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ņiem no 01.01.2010. – 31.05.2010.
11. Piešķirt brīvu p.i.i. „Bitīte” apmeklējumu 5 audzēkņiem no 

01.01.2010. – 31.05.2010.
12. Piešķirt brīvpusdienas Aknīstes vidusskolā 21 audzēknim no 

01.01.2010. – 31.05.2010.
13. Piešķirt brīvpusdienas Aknīstes vidusskolā 1 audzēknim no 

01.02.2010. – 31.05.2010.
14. Piešķirt brīvpusdienas Gārsenes pamatskolā 4 audzēkņiem no 

01.01.2010. – 31.05.2010.
15. Piešķirt brīvpusdienas Asares pamatskolā 3 audzēkņiem no 

01.01.2010. – 31.05.2010.
16. Piešķirt vienreizēju materiālu pabalstu 7 personām atsevišķu 

situāciju risināšanai. Kopējā summa Ls 131,94.
17. Atbrīvot 1 personu no maksas par apgādājamā uzturēšanos 

SIA „Aknīstes VSAC” uz laiku no 07.01.2010.-07.07.2010.
18. Atbrīvot 1 personu no maksas par apgādājamā uzturēšanos 

SIA „Aknīstes VSAC” uz laiku no 16.12.2009.-15.03.2010.
19. Uzdot Asares pagasta pārvaldes vadītājai organizēt nekusta-

majā īpašumā „Brīvnieki”, Asares pagastā, logu iestiklošanu, krāsns 
„Jotul” iegādi un uzstādīšanu, kā arī rakstiski vienoties ar īrnieku par 
minēto darbu atmaksas kārtību un termiņiem.

20. Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām:
3) uz nekustamo īpašumu „Priedes”, Asares pagastā, Aknīstes no-

vadā, kas sastāv no zemes gabala 3,1 ha platībā;
4) uz nekustamo īpašumu „Vecumi”, Gārsenes pagastā, Aknīstes 

novadā, kas sastāv no 2 zemes gabaliem 19,73 ha platībā. 
21. Apstiprināt līgumus ar:
• zemnieku saimniecību „Pāvuli”, par sniega tīrīšanu no Aknīstes 

novada pašvaldības autoceļiem Gārsenes pagasta pārvaldes teritorijā. 
Līguma summa Ls 3,60 par gājiena kilometru bez PVN 21%;

• Sandras Samovičas piemājas saimniecību par pārtikas produktu 
piegādi pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” un Asares pamatskolas 
vajadzībām;

• SIA „UVIC Latvija” par gaļas un gaļas produktu piegādi pirmssko-
las izglītības iestādei „Bitīte”;

• SIA „Siliņi” par sniega tīrīšanu no Aknīstes novada pašvaldības 
autoceļiem Asares pagasta pārvaldes teritorijā. Līguma summa Ls 6,90 
par notīrītā ceļa tekošo kilometru bez PVN 21%;

• SIA „Silupe” par Aknīstes pilsētas ielu kaisīšanu ar pretslīdes ma-
teriālu 5,938 km garumā. Līguma summa Ls 14,05 (kopā ar PVN 21%) 
par 1 km;

• individuālo komersantu „MDL SERVISS” par skaņas un gaismas 
tehniku. Līguma summa Ls 172,50;

• SIA „Nordtorf” par naudas ziedojumu Ls 2000,00 apmērā;
• AS „Latvijas Krājbanka” par naudas ziedojumu Ls 100,00 apmērā 

Aknīstes novada futbola un volejbola grupu formas tērpu iegādei;
• AS „Latvijas autoceļu uzturētāju” par Aknīstes pilsētas Skolas, 

Augšzemes, Dzirnavu, Zaļās un Parka tranzīta ielu ikdienas uzturēša-
nas darbiem ziemas sezonā;

• Krustpils novada pašvaldību un Jēkabpils rajona pašvaldības 
aģentūru „Jēkabpils rajona pansionāts” par savstarpējo norēķinu kārtī-
bu par sniegtajiem pakalpojumiem sociālās aprūpes iestādē;

• A/S „Rankas piens” par piena produktu piegādi;
• SIA „DONA” par pārtikas produktu piegādi pirmsskolas izglītības 

iestādes „Bitīte” un Asares pamatskolas vajadzībām;
• SIA „KABULETI FRUIT” par pārtikas produktu piegādi pirmssko-

las izglītības iestādes „Bitīte” un Asares pamatskolas vajadzībām;
• SIA „ZZ Dats” par ZZ Dats grāmatvedības programmu sistēmas 

Aknīstes novada Asares pagasta pārvaldē uzturēšanas pakalpoju-
miem. Līguma summa Ls 100;

• SIA „Krāslavas ūdens” par laboratoriskās analīzes veikšanu ie-
sniegtajiem kanalizācijas notekūdeņu un dzeramā ūdens paraugiem;

• Viesītes sporta skolu par futbola un volejbola grupas audzēkņu 
nogādāšanu uz treniņiem Neretā divas reizes nedēļā un degvielas un 
inventāra iegādi;
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To sveci, ko iededzam priekam,
Sev plaukstās, lai liekam…”

2010. gada 27. janvārī Aknīstes
novada domes sēdē pieņemtie lēmumi

1. Pieņemt saistošos noteikumus:
Nr. 1 „Par pašvaldības budžeta plānu 2010. gadam”
Nr. 2 „Par pašvaldības zemes nomu Aknīstes novadā”
2. Piešķirt pašvaldības budžeta līdzekļus:
 SIA „Aknīstes Pakalpojumi” Ls 337,36 ūdensvada remontam 

Radžupes ielā un Susējas ielā, Aknīstē, no speciālā budžeta – dabas 
resursu nodokļa;
 līdz Ls 380,00 radiatoru uzstādīšanai ar cirkulācijas sūkni Asa-

res pamatskolas pirmsskolas bērnu grupiņas telpā.;
 Ls 30,00 volejbola sacensību „Sēlijas kauss” organizēšanai 

Aknīstē;
 Ls 40,00 dalībai „Sēlijas kausā” un apmaksāt transporta izde-

vumus uz noslēguma pasākumu Neretā 30.01.2010.
3. Piešķirt 22 ģimenēm (personām) trūcīgas ģimenes (personas) 

statusu un GMI pabalstu uz 3 mēnešiem.
4. Piešķirt 32 ģimenēm (personām), kuru iztikas līdzekļi nepār-

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

5. Piešķirt 1 ģimenei (personai) trūcīgas ģimenes statusu un sama-
zināt GMI pabalstu.

6. Piešķirt 4 personām bērna piedzimšanas pabalstu. Kopējā sum-
ma Ls 200.

7. Piešķirt 5 personām apbedīšanas pabalstu. Kopējā summa Ls 310.
8. Piešķirt materiālu pabalstu ārstēšanās izdevumu kompensēša-

nai 7 personām. Kopējā summa Ls 147,47.
9. Piešķirt dzīvokļa pabalstu 33 personām. Kopējā summa Ls 990.
10. Piešķirt 50% atlaidi p.i.i.”Bitīte” apmeklējumam 3 audzēk-
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- Gārsenes pamatskolā: pirmsskolas sko-
lotājs – no 1 uz 0,55 likmi,

- Gārsenes pamatskolā: pedagogs – no 
1,2 uz 0,8 likmi,

- PII „Bitīte”: pirmsskolas skolotājs – no 8 
uz 5,4 likmēm.

31. Palielināt likmi Aknīstes vidusskolā: 
logopēds – no 0,4 uz 0,5 likmi.

32. Noteikt 0,2 likmes apkopējai Jēkabpils 
mākslas skolas Aknīstes mācību klasē.

33. Apstiprināt Aknīstes novada izglītības 
iestāžu vadītāju darba samaksu:

• Aknīstes vidusskolas direktoram – Ls 
551,00;

• Gārsenes pamatskolas direktoram – Ls 
358,00;

• Asares pamatskolas direktoram – Ls 
380,70;

• PII „Bitīte” vadītājai – Ls 416,00;
• Aknīstes Bērnu un jauniešu centra direk-

tora vietas izpildītājai – Ls 150,81 (no pašval-
dības budžeta).

34. Samazināt 1 personai samaksu par 
īpašumā piešķirto zemi „Lakstiņi” 7,61 ha pla-
tībā – 50% apmērā.

Pamats: par lauksaimniecībā nostrādā-
tiem gadiem – 25 %, 

par zemes lietošanas laiku – 25 %.
35. Mainīt 1 personai piederošajām ēkām 

nosaukumu no „Janēni” uz „Janēni 1”. Noteikt 
minētajai ēku grupai adresi „Janēni 1”, Gārse-
nes pagasts, Aknīstes novads. 

36. Pieņemt noteikumus par centralizēto 
siltumapgādi Aknīstes novadā.

37. Samazināt un mainīt 1 personai nomas 
zemes Aknīstes pilsētas lauku teritorijā, Aknīs-
tes novadā, platību no 6,7 ha uz 4,86 ha.

38. Iznomāt 1 personai pašvaldības zemi 
1200 m2 platībā, Augšzemes ielā 13, Aknīstē, 
uz 5 gadiem.

39. Atļaut SIA „Reneta” veikt pārtikā ne-
izmantojamo dzīvnieku izcelsmes blakuspro-
duktu pārvadāšanu pa Aknīstes novada paš-
valdības ceļiem klimatisko apstākļu dēļ noteik-
to ierobežojumu laikā. 

40. Noteikt SIA „Aknīstes VSAC” valdes 
locekļiem darba samaksu:

- valdes priekšsēdētājam – Ls 528,00;
- galvenajai māsai – Ls 404,00;
- grāmatvedei – Ls 425,00 
41. Apstiprināt izmaksas vienai personai 

2010. gadā SIA „Aknīstes VSAC” Ls 309,00.
42. Apstiprināt SIA „Aknīstes VSAC” izmak-

su tāmi vienam iemītniekam dienā 2010.gadā:
darba alga, t. sk. VSAOI – Ls 5,13;
pakalpojumi – Ls 0,35;
materiāli, energoresursi, inventārs, t.sk., 
apkure – Ls 0,23;
elektrība – Ls 0,33;
ūdens u.c. enerģ.mat. – Ls 0,27;
medikamenti – Ls 0,45;
higiēnas preces – Ls 0,84;
ēdināšana – Ls 1,89;
pārējie (kancelejas pr., saimniec.pr., mīks-

tais invent., kārtējie remonti) – Ls 0,67
Kopā izmaksas – Ls 10,16.
43. Apstiprināt vidējo SIA „Aknīstes VSAC” 

ievietotā pensionāra pensijas daļu, ko ietur par 
uzturēšanos šajā iestādē – Ls 115,00.

44. Lūgt Latvijas Republikas Ministru ka-
binetu nodot Aknīstes novada pašvaldības 
īpašumā bez atlīdzības nekustamo īpašumu, 
kas atrodas Parka ielā 1, Aknīstē, Aknīstes 
novadā, un sastāv no: 

- administratīvās ēkas ar kadastra apzī-
mējumu 5605 001 0370 001;  

- pagraba ar kadastra apzīmējumu 5605 

001 0370 002;
- noliktavas ar kadastra apzīmējumu 5605 

001 0370 003;
- garāžas ar kadastra apzīmējumu 5605 

001 0370 004;
- šķūņa ar kadastra apzīmējumu 5605 001 

0370 005;
- šķūņa ar kadastra apzīmējumu 5605 001 

0370 006;
- kūts ar kadastra apzīmējumu 5605 001 

0370 007.
Noteikt, ka nekustamais īpašums nepie-

ciešams šādu pašvaldības funkciju veikšanai:
- sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa 

jautājumu risināšanā;
- iekārtot darba telpas pašvaldības darbi-

niekiem, lai nodrošinātu kvalitatīvus pakalpo-
jumus iedzīvotājiem.

Segt visus izdevumus, kas saistīti ar mi-
nētā nekustamā īpašuma pārņemšanu un pār-
reģistrāciju zemesgrāmatā. 

Izveidot īpašuma pārņemšanas komisiju 
sekojošā sastāvā: Ligita Vārna, Ilze Ieleja, Jā-
nis Vanags.

45. Apstiprināt Aknīstes pilsētas Augš-
zemes ielas apgaismojuma izbūves tāmi par 
summu Ls 3619,41.

46. Uzsākt Aknīstes novada pašvaldības 
vidēja termiņa (7 gadi) attīstības programmas 
izstrādi.

Izveidot darba grupu Aknīstes novada paš-
valdības vidēja termiņa attīstības programmas 
izstrādei – Ingrīda Vendele, Ilga Cālīte, Gunta 
Ozoliņa, Lāsma Prande, Lidija Deksne, Val-
demārs Juris Tarbuns, Andris Punculis, Inga 
Guseva, Jānis Bondars, Guntis Ermansons, 
Valentīna Čāmāne, Pēteris Malnačs, Skaidrīte 
Medvecka, Juris Kuzņecovs, Mārīte Zajeva.

Izveidot darba grupu 5 cilvēku sastāvā 
Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju, Gārsenes 
pagasta, Asares pagasta attīstības program-
mu izvērtēšanai – Jānis Bondars, Inga Gu-
seva, Ilga Cālīte, Vija Dzene, Aivars Ielejs.

Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi plāno-
šanas speciālisti Ilgu Cālīti.

Kontroli par lēmuma izpildi veikt Aknīstes no-
vada pašvaldības izpilddirektorei Ligitai Vārnai.

47. Veikt grozījumus SIA „Nordtorf” ziedo-
juma izlietošanā:

PII „Bitīte” – Ls 200,00 gultas veļas iegādei;
SIA „Aknīstes VSAC” – Ls 300,00 veļas 

mašīnas un drēbju skapja iegādei.
48. Noraidīt 1 personas lūgumu nekusta-

mā īpašuma nodokļa parādu Ls 1247,47 sa-
maksāt pa daļām. 

49. Piešķirt 1 personai vietu SIA „Aknīstes 
veselības un sociālās aprūpes centrs”.

50. Uzdot SIA „Aknīstes VSAC”, SIA „Ak-
nīstes Pakalpojumi”, SIA „Gārsenes komunā-
lie pakalpojumi” sagatavot un iesniegt gada 
pārskatus Aknīstes novada pašvaldībā līdz 
2010. gada 15. martā.

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē
27.01.2010 (prot. Nr.1, 20.#)

NOTEIKUMI
PAR CENTRALIZĒTO 

SILTUMAPGĀDI 
AKNĪSTES NOVADĀ

1.  Noteikumi paredzēti daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju, kuras pieslēgtas centralizēto 

NOVADA DOMĒ
no 1. lpp.

• Albertu Barkānu par Asares pagasta 
kultūras nama vienkāršotas renovācijas darbu 
būvuzraudzību. Līguma summa Ls 496,58;

• Sofiju Bušu par būvuzraudzību objektā 
„Asares pagasta Kultūras nama vienkāršotā 
rekonstrukcija” ārējā ūdensvada un kanalizā-
cijas tīklu izbūvei. Līguma summa Ls 203,07.

22. Slēgt zemes nomas līgumu ar 1 perso-
nu par zemesgabala Saltupes ielā 4a, Aknīstē, 
2802 m2 platībā, lietošanu. 

23. Apstiprināt algu paaugstināšanu Ak-
nīstes vidusskolas pedagogiem:

- Ls 290 (ja darba stāžs ir līdz 5 gadiem),
- Ls 295 (no 5 – 10 gadiem),
- Ls 300 (lielāks par 10) par 1 likmi.
24. Veikt papilddarbus - ugunsdrošības 

apsardzes sistēmas ierīkošanu Asares kul-
tūras namā, iekļaujot izdevumus Ls 1227,27 
projekta „Asares pagasta kultūras nama vien-
kāršota rekonstrukcija” kopējā tāmē.

25. Sagatavot projekta iesniegumu „Augš-
zemes un Skolas ielu (t. sk., tilts pār Dienvid-
susēju) rekonstrukcija” darbības programmas 
„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 
3.2.1.2. aktivitātes „Tranzītielu sakārtošana 
pilsētu teritorijās” 2. atlases kārtai. Par lēmu-
ma izpildi noteikt atbildīgo par ceļu un ielu fon-
du Valdemāru Juri Tarbunu.

26. Apstiprināt projekta „Aknīstes novada 
pašvaldības darbinieku kapacitātes stiprinā-
šana ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto 
projektu un pasākumu īstenošanā” iesniegu-
mu iesniegšanai darbības programmas „Cil-
vēkresursi un nodarbinātība” apakšaktivtātē 
1.5.2.2.3. „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes 
stiprināšanā Eiropas Savienības politiku ins-
trumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzī-
bas līdzfinansēto projektu un pasākumu īste-
nošanai”. Projekta apstiprināšanas gadījumā 
nodrošināt projekta priekšfinansējumu līdz 
LVL 3300 apmērā.

27. Noteikt atkritumu uzkrājuma normu 
vienam Aknīstes novada iedzīvotājam gadā – 
1,13 m3. 

28. Atcelt Aknīstes novada domes 
21.10.2009. lēmumu (prot. Nr.9, 6.#) „Par ap-
kures maksas noteikšanu daudzdzīvokļu māju 
dzīvokļiem, kuri atslēgušies no centrālās ap-
kures”.

Noteikt Aknīstes pilsētas daudzdzīvokļu 
ēkās, kurās ir centrālā apkure, samaksu par 
koplietošanas telpu apkuri dzīvokļu īpašnie-
kiem/īrniekiem, kuri neizmanto centrālo ap-
kuri, proporcionāli dzīvokļu īpašumu kopējai 
platībai:

- par kopējās kāpņu telpas platības domā-
jamās daļas apkuri – 100% no 1 m2 apkures 
maksas,

- par kopējās pagrabtelpu platības domā-
jamās daļas apkuri – 30% no 1 m2 apkures 
maksas,

- par siltumu, ko rada telpā esošais apku-
res stāvvads, - atkarībā no stāvvada izolācijas 
20 – 30% no apkures maksas konkrētajai dzī-
vokļa telpai.

Uzdot SIA „Aknīstes Pakalpojumi” līdz 
08.02.2010. apsekot visus no centrālās ap-
kures atslēgtos dzīvokļus, veikt aprēķinus un 
noslēgt līgumus ar dzīvokļu īpašniekiem/īrnie-
kiem par koplietošanas telpu apkuri.

29. Sakarā ar darba apjoma palielināša-
nos (komunālo maksājumu iekasēšana, sko-
lēnu pusdienu naudas iekasēšana) Asares 
pagasta pārvaldes lietvedei palielināt slodzi 
par 0,2 likmēm.

30. Samazināt amata vienības:
- Asares pamatskolā: pedagogs – no 1 uz 

0,55 likmi,
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siltumapgādes sistēmu katlu mājām, dzīvokļu 
īrniekiem, īpašniekiem un nomniekiem (turp-
māk tekstā – īrnieki), kā arī citiem interesen-
tiem, kuri vēlas pieslēgt savas telpas pie cen-
tralizētajām siltumapgādes sistēmām.

2.  Atbilstoši Enerģētikas likuma 50. pantam, 
1) nav pieļaujama Pašvaldībai piederošo ap-

dzīvojamo un neapdzīvojamo telpu atslēgšana 
no centralizētajām siltumapgādes sistēmām;

2) apdzīvojamo un neapdzīvojamo telpu 
īpašniekiem ir tiesības izvēlēties izdevīgāko 
siltumapgādes veidu.

3. Lai atslēgtos, pieslēgtos vai veiktu ap-
kures sistēmas remontu savā dzīvoklī, jāievē-
ro šāda kārtība:

1) būvniecības iecere jāsaskaņo ar visiem 
daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekiem vai 
viņu pilnvarotajām personām;

2) būvniecības iecere jāsaskaņo ar mājas 
apsaimniekotāju un siltuma piegādātāju;

3) jāiesniedz Aknīstes novada pašval-
dībā iesniegums atļaujas saņemšanai, kurā 
pamato savu lūgumu atļaut atslēgties no 
centralizētās siltumapgādes sistēmas un 
paskaidro, kādu alternatīvo apkures sis-
tēmu paredz ierīkot, kāds kurināmais tiks 
izmantots, kur tas glabāsies. Iesniegumam 
pievieno saskaņojumu ar daudzdzīvokļu 
mājas dzīvokļu īpašniekiem vai viņu pilnva-
rotajām personām, mājas apsaimniekotāju 
un siltuma piegādātāju;

4) iesniedz Jēkabpils apvienotajā būvval-
dē iesniegumu par savu būvniecības ieceri un 
saņem Arhitektūras un plānošanas uzdevumu 
tehnisko noteikumu saņemšanai no atbildīga-
jiem dienestiem;

5) atbilstoši Latvijas likumdošanai izstrā-
dā siltumapgādes rekonstrukcijas (tehnisko) 
projektu;

Tehniskajā projektā jāparedz 
 nepieciešamie rekonstrukcijas darbi, 

lai nodrošinātu netraucētu siltuma saņemšanu 
pārējiem siltumapgādes sistēmas lietotājiem;
 nepieciešamā kurināmā daudzums, 

veids un uzglabāšanas vieta.
6) tehniskais projekts jāsaskaņo būvvaldē 

un jāsaņem būvvaldes atļauja;
7) atbilstoši Latvijas likumdošanai veic sil-

tumapgādes sistēmas rekonstrukcijas darbus 
(tai skaitā jāveic skartā posma hidrauliskā pār-
baude un sistēmas balansēšana), būvdarbu 
veikšanas laiku saskaņo ar mājas apsaimnie-
kotāju un siltuma piegādātāju;

8) pēc būvdarbu nodošanas – pieņemša-
nas akta parakstīšanas jāpārslēdz līgums ar 
siltuma piegādātāju, paredzot maksu par kop-
lietošanas telpu apsildīšanu.

4. Visas ar ēkas siltumapgādes sistēmas 
rekonstrukciju saistītās izmaksas sedz būv-
darbu pasūtītājs.

5.  Apkures periodā dzīvoklī, kas atslēgts 
no centralizētās siltumapgādes sistēmas, jā-
nodrošina LR būvnormatīvu prasībām atbils-
toša temperatūra.

6. Siltumapgādes sistēmas daļai, kas tiek 
saglabāta rekonstruējamā dzīvoklī, jābūt izolē-
tai tā, lai izolācijas ārējās virsmas temperatūra 
nepārsniegtu dzīvokļa telpās Latvijas Republi-
kas būvnormatīvu prasībām atbilstošu tempe-
ratūru. Šajā gadījumā īrnieks veic attiecīgus 
maksājumus tikai par izlietoto siltumenerģiju 
ēkas koplietošanas telpu apsildei.

7. Ja dzīvokļa īpašnieks nevēlas veikt sil-
tumapgādes sistēmas daļas, kas tiek saglabātas 
rekonstruējamā dzīvoklī, izolāciju un izolācijas 
ārējās virsmas temperatūra dzīvokļa telpās pār-
sniedz Latvijas Republikas būvnormatīvu prasī-
bās noteikto temperatūru, tad dzīvokļa īpašnieks 
veic attiecīgus maksājumus par visu izlietoto sil-
tumenerģiju, kuru nosaka aprēķinu ceļā.

8. Dzīvokļa īpašniekam, mājas apsaimnie-
kotājam un siltuma piegādātājam, savstarpēji 
saskaņojot, jāparedz kārtība, kādā mājas ap-
saimniekotājs un siltuma piegādātājs var veikt 
pārbaudes dzīvokļos, kas atslēgti no centrālās 
siltumapgādes sistēmas, pārbaudot dzīvokļa 
un izolācijas virsmas temperatūras atbilstību 
projektam.

9. Mājas apsaimniekotājam un siltuma 
piegādātājam šādas pārbaudes jāveic regulā-
ri, taču ne retāk kā divas reizes apkures se-
zonas laikā, kā arī tad, ja iesniegtas apkārtējo 

iedzīvotāju sūdzības.
10. Veicot jebkādu cita veida siltumapgā-

des sistēmas pārbūvi vai pieslēgšanos tai, jā-
ievēro šo noteikumu 3. un 4. punkts. (tai skaitā 
radiatoru maiņa, papildus sekciju pievienoša-
na, silto grīdu izbūve u.c.).

11. Jebkuri darbi, kas tiek veikti, neievēro-
jot šos noteikumus, ir uzskatāmi par nelikumī-
gu celtniecību.

12. Samaksas noteikumi un pakalpojuma 
sniegšanas kvalitatīvie rādītāji jāparedz līgu-
mā, kas noslēgts starp siltuma piegādātāju un 
saņēmēju.

Aknīstes novada domes priekšsēdētāja:
I. Vendele

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2009. gada 16. decembrī (protokols Nr.11, 24.#)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 22
„AIzlIEgUMS 

ģENĒTISKI MODIfICĒTO 
KULTūRAUGU 
AUDZĒšANAI 

AKNĪSTES NOVADA 
ADMINISTRATĪVAjĀ 

TERITORIjĀ”
Izdoti saskaņā ar „Ģenētiski modificēto or-

ganismu aprites likuma” 22. pantu,
        
1. Aknīstes novada pašvaldības adminis-

tratīvajā teritorijā aizliegts audzēt ģenētiski 
modificētos kultūraugus.

2. Aizliegums audzēt ģenētiski modificētos 
kultūraugus pašvaldības administratīvajā teri-
torijā spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim.

Aknīstes novada domes priekšsēdētāja:
I. Vendele

NOVADA DOMĒ

Lauksaimniekiem!
Vispirms paldies visiem, kas apmeklēja 

semināru Gārsenes pārvaldē. Nākošais semi-
nārs notiks Aknīstē. Šobrīd tiek apkopotas tās 
tēmas, kas jūs varētu interesēt. Ja ir interesējo-
ši jautājumi par kādu konkrētu nozari vai aktu-
alitāti, tad lūdzu dodiet ziņu, lai varam izveidot 
dienas kārtību un laicīgi apzināt lektorus.

Mazliet par svarīgāko. Par akcīzes nodok-
ļa atmaksu 2010. gadā. Daudz par šo jautā-
jumu diskutēts un izskatās, ka gala variants 
drīz nonāks Ministru kabinetā apstiprināšanai. 
Jaunā kārtība sāks darboties no 2010. gada 
vidus. Pagaidām līdz 1. jūlijam paliek vecā kār-
tība, vienīgi  atmaksa būs par 50 l uz ha. Visus 
jautājumus, kas skars tālāku akcīzes atmak-
su uzraudzīs LAD. Pārņemot sistēmu no VID 
gada vidū, LAD pamatojoties uz platībām ,kas 
būs pieteiktas uz 2010. gada 15. maiju piešķirs 
limitu nākošajiem 12 mēnešiem – 100 l / ha. 
Pēc 2010. gada vidus akcīzes atmaksu varēs 
pieprasīt 2 veidos: 1) kā līdz šim – pērkot ma-
zumtirdzniecībā un pēc tam atprasot samaksā-
to nodokli, 2) pērkot degvielu no akcīzes preču 
noliktavām uzreiz bez akcīzes nodokļa.      

Par nacionālajām subsīdijām. Šogad na-

cionālajām subsīdijām ir paredzēti aptuveni 
10 mlj. latu. Salīdzināšanas pēc – 2009. gadā 
tie bija 30 mlj. Galvenokārt tiks atbalstīts pie-
na sektors un augkopība. Ciltsdarba atbalstu 
maksās par katru pārraudzībā esošu govi – 
15 Ls, ar nosacījumu, ja vidējais izslaukums ir 
5000 litri no govs. Arī par piena kvotām mak-
sās sākot no 30 saražotām tonnām. Kredīt-
procentu atmaksa būs tikai celtniecības pro-
jektiem, ir atlikti kredītprocenti tehnikai.

Par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas 
apliecībām. Tām personām, kurām līdz šim 
nav bijis augu aizsardzības līdzekļu lietošanas 
apliecības, marta mēnesī Jēkabpilī  notiks triju 
dienu kursi. Līdzi jābūt fotokartiņai un par kur-
siem maksa ir 25,50 Ls. Tiem, kam apliecības 
vajag tikai pagarināt, jāierodas būs trešajā kur-
su dienā ar veco apliecību, atskaiti par augu 
aizsardzības līdzekļu iegādi un izmantošanu 
par pēdējiem pieciem gadiem un tas maksās 
10,50 Ls. Augu aizsardzības līdzekļu lietoša-
nas apliecības varēs saņemt 4. martā plkst. 
10.00 Biržu kultūras namā. Iesniegumu priekš 
apliecību nomaiņas var aizpildīt pie lauku at-
tīstības speciālistes I. Butkus. Ja interesentu 
būs vairāk, tiks nodrošināts transports. 

Par subsīdiju aplikšanu 2010. gadā ar 
nodokli. 2010. gadā gan ES subsīdijas tiks 

apliktas ar nodokli. Tās subsīdijas, kas tiks 
izmaksātas par 2009. gadu, varēs uzrādīt pie 
neapliekamiem ieņēmumiem. Tās, kuras nāks 
par 2010. gadu, jau būs jāuzrāda kā aplieka-
mie ienākumi. Arī neapliekamie ienākumi ir 
samazināti līdz 2000 Ls gadā. 

Ar šā gada februāra mēnesi zemnieki, kas 
vēlas realizēt liellopus un aitas SIA „Viesuļi”, var 
pieteikties pie lauku attīstības speciālistes, kā 
pie lopu savākšanas aģentes. Ar kautuvi ir no-
slēgta vienošanās par lopu savākšanas optimi-
zāciju. Apzinot apkārtējo pagastu realizējamos 
lopus, varēs ātrāk salasīt lopu skaitu furgonam 
un izstrādāt īsāko maršrutu to savākšanai. Var 
iepazīties ar realizācijas cenām. Bez liellopiem 
kautuve iepērk arī aitas un piena teļus. Samak-
sa par nodotajiem lopiem tiek veikta divējādi – 
ja nauda tiek rēķināta ar apmērīšanu dzīvsvarā, 
to var saņemt uzreiz, ja pēc izkaušanas – nau-
da tiek ieskaitīta kontā 3 nedēļu laikā. 

Asares un Gārsenes pārvaldēs ir pieeja-
mas veidlapas zemniekiem – iesniegumi par 
kautiem lopiem, pārvietošanas deklarācijas, 
iesniegumi akcīzei, iesniegumi augu aizsar-
dzības apliecību maiņai u.c., kā arī jaunākā 
informācija no Valsts lauku tīkla un zemnieku 
organizācijām.

Lauku attīstības speciāliste I. Butkus
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Aknīstes PAkALPojumi PAziņo
Ar 2009. gada 1. novembri tika apstiprināta 

6 m3 ūdens patēriņa norma vienam cilvēkam:
Ūdens – 0.36 Ls/m3 bez PVN;
Kanalizācija – 0.36 Ls/m3 bez PVN.
Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju iedzī-

votājiem par ūdenspiegādi  jāmaksā 2.16 Ls/1 
cilv. + 21% PVN, kā arī par kanalizāciju – 2.16 
Ls/1 cilv. + 21% PVN. Iedzīvotāji, kuri ir uzstā-
dījuši ūdens skaitītājus norēķinās par patērēto 
ūdens daudzumu.

Ar 2010. gada 1. janvāri ir noteikta ap-
saimniekošanas maksa 0.10 Ls/m2, kā arī pa-
augstināta īres maksa pašvaldības piederoša-
jiem dzīvokļiem 0.18 Ls/m2.

Ar 2010. gada 1. februāri atkritumu savāk-
šanu un apglabāšanu veic SIA Eko Latgale. 
Maksa par atkritumu izvešanu ir 0.95 Ls/1 cilv. (t. 
sk. PVN). SIA  Aknīstes Pakalpojumi maksu par 
atkritumu savākšanu un apglabāšanu apsaimnie-
kojamo ēku iedzīvotājiem iekasēs tāpat kā pārē-
jos komunālos maksājumus. Privātmāju īpašnieki 
par atkritumu savākšanu un apglabāšanu samak-
su veiks Aknīstes novada pašvaldības kasē.

Savlaicīgi netiek saņemta samaksa par 
sniegtajiem  pakalpojumiem.  Uz 2010. gada 
1. janvāri parāds no iedzīvotājiem sastādīja 
21105.13 latus. Parāda summa ir krasi pieau-
gusi, tādēļ uzņēmums ir finansiālās grūtībās. 
Pakalpojumu kvalitāte un savlaicīga izpilde ir 
atkarīga  no iedzīvotāju iemaksām.

Lūdzam iedzīvotājus norēķināties savlaicīgi!

Aknīstes novada pašvaldība ir iesaistījusies 
Latvijas – Lietuvas pārrobežu projektā, kuru fi-
nansē Eiropas Savienības reģionālās attīstības 
fonds un drīzumā tas uzsāks savu darbību.

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programmas mērķis ir veicināt ilgtspējīgu un 
vienlīdzīgu pierobežas reģiona sociālekono-
misko attīstību, lai padarītu to konkurētspējīgu 
ekonomiskajai un uzņēmējdarbības attīstībai, 
kā arī izveidotu pievilcīgu vidi dzīvošanai un 
tūristu apmeklēšanai. 

Projekta nosaukums „Culture in Seloni-
ja – Together on Both Sides of the Border” 
(CELEBRATE). (Kultūra Sēlijā – Kopīga abās 
robežas pusēs.)

Projekta dalībnieki:
Viesīte (Latvija)
Aknīste (Latvija)
Rokiškis (Lietuva)
Projekta ietvaros plānotas dažādas aktivi-

tātes gan Viesītē, gan Aknīstē, gan Rokišķos.
Aknīstei projekta ietvaros plānots iegā-

dāties skaņas un gaismas iekārtas pasāku-
mu izgaismošanai un apskaņošanai. Plānots 
pašdarbības kolektīviem iegādāties jaunus 
tērpus. Šī gada augustā paredzēts plašs fol-
kloras festivāls Aknīstē.

Projekta koordinatore L. Prande

Šī gada 15. janvārī bērnudārzs „Bitīte” 
svinēja savas pastāvēšanas 25. gadu jubileju. 
Šim nozīmīgajam pasākumam bija gatavoju-
šies visi – bērni, audzinātājas, auklītes, saim-
nieces un arī viesi. Svinīgo pasākumu atklāja 
bērnudārza vadītāja Rima Bludze. Uzrunā 
kavējāmies atmiņās no pašiem bērnudārza 
pirmsākumiem līdz mūsdienām. Tika pieminē-
ti spilgtākie notikumi šajos gados, un to, pro-
tams, bija ne mazums. Vadītāja ar lielu cieņu 
pateicās visam bērnudārza darbinieku kolektī-
vam par saskanīgas komandas darbu. Ne velti 
iestādei dots nosaukums „Bitīte”, jo visi strādā 
godprātīgi, radoši un ar lielu mīlestību pret 
mazajiem. Vadītāja uzsvēra, ka tikai ar kopīgu 
darbu un vecāku atbalstu viņi spējuši pastāvēt 
un attīstīties.

Pēc uzrunas sekoja bērnu koncerts. 
Priekšnesumos iesaistījās arī audzinātājas. 
Mazie svētku dalībnieki gan dziedāja, gan de-
joja, gan iejutās pasaku varoņu tēlos. Tas bija 
tik mīļi un aizkustinoši, ka dažam skatītājam 
pat noritēja asara. 

Kā jau visās jubilejās, tā arī šajā neiztika 
bez dāvanām. Mazos gaviļniekus sveica un 
daudz laba vēlēja visi, kas bija ieradušies uz 
šo pasākumu.

Svētku dalībnieki tika uzaicināti nelielā 
ekskursijā pa bērnudārzu. Katra grupiņa atšķī-

rās ar noformējumu un krāsām. Tā tiek panāk-
ta katras grupiņas savdabība. Par to paldies 
jāsaka radošajām audzinātājām un auklītēm, 
kas no papīra, krāsām, dzijām, lupatiņām un 
citiem sīkumiem uzbur neiedomājamas lietas.

Taču pasākuma kulminācija bija svētku 
mielasts. Uz galda bija vairākas svētku kūkas. 

Bērnudārza va-
dītāja Rima pa-
stāstīja, ka bērni 
paši, nedaudz 
piepalīdzot saim-
niecēm, audzi-
nātājām un auk-
lītēm, gatavojuši 
pārsteigumus. 
Mazie pavāri 
darbiņus esot 
veikuši ar milzī-
gu nopietnību un 
atbildības sajūtu 
– citi drupināju-
ši cepumus, citi 
putojuši olas, 
citi raudzījušies, 
lai viss būtu 
„pēc grāmatas”. 
Katras grupiņas 
bērni bija izce-
puši savu svētku 
kūku. Rezultāts 
bija lielisks!

Svētki pagā-
juši, bet jauka-
jam bērnudārza 
kolektīvam gri-
bas novēlēt neiz-
sīkstošu enerģiju, 
radošas idejas 
un ar katru gadu 
kuplāku bērnu-
dārza apmeklē-
tāju pulciņu!

S v ē t k o s 
piedalījās un ar 
garšīgajām kū-
kām našķojās l. 
Prande. 

Bērnudārzam „Bitīte” 25 gadi
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Lai arī janvārī Sals savus pienākumus 
pildīja no visas sirds, tas tomēr neietekmēja 
rosību mūsu lielajā “bitīšu” mājā. Cītīgi sava 
bērnudārza 25. dzimšanas dienai gatavojās 
gan lielie, gan mazie tā iemītnieki.

Tieši pirms 25 gadiem Padomju saim-
niecība “Aknīste” ekspluatācijā nodeva jau-
nu bērnudārzu, kura celtniecībā tika iztērēti 
613912 rubļi, bet inventāram – 53495,89 rubļi. 
Par bērnudārza vadītāju tiek apstiprināta vadī-
tāja Rima Bludze, kura vēl šodien rūpējas par 
šo iestādi. Bērniņi tiek izvietoti 10 grupiņās un 
ceļu uz bērnudārzu mēro pat no kaimiņu kol-
hoziem “Gārsenes”, “K. Marksa” un “Susējas”. 
Nu redz kā, jau tajos laikos mūsu bernudārzs 
darbojās novada ietvaros un pat plašāk. Ja 
jau pratām labi sadzīvot 25 gadus atpakaļ, tad 
tagadējā apvienošanās nekādas bažas vairs 
nerada. Gadi rit, mainās darbinieki, mazās “bi-
tītes” izaug un “aizspieto”  uz skolu, vietā nāk 
jaunas.... 

Pa šiem 25 gadiem ir visādi gājis, taču vis-
kritiskākais bija 1991. gads, kad saimniecība 
“Aknīste” savu bērnudārzu nodeva Aknīstes 
ciemata padomei. Sākas cīņa par izdzīvoša-
nu, darbīgi ierēdņi (mūsējie aknīstieši!) cen-
tās iestādi slēgt uzskatot, ka tā ir nerentabla 
un nav nepieciešama. Pēc ilgām vadītājas un 
vecāku cīņām, tomēr iestādi saglabāja. Dar-
bojās gan vairs tikai 3 grupas, bet sākot ar šo 
gadu liela vērība tika pievērsta mācību kvalitā-
tei. Audzinātājas cītīgi sekoja līdzi jaunumiem 
izglītībā, cītīgi apmeklēja dažādus kursus un 
seminārus, tas palīdzēja apgūt arvien jaunas 
mācību metodes, paplašināt zināšanas psiho-
loģijā un citās jomās. Pamazām ar katru gadu 
pieauga grupu skaits un 1995. gadā strādā jau 
5 grupiņas. Metodiķe Sandra Plikša izstrādā 
darba lapu komplektus: “Roku vingrināšanas 
darba lapas”, “Darba lapas burtu apguvei un 
rakstīšanai” un “Darba lapas ciparu apguvei 
un rakstīšanai”. Turpmāk bērnudārzā netiek 
lietotas līniju un rūtiņu burtnīcas, bērni strādā 
darba lapās. Sākas interešu zonu iekārtošana 
grupās, taču mācību darbs notiek ar visu grupu 
vienlaicīgi. Par muzikālo audzināšanu rūpējas 
Aija Kurkliete, kura savu lielo mūzikas mīles-
tību nodod arī bērniem un visi kopā pat bieži 
koncertē ārpus bērnudārza. Pa šiem gadiem 
mūzikālās audzinātājas ir bieži mainījušās, 
taču katra no viņām ir atstājusi   bērniem ne-
izdzēšamas un patīkamas atmiņas par skais-
tajām dziesmām un dejām. Īpaši patīkamas 
atmiņas saistās ar Marijas Miglānes, Kristīnes 
Deksnes, Iritas Skudras un mūsu mīļās “koklī-
tes” (tā mēs jokodamies reizēm mēdzam viņu 
saukt) Aijiņas muzikālajām darba gaitām.

 Visa izglītības sistēma pamazām pārkār-
tojas un mainās, sākas dažādi konkursi rajonā 
un republikā arī pirmsskolas vecuma bērniem 
un pedagogiem, kuros piedalāmies arī mēs. 
1996. gadā metodiķe Sandra Plikša ir izga-
tavo burtu komplektu un piedalās metodisko 
līdzekļu konkursā rajonā, izcīnot tiesības pie-
dalīties izstādē Rīgā. 1997. gadā tiek rīkots 
daiļlasītāju konkurss bērnudārzā, savās vecu-
ma grupās uzvar Aivis Kuzma, Linda Žindiga, 
Kārlis Straukmanis un tiek izvirzīti piedalīties 
rajona konkursā “Skani, mana valodiņa!” Ra-
jona konkursā Aivis un Kārlis savās vecuma 
grupās iegūs 3. vietu, bet Linda – atzinības 
rakstu. Nākamajā gadā tiek organizēts daiļ-
lasītāju konkurss vecākiem un šoreiz vērtē 

bērni. Konkurss izdodas ļoti jauks un bērni ir 
pārsteigti par savu vecāku priekšnesumiem, 
bet audzinātājas par lielo vecāku atsaucību. 
Vēl tagad ar sajūsmu atceramies skaistos un 
interesantos priekšnesumus. Notiek arī citi  
pasākumi gan tradicionāli, gan netradicionāli, 
gan sportiski, gan izglītojoši, dažādas tikšanās 
gan ar policistiem, gan ugunsdzēsējiem, kur 
bērni uzzina daudz jauna. Viens no netradicio-
nāliem pasākumiem ir Melu diena, kura izvēr-
šas tik interesanta, jo tā taču ir melu diena, 
kad drīkst melot un arī blēņoties, tāpēc vadī-
tāja Rima ir apģērbusi īsus bruncīšus, bet kā-
dai audzinātājai ir kleita uz kreiso pusi, kadai 
citai izaugušas bizes. Arī rotaļas ir pavisam 
neparastas: jākāpj bļodā, jāklaigā un jādara 
visādas citādas everģēlības, tāpēc metodiķe 
Sandra nolemj pasākuma scenāriju aizsūtīt 
žurnāla “Ezis” konkursam un gūst uzvaru, bal-
vā saņemot biezu Kārļa Skalbes pasaku grā-
matu. Tāpat Aijas Kurklietes vadībā aizsākas 
aktīva piedalīšanās dažādos mūzikas kon-
kursos. 2000. gadā jauno izpildītāju konkursā 
“Mazais rubenītis” Liene Mežaraupe savā ve-
cuma grupa gūst laureātes titulu, bet Roberts 
Dombrovskis saņem atzinības rakstu. Rajona 
mēroga konkursā “Cālis – 2002” Liene Meža-
raupe gūst atzinības rakstu, bet popmūzikas 
festivālā “Mazais rubenītis” piedalās “Bitīšu 
Trio” šādā sastāvā: Karīna Sorokina, Kristaps 
Grigorjevs, Dagnija Melniece. Jauno vokālistu 
konkursā “Jēkabpils zvaigzna 2004” piedalās 
Pēteris Vasulis un meiteņu – dejotāju grupa no 
“Saulēniņiem”, kurā dejo Alise Mažeika, Aman-
da Kokina, Sindija Fedorova, Laima Liepiņa un 
savā vecuma grupā gūst laureātu titulu, tāpat 
uzvar arī “Mazajā rubenītī”. Arī nākamgad Ai-
jas iedvesmots uz konkursa “Jēkabpils zvaig-
zne 2005” skatuves, kāpj Pēterītis un gūst uz-
varu, Viņam palīdz meitenes: Laima Liepiņa, 
Amanda Kokina, Viktorija Ģeidāne, Sindija 
Fedorova, Digna Pecikonite, Solvita Strika. 
Mūsu mazie mākslinieki tiek aicināti un pieda-
lās arī dažādos koncertos un labdarības pa-
sākumos, gan veco ļaužu pansionātā, kaimiņu 
pagastos un pat Jēkabpilī. Diezin vai paši bēr-
ni vairs atminās savas konkursantu gaitas, bet 
mums viņu panākumi sniedz gandarījumu vēl 
šodien.  Ļoti nozīmīgs ir arī pagājušais mācību 
gads, jo skolotājas Inta Mežaraupe un Sandra 
Vārslavāne ar savām mazajām “mārītēm” pie-
dalās akcijā “Pirmais vārds”. Abas skolotājas 
akcijā iesaista arī vecākus un rezultātā top ļoti 
interesanta pirmo vārdu grāmata un kamolītis, 
bet bērnudārzā akcija noslēdzas ar daiļlasītāju 
konkursu un pasākumu kopā vecākiem. Abas 
skolotājas tiek uzaicinātas uz akcijas noslē-
guma pasākumu Rīgā, kur notiek tikšanās ar 
mūsu valodniekiem. Paši lielākie bērni “Rūķī-
šu” grupiņa piedalās ekoprojektā “Uzņemuma 
ilgtspējas izpēte”, kur skolotāju Ilvas Elksnes 
un Birutas Bīriņas vadībā pēta Aknīstes kat-
lumāju un iegūst 1. vietu republikā. Balvā sa-
ņem brīvbiļetes uz Zooloģisko dārzu un nau-
das balvu, kuru izmanto maksai par transportu 
uz Rīgu. Bērni ir priecīgi, jo daudzi no viņiem ir 
pirmo reizi Rīgā un Zooloģiskajā dārzā. 

Laika gaitā audzinātājas tiek pārdēvētas 
par skolotājām, bet mums šķiet mīļāk, kad 
bērni mūs sauc par audzinātājām un viņiem 
mēs tā arī paliekam audzinātājas. Mūsu lielā-
kie centieni ir veltīti tam, lai bērni pie mums 
justos labi un droši, tāpēc vienmēr domājam 

par telpu noformējumu un grupu iekārtojumu, 
kas nemitīgi mainās atbilstoši gadalaikam un 
svētkiem. Tāpat svarīgi ir arī laukumu iekār-
tojumi, kur bērni lielu daļu laika pavada aktīvi 
atpūšoties, gūstot dažādas darba iemaņas un 
iepazīstot apkārtni un dabu. Te lieli palīgi ir 
mazo “bitīšu” vecāki, kuri palīdz gan ar mate-
riāliem, gan savu darbu. Arī mēs paši cenša-
mies meklēt gan sponsorus, gan piedalāmies 
dažādos projektos. 2005. gadā piedalāmies 
projektu konkursā un projekts “Darbojoties 
atpūties!” tiek atbalstīts. Par iegūtajiem līdzek-
ļiem sakārtojam laukumiņu, kur aktīvi atpūs-
ties gan mums, gan skolēniem, kuri apmeklē 
bibliotēku vai mākslas skolu. Tikai žēl, ka lielie 
bērni neprot novērtēt mūsu ieguldīto darbu un 
viesmīlību, bieži vien rīki tiek  salauzti. 2007. 
gadā par ZZS deputātes ziedotajiem 2000 Ls 
viena grupiņa iegādājas jaunas mēbelītes. Tā-
pat par SIA “Nord Torf” naudiņu esam iegādā-
jušies gan televizoru, gan videomagnetafonu, 
jaunus krēslus, paklājus, gultas veļu bērniem. 
Tiekam arī pie jauniem logiem, kuri būtiski ie-
tekmē temperatūru telpās īpaši laika posmā, 
kad apkures sezona vēl nav sākusies. 

Mūsu iestādē strādā paši talantīgākie un 
radošākie darbinieki, jo prasības, kādas izvir-
za mūsu “priekšnieki” – bērni, izpildīt nav ne-
kāda joka lieta. Tāpēc visam pedagoģiskajam 
personālam ir augstāka pedagoģiskā izglītība, 
neskaitāmas kursu un semināru apmeklējumu 
apliecības, kā arī radošais potenciāls. Skolo-
tāja Valentīna Petrokiene visu sirdi un dvēseli 
atdod mazajiem “cālēniem”. Lai mazajiem būtu 
interesanti, viņa cītīgi gatavo dažādus metodis-
kos materiālus. 2003. gadā radošo darbu izstā-
dē “Es un mana krāsainā pasaule” rajonā gūst 
atzinības rakstu. Strādājot kopā ar Ilvu Elksni 
(1997. gadā) viņas bija vienas no pirmajām, 
kuras sāka strādāt interešu centros organizējot  
bērnu darbu apakšgrūpās. Izmantojot viņu gūto 
pieredzi šo darba formu skolotājas ieviesa arī 
pārējās grupās. Jau vairākus gadus pie trīsga-
dīgajiem bērniem strādā skolotājas Ināra Frei-
mane un Sandra Melniece. Viņu darbs ir ļoti sa-
režģīts, prasa daudz zināšanu un pedagoģiskā 
talanta, jo šajā vecumā bērniem ir trīsgadnieku 
krīze, nu mēs jau visi labi zinām, ko nozīmē 
krīze. Mūs gan patreiz ir skarusi ekonomiskā 
krīze, bet visi izbaudām, cik ir grūti, tad nu 
mūsu skolotājām tāpat kā ministru prezidentam 
ir jātiek galā ar sarežģīto situāciju savā “valstī”. 
Vienam ir “depresija” , citam “bezdarbs”, bet 
citu neapmierina “ministru prezidents”. 

Lielu sajūsmu vienmēr izraisa mūsu “zie-
mas dārzs”, par kuru rūpējas Valentīna Stol-
bņikova. Tur var ieraudzīt gan mandarīnkoku 
ar īstiem mandarīniem, dažādas ziedošas 
puķes un pat naudaskoku. Vienmēr apkoptas 
un apmīļotas puķes labi aug, zied un vairo-
jas, priecējot gan bērnus, gan pieaugušos. 
Lai arī krīzes apstākļos Biruta Kalpoka vairs 
nav šuvēja, bet tikai veļas mazgātāja, tomēr 
viņa nekad neatsaka un čaklo roku darināti ir 
skaisti priekšautiņi, cepurītes un daudzas ci-
tas lietas, žēl tikai, ka par tādu darbu cilvēks 
nesaņem ne plika graša. Pie mums vēl ir arī 
ļoti jaukas pavārītes, kuru gardo ēdienu bērni 
atceras vēl ilgi tās ir Zita Iesalniece, Dace Jau-
jeniece un viņu palīgs Ļoņe Isoda. Škietami 
nesalabojamas lietas prot atkal atgriezt dzīvē 
mūsu Ilmārs Svikša. Viņam gan ir grūta dzīve 
– vienam starp tik daudzām sievietēm. Te sa-

6. lpp.
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SEMINĀRS

2010. gada 
janvāris. Mani 
atkal sagaidīja 
Dānija – ar ļoti 
pazīstamajiem 
laika apstāk-
ļiem un īpašu 
viesmilību. Šo 
valsti es atce-
ros ar īpašam 
siltam jūtām, 
kur es iepazinu 
daudz jauku 
cilvēku, ar ku-
riem es uzturu 
kontaktus. Vēl 
man palikusi 
saistība caur 
grāmatu, kuru 
izdeva 2009. 
gada novem-
brī, kurā ir arī 
manas atmiņas. Piedaloties grāmatas prezen-
tācijā Baaring tautskolā saņēmu uzaicinājumu 
uz semināru par pieaugušo izglītību Eiropā. 

Semināra dalībniekus uzņēma Esbjerga – 
piektā lielākā Dānijas pilsēta pašā Ziemeļjūras 
krastā.

Mēs bijām 20 dalībnieki no 10 Eiropas 
valstīm – Dānijas, Latvijas, Lielbritānijas, Vā-
cijas, Bulgārijas, Rumānijas, Turcijas, Čehijas, 
Francijas un Polijas. Šajā seminārā mēs uzzi-
nājām tautskolu vēsturi Dānijā un šīs izglītības 
sistēmas dibinātāju N. F. S. Grundvig. Mūs 
iepazīstināja ar pieaugušo izglītības sistēmu 
Dānijā un pieaugušo izglītības centru Esbjer-
gas pilsētā.

Semināra ietvaros mācījāmies strādāt ra-
dio un televīzijas studijā, kuru izmanto dāņu 
jaunieši, lai sagatavotos iestājeksāmeniem 
žurnālistikas fakultātē.

Savstarpēji strādājot, iepazināmies ar citu 
valstu pieredzi šajās jomā. Secinājām, ka pie-

SeminārS Dānijālūzis birstei kāts, te krēsls, te mums ienāk prātā 
kāda ideja, ka Ilmāram visu nakti jādomā, lai to 
pārvērstu īstenībā. Nu ar mums te nepavisam 
nav vienkārši arī saimniecei Valijai Kovaļev-
skai, jo viņai ir jāizdomā ar kādiem kārumiem, 
lai mūs palutina viss jāpiegādā un jāparūpējas, 
lai pavārītes varētu gatavot gardās maltītes. 
Vislielākie palīgi skolotājām ir auklītes, kuras 
jebkurā brīdī var aizstāt skolotāju, ja tas ir ne-
pieciešams. Pati strādājusi par audzinātāju, bet 
tagad ilgus gadus strādā par auklīti. Elga Arn-
te ir liels palīgs savām skolotājām. Viņa palīdz 
mazajiem apgūt ne tikai saskarsmes iemaņas, 
bet arī piedalās nodarbībās, labprāt pārtop par 
dažādiem pasaku varoņiem. Tāpat ilgus gadus 
strādā arī Natālija Brinkeviča un Aija Lejniece. 
Šķietami klusā Natālija prot būt prasīga un stin-
gra, bet reizē arī mīļa un saprotoša pret bēr-
niem un liels palīgs savām skolotājām. Aija ir 
dzimusi aktrise, jo vienas izrādes laikā tikai viņa 
prot nospēlēt vairākas lomas. Vienmēr optimis-
tiski noskaņota, viņa rada patīkamu atmosfēru 
grupā.  Īpašs stāsts ir par meitenēm, kuras 
bezdarbnieču statusā strādā pie mums. Tās ir 
Zinta Koniševska un Ilze Buiķe. Zintiņa savas 
pedagoģiskās prasmes realizē pašā mazākajā 
grupiņā palīdzot gan skolotājām, gan auklītei, 
pilda arī citus pienākumus. Meitene ir iekarojusi 
mazo “cālēnu” sirdis un viņi ar lielu nepacietību 
katru rītu gaida, kad nāks Zinta un palīdzēs ap-
ģerbties vai viņu vietā izdarīs kādu citu darbu. 
Audzinātājas jau ir stingras un liek darīt pašiem, 
bet Zintu var reizēm pierunāt palīdzēt. Ilzīte ir 
auklīte trīsgadnieku grupā, bet viņas pienākumi 
ar to vien nebeidzas. Tā kā meitene brīnišķīgi 
zīmē, tad nu skolotājas viņas dotumus izmanto, 
lai grupu padarītu skaitu un bērniem interesan-
tu. Ilzītei darbiņš bieži vien jāņem mājās, jo pa 
dienu neatliek laika blakus nodarbēm.  

Kā labā raganiņa uz savas slotas, grābek-
ļa, kapļa apkārt bērnudārzam “lidinās”  mūsu 
sētniece Ļubova Vindžanova. Viņas aprūpētas 
krāšņi zied puķes un zaļo zālājs, bet rudenī 
lielās kaudzēs krājas dzeltenās lapas. Ziemā 
gan bērni uz viņu reizēm ir nedaudz dusmīgi, 
jo mūsu Ļuba pamanās tik tīri notīrīt celiņus, ka 
līdzpaņemtās ragaviņas vairs nemaz neslīd.

Vadītāja ir tā, kas uzdod toni mūsu orķes-
trim un jāsaka, ka sērīga mūzika pie mums tik-
pat kā nav skanējusi, ļoti retās reizēs stiprāk 
sāk skanēt bungas, bet kas tā par simfoniju, 
ja neskan bungas? Rima ar sirdi un dvēseli 
cīnās gan par mūsu iestādi kopumā, gan par 
katru darbinieku atsevišķi, brīžiem pat lie-
kas, ka pārlieku, ka vajadzīgs kāds stingrāks 
vārds, bet tas jau ir viņas pienākums un viņas 
redzējums uz notiekošo. Lai nu kā, bet pie 
mums vienmēr ir tīrība un kārtība, arī bērniem 
ir prieks nākt uz bērnudārzu un tas jau ir tas 
mūsu mērķis un misija.

Paldies dāsnajiem ziedotājiem, pateico-
ties kuriem, bērniem visas nedēļas garumā 
varējām sarūpēt jaukus dzimšanas dienas 
svētkus. Un tie ir:

z/s  “ASSI”,
SIA “Dona”,
SIA “JK Plus”,
SIA “Woodmaster”.
Paldies par jaukajām dāvanām un mīļiem 

vārdiem, kurus saņēmām gan no vecākiem, 
gan ciemiņiem. 

No lielajām “bitītēm” liels paldies Ineses 
un Jura Sorokinu ģimenei par ļoti skaisto  un 
garšīgo torti.

Materiālu sagatavoja S. Plikša.

no 5. lpp.

augušo izglītība tiek virzīta uz cilvēka mūžiz-
glītību.  

Darba diena bija noslogota, bet semināra 
vadītājs rūpējās par mūsu brīvā laika pavadī-
šanu, lai palīdzētu sadraudzēties dažādu tau-
tību pārstāvjiem, organizējot mūzikas vakarus 
ar kopīgu dziedāšanu un dejošanu, kā arī eks-
kursiju pa Esbjergas pilsētu un Ziemeļjūras 
krastu pie „Četriem vīriem” – Esbjergas pilsē-
tas simbolu. Neaizmirstama bija arī ekskursija 
uz Esbjergas modernās mākslas muzeju un 
interesantais gides stāstījums, kas kopā ar 
mūsdienīgām tehnoloģijām mūs ieveda māks-
las pasaulē. 

Neskatoties uz lielu darba apjomu 10 die-
nas paskrēja ļoti ātri. Mēs visi atcerēsimies šo 
laiku ar lielu gandarījumu. Mūs atkal gaidīja 4 
stundu ceļš ar vilcienu līdz Kopenhāgenai, un 
vienas stundas lidojums uz Rīgu!

V. šeškovska
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 NOVADĀ

Aknīstes novada Gārsenē, pašā pierobe-
žā, savās dzimtas mājās dzīvo un saimnieko 
Eduards Tolkačovs ar savu ģimeni – sievu 
Jolantu, bērniem Kristapu, Lauru Kristiānu 
un Martu. Var teikt, ka „Vairogi” atguvuši savu 
otro elpu. 

Latvijā vērojama tendence visiem pārcel-
ties dzīvot pilsētās vai ārzemēs, bet šis stāsts 
būs nedaudz savādāks. 

Savu laiku Eduards ar ģimeni dzīvoja 
Ādažu novadā un strādāja NBS. Taču pienā-
ca brīdis, ka mājas palika tukšas un vajadzēja 
domāt, kā rīkoties. Tagad Eduards ir atvaļināts 
no dienesta, saņem pensiju, dzīvo un strādā 
savā dzimtas mājā un ar optimismu raugās 
nākotnē. „Darāmā ir ļoti daudz. Rokas ir un 
jāstrādā”, tā nosaka jaunais zemnieks. Tikai 
pagājušajā gadā nodibināta zemnieku saim-
niecība „Vairogi”. Īpašumā ir gan zeme, gan 
mežs, bet Eduards plāno, iznomājot zemi, pa-
plašināt savu saimniecību līdz100 ha. Tad va-
rētu audzēt kartupeļus, graudaugus un rapsi. 

Nodibinot zemnieku saimniecību, pa-
vērās iespēja piesaistīt ES finansējumu. Ar 
LAD struktūrfondu atbalstu jaunajiem zem-
niekiem „Vairogos” tiks būvēta jauna cūku 
kūts. Ar savā saimniecībā izaudzētajiem 
kartupeļiem un graudiem varēs nobarot ruk-
šus gan savām vajadzībām, gan pārdoša-
nai. Jāsagaida pavasaris, lai varētu uzsākt 
celtniecības darbus. Tos uzticēts veikt serti-
ficētai celtniecības firmai.  

Kā visiem zemniekiem, arī Eduardam jā-
nes smaga kredītu nasta. Lai arī piesaistīts ES 
finansējums, regulāri jāmaksā gan par trakto-
ru MTZ-1025, gan arklu, gan kombainu. Taču 
visā sarunā caurstrāvo strādātgriba un cerība, 
ka būs labi. 

Eduards atzīmē, ka lauku darbos viņam 

palīgā nāk māsas Aijas dēli.   
Liels atbalsts Eduardam ir sieva Jolanta. 

Viņa veic grāmatvedības uzskaiti gan savā 
saimniecībā, gan sniedz pakalpojumus citiem 
uzņēmumiem. Jolanta darbojas kā Individu-
ālais komersants „Ūdensvīrs T” , kas realizē 
dzeramā ūdens attīrīšanas sistēmas. Arī lau-
kos, nemaz nerunājot par pilsētām, ūdens, 
kas nāk no urbumiem, satur daudz veselībai 
kaitīgu daļiņu. Tāpēc jaunie saimnieki iestājas 
par veselīgu un tīru dzīves vidi. Runājot par 

MūSu NOVADA zEMNIEkI pārtiku, Eduards uzsver, ka viņu ģimene pār-
svarā lieto pašu izaudzēto. Tas ir ekonomiski 
izdevīgi un veselīgi, jo arī valdības līmenī iz-
skan doma, ka grūtos laikus vieglāk pārdzīvos 
lauku cilvēki. 

Jautājot par vaļaspriekiem – Jolantai patīk 
adīt, Eduardam medīt un makšķerēt. Taču ar 
nopūtu viņš atzīst, ka šīm nodarbēm reti kad 
sanāk brīvs brīdis. 

Runājot par tālākām nākotnes iecerēm, to 
ir daudz. Sarunas nobeigumā Eduards vēlreiz 
pasvītro, ka visiem vajag strādāt, tad būs arī 
rezultāti.

L. Prande

6. februārī Aknīstes bērnu un jauniešu 
centrā viesojās Latvijas Kultūras akadēmi-
jas (LKA) jauktais koris “Sōla”. Tas dibināts 

1998. gadā. Korī dzied ne tikai LKA studenti 
un absolventi, bet arī jaunieši no citām skolām 
un augstskolām un dažādām darbavietām. Šo-

brīd koris izveidojies par regulāri koncertējošu 
vienību. Kora mākslinieciskais vadītājs kopš 
2004. gada ir Kaspars Ādamsons. Šobrīd korī 
strādā arī divi diriģenti – Kaspars Vēvers un 
Rūdolfs Bacāns. Kora vokālā pedagoģe kopš 
2008. gada ir Ilze Bērziņa.

2008. gada decembrī koris nosvinēja 10 
gadu jubileju un laida klajā savu pirmo kom-
paktdisku ar nosaukumu “Pūra dziesmas”. Šo 
disku koris uzdāvināja arī Aknīstes kultūras 
centram. 

2009. gads korim bijis līdz šim ražī-
gākais konkursu gads: koris ir piedalījies 
četros koru konkursos (Slovēnijā, Beļģijā, 
Latvijā un ar radio tiešraides palīdzību arī 
Norvēģijā), un katrs no tiem ir bijis korim 
nozīmīgs.

Šobrīd “Sōla” ir viens no labākajiem Latvi-
jas amatieru koriem un par to mēs pārliecinā-
jāmies koncerta laikā. Paldies korim par snie-
gumu! Paldies Egitas mammai Aijai Arbidānei 
par atbalstu!

L. Prande

Tekstā izmantota informācija no
www.sola.lv

Foto no E. Arbidānes arhīva.

kORA ”SōlA kONcERtS” AkNīStĒ
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kultūRA

6. februārī Salas kultūras namā notika 
starpnovadu ansambļu saiets. Aknīstes 
novadu pārstāvēja trīs ansambļi – „Vioto-
nika” – vadītāja Viola Jasmane, „Gārsas” 
– vadītāja Marija Miglāne, „Cantabile” – 
vadītāja Vija Runcīte.

Pasākumā piedalījās 19 ansambļi. 
Katrs priekšnesums bija ar savu īpašu 
“odziņu”. Skanēja gan jautras, gan no-
pietnākas dziesmas. Daži kolektīvi bija 
sagatavojuši veselu šovu. Taču divas dā-
mas no Mežāres tā spēja uzrunāt skatītā-
jus, ka ieguva skatītāju simpātijas balvu.

 „Gārsas” var lepoties ar to, ka viņu 
sastāvā ir Uldis. Viņa ģitāras spēle, solo 
un visa ansambļa skanējums bija kaut 
kas īpašs. Mārīte savā darbā ielikusi visu 
savu sirdi. 

„Cantabile” bija vienīgais ansamblis, 
kas izpilda tikai garīgas dziesmas. Līdz 
ar to šis sniegums atšķīrās no pārējiem 
ar noturīgajām, skaidrajām balsīm.  

„Viotonikas” priekšnesums kā vienmēr 
bija augstā līmenī. Violai gandarījums ir 
iemācīt un kopā ar meitenēm daudzbal-
sīgi izdziedāt sarežģītas dziesmas. 

Saieta laikā tika satikti paziņas, drau-
gi, jautri padziedāts, padejots un gūta ie-
dvesma nākošajam darba cēlienam.

L. Prande

ANSAMbļu SADzIEDĀšANĀS SAlĀ

„Gārsas”

„Votonika”

„Cantabile”



9

kultūRA

Pie sveces mēs iekrītam savā dvēselē
Un spīdam no turienes.
                                      /O.Vācietis/

Ir 2. februāris. Sveču dienas pievakare. 
Asares pamatskolas logā deg gaisma un skan 
dziesma. Šeit katru nedēļu uz mēģinājumiem 
nāk asarietes un ancenietes, kurām bez ieras-
tā ikdienas soļa savās piemājas saimniecībās 
un citos darbos vajadzīgs vēl kaut kas savam 
priekam, dvēselei.

 Pašreiz ansamblī dzied Indra, Laura, In-
grīda, Antra, Iveta, Dzidra un Anita. Viņas vi-
sas kopā satur un vada Madara Ozoliņa. Tie-
ši Sveču dienā „Atbalsis” svin pastāvēšanas 
9 gadu jubileju. Meitenes atzīst, ka pa šiem 
gadiem visādi gājis – mainījies gan ansambļa 
sastāvs, gan vadītājas. No pašiem pirmsāku-
miem ansamblī dzied Antra un Dzidra. Dzidra 
atzīmē, ka viņa sevi ar dziedāšanu saista jau 
kopš 1977. gada.  

Atskatoties uz aizvadītajiem gadiem, 
meitenes kavējas atmiņās pie sniegtajiem 

Biedrības „Manai mazpilsētai Aknīstei” 
Pozitīvās domāšanas klubiņš aicina 

interesentus uz ceturto tikšanos 

„Uzmini nu!”
Laiks:
Ceturtdien, 25. februārī, plkst. 17.30
Vieta:
Biedrības telpās Skolas 16 a
(bērnudārzs „Bitīte”)

Lūgums katram dalībniekam sagatavot 
dažas pašsacerētas mīklas.
Pieteikties, zvanot Skaidrītei,
T. 65236604 vai 26590352.

Veicu datoru apkopi,
tīrīšanu, programmatūras instalēšanu 
(Windows xp/Vista/7, Tildes birojs 
2005/2008, Microsoft Office 2003/2007, 
Nero, u.c.), interneta vadu uzkniebšana, 
kā arī padomu sniegšana. Darbs tiek 
veikts ātrāk un lētāk salīdzinājumā ar 
Jēkabpils cenām. Ir iespējama datoru 
apkope mājās. 
 
Tālrunis: 26606326

Š. g. 20. februārī plkst 18.00
Aknīstes vidusskolā 

Žetonu vakars

Savu sniegumu 
Jums demonstrēs
12. a, 12. b klases.

Ieeja 0.50 Ls
Plkst. 22.00 Dejas
Spēlē grupa „Galaktika”
Ieeja 2.00 Ls

koncertiem. Un to nav mazums. Spilgti ie-
spaidi palikuši par koncertu Raudas spe-
ciālajā internātskolā. Katru gadu ansamb-
lis piedalās Daugavas svētkos, Rubeņos 
„Aprīļa pilienos”. Priekšnesumi tiek sniegti 
visos pagasta rīkotajos pasākumos. Ir saga-
tavots speciāls repertuārs, lai varētu dzie-
dāt svētku reizēs Asares luterāņu baznīcā 
un kapu svētkos. Ar gandarījumu meitenes 
atceras dalību Latvijas televīzijas raidījumā 
”Tēvu laipa šaizemē”. Taču tas vēl nav viss. 
Dziedāšana viņām ir tikai viena daļa. „Dzie-
došais teātris” – tā viņas dēvē sevi. Pa šiem 
gadiem uz skatuves tēloti policisti, zemes-
sargi, čigāni, nēģeri, līgavas un daudzi citi 
personāži. Notikumu fotogrāfijas glabājas 
ansambļa albūmā, kas sākts veidots no pa-
šiem dibināšanas pirmsākumiem. 

Runājot par nākotnes iecerēm, meitenes 
ir apņēmības pilnas. Viņas sapņo, ka būs 
pirmās, kuras izmēģinās balsis savā atjau-
notājā kultūras namā. Jāgatavojas dažādiem 
pasākumiem gan novadā, gan ārpus tā. Tiek 

gatavotas dziesmas 
Lieldienām un citiem 
gadskārtu svētkiem. 

Sarunājoties ar 
„Atbalsu” meitenēm, 
patiess prieks par to 
labestību, gaišumu 
un optimismu, kas 
strāvo no viņām. Ne 
velti ansamblis di-
bināts sveču dienā. 
Šķiet, ka tas sveces 
gaišums, kas iespī-
dējis dvēselēs de-
viņu gadus atpakaļ, 
turpina nest gaismu 
arī šodien.

Kultūras darba 
koordinatore

L. Prande

AnSAmbļA „AtbAlSiS” pārDomAS jubilejAS vAkArā
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Tas visskumjākais brīdis, kad mīļa sirds
Uz mūžu pārtrūkst un stājas.
Tad zvaigznes pie debesīm asarās 
                                                    mirkst
Un tukšas kā klajums kļūst mājas.

Pieminēsim Mūžībā aizgājušos:

EMĪLIjA KURKLIETE
18.09.1929. – 12.01.2010.

VALIjA VANAģELE
14.12.1941. – 13.01.2010.

OļģERTS OZOLIŅš
11.08.1969. – 14.01.2010.

ANDRIS LIEPA
25.05.1957. – 21.01.2010.

ERVĪNS KRIEVĀNS
26.11.1934. –  29.01.2010.

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

Prāts neaptver, cik ļoti ātri
Ar viegliem soļiem aizej tu...
Ak, mīļā, apstājies, vēl agri
Tev projām iet, lai – nenāktu...
Tu, pārāk mīļa biji, Valija,
Lai visus šitā pamestu. 
Vēsi vēji aizsauca sev pakaļ
Ar ziemu bargu, sniegotu?
...aiz loga, zīlītes tik skumji
Pa zariem lēkā sniegotiem
Un kaķīts, vientuļš, raud bez vārdiem
Kur saimniece, kas bij vienmēr...
- Ak, laikam skumjas aizrāvušas
Sev līdz, pēc vīra, pakaļ skriet?
Un palika kā staltais bērziņš
Viens palikušais, mīļais dēls...
...Un birst kā lāses pavasarī
No acīm asaras tik daudz.
Tik strauji sirds šī apklususi,
Tik daudz darbu līdz vēl sauc.
Lai visi, kam bij dārga Valija
Uz mirkli apklust, pēdējo
Varbūt, tie sadzirdēs: Ardievas,
Jūs turaties, man aizejot...
Aiz apvāršņa jau viņu gaida
Tas mīļais, kas bij dzīvē dārgs
Varbūt, pat priecīgi tas smaida
Vairs nebūs viens, un nebūs salt...

Izsakām dziļu līdzjūtību Aivim, mīļo 
mammīti zaudējot. Tik labs cilvēks, tik 
dāsns un mīļš, tas bija atradums. Un ta-
gad, tas ir liels zaudējums Aknīstei, Latvi-
jai. Viņa nekad neatteica labu darīt, palī-
dzēt. Lai saldi dus Dieva mierā.

Paldies Tev, Valija, par visu. Tu biji 
pārāk dzīva, lai domātu, ka mirusi.

Ar cieņu – kaimiņi.

Drusciņ naudas, arī baudas, 
Visas bēdas nost un gaudas! 
Spēku, veselību, vēlmi smieties, 
Tik uz priekšu dzīvē tiekties!

IRĒNU BUTKUS
jubilejā sveic “Senči”

Daudz darba stundu kopā bijām. 
Gan priekus, bēdas kopā vijām. 
Bet šodien atvadvārdus mijam, 
Tik labo, gaišo sirdī minam.
 
Izsakām līdzjūtību Ritmai ar ģimeni 
Ervīnu Krievānu pavadot mūžībā.

Olga, Alberts

Mums gadi ir kā kalnu grēdas,
Ko svētceļniekam pāriet lemts
Un kur tas atstāj savas pēdas,
Mums gadi ir kā kalnu grēdas,
Kas apklāj mūsu rūpes, bēdas
Un visu, kas no dzīves ņemts.
Mums gadi ir kā kalnu grēdas,
Ko gudram viegli pārkāpt lemts.
                         /A. Vērmanis/

Sveicam februāra jubilārus
RIMU BLUDZI
AIjU LEjNIECI
LAIMONU MEDVECKI

Biedrība „Manai mazpilsētai Aknīstei”

Tu mums visu, visu atdevi,
Nekā ne lūdzi un ne prasīji sev.
Tā mēs pieminēsim Tevi
Teicot simtu paldies Tev. 

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
tuviniekiem, Valiju Vanaģeli,
kapu kalniņā pavadot.
                                                                                       

Ārstnieciskās fizkultūras grupa. 

Māksla ir uzklausīt nevis runāt. 
Sajust nevis redzēt. Pasmaidīt 
tad, kad izdarīt to ir visgrūtāk. 
Ieklausīties sevī nevis citos.
Būt pats nevis cits.

Sveicam februāra jubilārus:

Asarē
IMANTS BAUTrS – 50
LĪGA VALAINE – 50
DZINTARS ČūRIšKIS – 50
DZIDRA ZAIKOVSKA – 55 
jANĪNA GUSEVA – 70
ALfONS VIDEjS  – 80

Aknīstē
TĀLIS SALA – 55
VOLDIS SILARAUPS – 60
LIDIjA VIDžE – 70
ERMĪNE RIBĀKA – 90

Gārsenē
ZIEDONIS LEVINSKIS – 50
ILMĀRS KRASOVSKIS – 55
IRENA jANULE – 70
PĒTERIS KRASOVSKIS – 70

Mēs redzējām šorīt, kā Tavās takās
Raudāja rasa dimanta lāsēm.
Gribējām satikt vēl Tevi un pateikt
Par Tavu mūžu klusu paldies.

Visdziļākā līdzjūtība Valijas Vanaģeles 
tuviniekiem, pavadot viņu mūžībā.
 

Deju kolektīva „Dejotprieks” dejotāji.

Kā mazs pūpolzariņš, 
Kā mazs saules stariņš, 
Mirdzi saviem vecākiem!

Priecājamies kopā ar vecākiem 
par

jĀŅA ANDRA GASNERA 
nākšanu pasaulē!


