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â Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos notei-
kumus Nr.7/2019 „Grozījumi Aknīstes novada domes
27.02.2019. saistošajos noteikumos Nr.3/2019 „Aknīstes no-
vada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2019.gadam””. 
âApstiprināt grāmatvedības ziņojumu par Aknīstes no-

vada pašvaldības nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzek-
ļu, nepabeigtās celtniecības un ilgtermiņa ieguldījumu pār-
vērtēšanas rezerves gada inventarizācijas veikšanu. 
â Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības 2018.gada

finanšu pārskatu.
â Atļaut SIA “Juniks”, reģistrācijas Nr.55403026451, at-

savināt Aknīstes novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpa-
šumu (zemi) “Augšzemes”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads,
kadastra Nr.56250070169, ar kopējo platību 1,28 ha. Atsavināmā
nekustamā īpašuma nosacītā cena ir 5994,38 EUR (pieci tūk-
stoši deviņi simti deviņdesmit četri  euro 38 centi). Nekustamā

īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu.
âAtsavināt nekustamo īpašumu - zemes gabalu Skolas

iela 34A,  Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr. 5605 001
0562, kopējā platībā 0,4656 ha. Noteikt, ka atsavināmā ne-
kustamā īpašuma nosacītā cena  ir EUR 3050.00 (trīs tūk-
stoši piecdesmit euro 00 centi). Nekustamā īpašuma at-
savināšanas veids ir pārdošana izsolē ar augšupejošu soli.
Apstiprināt Aknīstes novada domes izsoles noteikumus
Nr.3/2019 ”Par pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala
Skolas iela 34A, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanu“.
âAtsavināt nekustamo īpašumu - meža zemi ar mežaudzi

un purvu “Dzeguzes”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads,
kadastra Nr. 5625 009 0078, kopējā platībā 14,01 ha. Noteikt,
ka atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena  ir EUR 11
366.00 (vienpadsmit tūkstoši trīs simti sešdesmit seši euro 00
centi). Apstiprināt Aknīstes novada domes izsoles noteikumus

Aknīstes novada domes sēdes 29.04.2019. lēmumi
Aknīstes novada domes sēdes 22.05.2019. lēmumi
	Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības 

pamatbudžeta 2019.gada janvāra - aprīļa 
ieņēmumus – 1001659,90 EUR un izdevu-
mus – 975290,72 EUR; speciālā budžeta 
ieņēmumus – 45135,89 EUR un izdevumus 
– 43208,21 EUR.

	Segt ūdensvada pievada un kanalizācijas 
izbūves dzīvojamai mājai Augšzemes ielā 4, 
Aknīstē, izmaksas 488,97 EUR apmērā no 
pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem izde-
vumiem.

	Piešķirt līdzekļus 1135,00 EUR apmērā til-
tiņa (laipas) izgatavošanai Svētavota teri-
torijā no dabas resursu nodokļa līdzekļiem.

	Piešķirt līdzekļus 1887,60 EUR apmērā 
projekta “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas 
noteikumu izstrāde Aknīstes novada Vec-
muižas un Zuju ezeram un apsaimniekoša-
nas plāna izstrāde Dienvidsusējai Aknīstes 
novada teritorijā”  līdzfinansēšanai no da-
bas resursu nodokļa līdzekļiem.

Nr. 5                                                                     2019.gada maijs

Pasākums “Gārsene – bagātību Sala”. Turpinājums 12. lpp
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	Piešķirt līdzekļus 2108,21 EUR apmērā 
projekta “Inventāra iegāde zivju resursu 
aizsardzībai Aknīstes novada ūdenstilpēs”  
līdzfinansēšanai no dabas resursu nodokļa 
līdzekļiem.

	Piešķirt līdzekļus 1742,40 EUR apmērā 
monitoringa darbu veikšanai Aknīstes nova-
da rekultivētajās CSA izgāztuvēs no dabas 
resursu nodokļa līdzekļiem.

	Piešķirt līdzekļus līdz 3500,00 EUR 20 
atkritumu tvertņu iegādei un līdz 2500,00 
EUR 4 biotualešu iegādei no dabas resursu 
nodokļa līdzekļiem.

	Piešķirt līdzekļus 4500,00 EUR apmērā 
projekta “Inovācijas – svaiga domāšana pil-
sētā” LED ekrāna būvniecības izdevumu 
segšanai no līdzekļiem neparedzētiem izde-
vumiem.

	Apstiprināt Zemgales plānošanas reģiona 
deinstitucionalizācijas plānā 2017.-2020.
gadam noteiktās adreses: Skolas iela 9a, 
Aknīste, Aknīstes novads, un “Rīti”, Ance-
ne, Asares pagasts, Aknīstes novads, dein-
stitucionalizācijas projekta īstenošanai. 
Samazināt deinstitucionalizācijas plānā pa-
redzētās dienas aprūpes centra vietu skaitu 
no 20 uz 15. Nodrošināt dienas aprūpes cen-
tra pakalpojumus 20 personām uz personu 
aprites rēķina, neradot ietekmi uz projektā 
paredzēto līdzfinansējumu no Eiropas Re-
ģionālā attīstības fonda un Eiropas Sociālā 
fonda projekta Nr.9.2.2.1./15/I/001 “Atver 
sirdi Zemgalē!”.

	Iznomāt 1 personai pašvaldības zemes gaba-
lu 0,4 ha platībā,  kadastra Nr.56440050340, 
līgumu slēdzot uz 6 gadiem.

	Atļaut pārnomāt 1 personai pašvaldības 
zemes gabalu 2,91 ha  platībā, kadastra 
Nr.56620030101,  līgumu slēdzot uz 6 ga-
diem.

	Nodot atsavināšanai pašvaldības īpašumā 
esošo zemes gabalu 2,2 ha platībā, kadastra 
Nr.56620020116, “Grāmatiņas”, Gārsenes 
pagastā, Aknīstes novadā, iekļaujot to paš-
valdības mantas atsavināšanas ierosināju-
mu reģistrā.

	Nodot atsavināšanai pašvaldībai piekrītošo 
nekustamo īpašumu “Mūri”, Gārsenes pa-
gastā, Aknīstes novadā, 2,3 ha platībā, ka-
dastra Nr.56620030091.

	Piešķirt 1 personai dzīvojamo platību Augš-
zemes ielā 7 – 4, Aknīstē, Aknīstes novadā, 
īres līgumu slēdzot uz 3 mēnešiem.

	Piešķirt 1 personai dzīvojamo platību “Spod-
ras” – 9, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes 
novadā, īres līgumu slēdzot uz laiku līdz 
31.08.2019.

	Piešķirt 1 personai dzīvojamo platību “Spod-
ras” – 13, Ancenē, Asares pagastā, Aknīs-
tes novadā, īres līgumu slēdzot uz laiku no 
01.06.2019. līdz 30.06.2019.

	Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar 1 
personu par dzīvokli Augšzemes ielā 19 – 7, 
Aknīstē, Aknīstes novadā, uz 3 mēnešiem.

Ņemt aizņēmumu 1 064 742,47 EUR  Valsts kasē 
uz 30 gadiem ELFLA finansēta projekta “Pašvaldī-
bas ceļa Nr.3-1 Aknīste-Krāces (0.000km-0.148km), 
Melioratoru (0.070km-0.728km), Avotu (0.000km-
1.003km), Lauku (0.000km-0.931km), Girenieku 
(0.017km-0.360km) ielu, to posmu pārbūve Aknīstē, 
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā” realizēšanai, 
paredzot aizņēmumu izņemt 2 gados un atmaksu 

sākt no 2021.gada janvāra. Aizņēmuma atmaksu 
nodrošināt ar pašvaldības budžetu.

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

Kancelejas vad.I.Buiķe

Aknīstes novada domes sēdes 03.06.2019. lēmums

Publicēts 2019.gada 12.jūnijā laikrakstos „Jē-
kabpils Vēstis” un „Aknīstes novada vēstis”, 
2019.gada 6.jūnijā “Brīvā Daugava”.
Paziņojums par paredzētās darbības ietek-
mes uz vidi novērtējuma (IVN) sākotnējo sa-
biedrisko apspriešanu
Paredzētās darbības nosaukums: Hibrīda elek-

trostacija ,,Domenieki”. 
Ierosinātājs: SIA „AB-FARM”, reģ.Nr. 
45403028925
Paredzētās darbības iespējamās norises vie-
tas: 
Hibrīda elektrostacijas ,,Domenieki” iespējamā iz-
veides vieta: 

Paziņojums par SIA „AB-FARM” hibrīda elektrostaciju 
parku „Domenieki” būvniecības ietekmes uz vidi 
novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.
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Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. 
gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos” ietvaros Aknīstes no-
vada pašvaldība saņēmusi Lauku atbalsta dienesta 
lēmumu par pašvaldības ceļu pārbūves pabeigšanu:
Nr. 2 - 34 “Dienvidi - Grantsbedres” (0,00 km – 
0,534 km), projekta Nr. 18-05-A00702-000019 “Paš-
valdības grants ceļa Dienvidi – Grantsbedres pār-
būve Aknīstes novada Asares pagastā” ar kopējām 
izmaksām 47776.82 eiro, no tā publiskais finansē-
jums 42032.41 eiro .
Nr. 2 - 4 “Tauriņi – Upītes ” (0,00 km - 0,938 km), 
projekts Nr. 18-05-A00702-000016 “Pašvaldības 
grants ceļa Tauriņi – Upītes posma pārbūve Aknīs-
tes novada Asares pagastā” ar kopējām izmak-
sām 93840.60 eiro, no tā publiskais finansējums ir 
84456.53 eiro.
Nr. 3-6 – „Gārsene – Bajāri” (3,920 km - 5,310 km), 

projekts Nr. 18-05-A00702-000036 “Pašvaldības 
grants ceļa Gārsene – Bajāri posma pārbūve Aknīs-
tes novada Gārsenes pagastā”  ar kopējām izmak-
sām 164787.08 eiro pieņemšanu, no tā publiskais 
finansējums ir 145665.81 eiro.
Pārbūves darbos tika novākts ceļa apaugums, no-
drošināta lietus ūdeņu notece no ceļiem, nepiecie-
šamajos posmos pārbūvēts ceļa segums, izveidotas 
nobrauktuves uz īpašumiem.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības 
fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas 
tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/ru-
ral-development-2014-2020/index_lv.htm.
Aknīstes novada pašvaldība saņēmusi Lauku atbal-
sta dienesta lēmumu par pašvaldības ceļa Nr. 2 - 8 
“Asare - Vilkupīte” (0,00 km – 1,50 km), projekts 
Nr. 18-05-A00702-000018 “Pašvaldības grants ceļa 
Asare – Vilkupīte posma pārbūve Aknīstes novada 
Asares pagastā” (no krustojuma ar valsts ceļu V822 

Atbalsta  Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Aknīstes novada, Asares pagasta teritorijā eso-
ši nekustamie īpašumi - ,,Zītari” (kadastra Nr. 
56440020040), ,,Beri” (kadastra Nr. 56440010002), 
,,Mežmalas” (kadastra Nr. 56440020037), ,,Dob-
kalni” (kadastra Nr. 56440020034), ,,Dzilnas” (ka-
dastra Nr. 56440020087), ,,Rozes” (kadastra Nr. 
56440020041); 
Jēkabpils novada, Rubenes pagasta teritori-
jā esoši nekustamie īpašumi – ,,Beri” (kadastra 
Nr. 56820030042), ,,Mazberi” (kadastra nr. 
56820030082), ,,Galeji” (kadastra Nr. 56820030048) 
(turpmāk – Darbības vieta).
Datums, kad pieņemts biroja lēmums par pa-
redzētās darbības ietekmes uz vidi novērtēju-
ma piemērošanu: Vides pārraudzības valsts biro-
ja 2019. gada 4.aprīļa Lēmums Nr. 5-02/4
Paredzētās darbības apraksts: Darbības vietā 
paredzēts izbūvēt hibrīda elektrostaciju „Domenie-
ki” (turpmāk – Paredzētā darbība), kas sastāvētu 
no 10 vēja elektrostacijām (turpmāk – VES), kuru 
augstums būtu ~ 200-250 m un jauda ~ 6 MW (kat-
rai VES), kā arī saules paneļiem (saules enerģijas 
kolektoriem), kas tiktu uzstādītas ~ 500 ha pla-
tībā starp plānotajām VES (kopējā kolektoru jau-
da ~ 400 MW). Prognozēts, ka kopējais saules un 
vēja saražotās enerģijas apjoms varētu sasniegt ~ 
620 GWh gadā. Vienlaicīgi ar Paredzētās darbības 
realizāciju ir paredzēts izbūvēt to uzstādīšanai un 
ekspluatācijai nepieciešamo infrastruktūru, tostarp 
būvniecības procesa nodrošināšanai būs nepiecieša-

ma jaunu pievedceļu izbūve. Plānots, ka saražotā 
elektroenerģija tiks uzkrāta akumulatoros un vēlāk 
nodota kopējā sadales tīklā. 
Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt infor-
māciju par paredzēto darbību un iepazīties 
ar sagatavotajiem dokumentiem:

•	 Aknīstes novada pašvaldībā 1.kabinetā pie 
lietvedes, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes 
novadā, www.akniste.lv, informācija pa tālr. 
+37128612924 vai e-pastu: akniste@aknis-
te.lv. 

•	 Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas iela 
150a, Jēkabpilī, www.jekabpilsnovads.lv

•	 SIA „AB-FARM”, Asares pagasts, Aknīstes 
novadā, vai e-pastu: ab-farms@mail.dk 

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sa-
nāksmes notiks:

•	 Aknīstē 2019. gada 18. jūnijā Skolas iela 1A 
Bērnu un jauniešu centrā plkst. 9.00

•	 Rubeņos 2019. gada 18. jūnijā Rubenes kul-
tūras namā plkst.11.00

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību 
un tās iespējamo ietekmi uz vidi var iesniegt Vides 
pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīga, 
LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, 
www.vpvb.gov.lv. 20 darba dienu laikā pēc šī paziņo-
juma publicēšanas.
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līdz pagriezienam uz Emsiņu kapiem). Pārbūves 
darbos tika novākts ceļa apaugums, nodrošināta 
lietus ūdeņu notece no ceļiem, nepieciešamajos pos-
mos pārbūvēts ceļa segums, izveidotas nobrauktu-
ves uz īpašumiem. 
Kopējās projekta izmaksas sastāda 100134.28 eiro, 
no tā publiskais finansējums  ir 90120.85 eiro. 
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecī-
bas fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Ko-
misijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agricul-
ture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm. 
______________________________________________

Aknīstes novada pašvaldība saņēmusi Lauku atbal-
sta dienesta lēmumu par pašvaldības ceļa Nr. 2 - 8 
“Asare - Vilkupīte” (0,00 km – 1,50 km), projekts 
Nr. 18-05-A00702-000018 “Pašvaldības grants ceļa 

Asare – Vilkupīte posma pārbūve Aknīstes novada 
Asares pagastā” (no krustojuma ar valsts ceļu V822 
līdz pagriezienam uz Emsiņu kapiem). Pārbūves 
darbos tika novākts ceļa apaugums, nodrošināta 
lietus ūdeņu notece no ceļiem, nepieciešamajos pos-
mos pārbūvēts ceļa segums, izveidotas nobrauktu-
ves uz īpašumiem. 
Kopējās projekta izmaksas sastāda 100134.28 eiro, 
no tā publiskais finansējums  ir 90120.85 eiro. 
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības 
fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas 
tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/ru-
ral-development-2014-2020/index_lv.htm.

Informāciju sagatavoja:
Telpiskās attīstības plānotāja Santa Šmite

Mob. tel. 28612924
E-pasts: santa.smite@akniste.lv

27.maijā ir sākusies ceturtā pieteikšanās mā-
cībām pieaugušo izglītības projektā “Nodar-
bināto personu profesionālās kompetences 
pilnveide”. Šoreiz strādājošie iedzīvotāji var 
izvēlēties mācības 12 dažādās nozarēs, kā arī 
astoņās mūžizglītības kompetencēs. 
Jēkabpils TITC projektā piedāvā mācību program-
mas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 
nozarē un mācību programmas mūžizglītības kom-
petencēs:
Datu analīze un pārskatu sagatavošana (20h); 
Digitālais mārketings (20h);
IT pakalpojumu un infrastruktūras pārvaldības 
procesu organizēšana un uzturēšana (ITIL) (36h);
Kiberdrošība (32h);
Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība (20h);
Rasēšanas pamati (94h);
Digitālās prasmes darba vajadzībām (40h);
Saziņa 21.gadsimtā - digitāli kompetents pilsonis 
(72h);
Zaļā biznesa idejas mazā uzņēmuma darbības uz-
sākšanā (40h);
Dizaina domāšana uzņēmējiem (64h);
Jūgendstila un Art Deco elementu izmantošana vi-
zuālā tēla veidošanā (62h);
Latvisko ēdienu gatavošanas tradīciju saglabāšana 
(56h);
Būvniecības un remonta darbu plānošanas pamati 
(80h);
Mūsdienīga būvniecības procesa plānošana (80h);
Mūsdienīga būvniecības procesa vadīšana (60h);

Komandas darba vadīšanas ABC (80h);
Finanšu un informācijas pratība pieaugušajiem 
(40h);
Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākša-
nai (24h);
Produkta veidošana un pārdošana (46h);
Profesionālā angļu valoda mehāniķiem (80h).
Detalizēts mācību programmu saraksts pieejams 
mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv un www.
titc.lv  
Pieteikties mācībām var elektroniski  no 
27.maija līdz 28.jūnijam.
Mācībām var pieteikties ikviens strādājošs vai paš-
nodarbināts iedzīvotājs vecumā no 25 gadiem ar 
nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, kurš vēl nav pa-
augstinājis profesionālo kompetenci šajā projektā, 
jo izglītoties par ES fondu un valsts līdzekļiem ik-
viens nodarbinātais var vienu reizi. Mācībām var 
pieteikties arī tie pieaugušie no 25 gadu vecuma, 
kuri atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, sagla-
bājot darba attiecības.
Mācību izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un 
valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var 
segt arī darba devējs. Mācības bez maksas ir strādā-
jošajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas 
statusu.
Informācija: Jēkabpils TITC R.Blaumaņa ielā 27, 
e-pasts: inga.grinberga@titc.lv, vai pa tālruni 652 
21333, 26101166.

Inga Grīnberga
Jēkabpils TITC izglītības darba speciāliste 

Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas 
tehnoloģiju centrs aicina pieteikties 

ES fondu mācībām pieaugušajiem 
20 programmās
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E-asistents – neaizstājams palīgs e-pakalpojumu 
saņemšanā

Lai e-pakalpojumus portālā Latvija.lv varētu sa-
ņemt arī tie iedzīvotāji, kuri neizmanto eID karti 
ar elektronisko parakstu vai internetbanku, ir iz-
strādāts īpašs risinājums – e-asistents jeb pilnvaro-
tais e-pakalpojums. Šī pakalpojuma mērķis ir radīt 
vienlīdzīgu pieejamību valsts un pašvaldību pakal-
pojumiem visām sociālajām grupām, dodot iespēju 
ikvienam saņemt pakalpojumus elektroniski.
Pilnvarotā e-pakalpojuma jeb e-asistenta darbības 
principus šā gada februārī apstiprināja Ministru 
kabinets, pieņemot grozījumus noteikumos, kuri 
nosaka valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpoša-
nu centru darbības kārtību.
E-asistents ir Valsts un pašvaldību vienoto klientu 
apkalpošanas centru (VPVKAC) darbinieks, kuram 
klients savā vārdā uztic pieteikt vienu konkrētu 
VSAA pakalpojumu. Līdz ar to, tas ir lielisks palīgs 
tiem iedzīvotājiem, kuriem nav pieejami jau minē-
tie elektroniskās identifikācijas līdzekļi un tāpēc 
nav iespējams izmantot e-pakalpojumus.
Viss, kas jādara – jāņem savs personu apliecinošais 
dokuments (pase vai personas apliecība), jādodas 
uz tuvāko VPVKAC un jālūdz klientu apkalpo-
šanas centra darbinieka palīdzība nepieciešamās 
formalitātes – pilnvarojuma nokārtošanā. Šis piln-
varojums būs spēkā tikai konkrētā VSAA pakalpo-
juma saņemšanai. Pēc pilnvarojuma parakstīšanas 
VPVKAC darbinieks klienta vārdā pieteiks nepie-
ciešamo e-pakalpojumu un informēs klientu par 
pakalpojuma plānoto izpildes laiku un atbildes sa-
ņemšanas iespējām.
Pašlaik Latvijā izveidoti 109 klientu apkalpošanas 
centri 84 pašvaldībās. Visu VPVKAC adreses var 
atrast portālā Latvija.lv sadaļā “Vienotie pakalpo-
jumu centri”.
Kā norāda Vides aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministrija (VARAM), tad e-asistenta nodroši-
nāšana uzlabos e-pakalpojumu pieejamību fiziskām 

personām, jo tie, kas neizmanto elektroniskās iden-
tifikācijas līdzekļus, nepaliks “ārpus” e-pakalpoju-
mu saņēmēju loka. Vienlaikus pilnvarotā e-pakal-
pojuma funkcionalitāte mazinās arī administratīvo 
slogu iestādēm, jo tiek paplašināts to cilvēku loks, 
kas pakalpojumus var pieteikt un saņemt elektro-
niski, nevis tikai klātienē vai pa pastu.
E-asistents darbībā tika pārbaudīts pērn oktobrī 
septiņos klientu apkalpošanas centros Aizputē, Da-
gdā, Ķekavā, Pļaviņās, Priekulē un Stopiņos. Kopš 
pilotprojekta uzsākšanas, ar e-asistentu palīdzību 
tika pieteikti 2812 VSAA pakalpojumi, tādējādi ap-
liecinot šāda risinājumu nepieciešamību un lietde-
rību. Statistikas dati rāda, ka ik nedēļu šo pakalpo-
jumu izmanto no 95 līdz 116 klientiem.
VPVKAC izveide Latvijā tika uzsākta 2015. gadā. 
Klientu  centros vienuviet var saņemt pašvaldību, 
Valsts ieņēmumu dienesta, VSAA, Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes, Nodarbinātības valsts 
aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Valsts zemes die-
nesta, Lauksaimniecības datu centra un Lauku 
atbalsta dienesta pakalpojumus. Tāpat centros 
var saņemt konsultācijas par e-pakalpojumiem un 
praktisku palīdzību darbam ar datoru, internetu, 
jautājumos par e-adreses izveidi u.c.
VPVKAC darbiniekiem pastāvīgi tiek nodrošinātas 
mācības, lai darbinieki spētu iedzīvotājiem nodroši-
nāt valsts un pašvaldību pakalpojumus arvien kva-
litatīvāk un plašāk. VPVKAC darbinieki ir iesaistīti 
arī VARAM īstenotās programmas “Mana Latvija. 
Dari digitāli” digitālo aģentu mācībās, kuru laikā 
apgūst e-pakalpojumu, e-paraksta un e-adreses lie-
tošanas nianses, kā arī jautājumus, kas saistīti ar 
drošu darbošanos internetā. Visas šīs zināšanas 
digitālie aģenti – centru darbinieki vēlāk izmanto 
savā  ikdienas darbā. Informāciju par programmu 
un sev tuvāko digitālo aģentu meklē vietnē mana.
latvija.lv Digitālo aģentu kartē.
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Līdz ar pavasari aktivizējas tūrisms, un šis ir piemē-
rots brīdis, lai ikviens nozares spēlētājs pārskatītu 
savu saimniecību un godīgi atbildētu uz jautājumu 
– vai esmu gatavs aktīvai tūrisma sezonai, un vai tai 
gatavojos tikpat uzcītīgi kā pludmales sezonai? Tūris-
ma tirgum kļūstot aizvien dinamiskākam un daudz-
veidīgākam, savas pozīcijas iespējams noturēt vienīgi, 
domājot ārpus tradicionālā. Nereti dzirdam – jā, bet 
tam vajag daudz līdzekļu, un mazās pilsētas nevar 
konkurēt ar lielajām. Tomēr mazpilsēta nav diagno-
ze. Ikviens ar ierobežotu budžetu, bet radošu, gudru 
un mērķtiecīgu rīcību var padarīt savu pilsētu inte-
resantu citiem un unikālu valsts mērogā, un spēcīgu 
atbalstu šeit var sniegt radošās industrijas” tā savu 
viedokli pauž radošās darbības nedēļas “radi!2019” 
reģionālās attīstības programmas Radošās Tūrisma 
misijas žūrijas dalībnieks, LIAA Tūrisma departa-
menta vadošais eksperts, Mārtiņš Eņģelis.
Tomēr radošo industriju potenciāls starpdisciplinārās 
nozarēs joprojām ir līdz galam neapgūts lauks. Maz-
pilsētas ir galamērķi ar labu potenciālu, bet arī ne-
vienmērīgu konkurenci un lielākiem izaicinājumiem, 
ko nosaka salīdzinoši neliels budžets un nepiecieša-
mība izcelties citu līdzīgu mazpilsētu vidū. Tāpēc šo-
gad Radošās darbības nedēļa “radi!2019” tiks veltīta 
radošo industriju un tūrisma nozaru mijiedarbībai, 
domājot tieši par mazpilsētām un to, kā radošo in-
dustriju profesionāļi var palīdzēt tām risināt vietējos 
izaicinājumus un izveidot kvalitatīvu radošā tūrisma 
piedāvājumu.
Kompromiss starp darbnīcu, domnīcu, hakatonu un 
mūžizglītības programmām – Radošās Tūrisma mi-
sijas ir neparasts mēģinājums atrast metodi, kā par 
zināšanām un prasmēm ne vien stāstīt, bet tās reāli 
pielietot tūrisma produktu izstrādē, galamērķa mār-
ketingā, tēla veidošanā, notikumu organizācijā, ko-
munikācijas uzlabošanā un citās tūrisma disciplīnās. 

Piesakoties konkursā un aizpildot pieteikuma anke-
tu LIAA mājas lapā, ikvienai mazpilsētai bija iespēja 
iekļūt to piecu skaitā, kam būs iespēja īstenot Radošo 
Tūrisma misiju savā pilsētā. Īstenojot Radošo Tūris-
ma misiju savā pilsētā un tās laikā mazpilsētas pār-
stāvji radošo industriju profesionāļu vadībā varēs bū-
tiski pilnveidot savas pilsētas tūrisma piedāvājumu 
un izstrādāt konkrētu tūrisma plānu savai pilsētai, 
ņemot vērā tās specifiku, vajadzības un mērķus.
Konkursa pieteikumus vērtēja un Radošās Tūrisma 
misijas mazpilsētās vadīs radošo industriju profesio-
nāļu komanda – Inese Šīrava, LIAA Tūrisma depar-
tamenta vadītāja un Radošo Tūrisma misiju konkur-
sa žūrijas komisijas priekšsēdētāja Latvijas Dizaina 
centra vadītāja Dita Danosa, dizainers, aģentūras 
“Associates, Partners & Sons” dibinātājs Edgars 
Zvirgzdiņš, “Creativity Lab” dibinātāja un partnere 
Latvijā Signe Adamoviča, stratēģiskais plānotājs un 
partneris radošajā aģentūrā “Weekend” Edgars Pē-
tersons, arhitekte un urbāniste Evelīna Ozola, kā 
arī LIAA pārstāvji – Tūrisma departamenta vadītā-
ja Inese Šīrava un Tūrisma departamenta vadošais 
eksperts Mārtiņš Eņģelis. Informācija no http://www.
radilatvija.lv/
Patiesi priecājamies, ka Aknīste ir iekļuvusi finālis-
tu vidū, tādejādi iegūstot iespēju aicināt pie sevis jo-
mas speciālistus sava tūrisma potenciāla stiprināša-
nai. Radošā Tūrisma misija Aknīstē notiks 18.jūnijā, 
plkst. 10.00 Bērnu un jauniešu centrā, Skolas ielā 1. 
Laipni aicināti pilsētas un novada patrioti, tūrismā 
un radošajās industrijas ieinteresētie! Domāsim un 
darīsim mūsu kopīgajai dzīves telpai! 

Sagatavoja: Aknīstes novada pašvaldības 
telpiskās attīstības plānotāja Santa Šmite, 

mob.28612924, e-pasts: santa.smite!@akniste.lv
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Gadskārtējais Aknīstes Bērnu un jauniešu centra 
mācību gada noslēguma pasākums “Nāc kopā ar 
mums!” norisinājās saulainajā sestdienā – 18.mai-
jā!
Koncertā piedalījās Aknīstes Bērnu un jauniešu 
centra popgrupas dalībnieki, deju grupu audzēk-
ņi, blokflautistu pulciņa dalībnieki un Jēkabpils 
Arvīda Žilinska mūzikas skolas Aknīstes filiāles 
audzēkņi. 
Priekšnesumus sagatavoja skolotājas Madara 
Ozoliņa, Inta Mežaraupe, Modrīte Taube un Vio-
la Jasmane. Noslēgumā pievienojās zumbas deju 
grupa ar vadītāju Ivetu Ratnieci! Milzīgs paldies 
pedagogiem!
Turpinājumā bērniem bija piedāvātas aktivitā-
tes – piepūšanās atrakcijas – maziem un lieliem, 
orbitrons, mini BMX velo atrakcija, elektriskie 
kartingi, sejiņu apgleznošana un diskotēka mazā-
kiem dalībniekiem un vakarā skolēniem! 
Paldies kafejnīcas īpašniecei Inesei Sorokinai 
par sarūpēto cienastu! Paldies kārtības nodroši-
nātājiem Ijai Ašakai un Eduardam Tolkačovam 
par operatīvu rīcību jauniešu drošības jautāju-
mu risināšanā! Paldies koncerta skaņotājiem un 
dīdžejiem diskotēkā - Intaram Tabunovam un 
Andim Zaičenkovam! Paldies kolēģiem – Smaidai 
Zaičenkovai, Elzai Porietei, Birutai Bīriņai, Gu-
nai Dzenei par ieguldīto darbu! Paldies pasāku-
ma fotogrāfei un notikumu atspoguļotājai Sintijai 
Zaičenkovai! Paldies pasākuma vadītājai Ingunai 
Žigurei! Paldies par radošo darbu – sejiņu apglez-
nošanā – Nikijai Grāvelei un Alīnai Vanagai!
Paldies Aknīstes Bērnu un jauniešu centra pop-
grupas dalībniekiem ( skolotājai Madarai Ozoli-
ņai) un deju grupu audzēkņiem (skolotājai Intai 
Mežaraupei) 26.maijā par dalību “Ģimeņu festi-
vālā 2019” Rubenes kultūras namā! 
Pateicos Madarai Ozoliņai par visjaunāko dalīb-
nieču pieteikšanu dziedošajā konkursā – Dziesma 
Elkšņiem! Apsveicu Viktoriju Mežaraupi ar otrās 
vietas iegūšanu un Keitu Bērziņu ar godalgoto 
trešo vietu!
Milzīgs paldies vecākiem par ieguldīto laiku, izrā-
dīto interesi un aktīvu dalību ikdienas notikumos 
un pasākumu procesos! Īpašs paldies Itas Gab-
rielas Narbutes mammai par sagādāto bagātīgo 
cienastu visiem Aknīstes BJC dalībniekiem Ru-
beņos! 

E.Ķiķēna.

Pasākums “Nāc kopā ar mums!”
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Aknīstes vidusskolas 11.klases skolēns Kārlis Griš-
ka mācību gada noslēgumā bija viens no tiem, kura 
diplomu un atzinības rakstu kaudzīte par sasniegu-
miem un panākumiem bija visbiezākā. Turklāt, šī 
gada pavasarī Kārlis saņēma lieliskas ziņas – viņa 
pieteikums Līderības Akadēmijai ASV apstipri-
nāts! Līderības Akadēmija ir konkursa programma 
vidusskolas 11. klašu skolēniem, kuriem piemīt lī-
dera īpašības - entuziasms, drosme, mērķtiecība. 
Lai piedalītos konkursā, potenciālajiem stipendijas 
ieguvējiem bija jāaizpilda pieteikuma anketa angļu 
valodā, jāsagatavo atbildes uz pieciem ar līderību un 
motivāciju saistītiem jautājumiem un jāiesūta sko-
las sekmju izraksts. Labākie kandidāti tika aicināti 
uz intervijām Rīgā. Šajā gadā par konkursu interesi 

izrādīja 1300 kandidātu no visas Baltijas, un Kārlis 
ir viens no 40 apstiprinātajiem dalībniekiem, kas at-
bilst konkursa misijai un spēja parādīt savu līdera 
potenciālu, entuziasmu un motivāciju.
Akadēmija tiks organizēta ASV pilsētā Portlendā, 
Meinas štatā no 2019. gada 7. jūlija līdz 2. augus-
tam. Jaunieši pirmās trīs nedēļas pavadīs Portlen-
das universitātes pilsētā, lai apgūtu līderības pras-
mju kursu. Palīdzot izstrādāt katram savu projekta 
ideju, iesaistītie skolotāji no ASV veicinās interesi 
par uzņēmējdarbību, iedvesmos un iedrošinās jau-
niešus realizēt savu līdera potenciālu. Pēc apmācī-
bām skolēniem tiks organizēta nedēļu ilga ekskursi-
ju programma uz Ņujorku, Bostonu un Vašingtonu, 
gūstot plašāku ieskatu ASV kultūrā, vēsturē un uz-
ņēmējdarbībā.
Programmā iesaistītie mācībspēki un programmas 
saturs tiek veidots sadarbībā ar ASV lielāko izglī-
tības apmaiņas organizāciju Council on Interna-
tional Education Exchange (CIEE). Baltijas valstu 
skolēniem programmu administrē un apmaksā Bal-
tijas-Amerikas Brīvības Fonds (BAFF), nodrošinot 
bezmaksas dalību akadēmijā un sedzot dzīvesvietas, 
uztura, veselības apdrošināšanas un transporta iz-
devumus. 
Novēlam Kārlim iegūt neaizmirstamu pieredzi, uz-
labot angļu valodas zināšanas un iepazīt Amerikas 
kultūru!

Inga Elksne. 
Rakstā izmantota informācija no VIAA arhīva.

Bezmaksas vasaras nometne Amerikā? Kāpēc ne!

Aknīstes sieviešu vokālais ansamblis “Viotonika”, 
ar bijušās Eiropas parlamenta deputātes Ivetas Gri-
gules-Pēterses labvēlību, tika uzaicināts atmaksātā 
trīs dienu ekskursijā uz Briseli.
Kolektīvam bija iespēja gan iepazīties ar Briseles 
vecpilsētu, gan Eiropas parlamenta ēku, gan pilsē-
tas piedāvātajām iespējām!

Paldies pašvaldībai par nodrošināto transportu līdz 
Rīgas lidostai un atpakaļ! Paldies Ivetas Grigu-
les-Pēterses komandai par kolektīva viesmīlīgu un 
saturīgu uzņemšanu Briselē!

Aknīstes sieviešu vokālā ansambļa “Viotonika”
vārdā, E.Ķiķēna.

Ekskursija Beļģijā!
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Sintijas Zaičenkovas  otrās FOTOIZSTĀDES 
“FOTOGRAFIJU SKAPIS”  

Atklāšana 01.06.2019.  Gārsenes pils DEBESJUMĀ

Jaunietes Sintijas Zaičenkovas fotoizstāde “Foto-
grāfiju skapis”  tapusi pateicoties dalībai Edinburgas 
hercoga starptautiskajā jauniešu pašaudzināšanas 
programmā AWARD kā darba noslēguma atskaite. 
Sintija sasniegusi Bronzas līmeņa apbalvojumu, šo-
brīd atrodas Sudraba līmeņa finiša taisnē! 

Jaunās prasmes apguves ietvaros, jauniete izvē-
lējās fotografēšanas iemaņu apguvi - gada garumā 
- fotografējot gan dabas skatus dažādos gadalaikos, 
gan portretus, gan vietējos pasākumus!  

Šajā izstādē ir redzama 40 fotogrāfiju atlase no 
Sintijas fotogrāfiju krājumiem. Katra fotogrāfija ir 
izdrukāta uz līmplēves un piestiprināta pie putu-
kartona A4 loksnes.

Paldies Dacei Geidai par iespēju jaunietes fotog-

rāfijas izstādīt Gārsenes pils DEBESJUMĀ! Paldies 
Jurgitai Dūnai par iesaisti izstādes uzstādīšanas 
laikā! Paldies Valdim Kalnietim par tehnisko darbu 
operatīvu risināšanu! Paldies Līgai Katei Trukšānei 
par kreatīvu fotogrāfiju atspoguļošanas ideju izstā-
des formātā! Paldies Sintijas vecākiem par emo-
cionālo un finansiālo atbalstu! Paldies Valentīnai 
Eglītei par nodrošinātajiem saldējuma kokteiļiem 
izstādes apmeklētājiem! 

Informāciju sagatavoja AWARD vadītāja Aknīstē, 
Evija Ķiķēna.

Rīgas Tet Maratons
Edinburgas hercoga starptautiskajā 
jauniešu pašaudzināšanas program-
mas AWARD ietvaros, jaunieši no 
dažādām AWARD vienībām Latvijā 
sanāca kopā un ar vienotu saukli – 
“ #AWARD skrien” piedalījās 2019.
gada 19.maijā, Rīgas Tet Maratonā.
Starp #AWARD skrien dalībnie-
kiem piedalījās 6 kilometru skrējie-
nā un veiksmīgi finišēja divi jaunieši 
no Aknīstes novada – Niks Dainis 
Kaders un Adrians Ķiķēns.
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SēlijaS novadu 
apvienībaS vii 
TauTaS mākSlaS 
SvēTki

29. jūnijs 2019. gads
Jēkabpils novada Ābeļu 

pagasts

Kopš Indriķa hronikā minētajiem sēļu laikiem, 
palikuši tikai pilskalni un senkapu uzkalniņi ar 

akmeņu gredzeniem apkārt. Padomju režīma gados 
novada bagātās kultūrvēsturiskās un etnogrāfiskās 
tradīcijas tikpat kā netika pieminētas, tikām piesaistī-
ti te Latgalei, te Zemgalei. Pēdējos trīs gadu desmitos 
interese par Sēliju vai Augšzemi kā atsevišķu novadu 
atkal pieaugusi. 1989. gadā dibinātais Rīgas Sēļu klubs 
rosināja arī vietējos entuziastus, novadpētniekus un 
kultūras darbiniekus “celt gaismā” mūsu dižgarus, 

nozīmīgas dabas un kultūrvēsturiskās vietas. Jau vairākus gadus aktīvi sa-
darbojas septiņu novadu pašvaldības Sēlijas apvienībā, notikuši deviņi Sēlijas 
kongresi, septīto reizi izskanēs tautas amatierkolektīvu lielkoncerts “Sēlija rotā”. 
Ir cēlusies mūsu pašapziņa, vēlme atjaunot piemiņas vietas, iekārtot tūrisma 
takas un objektus, dalīties savā bagātībā ar citiem.

Šodien, stāvot pie Sēlijas zaļi-balti-sarkanā karoga, izjūtam lepnumu un pie-
derību savam dzimtajam novadam Latvijas teritorijā. Mums ikvienam jāvelta 
savs darbs un pūles, lai Sēlijas identitāte nepazustu Latvijas reģionu vidū, lai sava 
novada kultūrvēsturiskās vērtības nodotu nākamajām paaudzēm, lai ieinteresē-
tu un motivētu jaunajiem cilvēkiem palikt savā dzimtajā pusē – strādāt, sagla-
bāt, veidot un attīstīt.

Aivars Vanags
Jēkabpils novada pašvaldības priekšsēdētājs 

Piedalījies svētkos arī kā dejotājs VPDK “Deldze” kopš 2014. gada

Jēkabpils novadam šogad ir liels gods uzņemt 7. Tautas mākslas svētkus 
“Sēlija rotā”. Mēs esam lepni, ka Sēlijas novadi saviem spēkiem sarīkojuši 

svētkus Sēlijai, svētkus paši sev. Tā mēs darām savu novadu atpazīstamāku, lie-
kam Sēlijas vārdam skanēt Latvijā un aiz tās robežām, stiprinām novada kultūr-
vēsturisko identitāti un piederības izjūtu šai vietai. Skatoties sēļu dižkoncertus, 
vienmēr esmu izjutis milzīgu saviļņojumu. Tās emociju un jautrības dzirkstis, 
ko spēj iedegt pasākuma dalībnieki, ir neatkārtojamas. 

No sirds pateicos visiem, kas ieguldījuši savu darbu, lai šie svētki notiktu. No-
vēlu, lai svētku svinēšanas un kopā būšanas prieks arvien plaukst un vairojas!

Arvīds Kviesis
Sēlijas novadu apvienības priekšsēdētājs,  

Neretas novada domes priekšsēdētājs

Sēlijas novadu apvienības sastāvā esošo septiņu novadu priekšsēdētāji 
pie VII Sēlijas Tautas mākslas svētku “Sēlija rotā” norises vietas – Jēkabpils 

novada Ābeļu pagasta estrādes. No kr.: S.Rāzna, V.Dzene, A.Kviesis, 
A.Vanags, I.Sproģe, G.Libeks, A.Žuks.

Cik atceros sevi, atceros Sēliju. Es visu savu dzīvi esmu saistījusi ar Sēliju. 
Pirmās bērnības atmiņas, pirmais septembris, jaunība un viss darba 

mūžs pavadīts vietā, kura izsenis daudzināta par piekto Latvijas novadu – 
Sēliju. Tas aizņem pavisam nelielu platību, tomēr tas ir ļoti skaists un bagāts.

Es esmu lepna, ka dzīvoju novadā, kurā katru rītu sveicinu sauli, kas ripo 
pāri lēzeniem pakalniem, atstarojoties Asares muižas parka seno koku la-
potnē, Gārsenes pils vēsturiskajās vitrāžās vai jautri čalojošajā, rudajā Svēta-
votā Aknīstē. Es lepojos ar novada iedzīvotājiem. Tie ir cilvēki, kas dara paši 
un palīdz citiem, cilvēki, kas ir man līdzās ikdienā...

Vija Dzene
Aknīstes novada domes priekšsēdētāja

Mēs visi dzīvojam skaistos novados un nemainīgi esam iesakņojušies 
Sēlijā. Mēs stiprināmies sēliskajās tradīcijās un vērtībās, izkopjam 

tās, un lepojamies  ar paaudzēs loloto dižo kultūrvēsturisko mantojumu. 
Sēlija – tās ir mūsu saknes, mūsu senču balss...Un mūsu šodienas balsts.
Lai valstī plānotās administratīvi teritoriālās reformas vēji mūs nešķeļ! 

Būsim spēka pilni un vienoti raudzīsimies nākotnē!
Stefans Rāzna

Ilūkstes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Šogad jau septīto reizi Jēkabpils novada Ābeļu estrādē sēļi vienosies kopīgā 
garaspēkā, izdziedot un izdejojot tautā iemīļotas, sirdij tuvas dziesmas un 

dejas, tautas mākslas baudītājos pulcējot tuvus un tālus viesus un draugus. Tur-
pināsim kopīgi saglabāt un kopt Sēlijas kultūras mantojumu! Lai krāšņi svētki!

Guntis Libeks
Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs 

Piedalījies svētkos arī kā dejotājs VPDK “Atvars” kopš 2015. gada "Nav laime tālumā jāmeklē. Liec ausi pie zemes, pie savas zemes, kurā 
tu esi ieaudzis un, kurai tu piederi, un klausies bez nepacietības, lēni, 

uzmanīgi; nāks tava balta diena, ja ne šodien, tad rīt vai parīt, tikai drusku jā-
pagaida un pār purvu plīvojošās malduguntiņas nav jāuzskata par vadzvaig-
znēm." (Zenta Mauriņa)

Irēna Sproģe,
Salas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

Piedalījusies svētkos arī kā dziedātāja sieviešu vokālajā ansamblī 
“Belcanto” 2015. un 2016. gadā

Sēlijas Tautas mākslas svētki “Sēlija Rotā” ir tā diena gadā, kad mēs, septi-
ņi Daugavas kreisā krasta novadi, vienojamies kopīgās dziesmās, dejās 

un tradīcijās. Novēlu, lai arī turpmākie svētku gadi būtu tikpat vareni, raženi 
un tradīcijām bagāti, lai šādi kopā mēs varam sanākt vēl ļoti daudzus gadus!

Alfons Žuks
Viesītes novada domes priekšsēdētājs

29. jūnijā Jēkabpils novada Ābeļu 
pagastā, gleznainā vietā pie Dauga
vas krasta, svinēsim nu jau 7. Sēlijas 
novadu apvienības Tautas mākslas 
svētkus “Sēlija rotā”.

Svinības sāksies jau plkst. 14.00 
pie Ābeļu pamatskolas, kur nori
sināsies Sēlijas novadu apvienī
bas Mākslinieku plenērs un Sēlijas 
mākslinieku gleznu izstāde. Vien

laicīgi plkst. 14.00 Ābeļu pagasta 
“Jaunzemju” mājās tiks godināts 
novadnieks – rakstnieks Jānis Aku
raters ar piemiņas mirkli “Tur zinu 
tevi, zeme senā”.

Plkst. 15.00 pie Ābeļu skolas – 
amatnieku un mājražotāju tirgus 
atklāšana.

No plkst. 15.00 stadionā pie Ābe
ļu skolas Sēlijas novadu apvienības 

29. jūnijā vii Sēlijas Tautas mākslas svētkus “Sēlija rotā” svinēsim jēkabpils novadā
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Ģimeniskā, saliedējošā un stipri
nošā koncertā ILŪKSTĒ, 2013. gadā 
atdzima sēliskā identitāte. Mēs, Sēli
jas ļaudis, kopā iedzīvinājām sēlisko 
garu! Dzima “Sēlija Rotā” svētki un 
tradīcija.

Septiņu pašvaldību tautas māks
las kolektīvi 2013. gada 29. jūnijā 
pulcējās Ilūkstes estrādē, lai kopā 
koncertā “Sēlija ceļā uz XXV Vispā
rējiem latviešu dziesmu un XV deju 
svētkiem” izdziedātu, izdejotu Dzies
mu un deju svētku repertuāru, kon
certam kļūstot par skaistu stiprināju
mu un ierosmi radīt svētkus Sēlijai! 
Pēc šī koncerta, pirmo reizi Sēlijas 
tautas mākslas kolektīvi Dziesmu un 
deju svētku gājienā tika prezentēti 
atsevišķi un devās ar Sēlijas karogu 
mastā. 

Tagad tā ir kļuvusi par tradīciju – 
visos svētkos pacelt Sēlijas karogu, 
un “Sēlija Rotā” ir tapuši par diže
niem svētkiem, kas šodien mūs visus 
– sēļus – vieno kopīgā dziesmā, dejā 
un sajūtā.

2014. gada 28. jūnijā, starp 
Jāņiem un Pēteriem, Salas novada 
Sēlpils pagasta “ZVEJNIEKLĪCĪ” 
norisinājās II Sēlijas Tautas mākslas 
svētki, nu jau ar nosaukumu “Sēlija 
Rotā”, kuros piedalījās visi septiņi 
Sēlijas novadu apvienības biedri: 
Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jē
kabpils, Neretas, Salas un Viesītes 
novadi, kā arī kaimiņu – Krustpils 
novads.

Ideja par nosaukumu “Sēlija 
Rotā” radās, svētku radošajai grupai 
tiekoties Salas novada pašvaldībā. 
Nosaukums aizgūts no rotāšanas, 
kas ir īpašs, tikai Sēlijai raksturīgs 
daudzbalsīgs burdona dziedājums. 
Savukārt, svētku emblēmas skices 
idejas autore ir bijusī Salas kultūras 
nama māksliniece Vaira Puida. 

Svētku rīts sākās ar mākslinieces 
Jolantas Ābeles vadīto Sēlijas māks
linieku plenēru, iemūžinot Daugavu 
ar tajā esošo Sēlpils pilskalnu un pils
drupām, Sēlpils baznīcu, Zvejnieklīci 
vai kādu citu unikālu ainavu. Pie Sē
lijas mūzikas dižgara Pētera Bariso
na atdusas vietas koru izpildījumā 
ieskanējās komponista smeldzīgais 
“Aiz miglas man dzimtenes celiņš 
dārgs”, patosa pilnā “Latvijā” un kan
tāte “Tēvijai”. 

Piemiņas brīdis pārtapa par svēt
ku dalībnieku gājienu uz estrādi, kur 
tika pacelts svētākais no sēļu sim
boliem – Sēlijas zaļi–balti–sarkanais 
karogs, un tad, kā senajos – Pētera 
Barisona laikos, dziedāšanas svēt
ki Sēlpilī varēja sākties! Par svētku 
māksliniecisko un emocionālo sa
turu bija parūpējusies koru virsdiri
ģente Agita Ikauniece–Rimšēvica. 
Koristiem tovakar uzgavilēja pats 
Maestro Gido Kokars! Koru priekšne
sumu bagātināja deju amatierkolek
tīvi, vijoties rakstos kā pati Daugava. 
“Vienreizējais sēļu vīru ansamblis” 
izpildīja īpaši šiem svētkiem veido
to sēļu Tautas dziesmu “Tumsiņā(i), 
vakarā” aranžētāja Edgara Lindes 
apdarē. Dižkoncerts izskanēja ar 
visu svētku dalībnieku un klausītāju 
kopīgi nodziedāto “Kam raudi tu, ak 
daiļā Staburadze”.

Pasākums pulcēja ap tūkstoti 
Tautas mākslas un nemateriālā kul
tūras mantojuma uzturētāju.

Trešie Sēlijas Tautas mākslas svēt
ki 2015. gada 20. jūnijā norisinājās 
vārtos uz Sēliju – JAUNJELGAVĀ. 
Svētkus jau 19. jūnijā ievadīja Sēlijas 
apvienības mākslinieku plenērs, bet 
pašā svētku dienā Vecpilsētas lau
kumā darbojās amatnieku un māj
ražotāju tirdziņš. Dienas gaitā Sēlijas 
apvienības Tautas mākslas kolektīvi 
sniedza ielu koncertus, bet īpašs 
pagodinājums bija Brazīlijas Ižuī pil
sētas deju kopas “Staburags” priekš
nesums, kas pirmo reizi ieradās 
Jaunjelgavā un dejoja latviešu tau
tas dejas. Svētkos piedalījās arī vies
mākslinieki no Kretingas (Lietuva) 
folkloras kapelas un Skaistkalnes or
ķestra. Jaunjelgavas kultūras namā 
bija apskatāma Sēlijas tautas tērpu 
stāstu izstāde. Krāšņs un garš bija arī 
svētku gājiens no pilsētas centra uz 
estrādi, kur notika dižkoncerts “Sēlija 
rotā”. Pirmo reizi tika atskaņota ne
oficiālā Sēlijas himna Jaunjelgavas 
novadnieka aktiera Paula Butkeviča 
izpildījumā.

Svētkos piedalījās 45 kolektīvi jeb 
vairāk kā 700 dalībnieku. Pēc kon
certa visi tika aicināti uz zaļumballi 
līdz rīta gaismai.

AKNĪSTĒ Sēlija rotājās 2016. 
gada 18. jūnijā. Vēl atmiņā lielais 
negaiss pirms svētku dienas. Naktī 

tika nolauzti koki, aizšķērsojot ceļus. 
Vairāki svētku dalībnieki jautāja, vai 
vispār pasākums notiks, jo bija ap
grūtināta nokļūšana līdz Aknīstei.

Pasākums dienas pirmajā pusē 
aizsākās ar vokālo an sambļu uzstā
šanos dažādās Aknīstes novada vie
tās un folkloras kopu sasaukšanos 
pie Aknīstes Svētavota. 

Svētku gājienu no Ak nīs tes no
vada domes uz estrādi ievadīja koru 
virsdiriģente Agita Ikauniece, deju 
kolektīvu virsvadītāja Elita Treilo ne 
un folkloras kopu virsvadītāja Vita 
Talla. Svētkos piedalījās arī Jēkabpils 
pilsētas amatierkolektīvi: kori, deju 
kopas, folkloras un vokālie ansam
bļi. Kon certa viesis bija Sēlijas no
vadnieks, Latvijas Nacio nālās operas 
solists Ar mands Siliņš. Gājiena laikā 
spēlēja pūtēju orķestris “Skaistkalne”. 

Sēlijas identitātes apzināšanās 
arī šajos svētkos bija viens no galve
najiem akcentiem. Kā teica svētku 
režisore Veronika Papaurele, “Tas ir 
veids, kā varam sevi iezīmēt starp ci
tiem no vadiem, lai arī administratīvi 
Sēlija nav atzīta, un izjust piederību 
šai vietai. Bet ne kur citur nav meitu 
ar tā dām zilām acīm un vīru, kas var 
trīspūru maišeli ar di viem pirkstiem 
pacelt”. 

V Sēlijas Tautas mākslas svētki 
“Sēlija Rotā” 2017. gada 1. jūlijā VIE-
SĪTĒ varētu iegūt titulu VISLIETAINĀ
KIE SVĒTKI! Kā atminas Viesītes kul
tūras pils direktore Raisa Vasiļjeva: 
“Svētku dienā lietus sāka līt jau no 
paša rīta, turpinājās visu dienu un tā 
līdz pat rīta gaismai lija”, Tomēr lietus 
nenobaidīja nedz svētku dalībnie
kus, nedz apmeklētājus, un svētki 
Viesītē noritēja vienotā, nedaudz 
slapjā, bet tomēr emocijām un tradī
cijām bagātā gaisotnē.

Dienas pirmajā pusē aktivitātes 
norisinājās muzeja “Sēlija” teritori
jā, kur sēļu novadu amatnieki un 
mājražotāji rādīja savas prasmes un 
cienāja ar savu produkciju. Rādīta 
tikazupas gatavošana, celaiņu taisī
šana, izšūšana, kokgriešanas zinības, 
grozu pīšana, kalšana un pat kafejas 
grauzdēšana.

Dienas otrajā pusē viens no lie
lākajiem pasākumiem bija svētku 
dalībnieku gājiens no Viesītes nova
da domes līdz laukumam pie kul

tūras pils pa līkumotajām Viesītes 
ielām. Tad sekoja koncerts, kura pa
matā bija dižošanās ar savu novadu. 
Ļoti sirsnīgs ar nelielu humora pie
devu. Arī debesīm patika pajokot – 
vienu brīdi jau teju iespīdējās saule, 
bet tad tomēr turpināja līt. Jāatzīst, 
tas padarīja koncertu tikai interesan
tāku – viss laukums bija ūdenī, un 
deju soļi izskatījās īpaši efektīvi.

Kopumā svētkos 2017. gadā pie
dalījās 21 deju kolektīvs, 9 jauktie un 
sieviešu kori, 2 pūtēju orķestri, 13 vo
kālie ansambļi, 9 amatieru teātri un 5 
folkloras kopas.

VI Sēlijas Tautas mākslas svētki 
tika svinēti 2018. gada 2. jūnijā NE-
RETĀ. Apmeklētājiem bija iespēja 
gan apmeklēt amatnieku un māj
ražotāju tirgu, gan visas dienas ga
rumā baudīt folkloras ansambļu un 
vokālo ansambļu sadziedāšanos un 
vērot dažādas amatierteātru izrā
des. Īpaša uzmanība tika pievērsta 
sēliskajai izloksnei, kurā prasmīgu 
runātāju palicis visai maz, tāpēc 
sēļu sarunas tika iekļautas arī svētku  
programmā. Stieptā intonācija, pla
tais “ē”, “cietā” izruna…

86 Sēlijas pašdarbības māks
las kolektīvi pieskandina Neretu 
ar  dziesmām, dejām un rotaļām, 
bet vakarpusē visi Sēlijas novadu 
dejotāji un dziedātāji devās svinīgā 
un garā svētku gājienā no Neretas 
kultūras nama uz galveno svētku 
pasākumu – dižkoncertu “Sēlija rotā 
puķu vainagā” Neretas estrādē. Bija 
īpaši silts un saulains laiks. Skatītāji 
žilba ne tikai no kolektīvu skaista
jiem priekšnesumiem, bet arī pama
tīgā saules rieta, kas rotāja skatuvi. 
Kora dziesmas dižkoncertā papildi
nāja operdziedātājas – neretietes 
Elīnas Šimkus skanīgais soprāns. 
Pirmo reizi “Sēlija rotā” svētku vēstu
rē piedalījās arī Lietuvas sēļi – lauku 
kapela “Santaka” no kaimiņzemes 
Biržu rajona.

2019. gada 29. jūnijā VII Sēlijas 
Tautas mākslas svētkus “Sēlija rotā” 
svinēsim Jēkabpils novadā.

Nākošgad svētki atgriezīsies savā 
dzimšanas vietā – 2020. gada vasarā 
tiekamies Ilūkstes novadā!

Informāciju sagatavoja Sēlijas 
novadu sabiedrisko attiecību 

speciālisti

Svētku “Sēlija rotā” vēsture

amatierkolektīvi un viesi no Lietu
vas uzstāsies ar dažādām radošajām 
programmām.

Plkst. 19.15 pūtēju orķestri aici
nās uz Dižkoncertu Ābeļu pagasta 
brīvdabas estrādē pie Daugavas.

Plkst. 20.00 svētku gājiens un 
Dižkoncerts “Sēlija rotā Daugavas 
krastus”. Koncertā piedalīsies Sēlijas 
novadu un pilsētu amatierkolektīvi, 
viesu kolektīvi no Lietuvas, instru
mentālā grupa no Rīgas, soliste Ieva 

Akuratere. Pasākuma vadītājs – Mā
ris Grigalis; koru virsdiriģente – Ag
ita IkaunieceRimšēviča, Jēkabpils 
apriņķa deju kolektīvu virsvadītāja 
– Elita Treilone, Ilūkstes novada deju 
kolektīvu virsvadītāja – Aija Dauge
le, Jaunjelgavas un Neretas novadu 
deju kolektīvu virsvadītājas – Gunita 
Krievāne un Inita Kalniņa, pūtēju or
ķestru virsvadītājs – Harijs Zdanov
skis, folkloras kopu mākslinieciskā 
vadītāja – Aīda Bikauniece. Svētku 

režisors Kārlis Lišmanis.
Uzreiz pēc Dižkoncerta baudīsim 

svētku dāvanu "Daugavas ūdeņos 
rotājos", bet uzreiz pēc tam, no aptu
veni plkst. 23.30 svētku zaļumballe 
kopā ar kapelu "Kreicburgas ziķeri".

Ieeja svētku pasākumos – BEZ 
MAKSAS.

Svētkus organizē, atbalsta un pie
dalās Jēkabpils novada pašvaldība, 
atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds, 
Zemgales Plānošanas reģions un 

AS “Latvijas Valsts meži”, atbalsta un 
piedalās Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjel
gavas, Krustpils, Neretas, Salas, Vie
sītes novadu pašvaldības.

Pasākuma laikā var tikt veikta fo-
tografēšana un filmēšana. Materiāli 
informatīvos nolūkos var tikt publicēti 
svētku dalībnieku pašvaldību mājas-
lapās, informatīvajos izdevumos vai 
sociālajos tīklos.

Jēkabpils novada Kultūras 
pārvalde
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Sākoties siltajam laikam, īpaši aktuāls kļūst jau-
tājums par sava īpašuma teritorijas sakopšanu un 
regulāru zāles pļaušanu.
Aknīstes novada pašvaldības policija aicina nekus-
tamā īpašuma tiesiskajiem valdītājiem regulāri 
pļaut zāli īpašuma esošajā teritorijā. Policija atgādi-
na, ka ar zāles pļaušanu vienu reizi vasaras periodā 
ir nepietiekami. Zāli nepieciešams pļaut galveno-
kārt divu iemeslu dēļ – sakopta vide un ugunsdroša 
apkārtne. 
Atbildība par augstāk minēto prasību neievērošana 
noteikta Latvijas Administratīvo pārkāpumu ko-
deksa 51. panta  Obligāto zemes aizsardzības 
pasākumu neizpildīšana, 2. daļā.  Par zemes 
apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu 
un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veido-
šanos, – uzliek naudas sodu fiziskajām perso-
nām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, 
bet juridiskajām personām – no septiņsimt 
līdz divtūkstoš deviņsimt euro.

Rūpēsimies par savu īpašumu sakoptību!

Laiks ir kļuvis sausāks un siltāks.  Dabā šobrīd ir 
izsludināts ugunsnedrošais periods. Mežos, purvos 
un ārpus speciāli uguni ierobežojošām vietām stin-
gri aizliegts kurināt ugunskurus, izmest gruzdošus 
sērkociņus, izsmēķus vai citus viegli uzliesmojošus 
priekšmetus, kas var izraisīt ugunsnelaimi.
Straujiem soļiem tuvojas vieni no gada skaistāka-
jiem svētkiem-Saulgrieži. 
Vietās, kur ugunskurus ļauts kurināt, ir jāievēro:
1. jāpārliecinās, vai tuvumā nav sausa zāle, koki,
2. ugunskura vieta jāsagatavo pareizi, lai uguns 

nekontrolēti nevarētu izplesties,
3. ugunskuru kurina un uzrauga tikai pieauguša 

persona,
4. ugunskuru bez uzraudzības neatstāt, pat ja tas 

liekas droši.

Aknīstes novada pašvaldības policias inspektore 
Ija Ašaka

Aicinājums īpašniekiem sekot regulārai zāles pļaušanai

KATEGORISKI AIZLIEGTS UGUNSKURĀ DEDZINĀT:
1. automašīnu riepas, plastmasas pudeles un iepakojumus. 

Tie, sadegot, rada bīstamus ķīmiskos savienojumu, ar kuriem var saindēties ne tikai 
pie ugunskura esošie, bet saindē arī apkārtējo vidi un apkārtnes iedzīvotāju veselību. 

2. aizliegta arī citu atkritumu dedzināšana, piem. nederīgās mēbeles-dīvāni, krēsli, dažādi 
izstrādājumi no finiera, kas sadegot rada indīgus dūmus. 

Svinības beidzot, ugunskurs jānodzēš pilnībā, jo uzpūšot vējam, tas var uzliesmot no jauna.
JA NELAIME TOMĒR IR NOTIKUSI UN NEPIECIEŠAMA OPERETĪVO DIENESTU 

PALĪDZĪBA, ZVANĪT UZ NUMURIEM 112; 110

2019.gada 18.maijā Aknīstes novada Gārsenē nori-
sinājās projekta “„Sēlijas Salas” - tematiskais 
tūrisms mazajās lauku apdzīvotajās vietās kā 
ekonomiskās un sociālās izaugsmes veicinā-
tājs Sēlijā”, (projekta identifikācijas Nr. 17-00-
A019.332-000001) pasākums “Gārsene-bagātību 
Sala. Izbaudi dienu Gārsenē!” Šis pasākums 
vienlaikus bija arī tūrisma sezonas atklāšanas svēt-
ki, kurā lieli un mazi , tuvi un tālāki Gārsenes bagā-

tību meklētāji tika aicināti iepazīt vienu no „Sēlijas 
Salām”. (Uzziņai “Salas”-tā senatnē saukuši vietas 
Sēlijā, kurās bija apmetušie cilvēki).
Gārsene savu Bagātību Salas nosaukumu ieman-
toja pēc gārseniešu –aktīvistu grupiņas ieteikuma 
2018.gada Latvijas lauku foruma organizētajā „Sē-
lijas Salu” seminārā. Gārseniešu, “Sēlijas Salu” 
projekta fokusgrupas koordinatore ir Gārsenes pils 
pārvaldniece un gids Dace Geida.

Pasākums “Gārsene – bagātību Sala”
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Jāteic, ka Gārsene patiešām ir vieta, kur bagātī-
bu pārpārēm. Dabas un vēstures krāšņums vilina 
gan vietējos ļaudis, gan ciemiņus izstaigāt baronu 
iemītās takas, apbrīnot Gārsenes muižas plašo te-
ritoriju un tās galveno rotu- pili. Ar mākslinieces 
Ligitas Caunes gādību 16.-18.maijā Gārsenē norisi-
nājās glezniecības plenērs, kurā 10 izcili biedrības 
“Sēlijas Palete” mākslinieki- Maija Bērziņa, Zie-
donis Bārbals, Dzintars Adienis, Andrejs Severet-
ņikovs, Ludmila Kolomenska, Daina Eglīte, Ligita 
Caune, Juris Ģērmanis, Ruta Štelmahere, Valērijs 
Dičkovskis- katrs sev raksturīgā krāsu un tehnikas 
burvībā iemūžināja ābeļziedu kupenās ietīto Gārse-
nes apkārtni. Gārsenes izbaudīšanas dienu klāteso-
šie varēja iesākt ar mākslinieku gleznu pirm-izstādi 
un, šai pasākuma daļai tik piestāvošo mājās vīna 
baudīšanu degustācijas veidā. Gārsenietis, augļko-
pis Andris Zībergs vīna baudītājiem var piedāvāt 
visdažādākās garšu nianses. Ērkšķogu, aveņu, ra-
barberu, ķiršu un īpašie, ozolu mizās bagātinātie, 
ābolu vīni ir tikai neliela daļa no vietējā vīndara ko-
lekcijas, ko izdevās nobaudīt „Sēlijas Salu” pasāku-
ma apmeklētājiem.
Jauns piedāvājums – senlietu privātkolekcija “Solis 
sendienās”, kuras eksponātus mūža garumā savācis 
un, jau otro gadu, publiskai apskatei piedāvā gārse-
nietis Valdis Kalnietis. Interesenti var aplūkot, pat 
aptaustīt un “iedarbināt” gan 100-gadīgas sadzīves 
lietas, gan 20.gadsimta un mūsdienu ikdienas arte-
faktus. Vienaldzīgs nepalika neviens. Kāds atcerē-
jās savas vecmāmiņas virtuvi un metās kartupeļu 

mizošanas un rīvēšanas sacensībās, kāds palepojās 
ar prasmi izgludināt linu dvieli, izmantojot 2 koka 
“instrumentus”. Jaunā paaudze izrādīja interesi 
par miltu malšanas procesu ar dzirnakmeņu palī-
dzību- vēl tikai īstās dziesmas jāiemācās un tad jau 
“Dod’, Dieviņi, man maizīti, Es samalšu dziedāda-
ma”.
Pēcpusdienā norisinājās aktīvākā pasākuma daļa 
–meistarklases velobrauciens biedrības “LiVelo” 
pārstāvja, gārsenieša Jura Brakovska vadībā pa 
6 gadus iemēģināto un, par labu esam atzīto, ve-
lokrosa “Sēlijas Pērle” maršrutu. 11 km un 6 km 
garo velotrašu pamatā ir Gārsenes dabas takas, kas 
pagarinātas Sāra kalna virzienā. Uz starta līnijas 
pulcējās gan pieredzējuši MTB velokrosu dalībnie-
ki, gan velo draugi- amatieri. Par prieku un ganda-
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rījumu skatītājiem visi 20 pedāļu minēji sveiki un 
veseli atgriezās finišā pie Gārsenes pils. Kā savulaik 
izteicās pasākuma organizators Juris Brakovskis- 
velobraukšanas popularizēšana pa “Sēlijas Pērles ” 
maršrutu ir viens no veidiem kā baudīt Gārsenes 
takas, vienlaicīgi veicinot vides sakopšanu un tās 
izmantošanu tūristu vajadzībām.
Kamēr velomīļi mina pedāļus, tikmēr māla mīcītāji 
veidoja jaukas lietiņas nupat atjaunotajā radošajā 
rezidencē “Debesjums”. Māla rūķi, trauki, atslēdzi-
ņas tagad papildinās keramikas darbnīcas dalībnie-
ku personīgos interjerus. Darbnīcu vadīja Jēkabpils 
mākslas skolas, Aknīstes filiāles skolotāja Līga Kate 
Trukšāne.
Gārsenes baudīšanas svētku kūkai “odziņu” piešķī-
ra 5 muzikālu meiteņu grupa no Ilūkstes “Pipar-

mētra”. Pašu sacerētās dziesmas mijās ar populāru 
un pazīstamu melodiju atskaņošanu. Patika visu 
vecumu klausītajiem. Gaisotne pie Gārsenes pils 
arvien vairāk kļuva mājīga, relaksēta un tāda, kurā 
gribas nesteigties, apstāties, izbaudīt. Būt kopā. Ar 
ģimeni, draugiem, visiem labas gribas cilvēkiem.
Dienas izskaņā - muzeju nakts iedvesmota aktivitā-
te-naksnīga ekskursija pa Gārsenes muižas apkārt-
ni un randiņš ar Gārsenes pils zilo dāmu. Izturīgā-
kie Gārsenes bagātību meklētāji pulcējās pie kopīga 
ugunskura pils pagalmā, lai padalītos ar dienas 
iespaidiem, baudītu ceptos zefīriņus un izlietu sev 
mazu alvas laimīti gārsenietes Marutas Caunītes 
vadībā.
Dienas atmosfēru baudot, apmeklētājiem bija iespē-
ja spirdzināties un stiprināties ar z/s“Rātes” sarū-
pēto cienastu ikkatrā aktivitāšu norises vietā.
Gārsene IR bagātību sala, kura vēlas dalīties savās 
bagātībās ar citiem!

Projekta „Sēlijas Salas” Gārsenes- bagātību salas 
fokusgrupas dalībnieki: Dace Geida, Andris Zībergs, 
Juris Brakovskis, Valdis Kalnietis, Linda Buholce, 
Haralds Punculis, Līga Mažeika, Dita Sala, Maruta 
Caunīte, Agnese Kalniņa, Zane Geida, u.c....

Fotogalerijas autore: Aknīstes novada sabiedrisko 
attiecību speciāliste Lāsma Prande

Apraksta autore: Gārsenes - bagātību salas 
fokusgrupas dalībniece Līga Mažeika
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12-13. jūlijs Aknīstes novada svētki!
Aicinām Aknīstes novada iestādes, uzņēmumus, zemnieku saimniecības un ikvienu novada iedzīvotāju 

piedalīties kopīgā svētku gājienā. Lūgums padomāt par svētku noformējumu gājiena laikā. Ceram uz Jūsu 
atsaucību un atbalstu ! Svinēsim 10 gadus novada pastāvēšanā kopā!

Vējš nodzēsis ir dzīves liesmu,
Par atmiņām nu tagad kļūstu.
Es neaizeju, es neizgaistu,
Es jūsos esmu.
Ir skolai atdots viss, ko atdot var,
Miers sirdi skar, es nebūšu te vairs.
Te paliek mana jaunība un sapņi,
Te spēka zari zarojuši,
Ik rītu darbā saukuši….
Ir piepildījies viss, kas dzīves kausā bijis….                            
 /L. Liepdruviete/

Dziļi skumstam, zaudējot skolotāju Rutu 
Mežaraupi un izsakām visdziļāko līdzjūtību 
viņas tuvajiem Vinetai un Diānai, Mārim un 
Rositai. 
Aknīstes vidusskolas pensionētie skolotāji. 

Labais, kas mīt cilvēkā, ir kā ūdens dziļā akā:
jo vairāk mēs smeļam no tās,
jo vairāk svaiga ūdens satecēs.

                                  /D.Mindao/

Sveicam IGORU KANTĀNU 
50 gadu jubilejā!

Aknīstes mednieku kolektīvs

No atmiņām paliek tik starojums maigs,
Tā kā liedagā saulrieta pēdas,
Turp, kur Tu aiziesi, apstāsies laiks,
Norims sāpes, rūpes un bēdas.

Pieminēsim Aknīstes novada Dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrētos Mūžībā aizgājušos:

Lauskis Ziedonis   01.04.1960    11.04.2019
Mežaraupe Ruta   12.12.1949    18.05.2019
Nemirska Zelma   20.09.1927    25.04.2019
Pavloviča Skaidrīte  09.06.1936    13.04.2019
Plahotins Andrejs    26.08.1948    17.05.2019
Pošovins Aleksandrs  15.12.1941    28.02.2019
Pudāne Anna      16.02.1926    17.04.2019
Pudāne Ārija Velga    15.01.1932    06.03.2019
Tomāns Valdis      07.10.1923    14.03.2019

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.
Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa
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