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Lēmums Nr.281 (protokols Nr.19, 16.§)

Par apbalvojuma “Aizkraukles novada Goda pilsonis”
piešķiršanu Andrim ANTĀNAM
(ziņo: Leons Līdums)
Aizkraukles novada pašvaldība 16.12.2016. ir saņēmusi Aizkraukles Vakara (maiņu)
vidusskolas direktores vietnieces Indras VĪKSNAS pieteikumu Aizkraukles novada pašvaldības
augstākā apbalvojuma „Aizkraukles novada Goda pilsonis” piešķiršanai Andrim ANTĀNAM.
Andris ANTĀNS ir dzimis 1956.gada 29.novembrī skolotāju ģimenē. Bērnība un pamatskolas
gadi pavadīti Daudzesē, kur arī iegūta pirmā izglītība. Ar Daudzesi ir saistīti visi skaistākie bērnības
un jaunības gadi, kur skolas ēkā ģimenei tika piešķirts dzīvoklis. Tādēļ skolas darba dinamika
netieši tika iepazīta no agras bērnības, abiem ar māsu dienas režīms bija pakārtots skolas zvanam –
celšanās no rītiem, pusdienlaiks, gulētiešana.
Tālāk Andris turpina mācīties Neretas vidusskolā un to arī pabeidz. Mērķis – tikt LVU
Ģeogrāfijas fakultātē, bet pirmajā gadā viņš neiztur konkursu un strādā Daudzeses astoņgadīgajā
skolā par ģeogrāfijas skolotāju. Viņš ir neatlaidīgs un nākošajā gadā iestājas minētajā fakultātē, kur
iegūst augstāko izglītību. Jau studiju gados viņš ir aktīvs – darbojas studentu pūtēju orķestrī,
iesaistās sabiedriskajā dzīvē.
Pēc augstskolas beigšanas viņu nozīmē strādāt uz Pļaviņu vidusskolu par ģeogrāfijas
skolotāju, kur viņš nostrādā divus gadus pie direktores Edītes KUPČAS.
Turpmākās darba gaitas kā ģeogrāfijas skolotājam un dzīve turpinās toreizējā Stučkā, vēlāk –
Aizkrauklē. Aizkrauklē tiek dibināta ģimene, audzināti dēli Armands un Mārtiņš.
Līdz ar Latvijas neatkarību daudz enerģijas un laika Andris ANTĀNS velta pilsētas un vēlāk
arī novada sakārtošanai un attīstībai. 1992.gadā veic sociālās aprūpes inspektora pienākumus, no
1993.gada oktobra pilda Tautas deputātu padomes un valdes priekšsēdētāja vietas izpildītāja
pienākumus. No 1994.gada jūnija Andris ANTĀNS ir Aizkraukles pilsētas domes priekšsēdētājs un
veic šo pienākumu arī nākamajā sasaukumā. Tas ir laiks, kad jāuzņemas atbildība un jārīkojas
nekavējoties. Laiks, kad nemitīgi pietrūka kurināmais un pilsētā veidojās krīzes situācijas apkures
nodrošināšanā. Laiks, kad vajadzēja sakārtot ūdenssaimniecību. Laiks, kad intensīvi risinājās
privatizācijas process. Patiesībā, tas bija laiks, kad bija jāiegulda smags, sabiedrībai bieži vien
neredzams un reizēm pat nepopulārs darbs, lai turpmāk varētu pievērsties pilsētas un novada
vizuālajai sakārtošanai.
Ar Andra ANTĀNA atnākšanu darbā par Aizkraukles Vakara (maiņu) vidusskolas direktoru ir
mainījusies skolas vieta novada izglītības sistēmā. Tā balstīta uz trim pamatvērtībām: izglītības
pieejamība, neatkarīgi no zināšanu un prasmju līmeņa, vecuma, dzīves pieredzes un sociālā
stāvokļa; motivācijas veidošana mūžizglītībai, parādot tās nozīmi mūsdienu pārmaiņu procesā;
elastīgs mācību process, kas balstīts uz pozitīvu izglītojamā pašapziņas un dzīves prasmju
veidošanu.
Arī Andra ANTĀNA vaļasprieks balstās uz personības attīstības pilnveidošanu. Viņa
organizēto ekskursiju mērķis ir paplašināt jauniešu kultūras apvārsni un mudināt apzināties savas
dzimtās zemes vērtību. Skolas jaunieši ar pateicību novērtē direktora organizētos pasākumus.

Andris ANTĀNS vienmēr ir bijis novada un Latvijas patriots un intelektuālis, izpelnoties lielu
cieņu kolēģu un izglītojamo acīs ne tikai novadā, bet arī ārpus tā. Cieņa ir pelnīta par drosmi jau
pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados publiski runāt un rakstīt par latviešu valodu kā valsts
valodu, par demogrāfisko situāciju valstī. Veiksmīga sadarbība ir izveidojusies ar laikrakstiem
“Diena”, “Staburags”, “Izglītība un Kultūra”, publicējot vairāk kā trīsdesmit publikāciju
demogrāfijā, iekšpolitikā un ārpolitikā, makroekonomikā, pedagoģijā.
Ir saņemti šādi atzinības raksti:
 Ministru Kabineta atzinības raksts par darbu, kas veicinājis Latvijas valstiskās
neatkarības atgūšanu un pašvaldību demokrātijas nostiprināšanu, 1994.;
 Īpašo uzdevumu ministra valsts reformu lietās atzinības raksts par ieguldījumu vietējās
demokrātijas attīstībā;
 Izglītības un zinātnes ministrijas atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu izglītības
sistēmas attīstībām, 2012.
Izglītības, kultūras un sporta komiteja ir izskatījusi pieteikumu un izvirzījusi apbalvojumam
“Aizkraukles Goda pilsonis” Andri ANTĀNU.
Saskaņā ar Aizkraukles novada domes 29.10.2014. lēmuma Nr.218 (protokols Nr.14, 24.§)
„Par apbalvojuma dibināšanu un piešķiršanu” apstiprināto Aizkraukles novada pašvaldības
apbalvojumu dibināšanas un piešķiršanas Nolikumu, atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Juris
BENJAVS, Armands KASPARĀNS, Guntis KLŪGA, Leons LĪDUMS, Anita OSTROVSKA,
Valdis PADOMS, Zane ROMANOVA, Rolands ŠTEINBERGS, Anta TEIVĀNE, Nils
MOSEJONOKS), PRET – nav, ATTURAS – 2 balsis (Jānis BELICKIS, Edgars RATNIEKS),
Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
1.

Par ieguldījumu Aizkraukles pilsētas attīstībā un Aizkraukles novada izglītības sistēmas
pilnveidē, audzinot jauno paaudzi patriotiskā garā, veidojot motivāciju mācību darbam,
veicinot izglītojamā pašapziņas un dzīves prasmju veidošanu piešķirt Andrim ANTĀNAM,
personas kods, deklarētā dzīves vieta, Aizkraukles novada pašvaldības apbalvojumu – goda
nosaukumu „Aizkraukles novada Goda pilsonis” un naudas balvu 300,00 EUR apmērā
(pēc nodokļu nomaksas);

2.

Lēmumu publicēt pašvaldības izdevumā „Domes vēstis”.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

L.Līdums
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