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novada vestis
Aknīstes 2010. gada decembris

Nr. 17

2. lpp.

2010. gada 16. decembrī Aknīstes
novada domes sēdē pieņemtie lēmumi

1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr. 30 
„Grozījumi Aknīstes novada domes 2010. gada 27. janvāra saistoša-
jos noteikumos Nr. 1 „Par Aknīstes novada pašvaldības budžeta plānu 
2010. gadam””.

2. Apstiprināt līgumus ar:
• individuālā darba veicēju Sandru Bobrovu par bērna sociālo 

rehabilitāciju dzīvesvietā. Līguma summa Ls 100.
• SIA „Optimus G.A.L.” par telpas 16 m2 platībā nomu Skolas ielā 

7, Aknīstē.
• Aknīstes vidusskolu un z/s „Rātes” īpašnieces Valērijas Eglītes 

personā par telpu nomu Aknīstes vidusskolā. Nomas maksa 14,19 Ls 
mēnesī + 30% no izlietotās elektroenerģijas. 

• Gārsenes pamatskolu un z/s „Rātes” īpašnieces Valērijas Eg-
lītes personā par telpu nomu Gārsenes pamatskolā. Nomas maksa 
17,05 Ls mēnesī + 30% no izlietotās elektroenerģijas. 

• Vitāliju Mihailovu par pirts telpu, tajā esošo iekārtu un mantu 
iznomāšanu Krasta ielā 11, Aknīstē, Aknīstes novadā, uz 2 gadiem. 
Nomas maksa Ls 0,20/m2 mēnesī.

• Austru Seiksti par nekustamā īpašuma sadalīšanas izdevumiem. 
Līguma summa Ls 1900,00.

• SIA „Aleksis M” par pārvietojamo tualešu un izlietņu piegādi. 
Līguma summa Ls 3450,00.

• AS „Komunālprojekts” par projekta „Siltumapgādes sistēmas 

Sakrāt pilnu sauju prieka monētu, 
Noķert laimes pūķi aiz astes, 
Uzzināt brīnuma noslēpumu, 
Vēlēties un piepildīt vēlēšanās, 
Saprast gaišo domu lidojumu, 
Dzīvot mīlestībā, 
Noticēt sev. 
Lai izdodas viss, ko vēlies, lai izdodas. 
Veiksmīgu nākamo gadu!

Laimīgu Jauno 2011. gadu!
Aknīstes novada pašvaldība.

vienkāršota rekonstrukcija Aknīstes novada Ancenes ciemā” izstrādi. 
Līguma summa Ls 725,98.

• Irēnu Butkus par telpas 8 m2 platībā nomu Skolas ielā 7, Aknīstē.
• Gati Auzānu par Aknīstes novada pašvaldības teritorijā esošo 

autoceļu un ielu reģistra izveidošanu, izvietojuma shēmas sagatavoša-
nu. Līguma summa Ls 300,00.

• SIA „SANISTAL” par ātri nolietojamā inventāra un palīgmateriālu 
nodrošināšanu projekta „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināša-
na pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” ietvaros.

• SIA „GLASKEK LATGALE” par logu piegādi un montāžu. Līgu-
ma summa Ls 236,33.

3. Apstiprināt vienošanos ar: 
• Zemgales plānošanas reģionu un SIA „Kvēle” par biznesa 

centra – inkubatora papildus renovācijas darbiem.
• Guntaru Geidu, dzīv. „Dimanti”, dz. 9, Gārsenes pagastā, Ak-

nīstes novadā, par apkures katla līdzfinansējuma atmaksu Ls 132,80 
apmērā.

• Aleksandru Krievānu, dzīv. „Dimanti”, dz. 15, Gārsenes pagas-
tā, Aknīstes novadā, par apkures katla līdzfinansējuma atmaksu Ls 
132,80 apmērā.

• Initu Lejiņu, dzīv. „Dimanti”, dz. 8, Gārsenes pagastā, Aknīstes 
novadā, par apkures katla līdzfinansējuma atmaksu Ls 99,60 apmērā.

• Sanitu Barišņikovu, dzīv. „Dimanti”, dz. 1, Gārsenes pagastā, 
Aknīstes novadā, par apkures katla līdzfinansējuma atmaksu Ls 132,80 
apmērā.

• Andri Punculi, dzīv. „Dimanti”, dz. 11, Gārsenes pagastā, Ak-
nīstes novadā, par apkures katla līdzfinansējuma atmaksu Ls 132,80 
apmērā.

• Andri Brakovski, dzīv. „Dimanti”, dz. 10, Gārsenes pagastā, Ak-
nīstes novadā, par apkures katla līdzfinansējuma atmaksu Ls 99,60 
apmērā.

4. Slēgt līgumu ar: 
• SIA „Vides Konsultantu Aģentūra” par tehniskā projekta 

„Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes novada Ancenes ciemā” izstrā-
di. Līguma summa Ls 3496,90. 

• Imantu Buiķi, dzīv. „Anči”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, 
par pašvaldības ceļa grāvja ierīkošanu. Paredzamā līguma summa Ls 
50,00.

5. Piešķirt pašvaldības budžeta līdzekļus:
• līdz Ls 450 jauna riepu komplekta iegādei pašvaldības traktoram 

T-40 no speciālā budžeta dabas resursu fonda.
• Ls 500 apmērā Gārsenes pagasta pārvaldei motorzāģa iegādei 

no speciālā budžeta dabas resursu fonda.
• Ls 100 psihoterapeites A. Poišas lekcijas apmaksai lauksaimnie-

ku seminārā Aknīstes bērnu un jauniešu centrā 14. decembrī no taut-
saimniecības līdzekļiem.

• Ls 50 SIA „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” dar-
binieku Ziemassvētku pasākuma organizēšanai no administrācijas lī-
dzekļiem.

6. Izveidot pamatlīdzekļu pieņemšanas ekspluatācijā komisiju šādā 
sastāvā: Ligita Vārna, Gita Liepa, Sintija Venediktova-Goba.

7. Izveidot pamatlīdzekļu norakstīšanas komisiju šādā sastāvā: Li-
gita Vārna, Gita Liepa, Ilga Cālīte.

8. Izveidot materiālu un mazvērtīgā inventāra norakstīšanas komi-
siju šādā sastāvā: 

Gārsenes pagasta pārvalde – Ruta Brakovska, Tatjana Subatiņa, 
Maruta Caunīte;

Asares pagasta pārvalde – Skaidrīte Biteniece, Modris Grāvelis, 
Valentīna Čāmāne;

Aknīste – Anda Nikolajeva, Sintija Venediktova – Goba, Ligita Vār-
na, Ādolfs Kravalis, Silvija Koniševska.

9. Segt ceļa izdevumus 2010./2011. māc. g. Ogres amatniecības 
vidusskolas sekmīgajiem audzēkņiem 50% apmērā, iesniedzot brauk-
šanas biļetes pašvaldības grāmatvedei līdz nākošā mēneša 10.datu-
mam, kā arī izziņu no mācību iestādes 1 reizi 3 mēnešos, sākot ar šī 
gada 1. decembri. 

10. Piedzīt ar tiesu izpildītāja palīdzību no 1 personas nekustamā 
īpašuma Pasta ielā 2, Aknīstē, nodokļa parādu- 25,87 Ls, piedziņu vēr-
šot uz parādnieka skaidras naudas ienākumiem un mantu.
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11. Paredzēt līdzekļus 2011. gada budžetā 
Ls 1149,50 apmērā tehniskā projekta izstrādei 
ielu apgaismojumam Aknīstē, Līvānu ielā un 
Gārsenes pagasta Gārsenes ciemā.

12. SIA „NordTorf” ziedojumu Ls 2000 ap-
mērā izlietot:

Ls 400 – novada kultūras pasākumiem;
Ls 1400 – kultūras un mācību iestāžu, 

bibliotēku, muzeja, administrācijas darbības 
kvalitātes uzlabošanai;

Ls 200 – sociālā dienesta darba apstākļu un 
klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanai. 

13. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma 
„Upsalas” Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, 
vienu zemes vienību 13,4 ha platībā un pie-
šķirt tai jaunu nosaukumu “LEjAS VīBĀNI”. 
Zemes lietošanas mērķis – 0101– zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība.

14. Par adreses piešķiršanu:
• zemes gabalam, kad. Nr. 56050010155, 

piešķirt adresi: Dzirnavu iela 21A, Aknīste, Ak-
nīstes novads;

• zemes gabalam, kad. Nr. 56050010433, 
piešķirt adresi: Lauku iela 37A, Aknīste, Aknīs-
tes novads;

• zemes gabalam, kad. Nr. 56050010153, 
piešķirt adresi: Fizkultūras iela 7A, Aknīste, 
Aknīstes novads.

15. Ligitai Vārnai, Aknīstes novada paš-
valdības izpilddirektorei, sākot ar šī gada 12. 
janvāri līdz 21. janvārim (ieskaitot), piešķirt 
papildatvaļinājumu. Aknīstes novada pašvaldī-

bas izpilddirektori atvaļinājuma laikā aizvietos 
saimniecības daļas vadītājs Normunds Zariņš.

16. Atļaut iemitināties 1 personai „Spod-
ras”, dz. 16, Asares pagastā 3 dienu laikā pēc 
lēmuma saņemšanas un deklarēt minētajā 
adresē savu dzīvesvietu. Uzdot 1 personai 
griezties Asares pagasta pārvaldē, lai veiktu 
precizējumus īres līgumā.

17. Iznomāt 7 personām pašvaldības zemi 
Aknīstē, Aknīstes pagastā, Asares pagastā, 
Gārsenes pagastā.

18. Apstiprināt Aknīstes novada ceļu un 
ielu fonda nolikumu.

19. Noteikt braucamā ceļa servitūtu uz 
pašvaldībai piekrītošā zemes gabala ar ka-
dastra Nr. 5662 004 0050 par labu nekusta-
majam īpašumam „Rūķīši”, kadastra Nr. 5662 
004 0068. Slēgt līgumu ar 1 personu par ser-
vitūta tiesībām.

20. Apmaksāt SIA „KUBS” 15.11.2010. rē-
ķinu Nr. K123 Ls 14823,92 apmērā pēc Aknīs-
tes estrādes nodošanas ekspluatācijā, paturot 
tiesības piedzīt līgumsodu tiesas ceļā.

21. Piešķirt 2 personām bērna piedzimša-
nas pabalstu. Kopējā summa Ls 100,00.

22. Piešķirt 2 personām apbedīšanas pa-
balstu. Kopējā summa Ls 100,00.

23. Piešķirt 1 personai dzīvokli Nr. 13 
daudzdzīvokļu mājā „Spodras”, Asares pagas-
tā, Aknīstes novadā, un slēgt dzīvojamo telpu 
īres līgumu.

24. Reģistrēt 1 personu palīdzības sa-
ņemšanas reģistrā Nr. 1 „Pašvaldībai piedero-

šu dzīvojamo telpu izīrēšana”.
25. Izvirzīt jēkabpils Galveno bibliotēku 

reģiona galvenās bibliotēkas statusam.
26. Apstiprināt jaunatnes konsultatīvo ko-

misiju šādā sastāvā: komisijas vadītāja – Evija 
Ķiķēna; komisijas locekļi - Sarmīte Buholce, 
Diāna Tamane, Aija Kasparoviča, Haralds 
Punculis, Līga Mažeika, Linda Buholce, Aigars 
Goliass, Diāna Mihailova, Aija Dronka.

27. Noteikt izdevuma „Aknīstes Novada 
Vēstis” maksu ar 2011. gada janvāri – Ls 0,00.

28. Ar 2011. gada 1.j anvāri noteikt paš-
valdības administrācijas darba laiku: pirmdien, 
otrdien, ceturtdien – no 8.00 līdz 17.00 (pusd.
pārtrauk. – no 12.00 līdz 13.00); trešdien – no 
8.00 līdz 18.00 (pusd.pārtrauk. – no 12.00 līdz 
13.00); piektdien – no 8.00 līdz 16.00 (pusd.
pārtrauk. – no 12.00 līdz 13.00);

29. Nodot biedrības „Kraujieši” apsaim-
niekošanā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
„Kraujas 1”, „Kraujas 2”, „Kraujas 3”, „Kraujas 
4”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā. Norī-
kot novada pašvaldības izpilddirektori L.Vārnu 
pārstāvēt ar balsošanas tiesībām pašvaldībai 
piederošos dzīvokļus māju kopsapulcēs.

30. Atļaut iegādāties nekustamo īpašumu 
„Rīti”, dz.17, kad. Nr. 5644 900 8609, Asares 
pagastā, Aknīstes novadā”, 1 personai, izman-
tojot pirmpirkuma tiesības, par Ls 1100,00, uz 
nomaksu ar laiku uz 1 gadu.

31. Atļaut pagarināt Aknīstes vidusskolai 
skolēnu ziemas brīvdienas par 2 dienām – 6. 
un 7. janvāris.

AtbAlsts lAuku AttīstībAi
kredītu fondA līdzekļi 

krājbAnkā
Kredītu fonda mērķis ir veicināt kredītre-

sursu pieejamību lauksaimniecības, lauku un 
zivsaimniecības attīstības investīciju projek-
tiem. Šī mērķa īstenošanai lauksaimnieki var 
saņemt aizdevumu Eiropas Savienības fondu 
projektu īstenošanai.

Atbalstāmās programmas: kredītu fonda 
atbalsts paredzēts pretendentiem, kas īsteno 
investīciju projektus Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda attīstībai un Eiropas Zivsaimniecī-

bas fonda pasākumos (atbalsts uzņēmumu 
radīšanai un attīstībai, lauku saimniecības 
modernizācija, lauksaimniecības produktu 
pievienotās vērtības radīšana, tūrisma aktivi-
tāšu veicināšana, investīcijas akvakultūras uz-
ņēmumos un zvejas un akvakultūras produktu 
apstrāde).

Finansējuma izlietojuma mērķis: projek-
ta attiecināmo izmaksu segšanai būvniecībai 
(tostarp būvprojektā paredzēto ražošanas 
pamatlīdzekļu – stacionāro iekārtu un to ap-
rīkojuma – iegādei), būvmateriālu iegādei un 
tehniskā projekta izstrādei.

Aizdevumu saņemšanas priekšnosa-
cījums: Lauku atbalsta dienesta lēmums 
par projekta iesnieguma atbilstību admi-
nistratīvajiem vērtēšanas kritērijiem un 
publiskā finansējuma saņemšanas nosa-
cījumiem.

Aizdevuma izsniegšanas nosacījumi:
 Garantēti zemas un fiksētas procentu 

likmes uz visu aizdevuma atmaksas termiņu.
 Aizdevums latos vai eiro.
 Aizdevuma atmaksas termiņš līdz 15 

gadiem.
 Bezmaksas kredīta pieteikuma un pro-

jekta izvērtēšana.
 Minimālas noformēšanas izmaksas – 

0.2% no aizdevuma summas, bet ne vairāk 
par 300 latiem.

Vairāk informācijas: jēkabpils klientu ap-
kalpošanas centrā – Draudzības alejā 2, jē-
kabpilī vai jebkurā A/S “Latvijas Krājbanka” 
klientu apkalpošanas centrā.

Tālr.: 65234703; 65231282 vai informatī-
vais tālrunis 67092020  

Komplekti uzņēmumiem
A/S “Latvijas Krājbankā”

STARTA KOMPLEKTS
Komplektā esam apvienojuši jaunam uz-

ņēmumam nepieciešamus produktus. Ar Star-
ta komplektu jūs varēsiet ērti norēķināties ar 
partneriem, nemaksājot komisijas maksu pat 
tad, ja pārskaitījums jāveic uz citu Latvijas 
banku kontiem. Saņemt pārskaitījumus no 
klientiem vai sadarbības partneriem. Apmak-
sāt rēķinus, veikt algas pārskaitījumus saviem 
darbiniekiem, kā arī ērtāk vadīt grāmatvedī-
bas uzskaiti.

Starta komplekts paredzēts uzņēmu-
miem, kas reģistrēti LR Uzņēmuma reģistrā 
pēdējo sešu mēnešu laikā vai uzņēmumiem 
ar vidējo mēneša apgrozījumu līdz 10000Ls 
apmērā.

Komplektā ietilpst: norēķinu konts LVL 
vai EUR, norēķinu kontam piesaistīta Klasiskā 
karte VISA Business, Online banka ar Kodu 
karti vai Kodu kalkulatoru, klienta paraksta pa-
raugs un čeku grāmatiņa (pēc izvēles). 

Īpašās priekšrocības: 
 Pirmos sešus mēnešus viena norēķinu 

konta apkalpošana bez maksas.
 Bez maksas pārskaitījumi uz citu banku 

kontiem Latvijā, ja tos veic Online bankā vai 
Mobilajā bankā (piedāvājums spēkā pirmos 
sešus mēnešus).

BIZNESA KOMPLEKTS
Mums ir ko piedāvāt pieredzējušam uzņē-

mumam. Biznesa komplektā ir apvienots pro-
duktu klāsts, kas tapis, raugoties uz Latvijas 
uzņēmēju reālo ikdienu.

Lietojot Biznesa komplektu, jums ir ie-
spēja ātri un ērti veikt pārskaitījumus, ieskaitīt 

algas visiem uzņēmumā strādājošajiem. No-
rēķināties par pirkumiem un pakalpojumiem, 
rezervēt viesnīcas un automašīnas. Savukārt 
Latvijas Krājbankā jūs varēsiet veikt kādu no 
nepieciešamajām finanšu darbībām jebkurā 
no mūsu klientu apkalpošanas centriem, kas ir 
Latvijā plašākais apkalpošanas tīkls komerc-
banku vidū.

Komplektā ietilpst: norēķinu konts LVL 
vai EUR, norēķinu kontam piesaistīta Kla-
siskā karte VISA Business, Online banka 
ar Kodu karti vai Kodu kalkulatoru, klienta 
paraksta paraugs un čeku grāmatiņa (pēc 
izvēles). 

Vairāk informācijas: jēkabpils klientu ap-
kalpošanas centrā – Draudzības alejā 2, jē-
kabpilī vai jebkurā A/S “Latvijas Krājbanka” 
klientu apkalpošanas centrā.

Tālr.: 67104220; 67104224 vai informatī-
vais tālrunis 67092020  
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LAuksAimniekiem
Tagat ir tāds klusāks laiks līdz jaunas se-

zonas sākšanai. Tas dod iespēju lauku cilvē-
kiem  apmeklēt dažādus seminārus un kursus. 
Pamatā tie notiek jēkabpilī Latvijas lauku kon-
sultāciju centra jēkabpils nodaļā. Semināri ir 
bezmaksas. Reizēm notiek izbraukuma semi-
nāri, kad tos organizē saimniecībās uz vietas. 
Informācija un apmācības ir ļoti plašas, katrs 
var atrast ko sev noderīgu. Informācija par 
semināriem tiek publicēta Valsts lauku tīkla 
mājas lapā (arī tie, kas notiek citur) vai to uzzi-
nāt pie lauku attīstības speciālista. Izmantojiet 
izdevību. Semināri un apmācības tiek rīkoti 
pēc nepieciešamības un aktualitātes. Dažus 
pēdējos varu minēt: izmaiņas grāmatvedībā 
un nodokļu politikā, noteikumi un prasības 
zivju dīķu ierīkošanā, iespējas mājražotājiem, 
pirtnieku mācības un citi. 

Ar jauno gadu tiks atkal atsākta pieteik-
šanās dažādiem projektiem. Salīdzinot ar ie-
priekšējo periodu ir paredzētas izmaiņas, tā-
pēc uzmanīgi jāseko līdzi noteikumiem un pra-
sībām. jau ir zināms, ka no 10.01.2011 līdz 
aprīlim būs atvērts modernizācijas projekts un 
tūrisma projekti. Pretendēt var jebkura saim-
niecība – Z/S, SIA vai fiziska persona (nodokļu 
maksātājs).

Atbalsta apjoma % modernizācijas projek-
tiem - celtniecībai un rekonstrukcijai - 40% + 
10%, ja MLA teritorijā + 10%, ja iesniedzējs 

vecumā līdz 40 gadiem. Tehnikas iegādei (jau-
nai) - 25% + 10% līdz 40 gadiem + 5%, ja MLA 
teritorija + 5%, ja bioloģiska saimniecība. 

Tūrisma projektiem – vides labiekārtoša-
na, peldvietu izveide, taku ierīkošana, atrakci-
jas, veloceliņi, parki, ūdenstūrisma piestātnes, 
sporta laukumi, energoefektivitāte u.c.-50% 
atbalsts. Savukārt tūrisma mītņu būvniecība 
un rekonstrukcija – 40%. 

Nākošgad tiks atvērtas arī citas ES atbalsta 
programmas. Mežu projekti, dīķu ierīkošana u.c. 
jāseko līdzi. Piemēram iet runa, ka Latgales 
reģionā atkal varēs startēt uz mazajiem Daļēji 
naturālo saimniecību projektiem, tikai vēl šobrīd 
nav skaidrs, vai mūs šajā gadījumā  pieskaitīs pie 
Latgales. Arī konsultāciju birojā laiku pa laikam 
notiek izmaiņas un tagad ir no ZM piešķirts finan-
sējums, lai konsultācijas birojā varētu saņemt par 
velti. Gan par projektiem, gan agronoms, lopko-
pības speciālists un grāmatvedības. Projekti gan 
netiek rakstīti par velti.

Vēl svarīga informācija tām personām, kas 
gadam noslēdzoties sniedz Gada ienākumu 
deklarāciju Valsts ieņēmumu dienestā. Ar 2011. 
gada janvāri stājas spēkā likums par Elektronis-
ko deklarēšanas sistēmu, kas nosaka, ka papī-
ra formātā deklarācijas var iesniegt personas, 
kas neveic saimniecisko darbību, bet deklarā-
ciju sniedz uz nodokļu atmaksu un arī tās per-
sonas, kur saimniecībām nav interneta pārklā-
juma. Lai deklarāciju iesniegtu elektroniski, tad 
VID jāslēdz līgums. Protams valdība pieņemot 
šo likumu, nav ņēmusi vērā to, ka laukos arī da-

tors un prasmes ar to strādāt nav tik bieža pa-
rādība. Ar 2012. gadu arī interneta pārklājums 
nebūs attaisnojums un tad lauku saimniekiem 
būs tā vai tā jāgriežas pie kāda speciālista, kas 
elektroniski aizpildīs deklarāciju. 

Laiku pa laikam Nodarbinātības valsts 
aģentūra piedāvā kādu valsts subsidētu prog-
rammu, kas ir izdevīga bezdarbniekiem un arī 
lauksaimniekiem un uzņēmējiem. Tagad jāseko 
līdzi informācijai par NVA piedāvāto praktikan-
tu programmu. Z/S, SIA vai individuālā darba 
veicējs varēs pieņemt saimniecībā praktikantu, 
kas ir 18 - 24 gadus vecs un pēdējos 6 mē-
nešus nav bijis darba attiecībās (arī „simtnie-
kos”) . NVA maksās ikmēneša stipendiju 120 
Ls praktikantam, bet darba devējam Ls - 18, 
par darba vietas nodrošinājumu. Uzsākot šo 
projektu, jums jāizvēlas kāds jaunietis pie jums 
strādās, jāaizpilda līgumu ar NVA, jāizņem 
izziņa no VID, ka nav nodokļu parādu un jā-
apraksta veicamie pienākumi. Praktikantu var 
pieņemt uz 6 vai 12 mēnešiem. ja praktikants 
strādās 12 mēnešus, tad viņam būs jāiziet spe-
ciālas apmācības, kuras apmaksās NVA.

Lauku attīstības speciālistes pieņem-
šanas laiks Aknīstes novada pašvaldības 
telpās būs pirmdien, trešdien, ceturtdien no 
8.00-16.00 , otrdien pieņemšana notiks Asarē 
8.00-10.00, Ancenē 10.00-12.00 un Gārsenā 
no 13.00-16.00. Tel: mob. 26102493, kabinetā 
65237764.

Laimīgu jauno gadu vēlot –
lauku attīstības speciāliste Irēna Butkus.

Valsts atbalsta 
programmas uzņēmējiem 

un biznesa uzsācējiem
Hipotēku banka šodien ir vienīgā pilnībā 

Latvijas valstij piederošā banka un jau kopš 
tās izveidošanas 1993. gadā viens no tās uz-
devumiem ir bijis mazo un vidējo uzņēmumu 
kreditēšana. Dažādām uzņēmēju vajadzībām 
Hipotēku banka šobrīd piedāvā piecas kredi-
tēšanas valsts mērķprogrammas, kurās valdī-
bas uzdevumā tiek sniegts atbalsts noteiktām 
uzņēmēju un iedzīvotāju grupām – banka fi-
nansē gan jau strādājošus uzņēmumus, gan 
biznesa uzsācējus, gan arī lauksaimniekus.

Atšķirībā no parastiem aizdevumiem, 
izsniedzot aizdevumus valsts atbalsta prog-
rammu ietvaros, banka var uzņemties lielākus 
riskus, tai skaitā mazākas ķīlas, apgrozāmo 
līdzekļu aizdevumu atdošanas termiņi ir garā-
ki, aizdevumi pieejami arī uzņēmējiem bez ie-
priekšējas pieredzes, kas skaitās augsta riska 
aizņēmēji. jaunajiem uzņēmējiem pieejamas 
bezmaksas apmācības un konsultācijas biz-
nesa plāna sagatavošanai. 

Hipotēku bankā pieejami aizdevumi šādās 
programmās:

 Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā 
valsts atbalsta programmu „Atbalsts uzņēmēj-
darbības un pašnodarbinātības uzsācējiem” 

jeb Starta programma. Tā ir īpaša ar to, ka 
jaunajiem uzņēmējiem piedāvā ne tikai finan-
sējumu ideju realizēšanai aizdevumu un gran-
tu veidā, bet arī konsultācijas un apmācības, 
turklāt visas konsultācijas un apmācības ir bez 
maksas. Programmas ietvaros var saņemt aiz-
devumu projektiem līdz 60 tūkstošiem latu ar 
klienta līdzdalību 10% apjomā, grantus saim-
nieciskās darbības nodrošināšanai un aizde-
vuma atmaksai, kā arī bezmaksas apmācības 
uzņēmējdarbībā un bezmaksas konsultācijas 
biznesa plāna sagatavošanā un realizācijā. ja 
projekta apjoms ir līdz 5 tūkstošiem latu, aiz-
ņēmēja līdzdalība nav nepieciešama.

 MVU izaugsmes aizdevumu prog-
rammā pieejami investīciju un apgrozāmo 
līdzekļu aizdevumi, kas paredzēti mikro, ma-
zajiem un vidējiem uzņēmumiem. Šajā prog-
rammā var saņemt aizdevumu līdz 300 tūksto-
šiem latu. Programmas aizdevums noderēs 
uzņēmumiem, kas vēlas paplašināt produk-
tu un pakalpojumu klāstu, uzlabot darbības 
efektivitāti, attīstīt jaunus darbības virzienus. 
ja uzņēmējam projekta īstenošanai ir nepie-
tiekošs nodrošinājums, iespējams piesaistīt 
Eiropas Investīciju fonda garantijas. Nesenie 
programmas noteikumu grozījumi paplašinā-
ja potenciālo programmas atbalsta saņēmēju 
loku, piemēram, tagad arī pakalpojumu no-
zares sīkie jeb mikro komersanti var saņemt 
finansējumu līdz 30 tūkstošiem latu.

 Komersantu konkurētspējas uzlabo-
šanas programmā, kas tiek īstenota ar ERAF 
līdzfinansējumu, maziem, vidējiem un lieliem 
uzņēmumiem pieejami aizdevumi lielu projek-
tu īstenošanai. Maksimālā aizdevuma summa 
šajā programmā ir 7,5 miljoni latu.

 Lauksaimniecības produktu ražotājiem 
paredzēta apgrozāmo līdzekļu aizdevumu 
programma, kurā pieejams finansējums no 
5 tūkstošiem līdz pat 700 tūkstošiem latu, bet 
lauksaimniecības kooperatīvajām sabiedrī-
bām līdz pat 2 miljoniem latu. 

 Hipotēku banka piedalās arī Kredītu 
fonda līdzekļu sadalē, piedāvājot lauksaim-
niekiem investīciju aizdevumus. Kredītu fonds 
izveidots ar Ministru kabineta noteikumiem 
“Kārtība, kādā tiek administrēts un uzrau-
dzīts valsts un Eiropas Savienības atbalsts 
lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības 
attīstībai, izveidojot Kredītu fondu” ar mērķi 
nodrošināt pieejamību aizdevumiem ar sama-
zinātu procentu likmi. Aizdevumu var saņemt 
gan latos, gan eiro. Maksimālais aizdevuma 
termiņš ir 15 gadi.

 Mikrokreditēšanas programma, 
kurā Hipotēku banka piedāvā aizdevumu līdz 
3000 latu.

Lai pieteiktos aizdevumiem, vispirms 
nepieciešams aizdevuma pieteikums un 
aizpildīta atbalsta apjoma veidlapa. Klientu 
ērtībām šo dokumentu veidlapas ir ievieto-
tas Hipotēku bankas mājas lapā www.hipo.
lv, taču ikviens klients ir laipni aicināts nākt 
uz  filiāli, kur bankas kredītspeciālisti sniegs 
konsultācijas par bankā realizētajām atbalsta 
programmām. 

Vairāk informācijas par kreditēšanas 
valsts atbalsta  programmām www.hipo.
lv kā arī Hipotēku bankas jēkabpils filiā-
lē Brīvības iela 116, jēkabpilī vai pa tālruni 
65233722,65231135
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Divus gadus Aknīstes vidusskola piedalī-
jās starptautiskā skolu partnerības Comenius 
projektā „Skolēna viedoklis – eiropieša dimen-
sija”. Šis bija ES Mūžizglītības programmu 
finansēts projekts, kura laikā tika veiktas 5 
starptautiskas mobilitātes pie partneriem citās 
Eiropas valstīs – Apvienotajā Karalistē, Polijā, 
Slovēnijā, Lietuvā un Itālijā. Projekta laikā no-
tika dažādas vietējās un virtuālās aktivitātes: 
notika projekta LOGO konkurss, tika sacerēta 
un ierakstīta dziesma „We have a voice”, sko-
lēni piedalījās SVED dzejoļu konkursā, izteica 
savu viedokli SVED portāla diskusiju grupās 
un forumā, iepazīstināja vietējo sabiedrību 
ar projekta veikumu skolas pasākumā 2009.
gada pavasarī un nupat, 2010. gada 3. de-
cembrī, Baltic Expro 2010 izstādē Rīgā, Kon-
gresu namā. To rīkoja Valsts izglītības attīstī-
bas aģentūra (VIAA) kopā ar saviem Lietuvas 

un Igaunijas kolēģiem, un tajā ar savu starp-
tautisko pieredzi dalījās vairāk nekā 50 Come-
nius, Leonardo da Vinci, Erasmus, Grundtvig, 
Mācību braucienu un Nordplus programmu 
projekti no trīs Baltijas valstīm.

Aknīstes vidusskolas Comenius projekta 
grupu pārstāvēja 9.klases skolēni Raivis Pet-
roks, Dita Sala, Sandija Pecikonite un 11. klases 
skolēni Kārlis Zariņš, Liene Radiņa un Indra Gi-
luča, skolotājas – Līga Mažeika un Inga Ķiķēna.

Indra Giluča: „Izstāde Baltic Expro 2010 
bija izdevusies. Mēs varējām apskatīt kā ir 
veicies gan Latvijas, gan mūsu kaimiņvalstu 
projektu īstenotājiem. Šo dienu pavadījām ļoti 
jauki un aktīvi. Starplaikos starp sava projekta 
stenda prezentēšanu dejojām dejas un tikām 
ievērotas kā atraktīvās meitenes.”

Sandija Pecikonite: „Pasākums Baltic Ex-
pro 2010, kurā piedalījās Latvijas, Lietuvas un 

Noslēdzies projekts LLII-69„Culture 
in Selonia – Together on both Sides of 
TheBorder”(CELEBRATE)  „Kultūra Sēlijā – 
kopā robežas abās pusēs”. Projekta noslēgu-
ma pasākums notika 2010. gada 15. decem-
brī Viesītē. Atskatoties uz gada laikā paveikto, 
bija ko pārrunāt, atcerēties, dalīties pieredzē. 
Lielākais ieguvums ir tas, ka Viesīte, Aknīste 
un Rokišķi  kļuvuši par draudzīgām pilsētām 
un pašdarbnieki satiekoties sasveicinās kā 
seni paziņas. Tas arī bija projekta mērķis, lai 
tuvinātu pierobežu kultūru un tautu sadraudzī-
bu. Projekta ietvaros Aknīstes pašvaldībai ie-

gādāta moderna  skaņas un gaismas 
aparatūra, dejotājiem – jauni tautu 
tērpi. Pasākumu prezentācijām ie-
spējams izmantot arī iegādāto klēpja 
datoru un projektoru. Daudzu Aknīs-
tes iedzīvotāju atmiņā paliks folkloras 
festivāls 2010. gada 21. augustā, kas 
izvērtās kā mazi dziesmu svētki. 

Noslēguma pasākumā Viesītē 
noskatījāmies filmu, kas uzņemta par 
folkloras festivāliem Rokišķos, Viesī-
tē un Aknīstē. Ceru, ka šis projekts 
aizsāka jaunu virzienu Sēļu kultūras 
attīstībā.

Projekta koordinatore L. Prande

Comenius projekts Aknīstes vidusskolā noslēdzies

Igaunijas projekti, bija viens no ideālākajiem 
pasākumiem, uz kādiem esmu bijusi. Šajā 
pasākumā bija sapulcējušies dažādu mūžiz-
glītības projektu pārstāvji, piemēram, Come-
nius, Leonardo da Vinci, Gruntvig, Nordplus 
un Erasmus.  Mūsu skolas skolēni pārstāvēja 
projektu Comenius, kā arī mums Rīgas Kon-
gresu namā bija savs stends, kur mēs vārējām 
prezentēt savus projekta rezultātus.  Bija  in-
teresanti uzzināt kaut ko vairāk par citu skolu, 
valstu gaitām viņu projektos.”

Liene Radiņa: „Baltic Expro 2010” izvei-
dojām un godam aizstāvējām savu projekta 
stendu, atbildējām uz interesentu jautājumiem. 
Piedalījāmies izstādes veidotāju un projektu 
dalībnieku rīkotajās atrakcijās. Meiteņu ziņkā-
rība mudināja izmēģināt mājās ražotu krēmu- 
ekoloģisks un ļoti aromātisks. Asinājām arī 
prāta spējas ar „Prātlaužiem”, izdejojām visas 
iespējamās iepazīšanās atrakcijas. Tikām pa-
manīti gan kameras, gan pasākuma vadītāju 
acīs. Kopumā pavadījām ar iespaidiem bagā-
tu un interesantu dienu.”

Vairāk par projektu SVED lasiet mājas 
lapā www.akniste.lv/Izglītība/ Aknīstes vidus-
skola/ Projekti/Comenius projekts SVED

Aknīstes vidusskolas skolotāja L. Mažeika
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pārskAts pAr Aknīstes 
bjC dArbību

Interešu izglītības iestādei rudenī apritēja 
14 gadi. 

Kopš 2000. gada 31. oktobra 10 gadus 
Aknīstes bērnu un jauniešu centrs darbojās kā 
patstāvīga interešu izglītības iestāde. Pirmos 
četrus gadus bija jēkabpils bērnu un jauniešu 
centra Aknīstes filiāle, kas bija direktora Andra 
Kusiņa pārziņā. 

Pēc tam jaundibināto iestādi vadīja Dainis 
Stiebriņš, tad kopš 2002. gada 28. augusta 
(jau 8 gadus) Aknīstes bērnu un jauniešu cen-
tru vada Evija Ķiķēna. Direktora darba apjomā 
ietilpst ļoti dažāds pienākumu klāsts – sākot ar 
iestādes vadīšanu, beidzot ar metodiķa, saim-
nieciskajiem, lietveža un citiem pienākumiem.

Par Aknīstes BjC skaitļos: 
Gads Bērnu 

skaits
Stundu
skaits 
nedēļā 

Pulci-
ņu
skaits

Peda-
gogu 
skaits 

Finan-
sējums 
kopā

Tai 
skaitā 
no 
pašval-
dības

2001. 186 70 11 10 9497 7707
2002. 217 60 11 10 11572 6542
2003. 308 70 20 17 12880 1280
2004. 243 79 17 14 17998 1989
2005. 213 78 16 11 19188 1762
2006. 192 81 17 11 26605 3792
2007. 244 80 18 14 36083 8762
2008. 184 78 15 12 49107 6452
2009. 122 20,154 9 8 29659 7042
2010. 106 29,267 9 8 Tiek 

apko-
pots

Tiek 
apko-
pots

   
Izvērtējot Aknīstes BjC darbību skaitļos 

redzam, ka visam ir tendence samazināties 
– valsts dotētais stundu skaits samazinājis 
pulciņu skaitu. Savukārt, jo mazāk pulciņu, 
jo mazāk pedagogu un dalībnieku iesaistās 
Aknīstes bērnu un jauniešu centra darbībā. 
Valsts „treknie” gadi aiz muguras, kad peda-
gogiem bija nepieciešamais pulciņa stundu 
skaits, lai pilnvērtīgi darbotos ar bērniem un 
jauniešiem.   

Līdz ar to nav iespējas Aknīstes BjC at-
jaunot mazpulkus, dramatisko un keramikas 
pulciņu, kam ir sava vēsture, materiālā bāze, 
tradīcijas un nepieciešamība darboties. Neru-
nājot par jaunu pulciņu izveidi, kam novadā arī 
nav finansiālā seguma. Valsts mērķdotācijas 
pedagogu algām un atmaksātajām pulciņu 
stundām ir niecīgas. Taču, lai pulciņu izveido-
tu bez valsts un pašvaldības atbalsta, nepie-
ciešama vecāku vai citu sponsoru finansiāla 
līdzdalība. Šaubos, ka mūsu novadā atrastos 
turīgi vecāki vai sponsori, kas spētu un vēlētos 
interešu izglītībā ieguldīt līdzekļus. Diemžēl 
mūsu valstī bērni nav prioritāte.

Patlaban Aknīstes BjC 8 pedagogi vada 9 
pulciņus ar 2-4 stundām nedēļā, kas ir daudz 
par maz, lai sagatavotu deju, dziesmu, vāktu 
vēsturiskus materiālus, sagatavotos kādam 
pasākumam, nofilmētu un samontētu video-
materiālu, apgleznotu zīdu, izveidotu floris-
tikas skaistumu. jāsaka paldies skolotājiem 
– Evai jočai, janinai Krasovskai, Aijai Kurk-
lietei, Intai Mežaraupei, Elzai Porietei, Brigitai 
Rutkovskai, Olgai Vabeļai, Valērijam Venedik-

tovam, kas nāk un strādā papildus ar bērniem, 
lai sasniegtu gala rezultātus. Tas nav viegli, 
jo gandrīz visiem tā ir otrā darbavieta, kam ir 
jāgatavojas papildus par ļoti minimālu atalgo-
jumu. Paldies, skolotāji, par jūsu izturību, ne-
atlaidību, entuziasmu un darba sparu!

Mācību gads pusē, bet mēs vēl nezinām, 
cik liela būs Valsts mērķdotācija interešu izglī-
tībai mūsu novadā nākošajam pusgadam...    

Aknīstes BjC direktore Evija Ķiķēna

iii Adventes pAsākums 
Aknīstes bjC

 Šī gada 12. decembrī, plkst. 12.00, Ak-
nīstes bērnu un jauniešu centrā notika trešās 
Adventes pasākums. Koncertā klātesošos uz-
runāja un trešo svecīti Adventes vainagā iede-
dza Aknīstes Evanģēliski luteriskās draudzes 
mācītājs Andis Lenšs.  

Turpinājumā uzstājās Aknīstes BjC pulci-
ņu dalībnieki un skolotāji, kas bija iejutušies 
rūķu lomās: Galvenais Rūķis, Bildiņš, Filmiņš, 
Notiņš, Dziesmiņš, jautriņš, Niķis, Stiķis. Kat-
ram rūķim bija uzlikti pārbaudījumi un uzdevu-
mi, kas ir jāizpilda. Tos paveicot, Rūķi ieguva 
Sertifikātu un tiesības saukties par Rūķi 2011. 
gadā. Tiem uzdevumus palīdzēja veikt pulciņu 
dalībnieki. Uzstājās piecas deju grupas, jau-
nie solisti „Nāc, nebaidies dziedāt!”, popgrupa 
„Lai skan!” un lietuviešu valodas pulciņš. 

Noslēgumā uzstājās „Zelta talantu 2010” 
dalībnieks no jēkabpils Rihards Maslovs. Viņš 
demonstrēja savu talantu beatbox tehnikā.

Aknīstes BjC koncertu var noskatīties 
Youtabe mājas lapā internetā. Meklētājā jā-
ieraksta 3. Advente Aknīstes BJC. Videoama-
tieru pulciņa dalībnieki aplūkošanai ievietoja 9 
minūšu ierakstu no pasākuma.

Aknīstes BjC direktore Evija Ķiķēna

Sniegpārsliņu deja.

Jaunie solisti izpilda dziesmu „Cepam 
piparkūkas”. 

Dejo „Virpulītis” 5 – 6 gadi.

Jaunie solisti izpilda dziesmu
„Kas ir Ziemassvētki”.

Uzstājas lietuviešu valodas pulciņš.

Dejo grupa „Fiksie”. 

6. lpp.

„Virpulītis” 3 – 5 gadi.
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Lietuviešu
valodas pulciņš

 
Lietuviešu valodas un kultūras populari-

zēšanai Aknīstē liela loma ir mūsu Aknīstes 
vidusskolas mūzikas un mājturības skolotājai 
janinai Krasovskai. Viņa ir talantīga, radoša, 
akurāta, pedantiska, pacietīga, saprotoša un 
vienmēr uz janinu var paļauties. Skolotājas 
harmoniskais un nosvērtais raksturs klāteso-
šajiem liek nomierināties un koncentrēties.  

Kopš 1993. gada Aknīstes vidusskolā mā-
cīja lietuviešu valodu. Tad pašvaldības priekš-
sēdētājs Laimonis Medveckis aicināja vadīt 
folkloras kopu, kā rezultātā izveidojās un 5 ga-
dus darbojās pašdarbnieku kolektīvs – lietu-
viešu folkloras kopa „Sutartine”, kurā dziedāja 
pieaugušie.

Tūlīt apritēs 10 gadi kā Aknīstes bērnu un 
jauniešu centrā darba tiesiskās attiecībās pie 
direktora Daiņa Stiebriņa stājās janina. 2001.
gada 2. janvārī sāka vadīt Lietuviešu pūšamo 
instrumentu pulciņu, kas vēlāk tika nodēvēts 
par Lietuviešu tautas mūzikas ansambli „Auš-
rele” (tulkojumā Ausmiņa). Ansamblis izpildīja 
lietuviešu tautas dziesmas ar seniem sēļu mūzi-
kas instrumentiem skudučiem. Šī pulciņa ietva-
ros bērniem bija iespēja apgūt prasmi spēlēt uz 
akardeona, garmoškas, dažādiem pūšamajiem 
instrumentiem, tai skaitā „skudučiai”(lietuviešu 
val.). Arī tas bija Laimona Medvecka mudinā-
jums – dibināt folkloras kopu.  

Kādu brīdi janina vadīja lietuviešu valo-
das pulciņu, divus ansambļus: lietuviešu fol-
kloras kopu „Sutartine” – pieaugušajiem un 
Lietuviešu tautas mūzikas ansambli „Aušrele” 
– bērniem. Tā bija liela slodze.

Vēlāk skolotāja janina turpināja vadīt bēr-

niem lietuviešu valodas pulciņu un lietuviešu 
tautas mūzikas ansambli „Aušrele”.

Bērnu ansamblī nomainījās 4 bērnu paau-
dzes, taču tie, kas sāka darboties no 1. klases, 
izturēja un piedalījās visus pulciņa pastāvēša-
nas gadus. Ilgus gadus darbojās jānis Meža-
raups, kā arī Raitis Petroks un Sandija Peci-
konite. Pulciņā apzinīgas, izpalīdzīgas bija 
māsas Liene un Ieva Salas un Rūta Kurkliete. 
janina viņas sauca par „ansambļa rotu”. Hu-
mora dzirksti ienesa Kārlis Zariņš. Viņš jokot 
prata arī lietuviešu valodā. 

Bērniem bija daudz dažādu iespēju, jo 
janina iesaistījās Latvijas lietuviešu kopienas 
dažādos projektos. Skolotāja organizēja eks-
kursijas uz Lietuvas pilsētām: Viļņu, Kauņu, 
Rokišķiem, Zarasiem, Anišķiem, kā arī Latvi-
jas skaistākajām vietām Siguldu un jelgavu. 
Katru gadu bērni aktīvi iesaistījās Latvijas lie-
tuviešu kopienas daiļlasīšanas un zīmējumu 
konkursā, kas notika jelgavā. Mājās pārveda 
balvas un labu noskaņojumu, jo jelgavā tika 
izklaidēti. Pulciņa dalībniekiem bija iespēja 
apmeklēt Lietuvas vēstniecības Latvijā rīkotos 
pasākumus Latviešu Biedrības namā un Lat-
vijas Nacionālajā operā Rīgā. Tur bija iespēja 
klausīties Lietuviešu ansambļu koncertus un 
dzirdēt izcilu Lietuvas operdziedātāju V. No-
reikas un V. Prudņikova sniegumu.  

2007. gada jūlijā Lietuviešu tautas mūzi-
kas ansamblis „Aušrele” piedalījās Lietuvas 
dziesmu un deju svētkos Viļņā, kur uzstājās 
apvienotā ansamblī pārstāvot Latvijas lietu-
viešu kopienu. jāpiebilst, ka mūsu bērnu an-
samblis bija vienīgais starp Latvijas lietuviešu 
kopienas pieaugušajiem pārstāvjiem, tāpēc 
saņēma nedalītu uzmanību.

Tāpat bērniem bija lieliska iespēja piedalī-
ties Sporta svētkos Viļņā.

Vairāk kā desmit gadus ar janinas aktīvu 

līdzdalību Aknīstē tika svinēta Lietuvas neat-
karības diena – 16. februāris. Gandrīz vien-
mēr kopā ar jodupiešiem. Tika noorganizētas 
divas Latvijas lietuviešu mākslinieka L.Šiurnas 
darbu personālizstādes Aknīstē. 

Visu šo laiku paralēli Aknīstes vidusskolā 
darbojās lietuviešu valodas pulciņš. Motivēti un 
mērķtiecīgi bērni apguva valodu izcilā sarunva-
lodas līmenī. Piemēram, brālis ar māsu – Ginta 
un Gatis joči lietuviešu valodā runā brīvi. Abi 
patstāvīgi brauc un piedalās Pasaules lietuvie-
šu jaunatnes kongresos ārpus Latvijas. 

Valsts krīzes laikā no lietuviešu valodas 
pulciņa un Lietuviešu tautas mūzikas ansam-
bļa „Aušrele” izveidojās viens pulciņš – lie-
tuviešu valodas un etnokultūras pulciņš, kas 
patlaban kļuvis par Lietuviešu valodas pulciņu. 
Tas darbojas 2 stundas nedēļā. Apmešanās 
vieta Aknīstes vidusskola. Tajā bērni mācās 
lietuviešu sarunvalodu bez mācību grāmatām. 
Katru nedēļu apgūst 10 – 15 jaunus vārdus. 
Apzinīgākie tos iemācās, atceras un pielieto. 
Ne visiem viegli veicas, taču lielākā daļa bērnu 
valodu apgūst, izprot un spēj tajā sazināties. 
Pulciņš uzstājas Aknīstes BjC organizētajos 
pasākumos, skaitot dzejoļus, dziedot dzies-
mas un sakot novēlējumus. Mācību gada no-
slēgumā brauc ekskursijā.

Beidzot sadarbību ar Latvijas lietuviešu 
kopienu, iespēju ir kļuvis mazāk. Taču diez 
vai izdotos Aknīstē nodibināt jaunu bērnu lie-
tuviešu tautas mūzikas ansambli – tam nepie-
ciešams daudz vairāk kontaktstundu, kopīgu 
mēģinājumu, lielu dalībnieku motivāciju, tautu 
tērpu un finansiālu līdzekļu. Vēlme mācīt mu-
zicēt ar pūšamajiem instrumentiem – skudu-
čiem skolotāju janinu vēl nav pametusi. ja 
nākotnē ansamblis izveidotos, tad tikai ar pie-
augušo līdzdalību.  

Aknīstes BjC direktore Evija Ķiķēna

no 5. lpp.

Popgrupa „Lai skan!” izpilda dziesmu 
„Circenītis”.

Dejo Liene un Sindija.

Deju grupa „Dream” – zēnu uznāciens.

Popgrupa „Lai skan!” izpilda
„Peļu skolas dziesmu”.

Brīnumsvecīšu aizdegšana.

Aknīstes BJC Rūķi!
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SKOLAS DZĪVE

Skolu SportS
bAsketbols

mAzo skolu grupā
26. novembrī Salas vsk. sporta zālē nori-

sinājās basketbola sacensības 1997. - 1994. 
g. dz. zēniem mazo skolu grupā. Pārliecinošu 
sniegumu demonstrēja Aknīstes novada Gār-
senes pamatskolas zēni, kuri uzvarēja  visas 
komandas un izcīnīja 1. vietu. Uzvaru kaldi-
nāja Mārcis Zībergs, Mārtiņš Barišņikovs, 
Kristaps Ignatjevs, Haralds Punculis, Andis 
Arbidāns un Isams Vitkus. Par komandas 
sagatavošanu sacensībām rūpējās skolotājs 
Guntars Geida. Ļoti sīvā cīņā Gārsenes ko-
mandai dažus punktus zaudēja Salas novada 
Biržu pamatskolas komanda, ierindojoties 2. 
vietā. Komandu sacensībām sagatavoja sko-
lotājs Imants Beķers. Mazo skolu konkurencē 
sporta spēlēs pirmo reizi piedalījās skolotā-
jas Līgas Čeveres trenētā  Krustpils novada 
Atašienes vsk. komanda, kura parādīja at-
zīstamu spēli un ierindojās 3. vietā. 4. vietā 
ierindojās Ābeļu pamatskolas komanda un 5. 
vietā – Rubenes pamatskolas komanda, abas 
no jēkabpils novada. 

      Skolu sporta metodiķe
Tatjana Donāne

Ar Jeseņina dzeju
sirdī un darbos

Kas ir 40 minūtes? Tas ir pietiekami ilgs 
laiks, lai uzrakstītu ieskaiti, tas ir gana ilgs 
laiks, lai lasītu un klausītos, bet vai četrdes-
mit minūtes ir pietiekami, lai iepazītu vienu no 
pasaules dižākajiem dzejniekiem? Nē. Iepazīt 
nevar, bet var vismaz ar acs kaktiņu ieskatīties 
izcilā rakstnieka dzīvē un daiļradē.

Tādēļ arī mēs, Aknīstes vidusskolas sko-
lēni un skolotāji veidojām nelielu, tikšanos 
mācību stundas garumā ar pazīstamā krievu 
rakstnieka Sergeja jeseņina daiļradi.

Pasākuma laikā uzzinājām tik daudz jau-
na par šo cilvēku! Iepazināmies ar jeseņina 
daudzveidīgo dzeju. Kā izrādās, arī par bērzu 
ceļa malā un zvirbuļiem pie loga rūts rakst-
nieks spēj uzrakstīt sirdi aizkustinošus dzejo-
ļus. Dzirdējām arī jeseņina dzeju jau dzies-
mā, divpadsmitās klases meiteņu izpildījumā, 
kā arī dziesmu ierakstus. (Liene R.)

Lai gan man bija jārunā jeseņina dzejolis, 
tas man nesagādāja grūtības. Tu sēdi visiem 
priekšā un redzi, ka kāds skatās tev acīs un 
izdzīvo saturu. Tad ir sajūta, ka, jā, bija vērts 
pieminēt kādu, kurš ir piepildījis literatūru. 
(Gunta)

jeseņina dzeja lieliski radīja vajadzīgo 
noskaņojumu un atmosfēru klasē. Skolēni 
kabinetā ķer katru izteikto vārdu. Citi skolēni 
viņiem lasa dzeju, tai pat laikā tiek rādītas da-
žādas bildes: Sergeja radinieki – māte, tēvs, 
māsas, kā arī pats autors – kur viņš dzīvojis, 
audzis, mācījies. Atskaņoja arī ritmiskas, ska-
nīgas, ar jeseņina dzeju sarakstītas dzies-
mas, bet kulminācijā... Divpadsmitās klases 
meitenes dziedāja divas dziesmas a capella. 
Tas visus mūs tik ļoti aizkustināja, ka mēs 
klausījāmies šajā eņģeliskajā dziedājumā 
pavērtām mutēm. Sirsnīgs paldies Lienei un 
Rūtai par izjusto sniegumu!

Stunda jeseņina dzejas pasaulē paskrēja 
nemanot. Es domāju, ka tagad par vienu no 
krievu izcilākajiem dzejniekiem būs radies dzi-
ļāks priekšstats lielākajai daļai vidusskolēnu. 
Paldies krievu valodas skolotājām par noorga-
nizētajiem svētkiem!

Man šķiet, ka pasākums bija izdevies, 
man ļoti patika. Žēl, ka tās bija tikai četrdesmit 
minūtes, jo atmosfēra bija tik jauka, ka negri-
bējās iet prom. (Linda B. Annija)

Tādus pasākumus vajadzētu rīkot biežāk, 
tie mums dod dzīvei nepieciešamās vērtības, 
kuras jāpapildina. Varējām saskatīt, saklausīt 
vērtīgus domu graudus saistībā ar dzīvi. Patī-
kams pasākums. (Linda G.)

Par godu rakstieka jubilejai arī jēkabpilī 
norisinājās konkurss. Šajā konkursā piedalījās 
četras meitenes no 11. un 12. klases – Liene, 
Margarita, Rūta, Indra. Konkurss bija galve-
nokārt balstīts uz šī autora dzejoļiem. Pasā-
kums izvērtās ļoti interesants un aizraujošs. 
Mēs pildījām dažādus uzdevumus, saistītus 
ar jeseņina daiļradi, pēc tam komandas rādīja 
mājās sagatavotos darbus. Starp 10 koman-
dām Aknīstes vidusskolas prezentācija bija 
vislabākā! Šajos aukstajos ziemas vakaros 
sirds prasa pēc kaut kā jauka. Kāpēc gan lai 
tas nebūtu kāds dzejolis no S. jeseņina daiļ-
rades? (Indra)

Tikšanās ar
Ainu Poišu

14. decembrī Aknīstes BjC viesojās Lat-
vijā labi pazīstama psiholoģe visiem labi zinā-
mā TV3 sarunu šova vadītāja Aina Poiša. Viņa 
vadīja lekciju, kuras mērķis bija uzmundrināt, 
iepriecināt un iedvesmot klausītājus. 

Uz lekciju varēja ierasties visi klausī-
ties gribētāji, tajā skaitā arī mēs desmitie. 
Lekcija ilga trīs stundas, kuras laikā vairāk-
kārt tika uzsvērs, ka materiālajām vērtībām 
dzīvē ir maza nozīme. Psiholoģe lika aiz-
domāties par dzīves sīkumiem, deva idejas 
un risinājumus kā uzlabot ikdienas dzīvi. 
Mūsuprāt pats svarīgākais šajā lekcijā bija 
tas, ka interesenti bija gan pieaugušajiem, 
gan jauniešiem. Paldies psiholoģei par pa-
domiem.

Aknīstes vidusskolas
10. klases skolnieces. 

*  *  *
Ziema – gadalaiks, kurš apbur ar savu 

šarmu – greznajām leduspuķēm logos, 
sniegpārsliņām, kuras pārklāj zemi, apsar-
mojušajiem koku zariem, kuri, saulei spīdot, 
šķiet kā sīkiem kristāliņiem apbērti. Ziemā 
tiek svinēti vieni no nozīmīgākajiem latvie-
šu  svētkiem – Ziemassvētki. Šie svētki ir 
krāšņs mirklis ziemas dienu ritējumā, tāpēc 
mūsu senčiem, senajiem latviešiem, tie bija 
vieni no svarīgākajiem posmiem gada ap-
risē, kā nozīmīgs rituāls, kam jānodrošina 
labklājība, auglība un saskanīga visu turp-
māko darbu gaita.

Aknīstes vidusskolas 12. klases skolē-
niem tika uzdots pašiem izveidot un vadīt 
pasākumus, kuros būtu iesaistītas seno latvie-
šu tradīcijas un paražas, svinot ziemas saul-
griežus. 5 skolēnu grupām bija jāizdomā un 
jāīsteno savas Ziemassvētku scenāriju idejas 
izvēlēto klašu grupu priekšā tā, lai pasākuma 
dalībnieki būtu ieinteresēti un aktīvi darbotos 
līdzi. Scenāriji tika īstenoti 1., 2., 3., 4. un 12. 
klasē.

Viena no 12. klases skolēnu grupām 
pārsteidza  2. klases skolēnus ar pasākumu 
„Rakstītās kamanās atbrauc Ziemassvētki”. 
Šajā pasākumā tika skaitītas senlatviešu tau-
tasdziesmas, minētas mīklas, spēlētas spē-
les. Bērniem īpaši patika spēle „Sniegavīra 
deguns” – sniegavīram jāpieliek deguns pēc 
iespējas tuvāk tam paredzētajā vietā, turklāt 
tas viss jādara aizvērtām acīm.  Spēlē aktīvi 
iesaistījās ne tikai  bērni, bet arī skolotāja Ive-
ta Strika. Pasākuma noslēguma daļā katram 
pasākuma dalībniekam tika svinīgi izsniegta 
atzinība un balva.

Ziemassvētki ir gaišuma, mīlestības un 
piedošanas laiks. Lai katrā no mums ienāk 
spoža Ziemassvētku gaisma, dzīvība un mī-
lestības straume, lai netrūkst spēka, ticības 
sev un veselības. Lai Ziemassvētku brīnums 
piepilda mūsu sirdis ar pozitīvām un neaiz-
mirstamām emocijām.

Simona Zinare
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NOTIKUMI

Vecā gludekļa stāsts
Svētki!? Arī ikdienu var pārvērst par svēt-

kiem! Bet kā sagatavoties, lai būtu prieks sev 
un citiem? 

Zināms, ka jau pirms 2500 gadiem cilvēki 
mēģināja gatavoties svētkiem, mazgājot un gludi-
not drēbes ar dažādiem paņēmieniem. Noderēja 
gan akmeņi, gan karsti metāla stieņi, gan smagi 
metāla āmuri, gan veļas ruļļi. 8. gs. eiropiešiem 
jau bija speciāli akmeņu gludekļi sēņu cepurītes 
formā! Un ziepes? Un kā 21. gadsimtā? Kā bija 
mūsu Aknīstes novadā un tā apkaimē?

Par to ir šis stāsts.
2010. gada 3. decembrī Aknīstē, Sēļu 

namā, notika projekta „Gruntvig-Kultūrvēstu-
riskais mantojums – visiem” pasākums. Šis 
projekts paredz muzeja ekspozīciju interakti-
vitātes veicināšanu, t.i., pieejamību un intere-
santumu visiem, kas to vēlas.

Šoreiz – par pletīzeri, par tā vēsturi un iz-
mantošanas tradīcijām. Tā mērķis – iepazīties 
ar gludekļa evolūciju un izmēģināt dažādus 
senus gludināšanas veidus.

Intereses objekts – Aknīstes muzejā sa-
vāktā gludekļu kolekcija.

Pasākums sākās ar praktisko daļu – jāatzī-
mē, ka galvenās darbojošās personas bija Ak-

nīstes BjC novadpētniecības pulciņa dalībnieki 
un viņu vecmāmiņas. Tā kā piedalījās dažādu 
paaudžu cilvēki, visiem kopā bija interesanti pa-
veikt praktisku uzdevumu – ar koka veļas rulli 
un ogļu gludekli gludināt linu dvieli un sedziņu. 
Pēc tam vecākās paaudzes cilvēki dalījās patī-
kamās atmiņās par to, kā viņi mazgāja, žāvē-
ja, gludināja linu apģērbu, dvieļus, gultas veļu. 
Visinteresantākie bija stāsti par ziepju vārīšanu 
mājas apstākļos. Domāju, ka šīs zināšanas var 
noderēt arī praktiski 21. gadsimta sadzīvē. jau 
tagad mūsu kaimiņu novadā rosīgākie cilvēki 
izmanto senās tradīcijas savā uzņēmējdarbībā. 
Atašienes pagastā uzņēmēja Kristīna Rubina 
ražo ziepes no aitu taukiem un medus. Šis eko-
loģiski tīrais produkts tiek pieprasīts ārzemēs.

Pulciņa dalībnieki iepazīstināja klātesošos 
ar izglītojošo programmu ’’Pletīzera stāsts jeb 
gludekļa vēsture’’. Klātesošie, vērojot krāsai-
nos slaidus par seno gludekļu kolekcijām da-
žādos pasaules muzejos, uzzināja, ka vispo-
pulārākais gludekļu muzejs atrodas Francijas 
pilsētā Rubē. Interesants likās fakts, ka glu-
dekļus meistari gatavoja kā mākslas darbus- 
neatkārtojamus, filigrānus. Tos dažreiz mēdza 
veidot arī daudzfunkcionālus – kā tējkannas; 
kā mušu, tarakānu, pat peļu ķeramās ierīces. 
Pletīzeri lepojās ar skursteņiem, ar atveramām 

durtiņām, ar dažādiem rokturiem. Mājsaimnie-
cēm gludeklis bija greznuma priekšmets- cits 
ar pūķa galvu, cits ar ziedu formā veidotu rok-
turi, cits ietērpts dzelzs mežģīnēs.

Mūsu valstī bagātākā gludekļu kolekcija 
atrodas Ventspilī – Piejūras brīvdabas muzejā. 
Tur skatāmi gludekļi ar svaru no 10 gramiem 
līdz 25 kilogramiem. Patreiz, līdz jaunajam ga-
dam skatāma izstāde ”Svarīgs pletīzers”. Arī 
Aknīstes novadpētniecības muzejā ir savākta 
diezgan bagāta gludekļu kolekcija. Novadpēt-
niecības pulciņa dalībnieki aicināja ziedot mu-
zejam vecos, interesantos gludekļus. 

Tad omulīgā tējas dzeršanas gaisotnē pro-
jekta vadītāja O. Vabeļa klātesošos iepazīsti-
nāja ar to, kas Grundvig  projektā jau paveikts. 
Skatījāmies diska „Aknīstes novada muzeja 
aktivitātes” prezentāciju. Šis disks tika saga-
tavots kā muzeja reklāma 8 valstu – projekta 
dalībnieku iepazīšanās pasākumam Beļģijā.

Pulciņa dalībnieču un viesu atmiņu stāstī-
jumus emocionālākus ietonēja kopīga dzies-
mu dziedāšana.

Pasākuma noslēgumā svētku ieskaņai 
slaidos aplūkojām Adventes vainagus.

Tiksiet gaidīti nākošajās projekta aktivitā-
tēs! Sekojiet informācijai!

        Projekta dalībniece S. Buholce.

ziemAssvētki – 
ieprieCināšAnAs lAiks

Visā pasaulē Ziemassvētki saistās ar gai-
šām domām un labiem vārdiem. Tāpēc jau as-
toto gadu biedrība “Manai mazpilsētai Aknīs-
tei” aicināja Aknīstes uzņēmējus līdzdarboties 
Ziemassvētku labdarības akcijā, iespēju robe-
žās sniedzot finansiālu vai materiālu atbalstu 
dāvanu sarūpēšanā.

Tā ir tradīcija, kas vieno 39 organizācijas 
biedrus, gatavojot dāvanas un īsi pirms Zie-
massvētkiem apmeklējot 45 Aknīstes iedzīvo-
tājus, kuriem lielo gadu vai nopietnu veselības 
problēmu dēļ liegta iespēja piedalīties svētku 
pasākumos ārpus savām mājām. Viņiem ir 
ļoti būtiski apzināties, ka Aknīstes sabiedrība 
viņus atceras un vēl labu. Šogad esam papla-
šinājuši dāvanu saņēmēju loku. Tāpēc esam 
patiesi pateicīgi par katru ziedoto latu, ko 
mūsu Aknīstes uzņēmēji ir uzticējuši biedrības 
valdei dāvanu sarūpēšanai. Prieks, ka mūsu 
aicinājumam ziedot šogad ir atsaukušies arī 
jauni ziedotāji. Pateicamies par gatavību zie-
dot sekojošajiem uzņēmējiem un viņu ģime-
nēm: 

Harijs, Modris un Nauris Porieši – 
SIA “Indāres” 
Juris Zlobins
Inese un Juris Sorokini – IU „Alens”
Ņina Karčevska – SIA “Aknīstes aptieka”
Viktors Lahtiņins – z/s “Assi”

Silvija un Egons Silaraupi – 
z/s „Aizkārkļi
Sarmīte un Jānis Gasūni – SIA „Sigma”
Pēteris Batarags – veikals „Vesko” 
Aija un Alberts Kurklieši – z/s „Ūta”
Ināra Raupe – SIA “Helēnas aptieka”
Aivars Medveckis – z/s “jaunplikši”
Ilze un Laimonis Ieleji – z/s „Celmāres” 
Juris Kuzņecovs – SIA “jK Plus”
Evija un Nikolajs Curikovi – z/s „Liepas”
Pateicība jums no visiem Ziemassvētku 

laikā apmeklētajiem – aknīstiešiem, Veco ļau-
žu nama 6 iemītniecēm, kas, zem eglītes no-
liktās dāvanas saņemot, skaitīja bērnībā mā-
cītos Ziemassvētku pantiņus, kā arī Radžupes 
un Susējas lauku sētās dzīvojošajiem, kuriem 
bija prieks, ka arī šogad nav aizmirsti un ir pie-
dzīvota kārtējā tikšanās.

Ziemassvētku labdarības akcija ir kop-
darbs, kuras īstenošanā savu roku pielika 
visi organizācijas biedri. Paldies katram par 
atsaucību, ziedojot zeķu vai cimdu pāri, pal-
dies valdes rūķīšiem, kas skaitīja, dalīja, bēra, 
līmēja, rakstīja un sēja līdz tapa 45 zili dāvanu 
maisiņi, kuri bija gatavi, lai noteiktajā dienā 
organizācijas biedri tos nogādātu katrs savam 
sveicamajam. Paldies par atbalstu un ziedo-
tajām zeķītēm arī tiem, kas nav organizācijas 
biedri. 

Visa pamatā ir uzticēšanās un labestība. 
Vairosim to arī dienās starp Ziemassvētkiem. 
Mēs taču to gribam un varam.

Labdarības akcijas rīkotāju vārdā,                                                                                                     
Skaidrīte Medvecka
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INFORMĀCIJA

Mūsu novadā iedzīvotājiem jāievēro Lat-
vijas valsts karoga lietošanas noteikumi. Vē-
los atgādināt karoga lietošanas kārtību. 

Latvijas valsts karogs ir Latvijas valsts 
simbols. Latvijas valsts karoga likums nosa-
ka vienotus Latvijas valsts karoga lietošanas 
principus. 

Valsts karogs ir karmīnsarkans ar baltu 
horizontalu svītru. Šo svītru attiecība ir 2 : 1 : 
2. Garuma un platuma attiecība ir 1 : 2. 

Latvijas valsts karogu lieto normatīvajos 
aktos noteiktos gadījumos un kārtībā, garan-
tējot tam pienācīgu cieņu.

Karogu aizliegts lietot: 
> pie ēkām, kas ir avārijas stāvoklī, 
> pie ēkām, kuru fasāde tiek remontēta, 
> citās nepiemērotās vietās un apstākļos. 

Aizliegts lietot bojātu, izbalējušu, netīru un 
citādi nepiemērotu Latvijas valsts karogu.

Latvijas valsts karogu pie ēkām novieto 1. 
maijā, 4. maijā, 11. novembrī, 18. novem-
brī. 

Latvijas valsts karogu sēru noformējumā 
novieto 25. martā, 14. jūnijā, 17. jūnijā, 4. jū-
lijā un decembra pirmajā svētdienā. 

Sēru noformējumā virs karoga pie kāta 
piestiprina melnu lentu, kuras platums ir 1/20 
no karoga platuma un garums atbilst karoga 
platumam.

Latvijas valsts karogu lieto arī citos Minis-
tru kabineta vai pašvaldības noteiktos gadīju-
mos.

Latvijas valsts karogu var lietot tautas, re-
liģiskajos un ģimenes svētkos, atceres dienās 

un citos gadījumos.
Latvijas valsts karogu var lietot dekoratī-

vos nolūkos, garantējot tam pienācīgu cieņu. 
Šajā gadījumā tā garuma un platuma propor-
cijas var atšķirties, taču jāsaglabā krāsu toņi 
un sarkanbaltsarkano svītru attiecība.

ja karogu lieto dekoratīvos nolūkos, tam 
saglabājas Latvijas valsts simbola statuss.

Par Latvijas valsts karoga zaimošanu  vai 
klajas necieņas izrādīšanu pret to, kā arī par 
Latvijas karoga lietošanas kārtības pārkāpša-
nu vainīgās personas saucamas pie likuma 
noteiktās atbildības.

Cienīsim savu valsti un ar karoga novieto-
šanu atzīmēsim valstij un savai gimenei svarī-
gus notikumus. 

 Valentīna  

pAziņojums pAr siA 
„gārsenes komunālie 
pAkAlpojumi” tArifA 

projektu
SIA „Gārsenes komunālie pakalpojumi”, 

reģ. Nr. 45403005369, juridiskā adrese: „Akā-
cijas”, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, 
LV 5218, 2010. gada 9. decembrī Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijai iesnie-
dza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa 
projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar SPRK 
12.05.2010 Padomes lēmumu Nr. 1/8 „Ūdens-
saimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināša-
nas metodika”.

Sabiedriskā 
pakalpojuma 

veids

Spēkā 
esošais tarifs 

(bez PVN)

Piedā-
vātais 
tarifs 
(bez 
PVN)

Tarifa 
palie-
linā-
jums 
(%)

ūdensap-
gāde

0.39 0.50 28

kanalizācija 0.70 0.84 20
Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 

2011. gada 1. aprīli. 
Ūdensapgādes tarifa izmaiņas ir saistītas 

ar ūdens patēriņa samazināšanos, ar materiā-
lu izmaksu, elektroenerģijas un vides stāvokļa 
kontroles izmaksu palielināšanos.

Kanalizācijas tarifa izmaiņas ir saistītas 
ar pamatlīdzekļu nolietojuma palielināšanos, 
kā arī elektroenerģijas un materiālu izmaksu 
palielināšanos.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vis-
pārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus 
priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaim-
niecības pakalpojumu tarifa projektu lietotājs 
var Aknīstes novada Gārsenes pagasta „Akā-
cijās”, iepriekš sazinoties ar SIA „Gārsenes 
komunālie pakalpojumi” valdes locekli jāni 
Bondaru pa tālruni 26389739.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa 
projektu rakstveidā vai elektroniski var ie-
sniegt SIA „Gārsenes komunālie pakalpoju-
mi”, Aknīstes novada Gārsenes pagasta „Akā-
cijās”, e-pasts gkp2008@inbox.lv, faksa Nr. 
65229616, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijai (Rīgā, Brīvības ielā 55, 
faksa Nr.67097200, vai tās reģionālās struk-
tūrvienības adresē Daugavpils, Ģimnāzijas 
ielā 16, e-pasta adrese: ludmila.krivina@sprk.
gov.lv), e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 
dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Ir pienācis atvadu brīdis,
Kad vietas nav skaļiem vārdiem,
Kad atkal kāds zieds ir vītis
Un aiziet caur mūžības vārtiem.

 
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Zentai, no 
vīra atvadoties. 

                            Mājas iedzīvotāji

Pierimst soļi, klusē domas, 
Neskan mīļā tēva balss, 
Tikai klusa sāpe sirdī 
Ilgi vēl pēc tevis sauks.

Skumju brīdī easm kopā ar klases 
audzinātāju Aivaru Ieleju, tēti mūžībā 
pavadot. 

Aknīstes vidusskolas
1998. gada absolventi 

Mīļš paldies visiem radiem, draugiem 
un kaimiņiem, kas bija ar mums lielajās bē-
dās, izvadot jāni pēdējā gaitā. Pateicamies 
par sniegto atbalstu, iejūtību, mierinājumu 
un palīdzību. Paldies pavadītājai Andai par 
skaistajiem atvadu vārdiem. Paldies kaimi-
ņiem par palīdzības sniegšanu grūtā brīdī, 
it sevišķi liels paldies Andrejam, Konstan-
tīnam, Antoņinai, Henrietei. Paldies Inesei 
par bēru mielasta galdu. Paldies visiem, 
visiem. 

Sieva Zenta, dēls juris ar ģimeni. 

Dzimtā puse nesagaidīs
It nekad vairs tevi mājās,
Labās acis neatsmaidīs,
Zeme, zeme pāri klājas.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Ritai Ielejai ar vīra nāvi.

Zaičenkovu ģimene

No visa labā – tikai labu celt 
Un krietnumam arvienu tālāk zelt  
No visa gaiša gaišumu vien radīt 
Tā savu mūžu svētīgi tik vadīt. 

Paldies S. Koniševskai par 
Ziemassvētku dāvanām novada muzejam. 
Vēlreiz sirsnīgs paldies visiem Aknīstes 
novadpētniecības muzeja ziedotājiem 
un labvēļiem. Mēs esam visi līdzatbildīgi 
par mūsu novadu, par pilsētiņu, par tās 
skaistām vietām. Novēlu visiem, sevišķi 
projekta “Grundtvig” dalībniekiem jaunā 
gadā nezaudēt ieceres, būt stipriem, ar 
atbildības sajūtu veikt savus pienākumus 
un gādāt prieku arī citiem. 

Paldies Frīdim jaujeniekam par 
dāvinātajām Ziemassvētku eglēm 
Aknīstes novada pašvaldībai. 

Aknīstes novada dome
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Var mīļots cilvēks aiziet projām,
Sāpes var līdz pašām dzīlēm dzelt,
Kas bij skaists, ne mūžam neiet bojā – 
Skaistums paliek, palīdz dzīvi celt.

Pieminēsim Mūžībā aizgājušos:

ARNoLDS JAUNMUKTāNS
15.05.1923. – 02.12.2010.

JāNIS IRANoVIčS
20.04.1944. – 06.12.2010.

RuTA KANOPA
11.04.1942. – 09.12.2010.

SARMĪTE VASIļJEVA
01.01.1958. – 08.12.2010.

REGĪNA KALVāNE
22.07.1935. – 11.12.2010.

VLADIMIRS KoSTINS
19.10.1958. – 13.12.2010.

ANNA ŠvARcE
05.09.1985. – 12.12.2010.
VERoNIKA SPRINDžUKA
22.06.1920. – 15.12.2010.

āRIJS AIVARS ĶERUBIŅš
01.12.1934. – 16.12.2010.

VALIJA BUIĶE
10.01.1928. – 15.12.2010.

LINARDS IELEJS
20.03.1932. – 18.12.2010.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!
Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa

Izdevējs: Aknīstes novada dome. Redakcijas adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Jēkabpils raj., LV 5208, tālr. 65237751.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild rakstu autori.

Iespiests: SIA “Erante”, www.erante.lv. Tirāža 500.
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Gribas, lai baltā pasaulē 
balti sniegi snieg, 
Un pa baltiem lielceļiem 
balti cilvēki iet. 
Un, lai baltos cilvēkos 
baltas domas dzimst. 
Un, lai baltās darbdienās 
balti svētki ir. 
                   /I. Ziedonis/
Lai veiksmīgs un radošs
jaunais 2011. gads!

Gārsenes pagasta
komunālā saimniecība. 

Pirms iededz sveci egles zarā, 
Dedz svētku liesmu sirdī savā, 
Ar piedošanu, sapratni, 
Ar mīlestības dzirksteli 
Un tici – tas ir Tavā varā 
Nest gaismu, kā to sveces dara!

Lai nākamajā gadā visiem kopā mums 
netrūkst siltu vārdu un gaišu domu, ko 
citiem dāvāt, lai miers sirdī, mīlestība un 
gara spēks mūs pavada katru dienu, lai 
veselība katram pašam un mūsu mīļa-
jiem, lai palīdzam sev un citiem daudz 
labākiem kļūt, un lai ar apņēmību, pa-
cietību, radošām idejām un paveiktiem 
darbiem pilns nākamais gads!

Bāriņtiesas priekšsēdētāja A. Dronka

Es ticu, ka ir brīnumi, 
Kas necerēti nāk,
Kas daiļu gaišu pasauli
Ap sevi radīt sāk. 
Es ticu, ka ir laimība, 
kas svētās liesmās mirdz...
Jo – ja tā visa nebūtu, 
Vai justu mums tad sirds?
                 /J. Poruks/

Sveicam decembra jubilārus 
Ilgu Cālīti, Līgu Tarbuni, 

Edīti Eleksi, Birutu Bīriņu! 
  Biedrība „Manai mazpilsētai Aknīstei”

Palūdz pavasari,  
Lai tas spēku aizdod.  
Palūdz puteņiem,  
Lai gadiem pēdas jauc.  
Palūdz pašai sirdij – tā vislabāk zinās,  
kādus gadus atpakaļ lai sauc.  
Gadu straumē nestas aiziet dienas,  
Dzīves jūrā saplūst vienuviet.
  
Sveicam decembra jubilārus

Aknīstē
EDĪTE ELEKSE – 60
LAIMoNS GERāNS – 60
MELDRA IVANoVA – 60
JāNIS JASINEVIčS – 60
ELMāRS KRIšKāNS – 60
JEļENA MULTIŅA – 60
MāRIS MAļINoVSKIS – 65
VALDIS LESINSKIS – 70
ANNA ISoDA – 75

Asarē
IRēNA MACULEVIčA – 50
IRMA STAšULāNE – 65
oLGA KļAVINSKA – 75
ALIS RUDZĪTIS – 75
ANNA KUZŅECoVA – 80

Gārsenē
ARTūRS BETKERS – 50
LEoNGINS oSoCKIS – 60
AuSMA KALNIETE – 75

Nevajag skaitīt gadus, 
Kuri aulēkšiem skrien – 
Gadus tāpat kā naudu, 
Noturēt nespēj neviens. 
Skaitīsim laimīgos mirkļus, 
Kuru mūžā bijis tik daudz – 
Ar tiem mēs bagāti esam 
Un novecot nebūs ļauts!

Sveicam Leonginu osocki 60. gadu 
jubilejā.

Giluči, Dekšņi, Galvanovski,
Ignatjevs, Musņicki.

Nav jau viegli kopā veidot dzīvi, 
Divas takas vienā takā siet; 
Nav jau viegli veidot kopā dzīvi, 
Tomēr diviem kaut kā labāk iet!

Sveicam Zelta kāzās Zeltīti un Aivaru 
ūbeļus!

Valija, Valentīna, janīna,
Marija, Nadežda. 

Nez no kurienes uzradies tas-  
Klēpī ievēlies kamolīts mazs.  
Saulē sārti vaidziņi tvīkst,  
Vai lielāku laimi maz vēlēties drīkst! 

Priecājamies kopā ar vecākiem par 
Viktorijas IVANoVAS, Armanda 
KALNIŅA un Alises GRIGoRJEVAS 
nākšanu pasaulē!

Aknīstes novada
dzimtsarakstu nodaļa

... Mirdzumu acīs un mirdzumu dvēselē,
Veselību pašam un veselus mīļos,
Laiku zvaigžņu skaitīšanai,
Mazus brīnumus ikdienā
Un lielus brīnumus sirdī,
Eņģeli uz pleca un mīļus cilvēkus blakus,
Mīlestību pret Dievu, sevi pašu
Un mīlestību pret pasauli aiz loga!

Laimīgu jauno, 2011. gadu!
Gita Ozoliņa

Mēness palīdz smaidīt,
Zvaigznes ciemos lūgt.
Jauno gadu gaidot,
Prieka nedrīkst trūkt.

Novēlu visiem Aknīstes novada iedzī-
votājiem daudz spēka, izturības, labu 
veselību un mīlestības pilnas dienas 
jaunajā gadā !

Asares pagasta pārvaldes
vadītāja I. Guseva

Ir dīvaina sajūta gadu mijā, 
Kad zvaigžņotā debess sudrabu sijā, 
Tad zogas gan prieks, gan neziņa krūtīs, 
Ko nākamā gada puteņi sūtīs – 
Ir dīvaina sajūta tādā brīdī, 
Kad satiekas gadi uz īsu brīdi: 
Tu pats it kā stāvi vēl durvju priekšā, 
Bet domas sen jau atrodas iekšā.

Lai  panākumiem bagāts jaunais gads! 
Gārsenes pagasta pārvalde.


