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3  Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamat-
budžeta 2018.gada janvāra - jūlija ieņēmumus – 1794712,52
EUR (64,59%) un izdevumus – 1616734,55 EUR (55,84%);
speciālā budžeta ieņēmumus – 76264,00 EUR (58,96%) un
izdevumus – 48952,66 EUR (38,44%); ziedojumu izdevu-
mus – 449,99 EUR (22,04%).

3  Piešķirt līdzekļus 1895,40 EUR apmērā papildus iz-
maksām Gārsenes pils iebraucamo vārtu atjaunošanai no
līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem.

3  Piešķirt līdzekļus 1582,10 EUR atlikušajam mak-
sājumam Valsts zemes dienestam par kadastrālo uzmē-
rīšanu nekustamajam īpašumam Skolas ielā 19, Aknīstē,
no līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem.

3  Piešķirt 300,00 EUR Nodibinājumam “Jēkabpils slim-
nīcas atbalsta fonds”, reģ.Nr.40008199604, labdarības ak-
cijas “Dzīvo vesels” atbalstam no līdzekļiem neparedzētiem
izdevumiem.

3  Apstiprināt Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēkas
nolikumu.

3  Apstiprināt Gārsenes pagasta bibliotēkas nolikumu.
3  Apstiprināt Asares pagasta bibliotēkas nolikumu.
3  Piešķirt Aknīstes novada pašvaldības izpilddirekto-

ram Jānim Gavaram atvaļinājumu no 10.09.2018. līdz
01.10.2018. (ieskaitot).

3  Piešķirt 2 personām pabalstus EUR 150,00 apmērā
sakarā ar bērnu piedzimšanu. 

3  Piešķirt 4 personām apbedīšanas pabalstus EUR 75,00
apmērā. 

3  Piešķirt 1 personai pabalstu EUR 200,00 apmērā sa-
karā ar ilgstošu ārstēšanos.

3  Piešķirt 1 personai pabalstu EUR 200,00 apmērā ope-
rācijas gadījumā.

3  Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz 3 mēne-
šiem par dzīvokli Augšzemes ielā 7 – 1, Aknīstē, Aknīstes
novadā.

3  Piešķirt 1 personai dzīvokli Augšzemes ielā 19 – 5,
Aknīstē, Aknīstes novadā, slēdzot īres līgumu uz 3 mēne-
šiem.

Ligita Elksnīte no Aknīstes novada Pārtikas izstādē 
„Rīga Food“ – Ārstniecības augu sīrupi un zāļu tējas – “Sajūti Dabu”

Plašāk 5. lpp.

Aknīstes novada domes sēdes 22.08.2018. lēmumi
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3  Piešķirt 1 personai dzīvokli Augšzemes ielā 7 – 2,
Aknīstē, slēdzot īres līgumu uz 3 mēnešiem.

3  Nodot atsavināšanai pašvaldības īpašumā esošo dzī-
vokli Radžupes ielā 5 – 3, Aknīstē, Aknīstes novadā, iekļaujot
to pašvaldības mantas atsavināšanas ierosinājumu reģistrā.

3  Segt ēdināšanas izdevumus 100% apmērā (EUR 1,73
dienā) laika posmā no 03.09.2018. – 31.05.2019. 18 (as-
toņpadsmit) PII “Bitīte” no 1 – 3 gadu veciem izglītojamiem. 

3  Segt ēdināšanas izdevumus 100% apmērā (EUR 1,95
dienā) laika posmā no 03.09.2018. – 31.05.2019. 64 (sešdesmit
četriem) PII “Bitīte” no 3 – 7 gadu veciem izglītojamiem.

3  Segt ēdināšanas izdevumus 100% apmērā (EUR 1,65
dienā) laika posmā no 03.09.2018. – 31.05.2019. 12 (div-
padsmit) Aknīstes vidusskolas 5.-12.klases skolēniem.

3  Segt ēdināšanas izdevumus 50% apmērā (EUR 1,65
dienā) laika posmā no 03.09.2018. – 31.05.2019. 17 (sep-
tiņpadsmit) Aknīstes vidusskolas 5.-12.klases skolēniem.

Domes sēžu lēmumi un audioieraksti 
publicēti mājaslapā www.akniste.lv
sadaļā Dome – Domes sēžu lēmumi

Kancelejas vad. I.Buiķe

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē

2018.gada 25.jūlijā (prot.Nr.9, 11.#)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.12/2018

„Grozījums Aknīstes novada domes 2018.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.3/2018 „Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku

gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Aknīstes novadā””

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām“ 43.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteiku-
mu Nr.354 „Audžuģimenes noteikumi“ 78.punktu, Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857

„Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes
aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27.,30.,31.,311.punktu

1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2018.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/2018 „Par materiālo atbalstu
pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Aknīstes
novadā”” šādu grozījumu:

1.1.  8.2.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
“8.2. pabalstu piešķir valstī noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājas vietnieks J.Vanags

Valdība apstiprina izmaiņas
traktortehnikas vadītāju apmācību kārtībā 

Valdība otrdien, 11. septembrī, apstiprināja Zemkopības
ministrijas sagatavotos MK noteikumus par prasībām ko-
mersantiem, izglītības iestādēm un speciālistiem, kuri no-
drošina traktortehnikas vadītāju apmācību, par apmācī-
bas programmām un kontroles kārtību. Jaunie noteikumi
paredz prasības izglītības iestādēm un speciālistiem, kā arī
apmācības procesa un tā kontroles kārtību, un arī pāreju
no vecās apmācību kārtības uz jauno. 

“Noteikumus izstrādājām, atsaucoties darba devēju ai-
cinājumam mainīt traktortehnikas vadītāju apmācību kār-
tību,” atzīst zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. “Darba
devējus neapmierināja lielās apmācības izmaksas. Turklāt
iegūtā traktortehnikas vadītāja apliecība negarantēja, ka
apmācītais cilvēks arī reāli pratīs strādāt ar attiecīgās ka-
tegorijas tehniku. Darba devēji paši ir gatavi apmācīt sa-
vus darbiniekus darba tehnoloģijas jautājumos, jo šīs zi-
nāšanas un prasmes var apgūt, tikai strādājot ar attiecī-
go traktortehniku darba vadītāja uzraudzībā. Tādejādi va-
rējām samazināt apmācību programmas apmēru un arī iz-
maksas.” 

Lai sagatavotu traktortehnikas vadītājus, izglītības ie-
stādei (atbilstoši Ceļu satiksmes likuma 22. panta 3.1 da-
ļas regulējumam) būs jāsaņem Valsts tehniskās uzraudzības
aģentūras (VTUA) izsniegta mācību karte, kas aizstās līdz-
šinējo mācību atļauju. Izglītības iestādes mācību atļaujas

pret mācību karti varēs apmainīt sešu mēnešu laikā. 
Ja profesionālās vidējās vai profesionālās augstākās iz-

glītības iestādes savās programmās iekļaus arī traktor-
tehnikas vadītāju sagatavošanas programmu, audzēknis
pēc sekmīgas šīs programmas apguves drīkstēs kārtot ek-
sāmenus traktortehnikas tiesību iegūšanai.

Komersantiem, izglītības iestādēm un speciālistiem, kas
nodrošina traktortehnikas vadītāju apmācību, līdz šim no-
teiktās prasības nemainīsies. Izglītības iestādei ir jābūt at-
bilstoši aprīkotai, lai varētu nodrošināt pilnvērtīgu trak-
tortehnikas vadītāju apmācības kursu. Ir jābūt mācību tel-
pām, traktortehnikas vadīšanas apmācības laukumam, at-
tiecīgajiem speciālistiem un traktortehnikai. 

Izmaiņas skars apmācāmo praktiskās iemaņu apguvi.
Lai iegūtu konkrēto kategoriju, vadīšanas eksāmens būs
jākārto ar konkrētas kategorijas visplašāk izmantoto trak-
tortehniku, piemēram, TR1 un TR2 kategorijā – ar trak-
toru un piekabi, TR3 kategorijā – harvesteru vai forvar-
deru, un TR4 kategorijā – ar veltni. 

Vadīšanas eksāmenā būs arī papildu prasības. Mācību
programmā tiks iekļauta jauna figūra – treileris vai esta-
kāde. Šī figūra eksāmenā būs jāizpilda TR3 un TR4 kate-
gorijas iegūšanai, jo šo kategoriju transportlīdzekļus pār-
svarā pārvieto ar treilera palīdzību.

Noteikumi paredz pārejas posmu eksāmenu kārtošanai.
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Ja persona mācības ir uzsākusi mācību grupā, kas reģis-
trēta pirms šo noteikumu stāšanās spēkā, tad mācības var
turpināt un pabeigt saskaņā ar to kārtību, kāda bija spē-
kā mācību uzsākšanas brīdī, bet var arī pāriet uz jauno mā-
cību kārtību. Savukārt persona var izvēlēties kārtību, pēc
kuras kārtot aģentūras eksāmenus. Ir divas iespējas: ek-
sāmenus kārtot saskaņā ar to kārtību, kas bija spēkā līdz
noteikumu spēkā stāšanās brīdim, vai arī eksāmenus kār-
tot saskaņā ar jauno kārtību, kas stājas spēkā ar šo no-
teikumu spēkā stāšanos. 

Patlaban spēkā esošās traktortehnikas kategorijas tiks
pielīdzinātas jaunajām kategorijām pēc šādas shēmas: 

Materiālu apkopoja Irēna Butkus

Viduslatvijas reģionālā
lauksaimniecības pārvalde

Seminārs
“LAD aktualitātes”

2018. gada 28. septembrī
Jēkabpils, Rīgas iela 111

09.45-10.00 Dalībnieku reģistrācija
10.00-10.10 Semināra atklāšana
Gunta Žilde (VRLP vadītāja)
10.10-10.40 Pasākuma ”Ieguldījumi materiālajos aktīvos”  
5. kārtas aktualitātes
Aija Ozoliņa ( Lauksaimniecības un lauku daļas vadītāja)
10.40.-11.00 Aktualitātes atbalsta saņemšanā kredītprocentu 
daļējai dzēšanai
Judīte Podniece (VA un LEADER daļas vadītāja
11.00.-11.30 Pārbaudēs uz vietas saimniecībās biežāk 
konstatētās   kļūdas
Aiva Ivanova (Kontroles un uzraudzības daļas vadītāja)

No 04.11.1997. l dz 
28.09.2009. (vec s) 

No 29.09.2009. 
l dz 31.08.2018 

No 
01.09.2018. 

 A TR1 
A un A1 B TR2 
B un B1 B TR2 
C un C1 A TR1 
D un D1 D TR2 
E E TR4 
 C TR2 
Ekskavators B un C TR2 
Iekr v ji B un C TR2 
Buldozers B TR2 
Ce u b ves un 
kopšanas maš nas 

G TR4 

Meža maš nas F TR3 
Cita pašg j ja 
tehnika 

H TR2 

Stāv Aknīstes novads
Lepni- mans un tavs,
Skaistāka novada
Latvijā nava!..

/ J. Ribickis/

Pateicība
Lielu paldies vēlamies teikt visiem, kas

iesaistījās novada svētku “Uz sliekšņa”
organizēšanā un īstenošanā.

Pateicamies par jaukajām bērnu izklaidēm.
Īsts prieks par burvīgo svētku gājienu, kas

reizē atnesa gaidīto lietu.
Liels paldies par baudījumu, ko sniedza

novada pašdarbības kolektīvi un bijušie
aknīstieši K. Vanagaun S. Kiops.

Paldies visiem laba vēlējumiem un
komplimentu teicējiem. Tāpat paldies
viesmāksliniekiem no Rīgas un jauko balli.
Paldies par jauko koncertu Gārsenē. Paldies
šoferītim, kas mūs vizināja uz svētku vietām-
Asari, Gārseni un Aknīsti.

Pateicībā:  seniores Dzintra, Lidija
“Kraujās”

Sestdienās, svētdienās
un svētku dienās 

nepieciešamības
gadījumā zvanīt

110
Mob.t.:29233090
E-pasts: policija@akniste.

Pirmdiena 8.00-12.00; 12.30-17.00 

Otrdiena 8.00-12.00; 12.30-17.00 

Trešdiena 8.00-12.00; 12.30-17.00 

Ceturtdiena 8.00-12.00; 12.30-17.00 

Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30 

Aknīstes novada policijas 
inspektores darba laiks
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Ancenes ciemā lemj par bijušās Asares
pamatskolas ēkas tālāku izmantošanu

Trešdien, 5. septembrī Ancenē, nesen aizvērtās Asares
pamatskolas telpās uz sapulci ieradās Aknīstes novada do-
mes deputāti, izpilddirektors, Asares pagasta pārvaldes va-
dītāja un Asares pagasta Ancenes ciema iedzīvotāji, lai de-
batētu un pieņemtu lēmumu par ēkas tālāko izmantoša-
nu.

Iepriekšējās domes sēdēs deputāti bija izteikuši viedokli,
ka turpmāk ēku varētu izmantot pašvaldības vajadzībām,
bet ne pārdot. Tāpēc bija svarīgi uzklausīt iedzīvotāju vie-
dokli.

Sapulci vadīja Aknīstes novada domes priekšsēdētāja Vija
Dzene. Debatēs piedalījās gan Ancenes ciema jaunieši, gan
uzņēmēji ar pieredzi un perspektīvu skatījumu.

Vadims Timahovs un Kristaps Šņepsts runāja par to, ka
ēka viennozīmīgi jāpielāgo novada iedzīvotāju vajadzībām.
Arī Valentīna Čāmāne, Paulis Vaiņiutis  un Ainis Čāmāns
piekrita jauniešu viedoklim.  V. Dzene izstāstīja deputā-
tu  pausto viedokli, ka turpmāk šo ēku varētu izmantot ve-
selības un sociālās aprūpes centra izveidošanai, jo esošais,
kas atrodas Aknīstē ir  pārpildīts. Nevienam nav noslēpums,
ka valstī kopumā sabiedrība noveco, līdz ar to šāda cen-
tra izveide būtu aktuāla.  Sapulces dalībnieki atbalstīja šo
ideju ar piebildi, ka dažas telpas vajadzētu atstāt iedzīvotāju
kopā sanākšanas un svētku svinēšanas vajadzībām. V. Čā-

māne izteica priekšlikumu, ja šī ideja īstenosies un tiks iz-
strādāts būvprojekts,  tad pirms projekta apstiprināšanas,
ar to iepazīstināt iedzīvotājus, atkal sasaucot sapulci.

Sapulcē tika debatēts arī par ēkas uzturēšanu ziemas
periodā. Izpilddirektoram J. Gavaram un ciema iedzīvo-
tājiem bija atšķirīgi viedokļi par ēkas kurināšanu ziemā.

Sapulce noslēgumā tika pieņemts lēmums par ēkas pie-
lāgošanu vietējās sabiedrības pamatvajadzībām. 

L. Prande

Aizvadīts asariešu salidojums

Daļa salidojuma dalībnieku pie Asares parkā iestādītās kļaviņas. Foto: Vilnis Pļaviņš.



5

11. augustā, kad visā Latvijā notika zaļumballes, 106
asariešino tuvākām un tālākām vietām bija pulcējušies sa-
lidojumā, lai zaļumballes atmosfērā kavētos atmiņās par
bērnu dienām, skolas gadiem, kolhozā, spirta brūzī vai citā
darba kolektīvā nostrādāto laiku un kaimiņos kopā dzī-
vošanu. 

Daļa bijušo asariešu devās uz Emsiņu kapiem, kur Edīte
Pulere pastāstīja par to vēsturi. Klātesošie godināja sko-
las pārziņa Augusta Dūma, skolotāja Alberta Mickeviča,
novadpētnieka Aiņa Jāņa Ērgļa, gleznotāja un fotomāk-
slinieka Valda Kupra piemiņu, kultūras namā noskatījās
prezentāciju par šiem ievērojamajiem cilvēkiem un par mui-
žas apbūvi, tad izstaigāja Asares centru, apstājoties pie pie-
minekļa Augškurzemes partizānu pulka karavīriem, klau-
soties ērģeļu skaņās un dziedājumā luterāņu baznīcā, pie-
minot represijas pret pagasta iedzīvotājiem pie piemiņas
akmens, aplūkojot novadpētniecības ekspozīciju bijušajā
feldšeru punkta ēkā, pārrunājot pils (tagad drupu) un pā-
rējo muižas ēku vēsturi un likteni.

Salidojuma saviesīgo daļu Asares parkā vadīja kultūras
nama vadītāja Madara Ozoliņa. Par pagasta vēsturi pre-
zentāciju rādīja Edīte Pulere, pieminot baznīcas 195. ga-
dadienu, vecās skolas 140. gadadienu un tās slēgšanu pirms
50 gadiem, 70. gadadienu kopš pirmo kolhozu – Mičurina
v. nos. lauksaimniecības arteļa, l/a „Zemgale” Asares cie-
mā un l/a „Daines” Ancenē (toreizējā Rubenes pagastā) –
dibināšanas. Ar klusuma brīdi tika godināti mūžībā aiz-
gājušie asarieši, kuri 30 un vairāk gadus bija vadītāji, spe-
ciālisti vai darbinieki kolhozā, cehā un iestādēs.

Par pagastu šodien pastāstīja un atmiņu ugunskuru ie-
dedza pagasta pārvaldes vadītāja Evita Jasāne.
Pašdarbnieki sniedza priekšnesumus: dziedāja Guna Lenša,
skeču ar pagastā dzirdētiem izteicieniem rādīja dramatiskais
kolektīvs un beigās skatītājiem bija jāatpazīst teicienu au-
tori, dejoja līnijdeju grupa, uzstājās tradīciju kopa „Čukurs“.
Priekšnesumus pavadīja sirsnīgi aplausi.

Parkā netālu no Saules dobes par piemiņu no salidoju-
ma dalībniekiem tika iestādīta dekoratīva kļava, kuru sa-
gādāja Gita Liepa. To stādīt tika aicinātas vecākās dalīb-
nieces Aina Āboliņa un Vanda Biltauere, taču cienījamo
gadu dēļ viņas šo pienākumu uzticēja savām meitām Valdai
Gavarei un Līgai Pakalnei.

Sāka stiprāk līt lietus, pārvietošanās uz kultūras namu
prasītu laiku, jo grupas „Robežpunkts“ muzikanti bija uz-
stādījuši instrumentus teltī, kas tika iegādāta par novada
domes atbalstītajā projektā piešķirto finansējumu. Tāpēc
tika sagādāta nojume, un zaļumballe varēja sākties. Valdīja
sirsnīga un jautra atmosfēra, tika atsaukti atmiņā dažādi
notikumi, skanēja joki, dzirkstīja humors, tikai izpalika līdz-
paņemto fotogrāfiju ieskenēšana, kuras bija domāts skatī-
ties uz ekrāna deju pārtraukumos, un citas aktivitātes. Kurš
ar kurpēm, kurš ar basām kājām dejoja un leca, ka ūdens
un dubļi šļakstīja uz visām pusēm, un smējās, ka izdullo-
jās uz nebēdu un tādu zaļumballi atcerēsies vēl ilgi.

Pēc E. Puleres sniegtās informācijas sagatavoja
Lāsma Prande

Turpinājums no 1.lpp

No 5.-8. septembrim pārtikas izstādē
„ Rīga Food „ piedalijās 720 uzņēmu-
mi no 35 valstīm un  šogad bija skatāmi
un baudāmi 15 valstu nacionālie sten-
di. Apmeklētāji – gardēži un profesio-
nāļi no visas pasaules. LLKC uzaici-
nājumam  atsaucās vairāk nekā 100
mājražotāji no visas Latvijas, kuri bija
sadalīti 4 reģionu stendos - Zemgale,
Kurzeme, Vidzeme un Latgale.

“Riga Food 2018” reģionu halles ek-
spozīcijā “Novada Garša Latvija” bija
iespēja smelties dabas ārstnieciskās vel-
tes, kuras piedāvāja  Ligita Elksnīte
ar zīmolu “Sajūti Dabu”.

Mājražotāja Ligita dzīvo gandrīz ne-
skartā vidē, tālu no citiem cilvēkiem,

kas viņai rod iespēju būt ar dabu. Tā
kā viņa pēc profesijas ir arī pirtniece,
savas zināšanas par augiem viņa pie-
lieto ne tikai iekšķīgi, bet arī ārīgi!

Piedāvājumā  bija ārstniecības
augu tējas, kā arī interesantu garšu sī-
rupi no dažādiem ārstniecības augiem
– egļu skuju, pelašķu ziedu, vīgriežu
ziedu, avenāju u.c.

Ligita arī atdzīvinājusi senču gata-
voto produktu – cukurbiešu sīrupu!
Cukurbietes ir viņas pašas audzētas un
pats pirmais vārījums bija nogaršojams
tieši izstādē “Riga Food 2018”. Pēc sa-
imnieces informācijas, Latvijā neviens
cits šobrīd cukurbiešu sīrupu negatavo.

Informāciju no http://www.bt1.lv/ri-
gafood/read.php?subid=8210 un foto no
L. Elksnītes personīgā arhīva apkopoja
L. Prande 
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Vedējs 2018.
Konkursa laureāti Aknīstes novadā.

Darja  Strazdiņa
stāsts par aizraušanos

Aizraušanās mūža garumā. Kā tā sākas?
Asares pagasta slavenākajai toršu cepējai Darjai

Strazdiņai  aizraušanās pirmsākumi ir skaidri zināmi, jo
ir palicis atmiņā – no Višķiem atbraukusī tante Avdotja
kādā ciemošanās reizē 10-gadīgajai meitenei teica:

“Nāc, Daša, es tev mācīšu torti cept!”
Cepa abas kopā. Tante cītīgi komandēja. Ģimene torti

apēda. Patika. Sāka cept ģimenes vajadzībām.
Izmēģināja dažādas receptes no vecas pavārgrāmatas.
Meitene visu pārrakstīja burtnīciņā, kas vēl tagad
saglabājusies. Glītā rokrakstā rakstītas klasiskās
receptes – Vīnes torte, Aleksandra (smilšu) torte... Bet
meitenei bija pavisam cits sapnis – tirdzniecība. To tad
arī apguva tirdzniecības skolā. Ilgus gadus Darja
strādāja vietējā Asares veikalā par pārdevēju.

Darja ir pārsteidzoši interesanta stāstītāja – trāpīgi
situāciju raksturojoši apzīmējumi, raita valoda, kas apliecina
stāstītājas enerģisko dabu (“es ātri, ātri!), bet visam pāri –
labestīga attieksme pret stāstā iesaistītajiem cilvēkiem, viņu
izjūtām. Kaut vai stāstot par interesantāko atgadījumu,
cepot tortes: pasūtītājs atvedis visus nepieciešamos
produktus, vienojušies par krēmu un garnējumu. Sāk ar olu
kulšanu. Kuļ, kuļ – nesanāk! Masa kļūst arvien šķidrāka.
Plīts gatava, bet nav ko likt iekšā. Tomēr turpina. Mīkla arī
ir pavisam dīvainā, neredzētā krāsā! Ienākusī radiniece par
skatu ir šausmās. Labi, ka ir savas olas krājumā, kuras
Darja ātri, ātri liek lietā. Negadījuma vaina? Droši vien bija
trāpījušās vecas olas. Pasūtītājam Darja par neveiksmi
nemaz neko neteica: “Lai viņam nebojātu garastāvokli.”

Cepējai vienas vismīļākās tortes receptes nemaz nav.
Ierastākās un iecienītākās ir biskvīta tortes. Pietiek ar
receptēm vecajā burtnīciņā. Krēms un garnējums var būt
visdažādākais. Tos parasti izvēlas pasūtītājs. Viens gan ir
nemainīgs – viss ir tikai dabisks! Krāsai, piemēram, labi
noder dažādu ogu un burkānu sula. 

Lielākais cepiens? Darjai bija 18 gadi, kad kolhozs
“Mičurins” rīkoja varenus svētkus par godu kolhoza 10
pastāvēšanas gadiem. Meitenei tika pasūtītas 10 tortes –
visas dažādas, katram galdam sava.

Kolhoza laikos visu lielo godu galvenā saimniece bijusi
Darja. Paguvusi visus vajadzīgos ēdienus, arī tortes
sagatavot - pēc darba veikalā. Viss padevies viegli, ar
prieku. Cieminieku atmiņā ir ne tikai Darjas garšīgie
ēdieni, ar izdomu klātie galdi, bet arī saimnieces īpašās
izdarības, kāzu viesus sagaidot.

Esam iecienījuši dažādus konkursus – vērot tos
televīzijā vai arī paši piedalīties. Darjai par īpaši
neaizmirstamu piedzīvojumu izvērtās dalība Kaldabruņā
rīkotajos Dārza svētkos  pagājušajā gadā. Pavisam nejauši
viņas rokās bija nonācis “Brīvās Daugavas” numurs, kurā
izlasīja sludinājumu par Dārza svētkiem un aicinājumu
dalībniekiem ierasties ar mājās ceptu kūku.

“Sašturmējos! No 20 olām Ātri, ātri. Bet nav – vedēja!
Plāksnes izceptas. Ar riteni tak neaizbrauksi! Pēc pirts rads
tomēr solās, ka aizvedīšot gan! Ātri, ātri torte tiek gatava!
Mīksta, pufīga, zemeņu ievārījums, bet dekorēšanai
avenītes un zemenes. Uzvilku garos svārkus, platmale
galvā un uz Kaldabruņu!”

Notiek sanesto kūku garšošana un vērtēšana – katrai
apakšā savs numurs. Darjas tradicionālajai “lauku tortei” ir
13. numurs. Komisijas dāma izsauc 3 garšīgāko kūku
autores. Ar 40 balsīm pirmā vieta ir 13.tortei! Tās cepējai
vīna glāze un visdārgākais – mīļas atmiņas par jauko
pasākumu un gūto atzinību. Saglabāta arī līdzi paņemtā

vērtētāju kartiņa ar balsu sadalījumu. Darjai ir prasme
priecāties par kopā būšanu, prasme radīt īpašu prieku
sanākušajiem ar to, kas viņai sanāk viegli, skaisti un garšīgi.
Prasme izbaudīt laimes un gandarījuma brīžus, izgaršot
īpašo sajūtu – esmu vajadzīga!

Darjas saimnieces un toršu cepējas māku novērtēja arī
Aknīstes novada seniori, kas piedalījās novada veselības
veicināšanas grupas rīkotajos pasākumos reizēs, kad tie
notika Asares pagastā, piemēram, Mārtiņdienai veltītajā
rotaļu vakarā 2014.gadā dalībniekus iepriecināja Darjas
klātais galds un, protams, viņas garšīgā torte.

Darjai ir 3 meitas un dēls. Visas meitas lieliski cep tortes.
Arī viņām sākums bija jau mazotnē – kamēr mamma darbā
veikalā (vecmāmiņa neredzīga), meitenes kūtī pielasa olas,
klapē, miltu vietā pieber smiltis. Nāk mamma no darba –
tortes zem skapja. Cepums nejauši laicīgi nācis gaismā, kad
mamma slaucījusi grīdu. Tagad mammas māksla ir
pārņemta, lai gan katrai no meitām tortēm ir sava garša.

Vai uzņemtos vadīt jauno cepēju grupu savā pagastā? Esot
piedāvāts, bet nu jau nav spēka tik daudz. Īpašos
cepšanas knifus un noslēpumus izprast centās Bebrenes
pasniedzējas. Viņas no acīm neizlaida nevienu Darjas
kustību visā tortes cepšanas procesā. Visu fotografēja.
Centās saprast – kas tad te ir citādāks? Aizbrauca bez
atbildes. Darjas izcepo torti saņēma līdzi ņemšanai. Gūtā
pieredze noderēšot tehnikuma veidotajai grāmatai.

Darjas sirdij tīkamākie pateicības vārdi? Nesen
paziņai svētkos cepusi torti. Torti paņem, samaksā. Pēc
laika zvana jubilāre. Sirsnīgi pasakās no sevis un no
visiem viesiem. “Vārdi sirdi rāva ārā!”

Pagājušā gada 18.novembra svinīgajā pasākumā
Gārsenes kultūras namā novada apbalvojumu saņemot,
Darjai klēpī ziedu jūra, apsveicēju paldies. Sajūta, ka
visa zāle cēlās kājās. Lielākais pārdzīvojums un
saviļņojums mūžā. Par cilvēku attieksmi. Par cilvēku
pateicību. Par mīlestību.

Mīlestība un Dieva dotais talants dara mūs, mūsu
darbu un aizraušanos īpašus.

Skaidrīte Medvecka 
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Bet dzīvei vajag mērķa-
Liela, skaista mērķa.
Tikai tad ir vērts dzīvot,
Tikai tad ir skaisti dzīvot.

/Ž.Grīva/

Aknīstes novada nelielajā Gārsenes pagastā dzīvo izdomas
bagāti, radoši cilvēki.

Gribu pastāstīt par vienu – Irmu Deksni, kuras pa-
matdarbs ir Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca. Viņa ir
dzimusi ar māksliniecisku dvēseli, kas rada prieku ne ti-
kai sev, bet arī citiem.

Jau sen gārsenieši un ne tikai ir iepazinuši Irmu kā ama-
tierteātra dalībnieci, kuras atveidotās lomas ne reizi vien
ir izsaukušas skatītājos smieklu šaltis. 

Katru lomu viņa atveido ar īstu degsmi, vienalga vai tā
būtu galvenā loma vai nē.

Vienmēr cenšas pilnveidoties, papildina zināšanas da-
žādos kursos. Tā apguva frizieres amatu, jo patika ievei-
dot matus.

2011.gadā Aknīstes mākslas skolā bija aicinājums pie-

augušajiem apgūt gleznošanas iemaņas. Irma pieteicās, jo
zīmēt jau sen patika. Tagad turpina mācības mākslinie-
ces Jolantas Ābeles studijā “Mākslas dārzs”. 

Ir bijušas 3 izstādes – Ilūkstē, Aknīstē un Gārsenē.
Atsauksmes ir pozitīvas, ar labiem vēlējumiem turpināt ie-
sākto.

Tas nav bijis par šķērsli, lai beigtu floristikas kursus.
Irma gatavo apsveikuma kartiņas, dažādus dekorus, tel-
pu noformējumus pasākumiem, konfekšu pušķus.

Irmas ģimenes māja slīgst ziedu dažādībā. Viņa katru
gadu apmeklē puķu draugu Ziedu dienas, rod jaunas ide-
jas. Patīk ceļot. Nesen apciemoja meitas ģimeni Vācijā. Laiku
īsina, risinot krustvārdu mīklas, lasa izglītojošo literatū-
ru, daiļliteratūru.

Irma smaidot saka: “Jo vairāk protu, jo vairāk gribu ap-
gūt ko jaunu.”

Lai Tev, Irma, izdodas!

Veronika Pliska

Valērijs Timahovs
Caurbraucot Ancenes ciemam Aknīstes novadā, galvas

neviļus pagriežas uz topošajām guļbūvēm. Kas atkal
jauns top Valērija Timahova koka apstrādes darbnīcā?

Ir vērts palūkoties, ko dara cilvēki blakus! Darbošanās
ar koku ir īpaša Valērija mīlestība. K.Marksa kolhozā
Valērijs bija būvdarbu brigādes vadītājs un veica
vajadzīgos remontus un celtniecību dažādos objektos.
Patreiz Valērijs ar darbu regulāri nodrošina 10
darbiniekus.

Latvijā ir senas guļbūvju veidošanas tradīcijas. Šīs ēkas
ir ekoloģiskas, mājīgas un ļoti glītas. Tās labi iederas gan
lauku, gan pilsētvidē.  Valdzinoša kokmateriālu smarža
sagaida mūs darbnīcā.  Koka guļbūvju amatnieks  Valērijs
saka, ka amatniecība ir kaut kas īpašs, kur katrs cilvēks
atrod savu individualitāti. Labs amatnieks latviešos
arvien ticis godāts un cienīts. Amatnieks iemieso sevī
godīgu attieksmi pret savu darbu un tā augļiem. Tā
rīkojas Valērijs. Labs saimnieks ir vajadzīgs jebkurā
jomā, lai tā augtu un attīstītos. Viņa dēls Vadims ir
atbalsts tēvam. Apguvis daudzas iemaņas no tēva un pats
vēl veido zemnieku saimniecību. 

Mēs lepojamies ar to, ka mums ciemā strādā tāds
amatnieks, kura veikums priecē vietējos un daudzos
klientus ārpus mūsu novada robežām. Klienti ierodas no
Igaunijas, Dānijas un citām tālām vietām. Mūsu novada
vārdu īpašie Valērija darbi ir izveduši tālu Latvijā.  Viņa
darbnīcā tapušas lielas un mazākas mājas, pirtis, garāžas
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un lapenes.  Katrs labi izpildīts pasūtījums  ir kā
bezvārdu reklāma. Interesanti, ka tajās vietās, kur ir
uzstādīta kāda būve, citi kaimiņi arī vēlas pasūtījumus
pie šī amatnieka.

Ancenes ciemā top Valērija ģimenei celtā guļbūve.
Blakus izgatavota ļoti interesanta pirts. Tajā ir
paredzētas telpas sarunai ar klientiem. Katrs klients tiek
sagaidīts ar viņa ieceri un kopā ar amatnieku notiek
saruna par vēlmēm un iespējām. Top projekta skice.
Redzot Valērija izgatavotās ēkas no baļķiem, pasūtītājs
labi saprot savas vēlmes.

Valērijs arī pats rūpējas par ciema sakopšanu.  Jau
vairākus gadus anceniešus un ciemiņus priecē neparastā
“Raganas mājiņa”, skaistās puķu vāzes, un ‘’baravikas’
soli un galdi, šūpoles, u.c.

Top projekts par šūpoļu un slidkalniņa izgatavošanu

ciema bērnu vajadzībām. Ciema svētkos kā balvas
Valērijs piedāvāja skaistās “baravikas.”

Valērijs labprāt izrāda savu ražotni. Pie viņa
ciemojušies skolu bērni no Aknīstes un Viesītes novadiem,
kā arī pieredzes pārņēmēji – zemnieki un uzņēmēji no
Madonas un Daugavpils novadiem. Tad tiek izstāstīts ne
tikai par darba procesu un izrādīti topošie darbi, bet arī
praktiski nodemonstrē kā ar zāģa un talanta palīdzību
top brīnišķīgas lietas.

Tādi cilvēki kā Valērijs dod lielu ieguldījumu novadam
un Latvijai.  Mēs varam lepoties ar saviem cilvēkiem, kuri
nečīkst, ka citur skaistāk un kārtīgāk.  Valērijs Timahovs
pats rada skaistumu un ar prieku dod to citiem.

Viņš noteikti ir Vedējs ar lielo burtu.

Valentīna Čāmāne

ALTUM sāk piedāvāt mazos aizdevumus
lauku teritorijās

Attīstības finanšu institūcija ALTUM no šodienas sāk
piedāvāt pilnīgi jaunu aizdevumu programmu “Mazie
aizdevumi lauku teritorijās”, kas ir izstrādāta sadarbībā
ar Zemkopības ministriju. Programma, kuras kopējais
finansējums ir 13,8 miljoni eiro, ir līdz šim nebijusi valsts
atbalsta iespēja, jo paredzēta tikai tiem, kas saimnieko
ārpus lielajām pilsētām un kuriem ir neliels gada
apgrozījums (līdz 70 tūkstošiem eiro). Plānots, ka atbalstu
aizdevuma veidā varēs saņemt 750 līdz pat 1000
uzņēmumi visā Latvijā, kas darbojas vai vēlas darboties
lauksaimniecības, kādā no vispārējās uzņēmējdarbības
nozrēm vai zivsaimniecības nozarē.

Aizdevumu programmas “Mazie aizdevumi lauku
teritorijās” ietvaros investīcijām un apgrozāmiem
līdzekļiem kopumā līdz pat 100 tūkstošiem eiro var
saņemt gan jauni, gan jau pieredzējušāki uzņēmēji, kuru
gada apgrozījums nepārsniedz 70 tūkstošus eiro un kuri
darbojas lauku teritorijās visā valstī izņemot lielākajās
pilsētās (Rīgā, Ventspilī, Liepājā, Jelgavā, Jūrmalā,
Valmierā, Rēzeknē, Daugavpilī, Jēkabpilī, Tukumā,
Salaspilī un Cēsīs). Šīs programmas aizdevumi būs īpaši
piemēroti mazām vai jaunām saimniecībām,
mājražotājiem, jaunajiem lauksaimniekiem, bioloģiskajiem
lauksaimniekiem, kā arī dažādu pakalpojumu sniedzējiem
lauku apvidos. Programmas iespējas var izmantot arī
zivsaimniecības nozares uzņēmumi neatkarīgi no
apgrozījuma un atrašanās vietas.

Pieejamais finansējums un tā nosacījumi ir šādi:
Aizdevums investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem

kopumā līdz pat 100 tūkstošiem eiro, t.sk. apgrozāmo
līdzekļu aizdevuma maksimālā summa ir līdz 35
tūkstošiem eiro;

Aizdevuma termiņš līdz 10 gadiem, ar būvniecību un
nekustamo īpašumu saistītiem projektiem – līdz 15
gadiem. Apgrozāmajiem līdzekļiem termiņš līdz 3 gadiem;

Aizdevums līdz 7 tūkstošiem eiro pieejams bez
aizņēmēja līdzfinansējuma, virs šīs summas – ar 10%
līdzfinansējumu;

Atvieglotas nodrošinājuma prasības: aizdevums līdz 25
tūkstošiem eiro iespējams arī bez papildu nodrošinājuma,
bet ar personīgo galvojumu, ja netiek iegādāts
nekustamais īpašums vai cits reģistrējams īpašums;

Procentu likme ir no 4 līdz 8%.

Inese Zīle, ALTUM valdes locekle: 
“Jau šobrīd ALTUM piedāvāto valsts atbalsta

programmu klāsts uzņēmējiem ir plašs. Vienlaikus
sekojam tam, kādas ir tautsaimniecības tendences un
kādas ir uzņēmēju vajadzības, un attīstām arī jaunus
produktus. Mūsu jaunā programma visnoderīgākā būs
tiem lauku reģionu uzņēmējiem, kas ir darbības
uzsākšanas stadijā vai kuriem ir neliels apgrozījums.
Nepietiekamas kredītvēstures, darbības nozares un
darbības risku specifikas, finanšu plūsmas un
nodrošinājuma trūkuma dēļ komercbanku finansējums
viņiem nereti ir ierobežots. Aicinu uzņēmējus izmantot šīs
jaunās programmas priekšrocības, lai esošo biznesu
paceltu jaunā kvalitātē, vai jaunu ideju pārvēst realitātē!”

Turpmāk gan šai, gan citām ALTUM īstenotajām
programmām klienti pieteikumus un tiem nepieciešamos
dokumentus var iesniegt tikai elektroniski. Plašāka
informācija par ALTUM jauno programmu “Mazie
aizdevumi lauku teritorijās” ir pieejama šeit. 

Par ALTUM
Attīstības finanšu institūcija ALTUM ir Latvijas valstij

piederoša kapitālsabiedrība, kas ar valsts atbalsta finanšu
instrumentu palīdzību sniedz atbalstu noteiktām mērķa
grupām finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, garantijas,
ieguldījumi riska kapitāla fondos u.c.), konkrētu
programmu ietvaros papildinot to arī ar nefinanšu atbalstu
(konsultācijas, mentorings), kā arī realizējot citas valsts
deleģētas funkcijas. 2017. gada jūnijā ALTUM saņēma
starptautiskās kredītreitingu kompānijas Moody’s
ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 valsts kapitālsabiedrībai,
kas apliecina ALTUM stabilo finanšu situāciju. Savukārt

2017. gada 24. oktobrī ALTUM obligācijas tika iekļautas regulētajā

tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā. 
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„Nekad nebiju domājis, ka mana
aizraušanās izaugs šādā kolekcijā!”

Paskrējis jau gads, kopš Valdis Kalnietis savu senlietu
privātkolekciju „Solis sendienās” atvēra publiskai apska-
tei. Kas ir mainījies pa šo gadu? Kolekcija aizvien papil-
dinās teju ik dienu, bet vislielāko prieku viņam sagādā ap-
meklētāji – gan tuvāki, gan tālāki viesi, jo tieši sarunās un
stāstos var gūt patieso gandarījumu, un nereti apmeklē-
tāji atgriežas, lai Valda kolekciju papildinātu ar ko īpašu.

No kurienes ir tālākie viesi, kas Tavā privātkolekcijā šī
gada laikā ir viesojušies?

Sākumā biju ieplānojis un centos uzskaitīt apmeklētā-
jus, bet drīz vien sapratu, ka to ļoti grūti izdarīt – labāk
pavadu laiku sarunās! No Čikāgas, Sanktpēterburgas, ļoti
daudz apmeklētāji ir tepat no Lietuvas. Viņiem arī patīk,
ka varam sarunāties lietuviešu valodā. Tieši vakar no
Lietuvas atgriezos ar 1963. gada televizoru – kāda ģime-
ne pēc viesošanās pie manis aicināja, lai braucu apskatīt
dzimtas mājas Jodupē. Lūk, tā mana kolekcija turpina ba-
gātināties. Bet vislielākais prieks man ir par vietējiem, kas
atnāk apskatīties, ar ko nodarbojos, kas tad te man ir sa-
kolekcionēts. Tieši savējos gaidu visvairāk. Bijušas reizes,
kad vietējās dāmas saka, ka tikai uzmetīs aci, bet, kad ie-
gāja iekšā, pazuda uz divām stundām!

Un kāda parasti ir cilvēku reakcija, ienākot iekšā?
„Ak, mans Dievs!” dzirdu visbiežāk. Un dažādās va-

lodās! Cilvēki laikam negaida, ka mana kolekcija ir tik
liela… 

Kas apmeklētājus interesē visvairāk?
Kā nu kuru… Parasti apmeklētāji īpašu interesi izrā-

da tieši par savu profesiju vai savu vēsturi, savu pieredzi.
Piemēram, nesen pie manis viesojās advokāts, kuru ārkārtīgi
interesēja 1938. gadā izdots Civillikums. Viņš ļoti kāroja
to iegūt savā īpašumā, bet es aizvien turos pie sava sākotnējā
uzstādījuma – pats lietas neuzpērku, tikai pieņemu to, ko
cilvēki gatavi man nodot kolekcijā glabāšanā, kā arī pats
neko nepārdodu. Vai arī ierodas cilvēki, kas aizraujas ar
biškopību – man ir vecs bišu strops, ko var izpētīt, kā arī
vairākas vecas grāmatas par šo tēmu. Cilvēki burtiski ie-
nirst šajā literatūrā.

Kas Tavā kolekcijā Tev pašam sagādā vislielāko lepnumu? 
Ja runājam par cilvēkiem, man vislielākais prieks ir par

to, ka tieši no cilvēkiem uzzinu daudz ko jaunu. Brīžiem
liekas, ka viss rit kā pa pavedienu. Manā kolekcijā ir tāds
sviesta kuļamais. Biju izdomājis, ka viņu tā šūpināja no
vienas puses uz otru, līdz izveidojās sviests. Bet kādā sa-
runā kundze gados izstāstīja un nodemonstrēja, ka šo svies-
ta kuļamo iesēja striķos un šūpināja tādā veidā. Un tā nav

vienīgā reize, kad tieši no apmeklētājiem uzzinu ko jau-
nu, precizēju informāciju. Pirms gada atklāšanā teicu, ka
šis ir krēsls, kurā savā vizītes laikā Gārsenē sēdēja pats
Kārlis Ulmanis. Atnāca zinātāji, kas saka, ka Gārsenē viņš
nav sēdējis! Izrādās – sēdēšana bija Aknīstes skolā. Un plus
vēl dabūju kopijas no avīzes, kur tiešām tas apstiprinās.

Bet jāatzīst, ka tieši ar Gārseni un tuvāko apkārtni, cil-
vēkiem saistītie atradumi mani iepriecina visvairāk. Lielu
interesi izraisa seno dienu fotogrāfijas, kurās var ieraudzīt
Gārsenes un apkārtnes cilvēku dzīvi, darbu, atpūtu, mā-
jas, kuru vairs nav.

Vai ir kas tāds, ko ļoti gribētos iegūt savai kolekcijai?
Man jau vairākas reizes ir bijis tā, ka par kaut ko pa-

domāju, un drīz vien šī lieta pati pie manis kaut kā atnāk.
Piemēram, esmu dzirdējis, ka bijušas tādas Latvijas lai-
ka veļasmašīnas – ar roku darbināmas. Tādu es gribētu
arī savā kolekcijā. Vai kādu no tiem pašiem pirmajiem te-
levizoriem, bet diez vai tādu vēl izdosies atrast… 

Kad manās rokās nonāk kaut kas jauns, rodas tāds ad-
renalīns – izpētīt, saprast, atskrūvēt vaļā, paskatīties, vai
ir salabojams. Tad šķirstu senas grāmatas, žurnālus – tur
var atrast ļoti daudz informācijas. Vai arī meklēju in-
ternetā.

Es gribu pateikt paldies visiem tiem cilvēkiem, kas ne
tikai papildina manu kolekciju, uzticas man un nodod sa-
vas, savas dzimtas vērtības glabāšanā pie manis, bet arī
tiem, kas palīdz un atbalsta ikdienā. Nekad nebiju domā-
jis, ka mana aizraušanās izaugs šādā kolekcijā! 

Valdi izjautāja Zane Geida

Labiekārtota atpūtas vieta aiz Gārsenes
pils – tagad vēl plašāka un ērtāka.

Mēs lepojamies ar katru soli, kas sperts virzienā uz pa-
tīkamu un sakoptu vidi mums apkārt. Tieši tādēļ priecā-
jamies par labiekārtoto atpūtas vietu Gārsenes pils par-
kā – tā, pateicoties Meža attīstības fonda un Meža dienu
atbalstam, kļuvusi vēl plašāka un ērtāka. Pils parks ir ie-
vērojams ar retām un introducētām koku sugām, kas ie-
kopts 19. gadsimtā līdz ar pils būvniecību. Tagad jau vai-
rākus gadus iecienītā piknika vieta ir iekārtota ar jauniem
guļbūves soliem un galdu, ko jau paguvuši novērtēt gan no-
vada iedzīvotāji novada Sporta svētkos, baudot kopīgo pus-
dienu zupu, gan arī mūsu viesi, kas atbraukuši pie mums
ciemos baudīt dabu un klusumu.

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

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

Pāri sirmām kapu priedēm
Pāršalc Tavas dzīves stāsts.
Pāri darbam, sāpēm, ilgām
Baltu, vieglu smilšu klāsts.
Pieminēsim Aknīstes novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētos Mūžībā aizgājušos:
Ignatjeva Inta     16.10.1944    29.08.2018
Jegorovs Nikolajs     05.05.1949    14.08.2018
Markode Jefrosinija     14.10.1933    06.09.2018
Skore Velta     18.06.1943    05.08.2018
Šamota Vilis Laimonds 03.12.1947    15.08.2018
Traniņš Norberts    26.01.1976    31.07.2018
Trukšāne Ludmila     22.05.1957    01.08.2018

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!
Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa

Aicinām uz Ligitas Caunes gleznu
izstādi Gārsenes pils verandā

Līdz septembra sākšanos aicinām uz Gārsenes pili, lai
apskatītu cienījamās mākslinieces Ligitas Caunes gleznu
izstādi „Mana mīļā Latvija”. Tuvojoties Latvijas simtga-
dei, šī izstāde ir kā dāvinājums gan novadniekiem, gan arī
pils viesiem – vēlreiz atcerēties un noticēt, cik gleznainā
zemē mēs dzīvojam!

„Lūkojoties Latvijas pelēkajās debesīs, mežu ieskautos
pakalnos un pelēcīgi violetos bērzos pavasara gaidās, sir-
dī ielīst siltums, jo man viņa ir visskaistākā, tik un tā...”-
savu mīlestību pret Latvijas dabu vārdos apraksta Viesītē

dzimusī māksliniece. Šī izstādes kolekcija aptver visus
Latvijas novadus un arī visus gadalaikus.

L. Caune ir gleznotāja, interjera dizainere, LMS bied-
re, Sēlijas Asociācijas goda biedre, Sēlijas plenēru orga-
nizatore. Strādā eļļas, akrila, akvareļtehnikā un grafikā.
Izstādēs piedalās no 1980.gada, sarīkojusi vairāk nekā 50
personālizstādes gan Latvijā, gan ārvalstīs. Mākslinieces
darbi atrodas privātkolekcijās un muzeju fondos.

Izstāde Gārsenes pils verandā apskatāma katru dienu
no 11.00 – 18.00, ieeja – bez maksas. Izstādes gaitā tiek
plānota arī tikšanās ar pašu mākslinieci – precīzāka in-
formācija par šo pasākumu vēl sekos.

Uz tikšanos Gārsenes pilī!

Pateicība
Pateicamies Ātrās neatliekamās medicīniskās palīdzības

Aknīstes brigādei - Initai Mihailovai, Jeļenai Tomānei un
Valērijam Zavadskim par profesionālu un operatīvu rīcī-
bu Rimanta Joča dzīvības glābšanā! Tuvinieki


