
Aknīstes novada iedzīvotāju grupa izvirza  

Modri Grāveli 

„Stādi pie mājas ozolu spītu, tādu, kā latvietis prot. Dzīvē, ja pietrūks saulainu rītu, 

ozols spēs spēku dot. 

Stādi visapkārt ap māju kokus. Tajos aug cilvēku mūžs. Ozolos, liepās un lazdu kokos 

dzīvo tavs darba mūžs.” 

 Modris ir Asares pagasta patriots. Lielākā dzīves daļa pavadīta rūpējoties par 

saimnieciskajiem darbiem Asares pagastā. Viņam svarīga sakopta apkārtējā vide. Gan 

ar padomu, gan savām prasmēm allaž palīdzējis pagasta iedzīvotājiem. Lai vai kāds 

darbs veicams pagasta’, Modris zina kā to paveikt. Labsirdība, humora dzirksts ir 

neatņemama ikdienas sastāvdaļa. Asares pagasta ikdiena nav iedomājama bez Modra 

Grāveļa darbīgo roku klātbūtnes. 

                                                                 

Aknīstes vidusskola apbalvošanai valsts svētkos izvirza: 

Mārīti Pērkoni 

Skolotāja Aknīstes vidusskolā strādā no 2012. Gada par vēstures, sociālo zinību un 

ģeogrāfijas skolotāju.  

Skolotājas Mārītes Pērkones sasniegumi: 

1. LR Saeimas, Aizsardzības, Iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas, 

Nacionālo bruņoto  spēku un jaunsardzes un informācijas centra rīkotajā 

fotokonkursā „Varoņu spēks” laureāts.  

2. 2. vieta vidusskolas posmā Vēstures olimpiādē 

3. 2. Vieta pamatskolas posmā Vēstures olimpiādē 

4. Organizēta izstāde - Augškurzemes partizānu pulkam 100. 

5. Radošo darbu konkursā „Vēstule brīvības cīnītājiem pirms 100 gadiem” 

6. SZPD konferencē Jelgavā 2 vieta un dalība valstī 

7. Projektā „Sēlijas mežabrāļi” 1. vieta, 2. vieta un 3. Vieta 

 

Aknīstes vidusskola apbalvošanai valsts svētkos izvirza: 

 Ināru Zigu Tubeli 

Ināra Aknīstes vidusskolā strādā kopš 2003. gada un apzinīgi, ar atbildību pilda savus 

tiešos pienākumus. 

 

Aknīstes kultūras darba organizatores apbalvošanai izvirza  

Aivaru Ieleju. 

Aivars daudzu gadu garumā ir liels savas sirds aicinājuma – dejas- entuziasts. 

Vairākus gadu desmitus vada vidējās paaudzes deju kolektīvu „Ieleja”. Ar saviem 



dejotājiem ir izdejoti neskaitāmi Vislatvijas Dziesmu un Deju svētki, sniegti koncerti 

gan savā novadā, gan ārpus tā, izvīti dejā vairāki novada svētku koncerti un  viņa 

horiografēti ir koncerta noslēguma uzvedumi.  Aivars ir tā līme, kas visu satura kopā.  

 Ja Aknīstes novadā saka tautu dejas, tad uzreiz  ir skaidrs, te runa ir par Aivaru!  

 

Aknīstes novada deputāte Vija Dzene izvirza Evitu Vaiņiuti 

„Kas darbu nedara, tas par darbu runā. Kas darbu nespēj, tas darbu kritizē. Kas darbu 

dara, tas klusē, un darbs par viņu runā.” 

Evita ir jauniete, kura izvēlējusies savu dzīvi veidot paliekot laukos. Viņa izveidojusi 

savu ar lopkopību saistītu saimniecību un veiksmīgi tajā strādā. Tas ir kā piemērs 

daudziem jauniešiem – dzimtās vietas, senču mantojuma saglabāšanai, uzturēšanai.  

Negaidot uzaicinājumu uz talkām, Evita kopj ceļmalas. Ir atsaucīga, atraktīva, 

izpalīdzīga. Evitai rūp sava novada, Latvijas nākotne. Labprāt iesaistās pašdarbībā, 

apmeklē un atbalsta kultūras rīkotos pasākumus. Piedalās pieredzes braucienos, kā arī 

ar savām iegūtajām zināšanām dalās ar citiem. 

 

Aknīstes psihoneiroloģiskās slimnīcas arodkomiteja izvirza  

Ļubovu un Ojāru Prandes 

Par to, ka nepameta, bet paņēma savā paspārnē audzināt bērnus un visus šos gadus 

godam to veica. Ģimene ir mūsu Latvijas pamats.  

 

Aknīstes psihoneiroloģiskās slimnīcas arodkomiteja izvirza  

 Regīnu Goldbergu. 

Par to, ka nepameta, bet paņēma savā paspārnē audzināt bērnus un visus šos gadus 

godam to veica. Ģimene ir mūsu Latvijas pamats. 

 

Aknīstes psihoneiroloģiskās slimnīcas arodkomiteja izvirza  

Ludmila Terentjeva 

Par to, ka nepameta, bet paņēma savā paspārnē audzināt bērnus un visus šos gadus 

godam to veica. Ģimene ir mūsu Latvijas pamats. 

 

Aknīstes psihoneiroloģiskās slimnīcas arodkomiteja izvirza  

Mariju Aizkārkli 



Par to, ka nepameta, bet paņēma savā paspārnē audzināt bērnus un visus šos gadus 

godam to veica. Ģimene ir mūsu Latvijas pamats. 

 

Aknīstes novada pašvaldības sociālā dienesta vadītāja Lidija Deksne iesaka 

apbalvošanai Latvijas Republikas proklamēšanas dienā Ričarda un Santas Šmitu 

ģimeni par ieguldījumu pilsoniskās aktivitātes veicināšanā un novada kultūrvides 

organizēšanā.       

Savāc sauju pie saujas- 

Kalns pacelsies augstu, 

Pieliec lāsi pie lāses- 

Būs jūra plaša, 

Tāpēc pasaulei vajag tevis paša 

Un vajag tavu plaukstu. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Ričards un Santa Šmiti 2018. gadā ir nodibinājuši biedrību „Sēlijas laivas”. Šajā 

neilgajā laika posmā īstenoti 7 dažādu finansētāju atbalstīti projekti. 

2019.gadā biedrība ir uzvarējusi Eiropas lauku parlamenta konkursā par 

iedvesmojošāko vietējo iniciatīvu stāstu, pārstāvot Sēliju Spānijas ciemā Kandā. 

2020.gadā biedrība  ir realizējusi projektu „Domā globāli, rīkojies lokāli”, kur 

projekta mērķis bija ar izglītojošām vides aktivitātēm veicināt vietējo Sēlijas 

iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību un lokālpatriotismu. Katram šī projekta dalībniekam 

tika dota iespēja atklāt Sēlijas dabas vērtības, aktīvi pavadīt brīvi laiku, piedalīties 

vides sakopšanā, kā arī klausīties profesionālu lektoru sniegumu par augiem, to 

daudzveidību, ūdeņu ekosistēmām un dzīvnieku sugām.   

Šī projekta aktivitātēs iesaistījās ap 200 personām.  

Katra projekta aktivitāte no Šmitu ģimenes prasīja daudz spēka un brīvprātīgā darba. 

To var paveikt tikai ģimene, kam ir kopējas intereses, kas ir aktīva dzīvesveida 

piekritēji, kas atbalsta viens otru, kas saviem bērniem māca  mīlestību pret vietu, kur 

dzīvo.                                                                                                                                                                                    

Mēs projektā iesaistītās personas vienmēr jutām viņu atbalstu, uzmundrinājumu, kā 

arī rūpes par to, lai visiem būtu gandarījums par izvirzīto mērķu sasniegšanu. 

Iesaistoties projektā, mums tika dota iespēja iepazīt Sēliju, lietderīgo savienot ar 

patīkamo, kā arī  laivot un vērot skaisto Latvijas dabu. Katrā aktivitātē tika iesaistīti 

arī vietējo pašvaldību darbinieki, kas  sniedza informāciju par ievērojamākajām 

personībām un    kultūrvēsturiskajām vietām vietējā kopienā. Bija patīkami pastrādāt, 

atpūsties,  lietderīgi pavadīt brīvo laiku un satikt domubiedrus.    

Prieks, ka mūsu novadā ir jauna ģimene, kas pilsētas dzīvi ir nomainījuši pret 

mazpilsētu un laukiem, ka viņos  ir   iedvesma jauniem izaicinājumiem, ka viņi ir 

nodibinājuši biedrību, ka raksta projektus un iesaista tajos arvien vairāk iedzīvotāju ne 

tikai no Aknīstes novada, bet arī no citām Latvijas vietām. 

 

 



Aknīstes iedzīvotāju grupa apbalvošanai Latvijas Republikas proklamēšanas dienā 

izvirza 

Ligitu Girgždi 

Aknīstes A Aptiekā par farmaceiti strādā Ligita Girgžde. Savā darbā viņa ir 

profesionāle. Ligita ar cieņu sagaida katru klientu, uzmanīgi uzklausa katra vēlmes, 

iesaka nepieciešamo. Ligita rūpīgi nokonsultē apmeklētājus un izturas pret tiem ar 

cieņu un uzmanību. Daudzās mājās Ligita tiek gaidīta ar prieku, jo viņa nevienam 

neatsaka un piegādā zāles vientuļajiem, nespējīgajiem senioriem, kā arī tiem, kuriem 

nav sava transporta, lai nokļūtu aptiekā. 

Ligita Girgžde ir sabiedriski aktīva. Ilgus gadus dziedājusi Gārsenes korī , spēlējusi 

Gārsenes amatierteātrī. Šobrīd savu brīvo laiku velta ansamblim „Gārsas”, kur dzied 

jau no tā  pirmsākumiem. Kopā izdziedāti daudzi jo daudzi koncerti, skates, 

Ziemassvētki, atceres pasākumi, novada svētku koncerti. Ne vienmēr šis ceļš uz 

mēģinājumiem ir bijis gluds un viegls. Bieži tas bija jāsadala starp darbu aptiekā, 

ģimeni un neskaitāmiem darbiem savā saimniecībā. Ir izbristi lielie sniega kupenu 

kalni, noieti vairāki kilometri kājām, lai būtu tur, kur atbildība,  sirds un  mīlestība 

pret dziesmu aicina. 

 

Aknīstes novada pašvaldības p.i.i „Bitīte” apbalvošanai izvirza 

Aigu Berkmani 

Aiga ir mūsu „bišu stropā” un cītīgi darbojas jau kādu laiku. Viņa pilda ļoti atbildīgu 

darbu – skolotājas palīga pienākumus. Lai papildinātu zināšanas Aiga apgūst LU 

pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus „Pedagoģiskās darbības 

pamati”, jo viņas sapnis bija strādāt ar bērniem. Ar lielu mīlestību audzina ne tikai 

savus bērnus, bet arī „ Rūķīšu” grupas bērnus. Viņa ar savu neizsīkstošo enerģiju 

aizrauj kolēģes. Aktīvi piedalās iestādes pasākumos. Savus darba pienākumus pilda 

atbildīgi, iesaka priekšlikumus interesantākas darbības nodrošināšanai. Viņas 

aizraušanās ir rokdarbi, par viņas adījumiem priecājās, ne tikai darba kolēģes, bet arī 

veco ļaužu nama seniores.  

 

Interešu kopa „Adatiņas” un veselības grupa apbalvošanai izvirza: 

Olgu Voitiški 

„….sirds top bagāta, 

vien sevi atdodot!” 

Olga ir cilvēks ar bagātu sirdi. Tā saka rokdarbu un veselības grupas dalībnieces. Olga 

ir pensionāre. Neskatoties uz gadiem, viņa joprojām ir darbīga, ir sava novada, savas 

pilsētas patriote, kurai rūp tas, kā mēs dzīvojam, kā jūtamies savā pilsētā, ko darām, 

lai tā kļūtu skaistāka, interesantāka gan mums pašiem, gan ciemiņiem. 

Rokdarbu un veselības grupas dalībnieki uz pasākumiem un nodarbībām pulcējas 

Dzirnavu ielā-5 divas, dažreiz arī vairākas reizes nedēļā. Tur atrasties vienmēr ir 

patīkami. Par dalībnieču  labsajūtu parūpējusies ir Olga. Viņa ir krietni pastrādājusi – 



mazgājusi, kurinājusi, kārtojusi. Dažam varbūt liksies mazsvarīgi, nenozīmīgi 

Aknīstei. Tā tas nav, saka dalībnieces. Mums, kas tur pulcējamies, tas ir ļoti svarīgi. 

Tas ir svarīgi arī Aknīstes ciemiņiem, ekskursantiem, arī garāmbraucējiem. No tā, ko 

redzam veidojas priekšstats par kādu vietu. Aknīstē ir vairākas bezsaimnieku mājas , 

ir mājas ar nesakārtotu apkārtni. Olga rūpējas, lai māja Dzirnavu ielā-5 nekļūtu par 

māju ar „akliem logiem”. 

Olga Voitiške daudz dara, lai šī māja būtu, lai būtu sakārtota vide, lai būtu vieta, kur 

darboties, atpūsties, kontaktēties ar citiem, lai te būtu skaisti. Olga par to rūpējas jau 

daudzus gadus. Viņa ir šīs mājas sargeņģelis. 

Olga vienmēr bijusi sabiedriski aktīva, piedalījusies dažādos pasākumos. Viņa ir 

radoša, čakla rokdarbniece, savus darbus ziedojusi labdarībai. 

Olga Voitišķe atbalstījusi cilvēkus, kuriem bijusi vajadzīga garīga vai materiāla  

palīdzība. Olga dzīvi redz pozitīvu un vēlas, lai arī citiem būtu tāda pati attieksme. 

Viņa ir augstas atbildības cilvēks. Atbildība ir Olgas bagātās, siltās sirds pamatā. 

 

Aknīstes novada pašvaldības p.i.i „Bitīte” apbalvošanai izvirza 

Kristīni Vuškāni 

Kristīne pirmskolas izglītības iestādē strādā no 2014. gada . Mācoties Daugavpils 

Universitātē Kristīne kā prakses vietu izvēlējās Aknīstes pirmskolas izglītības iestādi 

„Bitīte”. Pēc studiju beigšanas labprāt piekrita strādāt Aknīstē. 

Ikdienas darbā Kristīne izmanto dažādas mācību metodes un metodiskos paņēmienus, 

dažādas darba organizācijas formas, integrējot mācību saturu rotaļnodarbībās un 

bērnu patstāvīgajā darbā. Kopā ar kolēģi papildina metodisko materiālu klāstu. Ir 

izveidojusies laba sadarbība ar vecākiem. Kristīne labprāt papildina savas zināšanas 

apmeklējot dažādus kursus. Atsaucīga, pretimnākoša, korekta.  

 


