu cilvēki. Vismaz puse kursantu  
jaunieši, kuri alkst neatkarīgas radošas darbī-
bas. Taču uzņēmējdarbība interesē arī piere-
dzes bagātus cilvēkus, jo viņu dzīvē pēdējā 
laikā notikušas izmaiņas – darba zaudēšana, 
vēlme mainīt ierasto pret jaunām iecerēm. 

Stāsta Laimonis Andžāns, viens no centī-
gākajiem kursantiem: „Mēs, Aknīstes novada 
grupa, kas piedalījās saimnieciskās darbības 
uzsākšanas mācībās, esam ar dažādu dzīves 
pieredzi. Nodarbībās no oktobra līdz febru-
ārim apguvām trīs mācību  moduļus. Sāku-
mā bija „Ekonomikas un biznesa ABC”. Tā kā 
uzņēmējdarbība nav iespējama bez saziņas 
līdzekļu izmantošanas, tad darbs ar dator-
programmām un to izmantošanu prezentāci-
jas sagatavošanai bija nākošais apmācības 
posms. Vislielāko daļu laika aizņēma biznesa 
plāna izstrāde. No malas tas varbūt liekas 
viegli, bet ieviešana dzīvē ir jau pavisam cita 
līmeņa problēma.

Iesākām  liela grupa, bet līdz galam pa-
likām 13 cilvēki. Ne visi darba apstākļu dēļ 
varēja regulāri apmeklēt nodarbības. Par pa-
sniedzējiem no SIA „DEA Baltika”  jāsaka, ka 
viņi savā specialitātē ir zinoši un varoši. Esam 
pateicīgi par viņu neatlaidību un palīdzību. 

PIrMIe AsNI bIzNesA DĀrzĀ

Vērtīgas bija nodarbības, kurās praktiskajā 
pieredzē dalījās Aknīstes novada uzņēmēji 
A. Zībergs un V. Eglīte. Ieguvām daudz jaunu 
zināšanu, ideju un „knifu”, kas mums lieti no-
derēs, savas idejas ieviešot dzīvē. 

Liels paldies biedrībai „Manai mazpilsētai 
Aknīstei” par telpām, Aknīstes vidusskolai par 
iespēju izmantot datorklasi,  Aknīstes novada 
domei un Jēkabpils TITC par organizatorisko  
pasākumu kārtošanu.

Kursu beigšanas apliecības  saņēma 
Laimonis Andžāns, Mareks Mazuriņš, Lidija 
Deksne, Austra Seikste, Biruta Bīriņa, Skaid-
rīte Medvecka, Normunds Zariņš,  Gita Loča, 
Ilga Cālīte, Inga Ķiķēna, Santa Grode, Valda 
Rulle, Rudīte Urbacāne.

Biznesa ideju demonstrēšana iezīmēja 
galvenās darbības nozares, kas interesē po-
tenciālos uzņēmējus mūsu pusē: sakrālais 
tūrisms, lauku mājas piedāvājumi ekskursan-
tiem, kokapstrāde, bērzu slotu ražošana, zā-
les pļaušana, aitu cirpšana, jurista pakalpoju-
mi, svešvalodu mācīšana, kapu kopšana, brī-
vā laika organizēšana jauniešiem – peintbols, 
nometnes.

Pēc šo kursu beigšanas dzīve ieviesīs ko-
rekcijas, kas kļūs uzņēmējs, kas nē. Viss gal-
venokārt atkarīgs no pašu vēlmes un aktivitā-

tes. Pava-
saris ir 
laiks, kad 
visur dīgst 
jauni asni. 
Arī šos 
k u r s u s 
g r i b ē t o s 
pielīdzināt 
pirmajiem 
a s n i e m 
t o p o š a j ā 
A k n ī s t e s  
b i z n e s a 
dārzā.”
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AKTUĀLI

MūsU NOVADĀ
Kas ir aizsniegti griesti? 
Apziņa, ka par zemiem.
Un kas ir noķerts vējš?
Tas, ka par lēnu skrien.
                  /O.Vācietis/

Ir agrs rīts. Pilsētā visi vēl guļ, bet Aknīstes 
vidusskolas ēdnīcā jau smaržo tikko izceptas 
smalkmaizītes. Te rīta agrumā rosās Valērija 
Eglīte. Un tā katru rītu, jo citādi jau nemaz 
nevar. Skolēni, skolotāji un pilsētas iedzīvotāji 
zina, ka katru rītu viņi varēs našķoties ar sil-
tām bulciņām. 

Bet sākums bija deviņus gadus atpakaļ. 
Valērijai, strādājot Gārsenes pamatskolā, iz-
nāca piepalīdzēt arī virtuves darbos. Tas viņai 
sagādāja prieku, jo saimniekot pa virtuvi va-
ļasprieks. Tā 2001. gadā Valērija nodibināja 
z/s „Rātes” un gatavoja pusdienas Gārsenes 
pamatskolas bērniem. Dokumentu kārtošana 
sākumā nebija viegla, bet profesionālās grā-
matvedības zināšanas atviegloja atskaišu un 
pārskatu sagatavošanu. Sarunājoties saim-
niece atzīst, ka sākums bijis ļoti grūts – jāpār-
domā un jāskaita katrs lats. Un vēl neziņa par 
to, vai pieņemts īstais lēmums. Taču saimnie-
ciskums un čaklums Valērijai jau ielikts šūpulī, 
jo darbs ir bijis vienmēr saistībā  ar viņas bū-
tību. Arī sarunās nekad netiek vaimanāts par 
grūtiem laikiem, jo ir tikai viena atbilde: „Vajag 
strādāt, tad būs viss!”

Pamazām Valērijas saimnieces prasmes 
novērtēja jubilejās, svētkos, kā arī skumjos 
saietos. Pēc gadiem tika paplašināts uzņē-
mums un tagad viņas vadībā gatavo maltītes 
arī Aknīstes vidusskolā. Pašlaik z/s „Rātes” 
strādā pieci darbinieki. Īpaši gribu atzīmēt, 
ka Valērija nekad, nevienam neatsaka savu 
palīdzību. Katra diena tiek saplānota no agra 
rīta visā garumā, tikai atpūtas brīžiem paliek 
īss laika sprīdis. Papildus darbiem ēdnīcās, 
jāpaspēj darbi savā saimniecībā un nelielajā 
dārziņā. Tas gan esot vairāk savam priekam, 
jo dārzeņus un augļus ēdnīcām piegādā citas 
zemnieku saimniecības. Bērniem ēdiens tiek 
gatavots no kvalitatīviem, Latvijā audzētiem 
produktiem. Laba sadarbība augļu un ogu ie-

gādē izveidojusies ar z/s „Kalnarūdupes” īpaš-
nieku Andri Zībergu. No avenēm, zemenēm 
un āboliem tiek gatavoti kompoti, spiestas su-
las un vārīti ievārījumi. Līdz ar to, tie atšķiras 
no rūpnieciski gatavotajiem, jo tie nesatur kon-
servantus un krāsvielas. Valērija atzīmē, ka 
konservi sagatavoti tādā daudzumā, ka pietiek 
visam gadam līdz nākošajai sezonai. Visi šie 
izstrādājumi atbilst izvirzītajām prasībām, par 
ko liecina pārbaužu rezultāti. 

Darbības sākumā tika daudz eksperimen-
tēts. Gribējās izmēģināt jaunas ēdienu recep-
tes. Taču laika gaitā Valērija pieturās pie pār-
baudītiem, tradicionāliem latviešu ēdieniem. 

Darba pilnas rokas ir gada garumā. Vasa-
rā, kad bērni bauda brīvdienas, Valērija gatavo 
maltītes vasaras nometnēs, ballītēs, jubilejās. 
Ir gadījies, ka kāzās jāklāj galdi vairākas sest-
dienas pēc kārtas. 

Sarunā vairākas reizes saimniece piebilst, 
ka Aknīstē viņai ļoti patīk – liekas, ka visapkārt 
palīdz, lai izdotos. Atzinīgi vārdi tiek veltīti gan 
skolotāju kolektīvam, gan novada pašvaldības 
vadībai, kā arī skolēniem. Valērija saka, ka ar 
bērniem viņa vienmēr var atrast kopīgu valodu. 
Kā gan var būt citādi, ja izaudzināti divi dēli – 
Lauris un Vairis. Viņi jau uzsākušu patstāvīgu 
dzīvi – mācās un strādā, bet vajadzīgajā brīdī 
atrod laiku palīdzēt mammai. Darba mīlestība 
dēlos ieaudzināta jau no agras bērnības. Arī 
ēdnīcu remontdarbi veikti ar viņu palīdzību. 

Valērija ar lepnumu runā par saviem dē-
liem, saimniecību, jo visu viņa paveikusi ar lie-
lu, neatlaidīgu darbu. Arī  ēdnīcu aprīkojums- 
ledusskapji, plītis, mēbeles, trauki iegādāti pa-
mazām. Tagad trauki ir gan svētku mielastam, 
gan ikdienas vajadzībām. 

Runājot par brīvo laiku un vaļaspriekiem, 
Valērija kļūst domīga. Patīk būt vienai, palasīt 
labu grāmatu, paskatīties kādu labu raidījumu, 
bet šīm nodarbēm laika ir ļoti, ļoti maz. 

Kā ikvienam cilvēkam arī zemnieku saim-
niecības īpašniecei ir tuvāki un tālāki plāni.

To īstenošana atkarīga no daudziem fak-
toriem – ekonomiskās situācijas valstī, veik-
smes utt. Mēdz teikt, ka vēlmes piepildās, ja 
tās patur noslēpumā. Lai Valērijai daudz jaunu 
ideju un apņēmības tās īstenot!

L. Prande

Biedrība „LANDU” septiņos savas dar-
bības gados „Lauku partnerības Sēlija” dar-
bības teritorijā dzīvojošiem iedzīvotājiem ir 
devusi iespējas iesaistīties dažādās projektu 
aktivitātēs, kurās ir sniegtas zināšanas uzņē-
mējdarbības uzsākšanai un sekmīgai saim-
niekošanai, iepazītas lauku saimniecības ar 
netradicionāliem ražošanas un produkcijas 
pārstrādes veidiem. Kā vienu no svarīgāka-
jiem faktoriem uzņēmējdarbības attīstīšanai 
projektu dalībnieki aptaujās ir minējuši finan-
šu līdzekļu trūkumu, tāpēc biedrība iesniedza 
projektu „Radīsim pievienoto vērtību vietējai 
produkcijai!” un saņēma ELFLA finansējumu 

pasākuma „Lauku ekonomikas dažādoša-
na un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 
ietvaros. Tā rezultātā Asarē tiek iekārtots 
pakalpojumu punkts vietējās produkcijas – 
ārstniecības augu, garšaugu, augļu, ogu, 
dārzeņu un sēņu pārstrādei. Iedzīvotāji varēs 
izžāvēt ārstniecības augus, garšaugus, aug-
ļus, ogas, dārzeņus vai sēnes, kā arī izspiest 
augļu vai dārzeņu sulu pašu patēriņam vai 
saimnieciskās darbības ieņēmumu palielinā-
šanai. Par šo pakalpojumu iepriekš jāsazinās 
ar biedrības vadītāju Gitu Liepu personīgi vai 
pa tālruni 29148597.

Radīsim pievienoto vērtību vietējai produkcijai!

Cik mēs
esam smalki!   

Daļai mūsu aknīstiešu gribas tikai kri-
tizēt un nopelt citu izdomāto un padarīto. 
Dari ko darīdams – kā slikti tā nelabi, bet ir 
arī tādi, kuri nekādai kritikai nav pakļauti, lai 
dara kā darīdami – vienmēr labi.

Ļoti žēl, ka mums grūti pateikt siltus un 
atzinīgus vārdus kaut tikai paldies formā, bet 
līdzko kaut kas nav īsti pa prātam, tūlīt atskan 
zvans ar norādi noņemt vai aizvākt. Šoreiz tas 
skar konkrētu lietu – sarkanbaltsarkano ziedu 
dekoru zem Sēļu parka zīmes kā sveicienu 
Latvijas neatkarības atjaunošanas 20. gada-
dienai – vienīgajam apliecinājumam mūsu 
pilsētā par šo svētku esamību. Iestāžu un vei-
kalu skatlogi mēmi, netīri un tukši, daļa karogu 
izkārto nepareizā noformējumā. Tādi mēs iz-
skatāmies valsts svētkos.

Es patiesi biju priecīga par strādnieku ini-
ciatīvu izveidot svētku dekoru un to atbalstīju. 
Visi kopā darinājām. Profesionāļa skatījumā 
varbūt ne īsti izdevušos, bet darinātu ar mīles-
tību savai pilsētai, kuru vēlais pavasaris šogad 
nesteidzas rotāt ar pavasara ziediem.

Padomāsim, cik mēs katrs esam iegul-
dījuši sava darba un izdomas pilsētas sa-
koptībai un skaistumam. Tas lai paliek uz 
katra sirdsapziņas, īpaši kritizētāju. To jau 
parādīja šī pavasara lielā sakoptības talka, 
kad talkot noteiktajā dienā atnāca tikai trīs 
aknīstieši. Paldies viņiem. Varu klaji pazi-
ņot, ka talka Aknīstē nenotika. Mūsu pašu 
kritizētie bezdarbnieki sakopa gan Dainu 
dārzu, gan Svētavotu, bet tas jau neskaitās, 
jo viņi to darīja darba laikā. Varbūt turpmāk 
tomēr iekļauties vispārējos talkas noteiku-
mos un rīkot talku sestdien, tad visiem būs 
iespēja iziet sakopšanas darbos un izjust to 
saldmi – vākt pašu netīrību. Tad varbūt arī 
lielā atkritumkaudze pašā pilsētas centrā 
liktos “svarīgāka” par neizdevušos, bet ar 
mīlestību veidoto svētku dekoru.

Daina Miezāne
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PrOjeKTs

Projekts “Skolas kā satelīti 
attīstības izglītībā”
(Nr. DCI-NSA ED/2009/202-219)

Projekts tiek īstenots Eiropas Komisijas (EK) 
projektu programmas „Non-State Actors and 
Local Authorities in Development - Public 
awareness and education for development 
in Europe” ietvaros ar Eiropas Savienības 
finansējumu un Sorosa fonda - Latvija 
līdzfinansējumu. 

Šī gada 22. aprīlī Daugavpilī notika Latgales 
reģionālais seminārs projekta „Skolas kā 

satelīti” ietvaros. Sājā seminārā tika izvērtēts paveiktais periodā no 
ziemas skolas marta sākumā līdz šim semināram. Aknīstes vidusskolā 
notikušas daudzas aktivitātes par tēmu „Migrācija”, kuras atspoguļotas 
tabulā.

Vieta Aktivitātes 
nosaukums/veids

Aktivitātes īss apraksts

Aknīstes 
vidusskola

Sociālo zinību stunda 
7. klasē

Stundas tēma 
„Globalizācija” ,stundu vada 
skolotāja A. Voitiške

Aknīstes 
novads

Publikācija
“Aknīstes novada 
vēstīs”

Projekta dalībniece 
A. Voitiške raksta par skolas 
iesaistīšanos projektā

Aknīstes
vidusskola

Prezentācija 11. klases skolēns K. Miglāns 
prezentē skolas komandas 
darbu un iegūtās zināšanas
Ziemas skolā ģeogrāfijas 
stundā 

Aknīstes 
vidusskola

Prezentācija 10. klases skolēns A. Čāmāns 
prezentē skolas komandas 
darbu un iegūtās
zināšanas Ziemas skolā 
ģeogrāfijas stundā 

Aknīstes 
vidusskola

Dabaszinību stunda 2. 
klasē

Stundas tēma “Veidojam 
zemeslodi. Kontinenti.”, 
stundu vada skolotāja Z. 
Ļaščuka

Aknīstes 
vidusskola

Tikšanās ar 
10. – 12. klašu 
skolēniem un 
skolotājiem 

Bijusī Aknītes vidusskolas 
skolniece R. Skrinda 
stāsta par migrāciju un darba 
pieredzi Ķīnā,
tikšanos vada skolotāja A. 
Deksne

Aknīstes 
vidusskola

Apvienotā sociālo
zinību un psiholoģijas 
stunda 9. un 10. klasēs

Stundas tēma ”Migrācija”, 
stundu vada skolotāja A. 
Voitiške 

Aknītes 
novada 
domes
vestibils

Informatīvs stends Informatīvā stenda tēma 
“Migrācija”.
Katru nedēļu stends tiek 
papildināts ar informāciju, 
stendu sagatavo 
un noformē kultūras darba 
koordinatore L. Prande

Aknīstes 
vidusskola

Ģeogrāfijas stunda 11. 
klasē

Stundas tēma
 „Migrācija”, stundu vada 
skolotāja A. Deksne

Aknīstes 
vidusskola

Informātikas stunda 10. 
klasē

Stundas tēma „Taisnīgums 
un solidaritāte”, stundu vada 
skolotāja L. Mažeika

Aknīstes 
vidusskola

Sociālo zinību stunda 
2. klasē

Stundas tēma
 „Dabas saudzēšana”, stundu 
vada skolotāja Z. Ļaščuka

Aknīstes 
novads

Publikācija ”Aknīstes 
novada vēstīs”

Projekta dalībniece
L. Prande raksta par 
komandas iegūtajām
zināšanām un informāciju 
Ziemas skolā

Šī semināra tēma bija „Resursu ierobežotība pasaulē attīstības 
izglītības kontekstā. Stāsts par ūdeni.” Tāpat kā citas nodarbības arī šī 
bija pārdomāta, atraktīva, kurā tika iesaistīti visi semināra dalībnieki. 

Semināra noslēgumā tika apskatīti arī labās prakses piemēri 
attīstības izglītības aktivitāšu īstenošanā Latvijā un pasaulē, kā arī 
nosprausti mērķi tālākai darbībai.

                                            Projekta grupas dalībniece L. Prande.
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sKOLAs DzĪVe

2010. gads Latvijai ir svētku gads. Šogad 
atzīmējam LR Neatkarības deklarācijas 20.ga-
dadienu. Latvijas vēstures stundā mums, sko-
lēniem, izdalīja Latvijas Okupācijas muzeja 
Izglītības programmas aptaujas anketu kon-
kursam „ES un Brīvība”. Mēs aptaujājām katrs 
vienu cilvēku par dzīvi Latvijā pirms brīvības 
iegūšanas, par brīvības atgūšanu un Latvijas 
brīvību šodien.

Tad skolotāja ierosināja izveidot koman-
das. Komandām bija dots uzdevums vākt un 
apkopot materiālus pa tēmām:

1. „Baltijas ceļš” un mūsu novads tajā laikā;
2. Barikādes Latvijā 1991. gads;
3. Latviešu dziesmu svētki 1990. gadā;
4. Latvijas Neatkarības Deklarācijas pie-

ņemšana;
5. Aknīstieši cīņā par Brīvību 1985. – 

1991. gadā.
Mēs izmantojām Aknīstes bibliotēkā eso-

šos vēstures avotus; LTF biedru atmiņas; 
Jāņa Ķipāna un Jāņa Kurklieša fotogrāfijas 
par laiku posmu no 1988. – 1991. gadam; laik-
rakstu „Atmoda” un „Brīvā Daugava” materiā-
lus. Uzklausījām to laiku notikumu dalībnieku 
stāstījumus un uz izstādes veidošanas un eks-
pozīcijas laiku ieguvām nozīmītes ar „Auseklī-
ša” formu, „Dziesmu svētku” nozīmītes, 1991. 
gada Barikāžu dalībnieku piemiņas zīmi.

2010. gada 29. aprīlī Aknīstes vidusskolā 
notika svinīga izstādes „Es un brīvība” atklā-
šana. Atklāšanā piedalījās Aknīstes novada 
domes priekšsēdētāja I. Vendele. Mūsu izstādi 
papildināja 1. – 4. klašu skolēnu zīmējumi par 
tēmu „ES un brīvība”. Skolā notika tikšanās ar 
LPSR AP deputātu A. Felsu, kurš 1990. gada 4. 

maijā balsoja PAR neatkarību. Ar foto mirkļiem 
no izstādes un tikšanās ar deputātu var iepazī-
ties Aknīstes novada mājas lapā www.akniste.
lv sadaļā Izglītība/Aknīstes vidusskola/Skolas 
jaunumi/Pasākumi un laikrakstā „Aknīstes No-
vada Vēstis”, 2010. gada maija numurā.

Aknīstes vidusskolas 9. klases komandas:
1. komanda 2. komanda

Z. Romanovska L. Kurkliete
R. Buiķe V. Grauziņš

M. Martinovs S. Viguzova
D. Prande L. Mezgins
A. Stočka L. K.Trukšāne
V. Pūpols M. Gilučs
E. Zariņš P. Aparnieks

L. Brūvere

Aknīstes vidusskolas 9. klases skolniece
Z. Romanovska

 Baltijas ceļš

     komanda

Izstāde „es un BRĪVĪBA” un tIkšAnās AR BIjušo LPsR AP 
dePutātu A. FeLsu AknĪstes VIdusskoLā

“Dāvana
māmiņas dienā”
Cik pasaulē māmiņas skaistas ir daudzas 
Ar sirsnīgu skatienu, saulainu smaidu – 
Par skaistāko savējo katrs mēs saucam 
Kas ceļā mūs pavada, mājās mūs gaida. 
Cik reti mēs māmiņām dāvājam ziedus, 
Cik bieži mēs māmiņām nodarām gauži, 
Bet māmiņas labās it visu prot piedot. 

Vien sirmāks kāds pavediens deniņos aužas... 
To maigumu jūtot, ko bērnībā guvām 
Mēs lielāki augsim un gudrāki kļūsim – 
Vien nebēdā, māmiņ, ka vecums nāk tuvāk , 
Tu mūžam man pati visskaistākā būsi!

6. maija pēcpusdienā Aknīstes bērnu un 
jauniešu centrā tika rīkotas bērnu radošās 
darbnīcas „Dāvana māmiņas dienā”. Bērniem 
bija iespēja izgatavot jauku apsveikumu vai 
ziedu kompozīciju savai māmiņai. Atsaucība 

bija liela, ar 
patiesu sir-
snību un mī-
lestību bērni 
ķērās pie 
darba, lai 
pā rs te ig tu 
savu vismī-
ļāko cilvēku 
– māmiņu. 
Pēcpusdie-
na izvērtās 
jauka un 
priecīga! Lai 
s a u l a i n a , 
mī lest ības 
pilna Mātes 
diena visām 
ģimenēm!

E. Joča

Uzņēmējdarbības 
pirmie soļi vidUsskolā

Aknīstes vidusskolā noslēdzās projekts 
LV0077 „Uzņēmējdarbības aktivitātes veicinā-
šana Zemgales reģiona pierobežas teritorijā”, 
kura ietvaros uzņēmējdarbības pamatus ap-
guva 32 skolēni. Projekta gaitā tika apgūta 50 
stundu programma, izstrādāts biznesa plāns, 
ņemta dalība biznesa spēlē „Prezidents”, izzi-
nāta Latvijas veiksmīgāko uzņēmēju pieredze.

Paldies par interesantu, saistošu, pamā-
cošu un izziņas bagātu tikšanos IK „Alens’s” 
īpašniekiem Inesei un Jurim Sorokiniem.

Aizraujoša un pārdomu vērta bija spē-
le „Prezidents”. Mūsu skolas skolēni iejutās 
Valsts prezidenta lomā (K. Zariņš), Saeimas 
deputātu, tiesnešu un ražotāju lomās. Spē-
le palīdzēja veidot sapratni par to, kā strādā 
biznesa struktūras, kā tiek pieņemti biznesa 
lēmumi. Veidojās sapratne par to, kā strādā 
Valsts struktūras un kā notiek politiskie proce-
si valstī. Spēle notika Neretas vidusskolā un 
spēli spēlēja jaukti Aknīstes vidusskolas un 
Neretas vidusskolas skolēni.

Visi mūsu skolas projekta skolēni viesojās 
SIA „Bauskas Alus”, Z/S „Bērziņi”, kur iepazi-
nās ar tūrisma nozares organizēšanas jautāju-
miem. Apmeklējām „Mini Zoo”, kur 6 ha zemes 
uzņēmējs izveidojis zooloģisko dārzu ar ma-
ziem dzīvnieciņiem. Iepazināmies un uz savas 
ādas izbaudījām peintbola jaukumus.

Ļoti sarežģīts izrādījās darbs ar biznesa 
plāniem. Dažādi parādīja pacietību, izturību, 
īstas uzņēmēja spējas: L. Buholce, K. Mel-
niece, E. Lesinska, R. Kurkliete, A. Leikuse, I. 
Grauziņš, L. Voitiške, G. Joča, L. Martinova. 
Par vislabāko Aknīstes vidusskolas skolēna 
biznesa plānu LLU pasniedzēji atzina I. Grau-
ziņa darbu.

Ceru, ka projektā iegūtās zināšanas un 
prasmes jauniešiem noderēs nākotnē.

Aknīstes vidusskolas skolotāja
Aija Voitiške 

zaļā diena – CetUrtdiena
2010. gada 29. aprīlī Aknīstes vidusskolā 

notika Ekoskolas rīkots pasākums – zaļā ce-
turtdiena. Ekoskolas padome aicināja visus 
skolēnus un skolotājus iesaistīties šajā akcijā 
– ierasties skolā zaļā apģērbā, ar zaļiem akse-
suāriem, šādā veidā parādot to, ka mums nav 
vienalga, kas notiek pasaulē.

Aktivitāte bija diezgan liela, īpaši 1. – 4. 
klašu grupā, gandrīz visi skolēni bija iera-
dušies zaļā apģērbā, dažām meitenēm bija 
koķetas, zaļas bantītes un puķītes. Pamat-
skolas aktivitāte arī bija diezgan liela, jo bija 
daudz skolēnu, kuri bija ieradušies zaļā. Vi-
dusskolas grupā aktivitāte nebija īpaši liela, 
toties tie, kas bija ievērojuši šo akciju, ļoti 
izcēlās. Skolotāji arī bija ņēmuši vērā aicinā-
jumu un bija ieradušies zaļā apģērbā. Eko-
skolas padomes pārstāvji sekoja aktivitātei 
un fotografēja. Katrai klasei par piedalīšanos 
tika izsniegti diplomi.

Kopumā atmosfēra bija ļoti patīkama, 
visa skola bija zaļā, tādā veidā mēs parādī-
jām, ka mums nav vienalga, kas notiek mūsu 
pasaulē.

Liene Martinova, 11. klase 
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ComenIus PRojektA sVed nosLēgumA 
VIzĪte ItāLIjā, ALtAmuRā

No 2010. gada 17. aprīļa līdz 22. aprīlim Aknīstes vidusskolas sko-
lēnu, skolotāju un Aknīstes novada pašvaldības vadītājas veidotā Co-
menius projekta darba grupa pārstāvēja savu skolu, novadu un valsti 
Itālijā, Altamurā, partnerskolā „Federici II di Svevia”. Neparedzētu ap- 
stākļu (Īslandes vulkāna pelnu mākonis) dēļ, tika traucēti un pat apturēti 
avio reisi gandrīz visā Eiropā. Tādēļ paredzēto 4 dienu vietā, šī mobilitāte 
noslēdzās tikai pēc 9 dienām.

Par to, kā mums gāja  Itālijā, stāsta Comenius projekta SVED Ak-
nīstes vidusskolas skolēnu pārstāvji.

Rūta Kurkliete: 
Gatavošanās Itālijas mobilitātei. Bija pienākusi mobilitāte, ko visi 

gaidījām. Šis bija emocijām bagāts laiks. Mobilitātei mēs, SVED projek-
ta skolēnu darba grupa, gatavojāmies nopietni, jo nav jau viegli pārstā-
vēt savu valsti, skolu un arī pašiem sevi pasākumā, kurā tevi vēro vēl 
daudzi skolēni, skolotāji un viesi. Pirmkārt, domājām par video prezen-
tāciju. Prezentācijas saturu jau laikus sākām pārspriest sapulcēs, kas 
bija īpaši intensīvas, mobilitātei pietuvojoties. Pateicoties skolotājas A. 
Voitiškes padomam, prezentācijā atspoguļojām vērtības, ar kurām le-
pojamies – ar latviešu dziesmu, deju, ar pazīstamiem cilvēkiem, un tā 
kā mūsu projekts SVED ir skolēnu viedokļu projekts, arī ar skolēniem. 
Katrs no mums iejutās savā lomā, ko ar video palīdzību parādījām arī 
Itālijā, Altamurā. Ļoti daudz prezentācijas tapšanas laikā mums palīdzē-
ja skolotāji A. Ielejs, I. Ķiķēna, S. Radiņa  un Aknīstes BJC videopulciņa 
dalībnieks Arnis Kokins. Otrkārt, spriedām par vizuālo tēlu. Mūsu galve-
nā tēma bija –  Latvijā mīl hokeju. Sevi kā hokeja līdzjutējus parādījām 
ar nacionālajām krāsām, šallītēm, cepurēm, cimdiem, hokeja krekliem 
(paldies visiem, kas „aizdeva” savus fanu tērpus, īpaši paldies Līgai 
Zepai). Treškārt, piedomājām arī par suvenīriem, dāvaniņām. Savām 
viesu ģimenēm ikkatrs no mums aizveda kaut ko tipisku un īpašu Latvi-
jai. Piemēram, pildspalvu un atslēgu piekariņu ar Aknīstes emblēmiņu 
(paldies Aknīstes novada pašvaldības kultūras dzīves koordinatorei 

Lāsmai Prandei), CD „Welcome to my country”, latviešu saldumus u.c. 
suvenīrus. No mājām izbraucām 13. aprīlī, pulksten 7.00... Bijām labā 
garastāvoklī un noskaņoti ceļojumam. Bijām gatavi sevi parādīt!

 Rūtas spilgtākie iespaidi:
1) Palmas!
2) Citroni, kas brīvā dabā aug un ir pieejami, un ir tik sulīgi un svaigi 

ar atspirdzinošu smaržu!
3) Ielu mākslinieki.
4) Cilvēku draudzīgums un viesmīlība! :)
5) Roma no Vatikāna kupola izskatās fantastiski.
6) Komandas sajūta kāda mums visiem radās pēc kopā pavadītām 

gandrīz divām nedēļām! Pamudinājums  turpināt piedalīties dažādos 
projektos un pilnveidot sevi, paust savu viedokli, ko mums un pārējiem 
SVED dalībniekiem, šis projekts noteikti ir iemācījis.

Liene Martinova: 
Itālijas viesģimenes – skolēni, vecāki. Otrdienas vēls vakars, ieli-

dojam Bari lidostā. Paņemam somas, savas mantas no kopējās lielās 
somas, kur saliktas lietas, kuras jānodod bagāžā. Lēnām sarosījušies, 
dodamies uz zonu – „Ielidošana”. Mūs sagaida Itālijas delegācija – 
partneri, skolēni ar saviem vecākiem, liels plakāts ar projekta nosau-
kumu „SVED” pašā priekšā. Itāļu skolotājs Giuseppe Centoducati  no-
sauc katru Aknīstes vidusskolas skolēnu un itāļu skolēnu, kurš mūs 
izmitinās. 

Man, Lienei Martinovai, bija Mastrisimone viesģimene. Meitene, 
Andželika, kopā ar savu tēvu sagaidīja mani, iepazināmies, bet jautrība 
jau sākās tajā pašā vakarā, jo manu vārdu bija ļoti grūti izrunāt, tomēr 
mēs atradām veidu kā vieglāk pateikt – „Liene”. :D Manas jaunās mā-
jas atradās 15 km attālumā no pilsētas Altamuras, kur norisinājās visa 
SVED projekta noslēguma nedēļa. Braucot, viena otrai stāstījām daudz 
ko par pilsētām, kur dzīvojam, par skolu, par interesēm un ikdienu. Jau-
najās mājās bijām plkst. 00:30, pēc Latvijas laika 01:30, bet tas nebija 
šķērslis – Itālijas  „mamma” un mazā „māsa” mani sagaidīja. Andželika 
stāstīja, ka māsa – Natālija, mani ļoti gaidīja. 

Es dzīvoju ārstu ģimenē, gan tēvs, gan māte bija ārsts. Kāda sakri-
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tība – mana mamma arī. Patiesībā, man bija ļoti jauka ģimene, uztrau-
cās tā kā par pašu meitu, vienmēr apjautājās vai man nekā netrūkst, 
vai man ir labi... Vecāki, kaut arī nerunā angliski, centās ar mani sa-
runāties, tas bija diezgan smieklīgi, lielākoties tika izmantota mīmika 
un žesti. Saziņa  mums   izdevās, sapratām, ko katrs grib pateikt. Ja 
man būtu cepure, es to noņemtu Andželikas priekšā, jo viņa bija mans 
personīgais tulks, kaut arī viņas angļu valodas zināšanas nebija spo-
žas, viņa centās un mēs spējām saprasties. Visas sarunas ar ģimeni, 
draugiem tika tulkotas, lai es nejustos neērti... Liels paldies par to! Es 
sajutos kā mājas. Ģimene man bija ļoti pieķērusies un, kad man bija 
jābrauc prom, mamma un māsa sāka raudāt, teica, ka esot vislabākā 
māsa Andželikai, kāda pie viņiem ir ciemojusies, tas man tiešām sa-
gādāja lielu jo lielu gandarījumu. Ciemos aicinājumi skan vēl joprojām, 
kas zina, varbūt kādreiz mēs ar Andželiku un viņas ģimeni satiksimies 
vēlreiz.

Raivis Petroks:
Itālijas  mobilitātes atklāšanas un valstu prezentāciju diena. Šī die-

na man likās vissaspringtākā no visām, jo mēs bijām uztraukušies par 
savu uzstāšanos ar valsts prezentāciju. Pirmie savu valsti prezentēja 
mūsu kaimiņi lietuvieši. Viņiem bija tautisks priekšnesums ar tautu tēr-
piem, tautas dziesmām un beigās spēli. Nākamā delegācija bija poļi. 
Poļu delegācijas koordinatore, skolotāja Kataržina, aicināja visus dalīb-
niekus piecelties uz klusuma brīdi, sakarā ar Polijas traģēdiju – prezi-
denta lidmašīnas katastrofu, tad sekoja Polijas partnerskolas prezentā-
cija. Šī prezentācija man personīgi patika vislabāk, jo šajā prezentācijā 
bija gan dziesmas, gan dejas un vēl – es daudz uzzināju par Polijas 
vēsturi. Nākamā arī bija interesanta prezentācija – tā bija no Kanāri-
ju salu partnerskolas. Viņi bija izdomājuši savu prezentāciju veidot kā 
TV ziņu sižetu. Maltas un Kipras  skolēni bija izveidojuši tradicionālās 
Power Point prezentācijas, kurās atspoguļota skolas dzīve un projek-
ta Comenius notikumi. Bradfordas Akadēmijas skolēni pastāstīja par 
savu skolu. No Bradfordas biju gaidījis daudz vairāk un interesantāku 
prezentācijas, jo Bradfordā šis projekts sākās. Vēl ļoti interesanta bija 
pēdējā prezentācija, kuras autori bija itāļi. Itāļi uzstājās ar horeogrāfiski 
pārdomātu, interesantu deju, kurā bija iesaistīti visu 11 valstu karogi un 
projekta SVED simbolika. Atklāšanas pasākuma laikā mēs, visu valstu 
delegāciju pārstāvji,  sapulcējāmies uz skatuves, lai  tiktu uzņemta ko-
pīgā bilde. Skatuve bija pārpildīta līdz malām!

 Turpinājumā sekoja aktivitāte: „Ierīkosim Eiropas rožu dārzu!”. 
Partnervalstu dalībnieki  devās ārā pie skolas ierīkotā „Eiropas dārza, 
kurā visas 11 valstis iestādīja no mājām atvesto rozi vai iesēja kādas 
puķu sēklas. Mēs, Latvijas delegācija, arī iestādījām rozi, kuras nosau-
kums ir „Europeana”. Tā ziedēs tumšsarkaniem ziediem, gluži kā mūsu 
karoga krāsā. Man šķiet, ka būtu ļoti interesanti, kādreiz pēc gadiem, 
atkal aizbraukt uz Altamuru, lai vēlreiz satiktos ar jauniegūtajiem Itālijas 
draugiem un apskatītu kā saziedējis „Eiropas rožu dārzs”.

Kārlis Zariņš:
Darba grupas – Ceturtdien – otrajā mobilitātes darba dienā, kad 

katrs devāmies uz savu darba grupu vai mācību stundu, mūs sagaidīja 
daudzi pārsteigumi. Pirmais nebija sevišķi patīkams, jo dažiem skolē-
niem pēdējā brīdī nācās nomainīt darba grupas. Piemēram, skrituļsli-
dotāju darba grupa tika atcelta slikto laika apstākļu dēļ. Otrais pārstei-

gums bija par to, ka augumā ne pārāk lielie itāļi labi spēlēja volejbolu. 
Tā kā  es un vēl divi skolēni no Aknīstes (Raivis P. un Liene M.) bijām 
volejbola grupā, tad varējām uz savas ādas izbaudīt cik labi volejbolu 
spēlē itāļi. Personīgi es biju pārsteigts, jo futbola valsts prata spēlēt 
ne tikai futbolu, bet arī pietiekoši augsta līmeņa volejbolu. Savā pir-
majā mačā kopā ar Bradfordas skolotāju Filu un vēl divām meitenēm 
no Itālijas mēs zaudējām, jo nebijām „iesildījušies” un īsti sapratušies 
ar jaunajiem komandas biedriem, tomēr otrajā mačā, tiesa ar sastāva 
uzlabojumu, maču ar pūlēm uzvarējām un bijām priecīgi par paveikto

Pārējie mūsu skolas pārstāvji bija izvēlējušies šādas darba gru-
pas:

Laura V. – folozofijas darba grupā, tēma „Comenius – kas viņš ir?”, 
vadīja skolotāja Carrieri Marilena;

Līga M., Gunta O., Ingrīda V. – matemātikas darba grupā , tēma 
“Zelta griezums arhitektūras pieminekļos, “Castel del Monte” plāna iz-
veidošana”, vadīja skolotājs Nicola Striccoli;

Liene R., Dita S. – badmintona  grupā, vadīja skolotāja Antonia Tragni;
Inga Ķ. – vizuālās mākslas darba grupā, tēma „ Attēlo savu valsti”, 

vadīja skolotāja Donatella Monitillo;
Rūta K. – mūzikas darba grupā, tēma” SVED projekta himna”, va-

dīja skolotājs Ketil Stokkan.
Ja neskaita lielās pauzes starp nodarbībām, diena bija izdevusies 

un pēc darba devāmies uz „mājām” atpūsties un sakopot spēkus vaka-
ra pasākumam – koncertam skolas svinību zālē.

Dita Sala:
Piektdienas vakarā, pēc tām kad bijām atbraukuši no interesantās 

ekskursijas Barī, atgriezāmies savās viesģimenēm, lai postos uz pro-
jekta noslēguma ballīti. Pasākums sākās plkst. 20:00 kādā no Altamu-
ras viesu namiem. SVED dalībnieki un skolotāji iesākumā sapulcējās 
svinību zālē. Skanēja runas,  apsveikumi,  pateicības par visu, ko devis 
šis projekts. Pēdējo reizi kopā dziedājām  SVED himnu. Apskāvieni un  
asaras.  

Vakara otro daļu atklāja pusstundu ilgs un ļoti krāšņs salūts. Pēc 
salūta devāmies uz svētku vakariņām. Te pirmo reizi  baudīju itāļu iecie-
nītākos ēdienus – dažādās variācijās pagatavotu pastu (makaronus), 
austeres, garneles, augļu sorbetu un vēl daudz un dažādus ēdienus. 
Svētku vakara kulminācijā pavāri ieveda lielo SVED torti. Tā  bija ļoti 
garšīga. Tagad īstā ballīte tikai sākās! Visi partnerskolu skolēni dejoja, 
līksmoja,  veidoja kopīgas „fotosesijas”. Bija  ļoti grūti apzināties, ka tas 
ir  pēdējais brīdis, kad esam visi kopā.   Dejošanas starplaikos mums 
bija atpūtas brīži, kad atnesa kādus augļus, saldējumu. Jutāmies kā 
svarīgi  vērienīgu svinību dalībnieki. Šo vakaru neviens no mums ne-
kad neaizmirsīs.

Laura Voitiške: 
Mūsu ceļojums uz Itāliju sākās 13. aprīļa rītā. Ceļojumam gatavo-

jāmies ilgi, taču jau pēc pāris stundām bijām Romas lidostā, kurā pa-
vadījām 8 stundas, gaidot lidojumu uz Bari. Bari lidostā mūs, skolēnus, 
sagaidīja viesģimenes, lai aizvestu uz jaunajām „mājām”. Šīs pašas 
dienas vakarā – otrdienā, bijām Altamurā. Katrs skolēns dzīvoja itāļu 
ģimenē, iejutās ikdienas dzīvē, kas bija atšķirīga un tieši tāpēc tik ļoti 
interesanta. Nu, pulkstenis rādīja stundu atpakaļ. Šķietami, tālā Itālija 

no 7. lpp.



9

sKOLAs DzĪVe

Veiksmīgi piedalāmies 
konkursos

Aknīstes vidusskola aktīvi iesaistās Latvi-
jas mēroga pasākumos un konkursos.

Ar skolēniem aktīvi darbojas skolotāja A. 
Deksne ekoskolas jomā. Bērni gatavoja gan 
putnu būrīšus, gan zīmēja zīmējumus par 
putniem. Skolā bija akcija, kad bijām aicināti 
dzīvot un domāt zaļi. Skolēni un skolotāji bija 
ģērbušies zaļi. 

Aktīvi iesaistāmies vēstures konkursos. 
Jau no 2010. gada februāra līdz aprīlim notika 
Latvijas Okupācijas muzeja konkursi „ES un 
Brīvība”. Mazāko klašu skolēni zīmēja, kā viņi 
saprot „Brīvības” jēdzienu. Pamatskolas 9. 
klase veidoja izstādi, bet vidusskolēni piedalī-
jās zināšanu konkursā. Labākajiem 37 Latvijas 
skolēniem noslēgums bija 3 dienu seminārs 
Rīgā. Te viņi klausījās vēsturnieku lekcijas, 
prezentēja mājas darbus, piedalījās simulāci-
jas spēlē „4. maijs”. Tika izspēlēts 1990. gada 
4. maijs, kad LPSR AP pieņēma Neatkarības 
deklarāciju! Eiroparlamenta deputātes I. Vai-
dere un S. Kalniete aktīvākos, zinošākos un 
veiksmīgākos skolēnus uzaicināja uz tikšanos 
Briselē. Šī iespēja ir arī mūsu skolas skolnie-
cei L. Voitiškei.

Gaidīsim 9. klašu komandu rezultātus. 
Cerēsim, ka veiksies arī viņiem. Es Jums no-
vēlu arī turpmāk iesaistīties izziņas darbībā, 
papildināt zināšanas un prasmes, jo tā ir ba-
gātības, kuru nevar atņemt neviens. 

Aknīstes vidusskolas skolotāja
Aija Voitiške 

bija sasniegta tik īsā laikā! 
Vislabāk atmiņā ir palikusi tieši pirmā un 

pēdējā vizītes diena. Pirmajā dienā bija iespē-
ja apskatīt skolu, iepazīt mācību norisi, (sest-
dienās arī ir jāapmeklē skola), apskatīties pil-
sētu, iepazīties ar savu viesģimeni un saprast 
ceļu satiksmes nerakstītos likumus. Itāļi tem-
peramenta un uzvedības ziņā paši par sevi ir 
atšķirīgi no latviešiem. Taču pie visa jaunā ar 
laiku var  pierast. 

Pēdējās dienas spilgtākais notikums bija 
svinīgais vakars, kur par godu projekta nos-
lēguma vizītei bija sarīkota skolas direktores 
Biancas Tragni oficiālā pieņemšana, svētku 
salūts un svētku galdi ar man „nezināmiem” 
ēdieniem. Vēlāk tika ienesta milzīgā SVED 
torte ar projekta LOGO centrā, kas liecināja 
par šī vakara noslēguma daļu. Diemžēl, ofi-
ciālā vizīte bija beigusies. Sestdienas rītā mēs 
atvadījāmies no savām viesu ģimenēm, jaun-
iegūtajiem draugiem, bet ne no pašas Itālijas.

 
Liene Radiņa:
Mājupceļš no Itālijas. Sestdienas rītā, ar 

sabučotiem vaigiem un pēdējo „Arrivederchi” 
uz lūpām, nedaudz noskumuši, bet tomēr lai-
mīgi atvadījāmies no savām viesu ģimenēm 
un devāmies mājup. 

Par Īslandes vulkāna pelnu mākoņa  radī-
tajām neērtībām vēstīja visi itāļu ziņu kanāli, 
tāpēc domu par lidošanu uz Rīgu jau bijām 
atmetuši, bet stundu garais lidojums no Bari 
uz Romu pārvērtās par nervus kutinošu pasā-
kumu mums visiem... 

Lielais satraukums sākās Romā, krus-
tām šķērsām tika izstaigāta Romas lidosta 
un dzelzceļa stacija. Vairākas stundas mēs 
pavadījām neziņā un lielā satraukumā – kas 
ar mums notiks, ko darīsim, kā nokļūsim at-
pakaļ mājās? Jau lidostā, garajā biļešu rindā, 
satikām cilvēkus no Lietuvas un Latvijas, kas 
bija nonākuši tieši tādā pašā neapskaužamā 
situācijā kā mēs. Apmainījāmies ar kontaktin-
formāciju un  turpinājām meklēt dažādus vei-
dus kā nokļūt tuvāk Latvijai. Izmēģinājām arī 
stacijas grīdas ērtību un vietējā Mcdonald’s 

ēdienkarti. Beidzot, vēlā pēcpusdienā parā-
dījās risinājums – autobuss no Latvijas, kas 
ieradīsies pēc trim dienām (tik ilgs laiks nepie-
ciešama, lai autobuss atbrauktu 2500 km no 
Rīgas līdz Romai). Milzīgu paldies sakām SIA 
Viesītes transporta priekšsēdētājam Alfonam 
Žukam par ātro reaģēšanu un SIA „Smārdes 
AL” uzņēmumam un jaukajiem šoferīšiem par 
sapratni, kuri devās ceļā uz Romu tikai dažas 
stundas pēc tam, kad mums izdevās viņus 
sazvanīt. Ļoti lielu paldies sakām Latvijas 
Vēstniecības dežurējošajai darbiniecei Svet-
lanei, kura saprata mūsu grupas neapskauža-
mo situāciju vēlā vakara stundā Romas sta-
cijā ar ierobežotiem naudas līdzekļiem. Viņa 
telefoniski no Latvijas palīdzēja mums atrast 
naktsmājas turpmākajām 3 dienām Itālijas 
galvaspilsētā. Tika iedots Latvijas vēstniecī-
bas Itālijā darbinieka Andra telefona numurs 
un nebija vairs tālu brīdis, kad nokļuvām jau-
niešu hostelī pie paša Romas Olimpiskā sta-
diona. Naktsmājas nebija pārāk ekskluzīvas, 
bet šeit bija viss nepieciešamais – iespēja iz-
gulēties, nomazgāties, paēst un pat izmazgāt 
drēbes.

Ne velti šī skaistā pilsēta mūs negribēja tik 
ātri laist mājās. Romā ir tik daudz skaistu vie-
tu, ko izstaigāt un objektu, ko apbrīnot. Auto-
busa gaidīšana izvērtās par lielisku ekskursiju 
trīs dienu garumā. Pateicoties Ingrīdai Vende-
lei, mēs ātri un bez maldīšanās atradām visas 
ievērojamākās apskates vietas – apskatījām 
Kolizeju, Vatikānu, Spāņu kāpnes, Panteonu, 
Trevī strūklaku  un vēl, un vēl, un vēl... Izbau-
dījām vietējās picas garšu, suvenīru veikaliņu 
burvību un ielas mākslinieku pārsteidzošo iz-
domu. 

Kad pienāca ilgi gaidītais otrdienas rīts 
devāmies ceļā, šoreiz jau skaidri zinādami, ka 
citu aizķeršanos nebūs. Atpakaļceļā nebijām 
vieni. Uz mājām palīdzējām nokļūt arī citiem 
latviešiem, lietuviešu grupiņām un pat diviem 
priesteriem, kas no Romas devās uz Viļņu, 
žēlsirdīgā Jēzus brāļu kopienu. Mājupceļš arī 
izvērtās samērā interesants. Pa ceļam iepa-
zinām jaunas valstis, tuvāk iepazināmies ar 

ceļojuma biedriem un viņu stāstiem. 
Pamazām lielos Itālijas kalnus nomainīja 

pauguri, tos aizstāja Polijas plašie tīrumi, Lie-
tuvas pamales, un tad arī skatam pavērās ilgi 
gaidītā Latvija. Tādu atvieglojumu un laimi kā 
iebraucot Aknīstē, es vēl nebiju jutusi. Tobrīd 
vienīgā domas, kas skanēja galvā, bija „Bei-
dzot mājās...”

Šis ceļojums bija neaizmirstams. Arī tad, 
kad visi piedzīvojumi būs izstāstīti un suvenīri 
izdalīti, 13. – 22. aprīlis mūsu atmiņā paliks kā 
piedzīvojumiem un emocijām pārpilns laiks. 

Lienes R. spilgtākie iespaidi par Itāliju:
•  Cilvēki. Nekur vēl nebiju redzējusi tik 

atvērtus un atraktīvus cilvēkus kā Altamurā. 
Lai arī lielākā daļa ar angļu valodu ir uz „jūs”, 
komunicēt tas netraucē. Ja nezinās vārdu an-
gliski, tad parādīs ar žestiem vai pateiks itālis-
ki,   parūpēsies, lai atgriežoties mājās tu zinātu 
vismaz dažus vārdus itāļu valodā. 

•  Skaistums. Brīnišķīgie dabas skati. Kal-
nu un Adrijas jūras burvība.

Vis-vis milzīgākais paldies mūsu mīļajiem 
vecākiem, kuri palīdzēja gan emocionāli, gan 
arī materiāli izturēt šīs 3 dienas Romā. Paldies 
sakām Joču, Radiņu, Petroku, Salu, Voitišku, 
Kurkliešu, Zariņu un Martinovu ģimenēm. Pal-
dies arī visiem laba vēlētājiem un atbalstītā-
jiem Aknīstē, īpašs paldies Edītei Eleksei un 
Oskaram Elksnim par finansiālo atbalstu. Mēs 
tiešām sajutām, ka aknīstieši par mums bija 
uztraukušies un vēlēja tikai to labāko. Paldies 
jums visiem!

Itālijas mobilitātes fotoalbūmu var apskatīt 
novada mājas lapā www.akniste.lv sadaļā Iz-
glītība/Aknīstes vidusskola/ FOTO Comenius



10

sKOLAs DzĪVe

Putnu dienas
skolā

Visu aprīļa mēnesi mēs lasījām grāma-
tas, pētījām enciklopēdijas, klausījāmies 
putnu dziesmu ierakstus un šķirstījām put-
nu attēlus. Mūsu klase ļoti rūpīgi gatavo-
jās konkursam par putniem. 22. aprīlī mēs 
ar 1. klasi gājām uz skolas bibliotēku. Tur 
mūs sagaidīja bibliotekāre Līga un skolotāja 
Aina. Konkurss bija ļoti interesants. Vaja-
dzēja izvēlēties pareizo atbildi, pazīt putnus 
pēc attēla un uzmanīgi klausīties. 1. vietu 
ieguva komanda „Zvirbuļi”. Pārējās koman-
das saņēma pateicības rakstus par piedalī-
šanos konkursā. Visas komandas pacienāja 
ar garšīgām konfektēm. Putnu dienas sko-
las bibliotēkā mums patika.

Aknīstes vidusskolas
2. klases skolniece Arta Sala.

ielU stafetes Un masU 
skrējiens

Jau kuro gadu Aknīstē notiek 1. Maija ielu 
stafetes un masu skrējiens. Šajās sacensībās 
piedalās ne tikai Aknīstes vidusskolas audzēk-
ņi, bet arī b/d „Bitīte” bērniņi. Paldies jāsaka 
b/d vadībai un visam personālam par aktīvu 
dalību šajās sacensībās. Paldies jāsaka arī 
mazo bērnu vecākiem, kuri sacentās ar b/d 
audzinātājām.

Tālāk sacentās Aknīstes vidusskolas sko-
lēni pa klašu grupām – 1. – 2. klase, 3. – 4. 
klase, 5. – 6. klase, 7., 8., 9. klases, 10. – 12. 
klases. Paldies visām klašu komandām, ku-
rias piedalījās šajā skrējienā. Liels paldies arī 
visām audzinātājām, kuras palīdzēja izveidot 
komandas un juta līdzi saviem bērniem.

Masu skrējienā piedalījās visa skola. Tajā 
varēja mēroties spēkiem gan lielie, gan mazie. 
Paldies Aknīstes novada domei par sagādā-
tajiem saldumiem. Cerams, ka šī tradīcija vēl 
turpināsies, saglabāsies.

stādām mežu
29. aprīļa rītā Aknīstes vidusskolas 10. 

klase, bruņojušies ar spaiņiem un lāpstām, 
patīkamā satraukumā mīņājās pie skolas, lai 
jau pēc neilga laiciņa dotos ceļā.

Tā bija neparasta diena mums visiem, 
jo todien mēs devāmies uz mežu, lai tur  
kuplinātu eglīšu rindas.

Sākumā lēni un neveikli, bet beigās jau ātri 
un prasmīgi viena pēc otras Gārsenes mežā 
tika iestādītas eglītes. Kopumā tika sadēstīti 
maisi ar stādiņiem, gūtas pozitīvas emocijas 
un labi padarīta darba sajūta. Pilni prieka un 
svaiga gaisa devāmies prom no meža, lai 
atpūstos pēc labi padarīta darba.

Baudīt pusdienas un dabas jaukumus 
devāmies uz Lutaušiem, kur jau mūs sagaidīja  
cienasts. Lielu pārsteigumu un bijību mūsos 
radīja talkas koordinators Agris Elerts, jo 
izrādās, ka  Agris 90. tajos gados nodarbojies 
ar kamaniņu sportu un pasaulē guvis vērā 
ņemamus panākumus.

Apdāvināti, paēduši, guvuši pozitīvas 
emocijas, sakāpām autobusā un braucām 
mājās. Lieliski pavadīta diena un sajūtas, kas 
mudina iesaistīties līdzīgos pasākumos. Bija 
prieks censties!

10. klases skolnieces Liene un Linda 

 

pUtnU bŪrīŠU
konkUrss

No 15. marta līdz 6. aprīlim skolas vides 
draugi izsludināja putnu būrīšu konkursu. 
Konkursā aktīvi līdzdalību ņēma sekojoši 
skolēni: 2. kl. Eduards Papaureli, 3. kl. Alens 
Sorokins, 5. kl. – Laura Rimša, Edgars Ivanovs, 
Reinis Tīsis, Ilvars Svikša, Ģirts BIrzāks, 
kā vienmēr visaktīvākie bija 6. kl. skolēni – 
Rainers Mežaraups, Guntars Rojevs, Mairita 
Pontāga, Raivo Freimanis, Gatis Davidāns, 
Raivis Rimša, Karīna Sorokina, 7. kl. – Arnis 
Kokins, 8. kl. – Raivis Petroks, Artis Krankalis, 
Armands Zariņš, 9. kl. – Edgars Zariņš, Mārcis 
Martinovs, Valters Grauziņš, 10. kl. – Laurita 
Baltrūne, Aivis Kuzma, Kārlis Zariņš.

Liels prieks, ka daudzi būrīši rotā skolas 
ābeļdārzu. Mīļš paldies visiem skolēniem, kā 
arī viņu vecākiem un arī vecvecākiem, kuri 
neliedza padomu un arī materiālu būrītim.

Lai jauka vasara gan skolēniem, gan 
mazajiem draugiem – putniņiem.

Aina Deksne
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Talka sēļu pilskalnā 
Sēlijas puse bagāta ar senajiem sēļu pilskalniem. Viens no tiem – 

Saukas pilskalns jeb Dievkalniņš Saukas ezera krastā Elkšņu pagasta 
teritorijā. Tas ir valsts nozīmes aizsargājams kultūrvēstures pieminek-
lis. Pirmās ziņas par Saukas pilskalnu rakstos atrodamas 1882. g., bet 
1926. g. pilskalna aprakstu un uzmērījumu publicējis Ernests Brastiņš.

Jaunākais nozīmīgākais pētījums un publikācija ir Latvijas pilskalnu 
pētnieka J. Urtāna grāmatā „Augšzemes pilskalni” (2006. g.) Diemžēl, 
kā secina autors, Augšzemes pilskalni savu kādreizējo izcilo ainavisku-
mu pēdējos gados ir zaudējuši, tie vienkārši aizaug. Saukas pilskalns 
1924. g. raksturots kā kails kalns ar atsevišķiem krūmiem, turpretī 
1999. g. tas pilnīgi pāraudzis ar mežu. Šodien daudzi jaunieši pat nezi-
na teiksmām apvītā pilskalna atrašanās vietu sava pagasta teritorijā.

Tas rosinājis vietējos iedzīvotājus nopietnāk domāt par vērtībām, 
kas ir viņu vistuvākajā apkārtnē, par kultūrvides sakārtošanu un sa-
glabāšanu. Tā, vienā no šī gada pirmajām saulainajām aprīļa dienām, 
grupa aktīvistu sapulcējās uz talku Saukas pilskalnā. Bijām patiesi ie-
priecināti, ka talkā ieradās arī  pārstāvji no Aknīstes. Kā teica Mareks 
Mazuriņš, mācoties Saukas PTS pats bieži vien mēdzis nākt uz pilskal-
nu. Tāpēc tagad ieradies pastrādāt pie pilskalna sakopšanas.

Talcinieki izzāģēja pamežu pilskalna stāvajā kraujā, atsedzot plašu 
skatu uz Saukas ezeru un simtgadīgu vīksnu, gobu, melnalkšņu stumbru 
izteiksmīgo skaistumu, kaut nedaudz atgriežot izskatu, kāds pilskalnam bija 
pirms 50 gadiem. Iztīrītajā pilskalna plakumā uzstādīja šūpoles, ar akme-

NOVADĀ

AsARes kuLtūRAs nAms 
jAunā VeIdoLā

Pēc daudzu mēnešu intensīva un grūta 
darba  Asares pagastā  pabeigta ERAF atbalstītā 
projekta “Asares kultūras nama vienkāršotā 
rekonstrukcija” realizācija. Projekta ietvaros 
ēka izmainījusi savu izskatu līdz nepazīšanai. 
Nomainīts jumts, atjaunota fasāde, nomainīti 
logi, iebūvēta centralizēta apkures sistēma, 
izremontēta gan kultūras nama zāle, gan 
palīgtelpas... Visus paveiktos darbus nemaz 
nevar uzskaitīt.  7. maijā notika kultūras nama 
nodošana un pieņemšana, kurā tika pielikts 
punkts pēdējiem darbiem un arī parakstīti 
pēdējie dokumenti. Darba pieņemšanas un 
nodošanas brīdī piedalījās  pārstāvji no SIA 
„Borg”, kuri veica šo pasūtījumu un Aknīstes 
novada pašvaldības darbinieki. Izskanēja labi 
vārdi par padarīto darbu, par sadarbību, kā 
arī novēlējumi turpmākai darbībai. Atjaunotais 
kultūras nams ir gatavs pirmajam pasākumam 
– atklāšanas ballei. 

I. Guseva 

ņiem iezīmēja ugunskura vietu, izvietoja sēdekļus atpūtai. Tas paveikts ar 
vietējiem resursiem, par ko visiem dalībniekiem prieks un gandarījums.

Rudīte Urbacāne
Daces Sirmovičas foto

Talcinieku grupa. No kreisās 1. rindā: Jānis Kucenčeirs, Rudīte 
Urbacāne, Dace Sirmoviča; 2. rindā: Jānis Sirmovičs, Juris Viļumāns, 

Māris Levinskis, Signe Plīte, Mareks Mazuriņš, Pēteris Sirmovičs, 
Guntars Bārdulis, Juris Rusiņš.

Nokaltušo koku novākšana prasa vīru spēku. Pēteris Sirmovičs pirmais iemēģina jaunā šūpoles.
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Nekur no smeldzes neaiziet – 
Vai sniegi snieg vai silazvani zied.
Ja pašā sirdī sāpe iedzēlusi,
Tā tikai līdz ar sirdi aprimst klusi.

Pieminēsim Mūžībā aizgājušos:

PētERIS StOČKA
31.08.1939. – 06.04.2010.

JānIS PUDānS
04.07.1933. – 09.04.2010.

VILhELMīnE VADOnE
21.03.1916. – 11.04.2010.

LUDVIGA ŠIMKŪnE
04.12.1932. – 19.04.2010.

VELtA VAnAGA
18.02.1927. – 26.04.2010.

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

Laiks apstājies ar skarbu piesitienu,
Nav nākotnes ir tikai vēju balss,
Un kādai mīļai, labai sirdij
Nekas vairs nesāpēs, ne arī sals.
Tā aizejam pa skumjām klāto ceļu, 
Un asas sniega pārslas sejā krīt.
Tās pavada līdz mūža mājas slieksnim,
Aiz kura bezgalīga tumsa mīt.
                                (N. Dzirkale)

Visdziļākā līdzjūtība Inesei, Lolitai, 
Dzintrai un viņu māmiņai atvadoties 
no tēta un vīra. Lai baltas atmiņas Jūs 
pavada ik dienu, lai dod spēku dzīves 
smagajos brīžos.

Aknīstes vidusskolas skolotāji –
Z.  Ribāka, J. Ķipāns, R. Mežaraupe.

Šodien un vienmēr vēlu Tev mīlēt 
to, ko ir vērts mīlēt, aizmirst to, ko 
nav vērts atcerēties, lepoties ar to, 
kas ir lepnuma vērts, gūt atelpu 
arī steigas brīdī un uzcelt žogu 
starp sevi un raizēm. Un vēl – lai 
nesteidzīgs laiks Tavos laimes 
brīžos un lai ātri aizzib tās dienas, 
kas nav laipnas pret Tevi. 
                             (Džons Raskins)

Sveicam maija jubilārus!
Aknīstē
AIVARS BēRZKALnS – 50
AnItA JOČE – 50
JānIS SOLOVJOVS – 55
GAļInA StEPAnOVA – 55
StEfAnS KORMOŠS – 60
VIJA KRAnKALE – 65
AIJA ROMULānE – 70
VEROnIKA StAcJUKEVIČA – 70
VALDIS ROZEnBAKS – 75
ZEntA SPIRIDOnOVA – 75
āRIJA VēVERE – 75
AUSMA KOVAļEVSKA – 85
JAnInA VIļķIEnE – 85
KORSītE ALEKSAnDRA – 95

Asarē
LīGA KAPLERE-55
PāVELS IVAnOVS-75
MARIJA AnDžānE-85

Gārsenē
VELDZE GALVAnAUSKA-50
GUntIS hAUKA-50
EDUARDS KLAUcānS-60
DAInA MAžEIKA-65
VALDA RULLE-65
AntOnIJA ZEPA-95

Kāda laime, ja vari elpot pret mežu, pret 
kalnu, pret jūru un ar savu elpojumu 
sagraut pašus biezākos mūrus,
Būt pret visu kā pumpura aizmetnis, 
kura sūtība atvērties vaļā, un iedegt 
visas varavīksnes krāsas no pašas 
svarīgākās...
No zaļās.
                                     /L. Briedis/

Sveicam maija jubilārus!
LOLItU KURSītI,
GItU LOČU,
SILVIJU SILARAUPI,
SKAIDRītI BēRZKALnI,
MADARU DEKSnI
Biedrība „Manai Mazpilsētai Aknīstei”

Kā ozoliņš, kas piedzimis no zīles 
Un savās saknēs zemes spēku smeļ, 
Tā Jūsu sirdis, pilnas svētas mīlas, 
Pret sauli savu mazo bērnu ceļ. 

Priecājamies kopā ar vecākiem par 
ēRIKA ROMULānA un
JāņA GOLDBERGA

nākšanu pasaulē!

Kādu laimi lai mēs vēlam, 
Lai tā spoži viz un mirdz? 
Ne no vārdu plūdiem cēliem, – 
Tik no mūsu siltās sirds. 
 
Sveicam AIJU ROMULānI!

                                 “Senči”

Vējš, pāri traucot, būs kā glāsts – 
Jums paliks tikai atmiņstāsts. 
Un mani glāstīs vēji, koka zars, 
Tik nebūs vairāk pavasars. 
                                     (M. Jansone)
 
Izsakām dziļu līdzjūtību Annai 
Koponānei brāli pavadot mūžībā.

“Senči”

Un tas vislielākais guvums
Kopīgā mūžā tavā un manā
Ir divu cilvēku tuvums
Uzticība un saprašanās.

1. maijā kāzu jubilejā
mīļi sveicam vecākus
āRIJU Un PētERI DEKŠņUS!

Meita un dēls ar ģimenēm Gārsenē. 

• Banketzāle 
• Naktsmājas
• Treileru pieslēgšanas vietas
• Telšu un ugunskura vietas
• Svinību galdu klāšanu
Tālr.: +37122000725
Adrese : “Susējas pagastmāja”, 
Aknīstes l. t., Aknīstes novads, LV 5208
E-pasts: susejasmaja@inbox.lv

Pārdod skaldītu malku ar piegādi.
Tel. 29488358


