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Decembris šogad atnācis neierasts-
ar lietu un vēju, tikai dažreiz atgādi-
not par ziemas klātbūtni. Tomēr laiks
rit savu gaitu un sācies pārdomu un
Ziemassvētku gaidīšanas laiks -
Mīlestības, Gaišuma un Piedošanas
laiks. Ticu, ka katram no jums ir kāds,
ko mīlēt, kāds, kam nosūtīt saules sta-
riņu, vai arī beidzot saņemties un pie-
dot kaut ko, kas sen jau zaudējis savu
nozīmīgumu un gruzd dvēselē.
Pamēģiniet un jūs jutīsiet, kādu tas nes
atvieglojumu un siltumu dvēselē.
Atcerieties brāļu Ziemeļu dziesmas vār-
dus: „Vienmēr uz pasaules kāds, kuram
bez tevis ir auksti...“ vai „Labajā no-
sprūst naids, kā bulta ozola zīlē.“ Radi
savā sirdī Mīlestību un tad dod to citiem
un atpakaļ saņemsi desmitkārt. Sāc ar
to, ka dod citiem to, ko Tu gribi saņemt.

Šī gada laikā paveikts ir daudz-
Aknīstes vidusskolā veikta dar-

bnīcas ēkas (mājturības kabine-
ta)vienkāršota atjaunošana un at-
jaunotas garderobes, iegādāts smil-
šu kaisītājs pašvaldības traktoram, pa-
beigta Aknīstes kapličas būvniecī-
ba un telpu aprīkošana

Gārsenes ciemā pabeigts ūdens-
saimniecības attīstības projekts, pa-
beigta Gārsenes kultūras nama lie-
lās zāles vienkāršota renovācija.

Krauju ciemā veikta pašvaldības
ceļa Gārsene - Kraujas virsmas du-
bultā apstrāde 270 m garumā, sa-

mazinot gaisa piesārņojumu ar pu-
tekļiem 

Ancenes ciemā ierīkots ielu ap-
gaismojums. 

Bez tam Asares, Gārsenes pagastos
veikta pašvaldības ceļu posmu atjau-
nošana vairāku kilometru garumā.

Arī kultūras, izglītības un sporta jomā
Aknīstes novada vārds ir izskanējis tālu.
Vasarā plaši nosvinēti novada svētki un
Sēlijas novadu apvienības Tautas
mākslas svētki  „Sēlija rotā”.  Savu vie-
notību un sportisko garu esam aplieci-
nājuši Olimpiskajā un jauniešu dienā.
Izjusti nosvinēta Latvijas 97. gadu ju-
bileja, kurā tika godināti novada labā-
kie ļaudis. 

Aknīstes novada skolēni guvuši la-
bus un izcilus rezultātus olimpiādēs un
konkursos, par ko vislielākā pateicība
skolotāju saimei. 

Tie ir apjomīgākie darbi 2015.
gadā, bet katra diena sastāv no dau-
dzām sīkām ikdienišķām lietām, kas
summējoties iegūst nozīmi un svaru.

Ar patiesu lepnumu par labi pada-
rītu darbu varam teikt, ka šis gads pa-
vadīts godprātīgā un spraigā darba gai-
sotnē, tāpēc pateicos visiem, kas ar pa-
tiesu atbildības sajūtu un nerimstošu
darba sparu veikuši savus ikdienas dar-
ba pienākumus. 

Es gribu pateikties visiem Aknīstes
novada iedzīvotājiem, kas vērsās domē
ar idejām un ierosinājumiem, deputā-
tiem par aktīvo darbību domes sēdēs,
komitejās un dažādos pasākumos, do-
mes komisijām un visiem domes dar-
biniekiem, kuru darbu reizēm neredz,
bet ticiet man, šeit ir jāstrādā ļoti daudz,
lai novada attīstībā tiktu sperts kāds
solis uz priekšu. Paldies domes iestā-
dēm un struktūrvienībām.

Vēlu domāt un darīt labu, jo tikai tā
mēs pasaulē varam ienest gaismas sta-
rus. Sliktais notiek tāpat, par labo ir jā-
papūlas. Lai jūsu sirdī mājo labestība,
lai visiem novada iedzīvotājiem laba ve-
selība un, ja nepieciešama palīdzība, nā-
ciet, mēģināsim atrast risinājumu. 

Patiesā cieņā Aknīstes novada 
domes priekšsēdētāja Vija Dzene

Atbalstīts Gārsenes
pils krāsns

restaurācijas
projekts

Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu
3.konkursā 2015.gadā starp 104 atbal-
stītajiem projektiem kultūras mantojuma
nozarē, saskaņā ar 04.11.2015. savstar-
pēji noslēgto līgumu,  atbalstu 3948,00
EUR apmērā saņēmis Aknīstes novada
pašvaldības iesniegtais projekts „Gārsenes
pils podiņu krāsns restaurācija”.

Podiņu krāsns,  kas mūrēta no baltiem
glazētiem podiņiem ar kobaltzilu zīmējumu,
ir vienīgais 19.gadsimta mākslas piemineklis
Gārsenes pilī tā oriģinālajā veidolā, līdz ar
to tai piešķirts valsts aizsargājamā valsts
nozīmes kultūras pieminekļa statuss, valsts
aizsargājamo kultūras pieminekļu sarak-
stā tās reģistra numurs - 3388.

Restaurācijas darbus veiks divas ser-
tificētas speciālistes - keramikas, stik-
la un porcelāna restauratores - vec-
meistares Jana Lībiete un Inta
Tiltiņa saskaņā ar projekta pieteikumā
iesniegto krāsns restaurācijas darbu ap-
rakstu un tāmi. Plānots, ka darbi tiks
uzsākti siltākā laikā - 2016.gada maijā
- un pabeigti 6 nedēļu laikā.

Projekta rezultātā valsts nozīmes māk-
slas piemineklis būs atguvis sākotnējo
krāšņumu, bet novada iedzīvotāji un pla-
šāka sabiedrība tiks iepazīstināti  ar ie-
priekš neakcentētām novada kultūras
mantojuma vērtībām - pēc restaurācijas
darbu pabeigšanas tiks izveidota fo-
toizstāde „Gārsenes pils podiņu krāsns
restaurācijas gaita”, ko plānots izvietot
apskatei pils Izstāžu zālē aktīvās tūris-
ma sezonas laikā, vēlāk to eksponēt no-
vada skolās, bibliotēkās.

Pateicība par operatīvu atbalstu kva-
litatīva projekta pieteikuma sagatavo-
šanā pienākas Līgai Jaujeniecei,
Aknīstes novada tūrisma darba vadītājai. 

I.Cālīte, 
telpiskās attīstības plānotāja.
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Bērnu veidotais
Ancenes ciema

makets
2015. gads Asares pamatskolā aizrit, īstenojot biedrī-

bas “Lauku Partnerības Sēlija” projektu „Aiz apvāršņa”. 
Projektā paveiktais ir bijis lieliski pavadīts laiks kopā

ar bērniem un prasmīgiem pedagogiem, kuri pašaizlie-
dzīgi un nesavtīgi atvēlēja gan savu laiku, gan zināša-
nas un prasmes. Mūsu bērni izaugs tādi, kādi blakus
būs pieaugušie. 

Projekta Ancenes ciema koordinatore Ilze Setkovska

Ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda atbalstu
Zemgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informā-
cijas centrā 26.novembrī notika sanāksme par pašvaldības
lomu projekta „Atver sirdi Zemgalē” ieviešanā. Arī mēs,
Aknīstes novada pašvaldība, esam noslēguši sadarbības lī-
gumu par piedalīšanos šī projekta aktivitātēs.

Projekta mērķis ir Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai
videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu pakalpojumu pie-
ejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. 

Mērķu grupas šajā projektā ir:
l Pilngadīgas personas ar garīga rakstura trau-

cējumiem, kuras saņem Valsts finansētu ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju (turpmāk tek-
stā VSAC) pakalpojumu un pasākuma īstenošanas laikā
pāriet uz dzīvi sabiedrībā kā arī pilngadīgas personas ar
garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt
valsts ilgstošas aprūpes institūcijā;

l Ārpusģimenes aprūpē esoši bērni un jaunieši līdz
17 gadu vecumam (ieskaitot), kuri saņem valsts vai pa-
švaldību finansētus bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un so-
ciālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus (turpmāk
tekstā BSAC);

l Bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzī-
vo ģimenēs, un viņu vecāki vai likumiskie pārstāvji;

l Potenciālie aizbildņi, adoptētāji, audžuģimenes.
Projekta ietvaros tiks veikta:
l Individuālo vajadzību izvērtēšana minētajām mērķu

grupām un atbalsta plānu izstrāde Zemgales plānošanas
reģionā; ( 300 personas ar garīga rakstura traucējumiem,

334 bērni, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē, 356 bērni ar
funkcionāliem traucējumiem)

l Zemgales reģiona deinstitucionalizācijas plāna izstrāde;
l Zemgales reģiona VSAC filiāles un BSAC reorgani-

zācijas plāna izstrāde;
l Zemgales reģiona VSAC personu ar garīga rakstura

traucējumiem sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā (84
personām, sociālo mentoru piesaistīšana);

l Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Zemgales
reģiona personām ar garīga rakstura traucējumiem; (251
personai)

l Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Zemgales
reģionā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem; (375 bērniem)

l Speciālistu apmācības Zemgales reģionā;
l Informatīvi un izglītojoši pasākumi Zemgales reģionā.
Projekta ietvaros nepieciešams noteikt kontaktpersonu

no pašvaldības puses līdz 21.12.2015., izveidot pašvaldī-
bas deinstitucionalizācijas vadības grupu līdz 21.01.2016.
un apzināt potenciālos „atelpas brīža” un aprūpes saņēmējus
(skaits un kad varētu uzsākt sniegt pakalpojumu) līdz
01.02.2016.

Viens no sociālā dienesta uzdevumiem ir sociālo pakal-
pojumu sniegšana un jaunu sociālo pakalpojumu ievieša-
na. Paldies sociālo, kultūras, izglītības un sporta jautāju-
mu komitejai par sapratni un atbalstu. Šajā rakstā es mē-
ģināju saīsinātā veidā pastāstīt par projekta mērķi, mēr-
ķa grupām, aktivitātēm un veicamajiem darbiem tuvākajā
laikā. Projekts ilgs līdz 2022.gada 31.decembrim.

Sociālā dienesta vadītāja L. Deksne

Par piedalīšanos projektā „Atver sirdi Zemgalē”

Saeima galīgajā lasījumā ir pieņēmusi valsts budžetu,
līdz ar to arī labklājības nozares budžetu 2016.gadam, pa-
lielinot to par gandrīz 6 miljoniem eiro. Tāpēc labklājības
ministrs Uldis Augulis ir gandarīts, ka jau pēc dažām ne-
dēļām daļai pensionāru varēs sākt pārrēķināt pensijas, no-
vēršot krīzes laikā radušos netaisnību.

Vienlaikus ministrs akcentē, ka sociālajā jomā vajadzību
vienmēr būs daudz, jo pārstāvam dažādu sociālo grupu in-
tereses. Kā ik gadu, veidojot budžetu, izvirzītas vairākas
būtiskas iniciatīvas, kas, galvenokārt, ir nepieciešamais at-
balsts pensionāriem, ģimenēm ar bērniem, cilvēkiem ar in-
validitāti, kā arī nozares iestādēm funkciju īstenošanai. 

“Esmu gandarīts, ka man ir izdevies panākt 4,2 milj. eiro
piešķiršanu, lai jau pēc dažām nedēļām varētu uzsākt eko-
nomiskās krīzes laikā piešķirto pensiju pārrēķināšanu.

Sākotnēji pārrēķinās tās pensijas, kuras piešķirtas
2010.gadā, bet 2017.gadā - 2011.gadā piešķirtās pensijas,
bet 2018.gadā - no 2012. līdz 2015.gadam piešķirtās pen-
sijas. Tāpat ir noteikts, ka nākotnē šāda situācija nevarēs
atkārtoties, jo kapitāla indekss būs fiksēts un tas vairs ne-
varēs būt negatīvs. Tādējādi no straujām ekonomiskām svār-
stībām pasargāsim nākotnes pensionārus,” skaidro
U.Augulis.

Ministrs arī norāda, ka pensiju pārrēķināšanai turpmākos
gados būs jāiegulda 20,9 milj. eiro 2017.gadā, bet 46,9 milj.
eiro - 2018.gadā.

Nākamā gada budžeta prioritāte ir arī atbalsts cilvēkiem
ar invaliditāti. Līdz ar to apstiprināts finansējums 1,6 milj.
eiro apmērā, lai pilnveidotu un uzlabotu tehnisko palīglī-
dzekļu kvalitāti, kā arī paplašinātu to klāstu. “Tehnisko

Augulis: līdz ar budžeta apstiprināšanu
varam gatavoties pensiju pārrēķināšanai
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palīglīdzekļu kvalitāte un pieejamība ir būtisks jautājums,
īpaši attiecībā uz bērniem. Finansējums jāiegulda arī rin-
du mazināšanai, lai sekmētu cilvēku ar invaliditāti iespējas
pēc iespējas ātrāk iekļauties sabiedrībā un darba tirgū,”
pārliecināts ministrs.

Savukārt Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts
komisijai nākamgad papildus piešķirti 34 tūkst. eiro, lai
sekmīgāk un operatīvāk varētu apkalpot klientus.

Vienlaikus, lai turpinātu nodrošināt auklīšu pakalpojuma
sniedzēju reģistra uzraudzību, Valsts bērnu tiesību aiz-
sardzības inspekcijai piešķirti 29,8 tūkst. eiro. Tādējādi būs
iespēja veicināt ne tikai sabiedrības uzticību auklīšu pro-
fesionalitātei, bet savlaicīgi novērst gadījumus, kuros va-
rētu ciest bērni. Tāpat U.Augulis ir gandarīts, ka panāk-
ta Bērnu uzticības tālruņa 116111 diennakts darbības no-
drošināšana arī nākamgad, piesaistot 45,1 tūkst. eiro.
Uzticības tālrunis izveidots, lai sniegtu bērniem un pus-
audžiem psiholoģisku palīdzību, kā arī atbalstu krīzes si-
tuācijās. Šim tālrunim ir labi rezultātu, zvanītāju skaits
ik gadu palielinās.

Tāpat papildus piešķirti 150 tūkst. eiro sociālās reha-
bilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai vardarbībā cietu-
šiem bērniem.

Visbeidzot, lai samazinātu klientu rindas pēc sociālās
rehabilitācijas pakalpojumiem, 2016.gadā piešķirts 158 tūkst.
eiro, bet  2017.un turpmākajiem gadiem 755 tūkst. eiro
Sociālās integrācijas valsts aģentūrai.

Papildu minētajam finansējumam, nākamgad Labklājības
ministrija turpinās apgūt Eiropas fondu finansējumu, īs-
tenojot iekļaujošas nodarbinātības pamatnostādnes un jau-
nus pasākumus bezdarbniekiem, sociālā darba attīstības
pamatnostādnes, pasākumus ārpusģimenes aprūpes sek-
mēšanai u.c.

Kā uzsver labklājības ministrs, līdzekļi sociālajai jomai
būtu nepieciešams arī citām iniciatīvām. Tomēr primāri
turpināsim diskusijas par iespējām palielināt pensijas ap-
mēru un atbalstu demogrāfijas sekmēšanai. Tāpat atbal-
sta palielinājums būtu nepieciešams bez vecāku gādības
palikušiem bērniem un cilvēkiem ar invaliditāti, lai sek-
mīgi iekļautu viņus sabiedrībā un darba tirgū.

Informāciju sagatavoja: 
Liene Užule
Labklājības ministra biroja vadītāja
T. 67021665, 26519920
Liene.Uzule@lm.gov.lv

Novēlu visiem Aknīstes novada iedzī-
votājiem, nebaidīties pateikt apkārtējiem
labus vārdus un nejusties neveikli, paužot
prieku par līdzcilvēku veiksmi!

Aknīstes novada izpilddirektors 
Jānis Gavars

f

Klāt decembris, viens no gada
tumšākajiem mēnešiem. Tumšais
gadalaiks kā radīts rokdarbiem, in-
teresantām sarunām un plānu kal-
dināšanai.. Šis ir apceres laiks –
atskatīties uz gada laikā izdarīto
un ieraudzīt jaunus rīcības un vēl-
mju virzienus.  Esmu vienmēr pa-
stāvējusi par to, ka, ja lauki būs
stipri, tad arī valsts būs stipra.
Mūsu novads  ir apliecinājums tam. Esmu lepna par mūsu
Asares pagasta uzņēmēju darbu. Katra uzņēmēja ieguldī-
jums nodokļu vai praktisku darbu veidā novadam ir ļoti sva-
rīgs. Prieks par jaunajiem Asares pagasta uzņēmējiem, kuri
izstrādā projektus, nebaidās atkarot no krūmiem lauk-
saimniecībai zemi un audzē graudus. Paldies par to!

Gada laikā visiem kopā pašvaldībā ir daudz izdarīts.
Prieks par amatu mācības kabinetu vidusskolā, par jau-
nas kapličas uzcelšanu Aknīstē, par Ancenes apgaismojuma
ierīkošanu, par citiem vajadzīgiem un labiem darbiem. Tas
rezultāts dod gandarījumu un pieredzi citiem darbiem. 

Man turpmāk ļoti aktuāli būs atbilstoša vidusskolas spor-
ta laukuma izveide, jo pagaidām par sporta laukumu eso-
šo grūti nosaukt. Vidusskolā ja

āstrādā pie kādas profesionālas nozares izveidošanas ve-
cāko klašu audzēkņiem. Jāizstrādā normāla tirgus laukuma
projekts, kurā labi justos gan pārdevēji, gan pircēji un uz
kuru nebūtu kauns aizvest novada viesus. Ceru, ka Gārsenes
pils atradīs savus attīstības virzienus un ar laiku būs in-
teresanta tūristu apskates vieta. Ieceru daudz un vajadzību
vēl vairāk. Novēlu kolēģiem, lai mums izdodas labas ide-
jas ieviest novada dzīvē!

Jaunā gadā visiem novēlu labu veselību, dzīvesprieku
un mīlestību! Lai Jūs visus pavada Ziemassvētku gaišums!

Deputāte Valentīna Čāmāne

Ziemassvētki -pārdomu, laba vē-
lējuma un ģimenes svētki.

Atskatoties uz paveikto
gandarījums par renovēto Gārsenes
kultūras namu, kapliču, zēnu
mājturības kabineta kosmētisko re-
montu Aknīstē, ielu apgaismojumu
Ancenes ciemā, ,u.c. Tas ir rezultāts diskusijām, visbeidzot
deputātu balsojumam, atbilstoši uzskatiem un mērķiem. 

Uzlabojumus novadā prasa gan lauku ceļi, gan
Gārsenes pils, gan mājokļu jautājuma sakārtošana, u.c. sfē-
ras. Esmu pārliecināta, ka plānveidīgi veicot darbus, var
paveikt daudz. Lai Aknīstes novads noturētos un arī tur-
pmāk pierādītu, ka mazs novads savā attīstībā var būt pat
labāks un sasniedzamāks iedzīvotājiem kā liels.

Lai visiem novada iedzīvotājiem jauki Ziemassvētki un
nākamajā  2016.gadā: Lai nekas nav nepaveicams, Lai
ir prieka, laimes daudz! 

Deputāte Aija Voitiške

f

„PALDIES ir vienīgā valūta pasaulē,
kura nav vēl mainījusi kursu.“ 

(J. Jaunsudrabiņš)
Izmantojot izdevību, vēlos teikt PAL-

DIES visiem tiem labajiem cilvēkiem, kuri
mani atbalstījuši, sapratuši, palīdzējuši,
sagādājuši prieku un radījuši iespēju dzī-
vot interesantas dienas.

PALDIES maniem kolēģiem par patiesi
atzinīgu darbu, par smaidiem, par labiem vārdiem, par ple-
ca sajūtu. PALDIES manai ģimenei un mazmeitiņām par
to, ka viņi neļauj man noskumt un garlaikoties!

Īpašu PALDIES sūtu „Bitītes“ jaukajam kolektīvam!
Gaišus un mierīgus Ziemassvētkus jums visiem!
Lai Jaunais gads ir labvēlīgs ik vienam no mums!

Ber, Laimīte, sudrabiņu
Ziemassvētku vakarā,
Lai mirdzēja visas takas
Jaunajā gadiņā.

Ar cieņu Skaidrīte Pudāne
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Krīt pārslas, kavēdamās logā...
Ir atkal Ziemassvētku laiks
Un brīnums, sajūtos kā senāk,
Es sajūtos kā bērnībā...
Balts galdauts, svaigas maizes garša,
Balts miers aiz mana loga zied.
Un miers, kāds sirdī tikai bērnam,
Miers bērna sirdī klusi dzied...

Siltus, baltus Ziemassvētkus un
laimīgu jauno gadu!

Deputāte Ināra Lunģe

f
...tik balts un kluss...
Krīt zemei pāri mirdzošs zvaigžņu 

pakars
Un, siltām rokām skaudams zemes

telpu,
Nāk senais, mīļais Ziemassvētku 

vakars.
Visiem novada iedzīvotājiem vēlu 
siltus Ziemassvētkus un  
Jaunajā gadā  veselību un darba sparu!

Deputāts Aivars Ielejs

f
Kaut mazliet sāp, ka gads ir garām
Tu tomēr smaidi - Jaunais nāk.
Lai laimes daudz, lai bēdas

steidzas garām,
Lai sirds ik dienā spēku atrast māk!

Kad zemi apmirdz Ziemassvētku zvaig-
znes un tuvojas gadu mija, visiem novada
ļaudīm no sirds vēlu veselību, baltu sniegu,

vairāk gaismas, siltuma un mazāk skaudības.
Deputāts Jānis Vanags

f
Visskaistākais ir taisnība,
Vislabākais veselība,
Vispatīkamākais ir sasniegt to, 

ko katrs vēlas.
Veiksmīgu Jauno gadu!

Deputāts Guntars Geida

f
Visiem novada iedzīvotājiem,novada

draugiem,faniem,līdzjutējiem gan citur
Latvijā ,gan ārzemēs novēlu,veselību,jau-
ku ģimeni,uzticamus draugus,patīkamu
darbu,pietiekošus ienākumus.
Kolēģiem deputātiem, lai Jaunajā gadā
vairāk prāta un mazāk ambīciju!

Deputāts Andris Zībergs

f
Trīs baltas patiesības iet pa gadu takām,
Ir pirmā – labestība katrā vārdā, ko viens otram sakām,
Tai blakus godīgums, kam jāvalda starp mums,
Un, ja vēl pienākums šiem diviem mērķiem līdzi iet, 
Tad šajā dienā citas laimes nevēliet...

Gaišām domām bagātus Ziemassvētkus!
Jaunajā gadā – piepildīt iecerēto,
nepazaudēt iegūto,
atrast meklēto!

Sirds siltus un mīļus svētkus vēl 
Asares pagasta pārvalde

f
Dūc sniega bites sirmā ozolā
Un sarmas spīguļi gar logu rūtīm palo,
Tik paskaties: pār taviem sapņiem, 

taviem darbiem
Dievs dāsni debess svecēm mirdzēt liek.
Lai tici tu, ka jaunā gada takās
Tev spēks un cerība, un mīlestība būs.

/V.Mežnora/
Priecīgus, gaišus Ziemassvētkus un 
radošu, darbīgu Jauno 2016. gadu !

Gārsenes pagasta pārvaldes vārdā Jānis Bondars

f
Ziemassvētki ir cilvēku
iekšējās gaismas svētki.
Mēs gaidām mirdzumu
no iekšienes!
No sevis.
No tā, kas sevī.
Mēs to piesaucam,
lūdzam, uzturam un svinam.
Gaišu, līksmu, siltuma un mīlestības pilnu
Ziemassvētku noskaņu, un sirdsmieru svētkos

SIA Aknīstes pakalpojumi

f
Jaunā gada priekšvakarā, apcerot aizvadītā gada domas,

sapņus, paveikto un sasniegto, gribas joprojām cerēt un ti-
cēt, ka visos cilvēkos mīt prieks, miers un labestība. Šis laiks
ir pareizais brīdis, kad dāvāt kādu gaišu smaidu, laipnu
vārdu vai palīdzīgu roku. Tu, cilvēk, apstājies un pārdo-
mā, uzadi zeķes no labo domu dzīpariem savai dvēselītei,
ietērp to mīkstā, pūkainā šallē, lai nenosalst ziemā, lai sa-
gaida Svētvakaru un Jauno gadu ar mīļām, siltām un lai-
mīgām domām! 

Šajos Ziemassvētkos novēlam piedzīvot mazus un lielus
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brīnumus, kopā ar
saviem mīļajiem un
tuvajiem, uzsmaidīt
sirsnīgi, būt vien-
kārši viens otram
blakus – svarīgā-
kais, ka to darām no
sirds. 

Novēlam Jaunajā
gadā nepazaudēt ti-

cību un cerību labajam un gaišajam, piepildīt mazus un lie-
lus sapņus, ticēt, ka mēs katrs spējam radīt brīnumus!
Svētītus Ziemassvētkus! Gaismas, veiksmes un labestības
pilnu Jauno 2016. gadu!  

Nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Ieleja 
un telpiskās attīstības plānošanas speciālistes 

Ilga Cālīte un Līga Līduma

f
Ir laiks...salikt pagātni pa plauktiņiem...sakārtot domas,
nosvērt labo un slikto, nomazgāt spārnus...
Apzāģēt spīta radziņus, satikties ar sirdsapziņu,
piezvanīt dvēselei un apjautāties kā klājas...
pārbrist nevaļas grāvjus un padzert tēju ar nokavētiem
saullēktiem
un ieskatīties 
patiesībai acīs,
izsolē pārdot grēkus....
un mīlēt kā nekad!
Lai balti, svētības 
un mīlestības pilni
Ziemassvētki! Jaunajā
gadā, lai vezums 
drosmes pārdrošām idejām, veselība, izturība un pērtiķa
veiklība tās neanalizējot, šķipsniņa neprāta 
un bērnišķīga dulluma!
Aknīstes novada pašvaldības PII ,,Bitīte’ kolektīvs

f
Ja tev ir tikai viena dziesma – nodziedi to tā, lai kādam

ar to būtu labi.
Ja tev ir tikai

viens vārds –pasaki
to tā, lai kādam ar to
būtu labi.

Ja tev ir tikai
viena dzīve – nodzī-
vo to tā, lai kāds ar to
būtu laimīgs.

Jaunajā gadā jau-
nas idejas, prāta

skaidrību, izpratnes prieku, dzirdes asumu, tiekšanos pēc
jauniem atklājumiem. 

Direktores vietniece informātikas jomā L. Mažeika

f
Lai Ziemassvētki sirdi vij ar prieku,
Ar cerībām, ka rīt viss labāk būs,
Lai aiziet prom pa tīru, baltu sniegu 
Tās rūpes, kuras nomākušas mūs!
Lai Ziemassvētku gaišais prieks ir piepildījums visam

vecajam gadam un rosinošs sākums jaunajam 2016.gadam!
Aknīstes vidusskolas direktores vietniece

izglītības jomā G.Ozoliņa

Lai spēks visam mācību gadam Aknīstes vidusskolas
skolēniem, pedagogiem, tehniskajiem darbiniekiem, sko-
lēnu vecākiem!

Prieks, saticība un veselība visiem novada ļaudīm. 
Laimīgu un mierīgu 2016.gadu!

Aknīstes vidusskolas direktore A.Voitiške

f
Lai Ziemassvētku vakars
Atnāk kluss un mierīgs,
Bet Jaunā gada saule
Zelta graudus katrā dienā sēj...

Lai Jums mierīgi Ziemassvētki un Laimīgs
Jaunais gads!

Aivars Ielejs

f
Baltu prieku- kas spēj priecēt citus,
Baltus sapņus, kuros uzplaukst cerība,
Baltus darbus, kas pasauli dara gaišu
un stipru, baltu gaitu, lai vieglums
soļos un dvēselē, baltu veiksmi- kā 
ceļazvaigzni un baltu, baltu mīlestību.

/V. Radziņa/
Novēlam nepazaudēt cilvēcību,
sirds siltumu, ticību, cerību un
mīlestību. Lai veiksme un la-
bas domas mūs visus pavada
ikdienā!

Asares pamatskolas
kolektīvs

f
Dzīvei tikai tad būs jēga un

piepildījums, ja mēs katram cil-
vēkam dāvāsim sirds siltumu un
draudzību. 

/Dalailama/

Ir Ziemassvētku laiks - laiks,
kad mēs dalāmies savā priekā un cenšamies palīdzēt sa-
viem līdzcilvēkiem kaut ar labu vārdu, siltu smaidu vai
mazu, mīļu dāvaniņu. Novēlam nepazaudēt cilvēcību, sirds
siltumu, ticību, cerību un mīlestību. Lai katrā ģimenē ie-
nāk Ziemassvētku gaisma! Mūsu novēlējums nākamajā
gadā ikvienam novada iedzīvotājam - vairāk rūpēties par
savu veselību, atteikties no kaitīgiem ieradumiem un ie-
nest dzīvē vairāk prieka un optimisma!

Aknīstes VSAC kolektīvs

f
Caur debess gaismas pieskārienu
To brīnumu lai atrod gars,
No kura ne vien Ziemassvētkiem,
Bet gadam dārgakmeņu svars!
Sirdis, lai piepildās baltām domām! 

Ziemassvētku miers, gaisma un 
mīlestība, lai mājo ikvienā sirdī, 

ikvienā ģimenē un dod spēku ik dienai
arī Jaunajā gadā!

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Aija Dronka 
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Tā noskaņa ir netverama,
Ko decembris mums sirdī auž, 
Tā plūst no cilvēkiem un namiem,
To piesniguši meži pauž.
Tā noskaņa, ko sevī nesam,
Mums palīdz tumsu pārdzīvot
Tas ir tas netveramais brīnums,
Kas gaidīšanas laikam dots,
Kas izplaukst dvēselē ikvienā,
Kad Ziemassvētki durvis vērs,
Un lielā prieka vēsts mums zvaigznes
Pār visām gadu dienām bērs.
Mēs, sociālā dienesta darbinieki,
mīļi sveicam visus novada 
iedzīvotājus un novēlam:!
Lai Ziemassvētku miers ienāk
katrā sirdī, katrā ģimenē, 
katrā mājā!
Lai Jaunais gads nāk ar cerību,
ticību, mīlestību!

f
Cienījamie mūsu pilsētiņas seniori!

Tuvojas
visskaistākie svētki-
Ziemassvētki, kad vē-
lamies noticēt brīnu-
miem: būt veseliem,

stipriem, laimīgiem un vajadzī-
giem. Tieši jums novēlam piedzīvot mazus un lielus brīnumus
un izbaudīt tos kopā ar saviem mīļajiem tuviniekiem un
draugiem vai vienkārši labiem cilvēkiem, kuri jūs saprot
un atbalsta. Uzsmaidīsim sirsnīgi viens otram, pateiksim
siltus vārdus, lai nebūtu sirdī vientulības skumju un ne-
miera. 

Lai Tev ir ko mīlēt- un tevi mīl!
Lai Tev ir ko gaidīt – un tevi gaida!
Lai Tevi Dievs sargā, jo cilvēkam ticēt un cerēt ļauts!

Aknīstes senioru centrs.

f
Šīs dienas pirms Ziemassvētkiem ved mūs

pretim kādam baltam klusumam, aiz kura
ir kaut kas mīļš, sen aizmirsts un pazaudēts,
kas mums atkal no jauna jāatrod...

(K.Skalbe)
Lai svētku gaišums nes sirdīm mieru,

labestību, mīlestību! Jaunas domas un
labus darbus Jaunajā gadā!

Gita, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 

f
Īss atskats uz 2015.gadu tūrisma

jomā

Ikviena gada nogalē tradicionāli ir at-
skatīties uz pagājušo gadu, apkopot pada-
rīto, izvērtēt panākto un saplānot nākamo
gadu. Lasītājiem piedāvāšu ieskatīties kon-
spektīvā atskatā par to, kā veicies Aknīstes

novadam tūrisma jomā 2015.gadā. 
Gada sākumā klajā tika laisti bukleti par Aknīstes no-

vadu, par Gārsenes pili, kā arī informatīvie materiāli par

velokrosu „Sēlijas pērle” un alternatīvās kamermūzikas fes-
tivālu „Sansusī”.  Jaunie materiāli tika izplatīti gan tūrisma
izstādē „Balttour 2015”, gan blakusnovadu tūrisma centros
un objektos, kā arī mūsu novada kafejnīcās un degvielas
uzpildes stacijā. Papildus taustāmajam reklāmas mate-
riālam, ir izveidota arī mājas lapa Aknīstes novada tūris-
ma piedāvājuma reklāmai.

Gada laikā ir daudz paveikts Gārsenes dabas taku la-
biekārtošanā – šeit ir uzstādītas jaunas norādes, uzbūvē-
tas jaunas kāpnes Lutaušu atpūtas vietā, izvietotas atkri-
tumu tvertnes, atjaunoti margu posmi, saremontēts Meža
estrādes lapenes jumts un estrādē uzstādīti jauni soli.
Savukārt, Gārsenes pilī ir noslēdzies 75 gadu skolas periods,
tagad šeit ir izveidotas nakšņošanas vietas, ir iegādāta gul-
tasveļa un segas.  Pilī notika vairākas bērnu nometnes un pils
izstāžu zālē tika eksponētas  piecas mākslas izstādes. Gārsenes
pils šī gada maijā bija arī starta vieta tūrisma rallijam „Mana
jaunu dienu zeme”,  ko apmeklēja ~ 1000 braucēji, kuri mūsu
novada teritorijā apmeklēja z/s Liepas, Aknīstes
Novadpētniecības muzeju, z/s Āmuri un b/m Sila Strauti.

Ir uzstādītas tūrisma norādes uz līdz šim īpaši nerekla-
mēto Romzas dižakmeni Ancenē, uz Tunķeļu kapiem un
Radžupes alu (papildus zīmes nokļuvei uz alu tiks uzliktas
nākamā gada pavasarī). Aknīstes pilsētā uzstādītas četru gal-
veno ielu (Dzirnavu, Augšzemes, Skolas un Zaļās ielas) šķēr-
sojošo ielu norādes, kā arī norādes uz dižkoka statusa kokiem
Tunķeļu kapos, Asares muižas parkā un Gārsenes pagastā
Dienvidsusējas krastā.

Pagājušā gada sākumā tika pārvietots Asares pagasta mu-
zejs no pārvaldes ēkas uz bijušo medpunkta ēku – muzejam
(ko tagad oficiāli dēvē par Asares Vēstures krātuvi) izveidota
simboliska štata vieta – 0,1 slodze, kas rūpējas par jaunu ek-
sponātu savākšanu un dokumentāciju. Asares Vēstures krā-
tuvē ir veikta 2 telpu grīdas demontāža un jaunās grīdas be-
tona pamatnes izveide, tālākie remontdarbi plānoti nākamgad.

Reklamējot novada tūrisma piedāvājumu, pie SIA Astarte
Nafta DUS ir izvietots banneris ar Gārsenes pils, Asares pils-
drupu un Aknīstes vecās katoļu baznīcas foto. 

Šajā gadā pirmo reizi notika arī 100% Aknīstes novada pa-
švaldības finansētais iedzīvotāju ideju projektu konkurss, kura
ietvaros tika iestādīts tūju dzīvžogs pie Aknīstes luterāņu baz-
nīcas, rīkota bērnu vasaras nometne Gārsenes pilī, noticis
Aknīstes Adatiņu pieredzes apmaiņas brauciens uz Latgali
un šobrīd vēl pēdējo paveicamo darbu stadijā ir informatī-
vais stends pie Asares luterāņu baznīcas.

Paldies visiem, kas sadarbojušies un palīdzējuši, lai mūsu
novada atpazīstamība pieaugtu! Īpaša pateicība SIA
Latvijas valsts meži par atbalstu dabas taku pilnveidošanā,
Armandam Siliņam par festivāla „Sansusī” rīkošanu, Jurim
Brakovskim par velokrosa „Sēlijas pērle” organizēšanu, Mārim
Ozoliņam par autokrosa rīkošanu - šie pasākumi ir tie, caur
kuriem mūsu novads iegūst popularitāti un tūristu skai-
ta pieaugumu (kurš šogad ir trīskāršojies). 

Lai visiem novada cilvēkiem un mūsu novada viesiem
ir sirsnīgi Ziemassvētki un brīnumu pilns Jaunais gads!

Līga Jaujeniece, Tūrisma darba vadītāja

f
2015.gads Aknīstes BJC aizvadīts dažādiem noti-

kumiem bagāts!
Gads sākās ar projekta „Jaunatnes ie-

spējas” atklāšanas pasākumu 9.janvārī. Šī
projekta piešķirtā finansējuma ietvaros tika
iegādātas lielās galda spēles (gaisa hokejs, bil-
jards, teniss), kompleksais trenažieris, skri-
tuļslidas, slidas, „palikņi” braukšanai no kal-
na, vingrošanas paklāji, hanteles, spēļu kon-
sola „Play station 4”, galda spēle Monopols.
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Dotās iespējas no šī gada 12.janvāra līdz 11.decembrim ir
izmantojuši 3244 bērni un jaunieši (dati no reģistrācijas
žurnāla). Reģistrācija tiek veikta katru darba dienu.

19.februārī, skolotāja Olga Vabeļa, novadpētnieki kopā ar dzie-
došo grupu „Čukuriņš”, kā arī pieaicinātajiem pašvaldības dar-
biniekiem un iedzīvotājiem, svinēja Meteņu dienu un, ievēro-
jot latviešu tradīcijas, piedalījās vakarēšanā. 

Pirmsskolnieku sadancis Salas Kultūras namā „Ciemos pie
Alises Brīnumzemē” notika 24.februārī. Piedalījās 19 bērnu deju
pulciņa „Virpulītis” dalībnieki un skolotāja Inta Mežaraupe.

Savukārt, 27.martā Jēkabpils Tautas namā tika rīkots gad-
skārtējais jauno vokālistu konkurss „Cālis – 2015”, kurā pie-
dalījās popgrupas dalībnieks Artis Mežaraups. Konkursam
zēnu sagatavoja Madara Ozoliņa. Artis ieguva titulu „Cālis
– džentelmenis”.

Lieldienās Aknīstes BJC pulciņu dalībnieki koncertēja di-
vas dienas, uzstājoties Asares Kultūras namā un Aknīstes
BJC. Tie piedalījās visās piedāvātajās Lieldienu aktivitātēs.

29. aprīlī Aknīstes BJC bērnu deju kolektīvi un mūsdie-
nu deju grupas piedalījās Mūsdienu deju kolektīvu festivālā
„Pepijas Ballīte” Biržos. Dalībniekus sagatavoja skolotāja Inta
Mežaraupe.

Piekto gadu pēc kārtas, 31.maijā, Aknīstes brīvdabas es-
trādē pulcējās bērni un jaunieši koncertā „Nāc kopā ar mums!”.
Pēc tam iesaistījās radošajās darbnīcās un izklaidējās pie-
pūšamajās atrakcijās. Nākošajā dienā deju grupas un popgrupas
dalībnieki brauca uzstāties uz Rubenes brīvdabas estrādi tra-
dicionālajiem bērnu un jauniešu svētkiem, kā arī iesaistījās
piedāvātajās aktivitātēs.

Jūlija mēnesī bērnu deju pulciņš „Mazais Virpulītis”, mūs-
dienu deju grupa „Hope” un popgrupas solists Artis Mežaraups
piedalījās Aknīstes novada svētku koncertā. Pēc šiem svēt-
kiem, no 13. – 24. jūlijam, Aknīstes BJC vasaras radošajās
darbnīcās „KABATA-2015” pulcējās vairāk kā 40 dalībnie-
ku vecumā no 5 līdz 15 gadiem.

Augusts aizritēja jauniešu zīmē, kad 15.augustā Aknīstē
tiek organizēta Jauniešu diena un šī mēneša nogalē Sēlijas
jauniešu diena Viesītē, pulcējot sportiskos, erudītos, radošos,
aktīvos jauniešus.

Mācību gadu – septembrī - uzsākam ar AWARD vēstnešu uz-
ņemšanu Aknīstes BJC. Šīs individuālās izaugsmes program-
mas ietvaros Aknīstē iesaistījušās 7 jaunietes, lai iegūtu bron-
zas līmeni. Latvijā AWARD programma jauniešiem pieejama
no 2006.gada. To īsteno Valsts izglītības satura centrs. Edinburgas
hercoga starptautiskās jauniešu pašizaugsmes programmas
AWARD pirmsākumi meklējami 1956.gadā, Lielbritānijā.
Mūsdienās programma AWARD darbojas 140 pasaules valstīs.

Ar septembri Aknīstes BJC darbojas 9 interešu izglītības pul-
ciņi, strādā 7 skolotāji (Biruta Bīriņa, Inta Mežaraupe, Elza Poriete,
Madara Ozoliņa, Olga Vabeļa, Valērijs Venediktovs un Evija
Ķiķēna), nodarbības apmeklē 117 dalībnieki. Šogad Jēkabpils
A.Žilinska Mūzikas skolas Aknīstes filiālē kora klasē mācās 23
audzēkņi. Viņus apmāca skolotājas Madara Ozoliņa, Gunta
Pugžle, Viola Jasmane, Leone Pauniņa.

Novadpētnieki, Olgas Vabeļas vadībā, 11.novembrī
Lāčplēša dienā godināja varoņus, kas piedalījās Latvijas
brīvības cīņās. 

Tradicionāli, sagaidot otro Adventi, Aknīstes BJC pul-
ciņu dalībnieki kopā ar Jēkabpils A.Žilinska Mūzikas sko-
las Aknīstes filiāles audzēkņiem rīko koncertu, lai padarī-
tu krāšņāku Ziemassvētku gaidīšanas laiku. Šogad pasākumā
„Lielā dāvana” par dāvanu cīnījās Pelīte un Kaķītis. Sniegavīrs
aicināja dāvanu nopelnīt, bet Notiņa radīja noskaņojumu,
aicinot Mūzikas skolas audzēkņus dziedāt un spēlēt. Paldies
visiem BJC pulciņu skolotājiem un Mūzikas skolas peda-
gogiem par dalībnieku sagatavošanu koncertam! Paldies Elzai
Porietei par skaisto dekoru kāpņu telpā un floristiem par
burvīgajām bumbām svinību zāles logos! Paldies Smaidai
Zaičenkovai par Sniegavīra tērpa un Notiņas tērpa šūšanu!
Paldies Danutei Bašķei – Rutkovskai par skaistajiem zī-

mējumiem un rotājumiem BJC noformēšanā! Paldies
Aivaram Čūrišķim un Andim Vārslavānam par svinību zā-
les grieztu noformēšanu! Ļoti pateicīga Andim Vārslavānam
par kolorītā Ziemassvētku vecīša tēla atveidošanu!

Aknīstes BJC direktore Evija Ķiķēna.  
***

Aknīstes novada ļaudis! Īpaši mani skolotāji
un tehniskie darbinieki!

„Lai katrs Jūsu vārds būtu mierpilns, laipns un iejūtīgs,
lai katra jūsu rīcība mazinātu slikto un vairotu labo!” 

/Senindiešu teiciens/
Svētīgus, ģimeniskus un priecīgus Ziemassvētkus!

Veiksmīgu, panākumiem bagātu, saticīgu 
un pārticīgu 2016.gadu!

Lai veselība, izturība un labs prāts pavada 
ikdienas gaitās!

Lai apkārt labi cilvēki, gādīgi, mīļi ģimenes locekļi 
un uzticami draugi atvieglo ikdienu un dara 

Jūs laimīgākus!
Aknīstes BJC direktore Evija Ķiķēna

f
Un izbriduši ikdienības tumsu,
Ar baltu gaismu Ziemassvētki nāk.
Nāk Jaunais gads ar jaunu laimi.
Un jaunus sapņus atnes līdz.

Sagaidot gada sirsnīgākos svētkus sveicam  visus Aknīstes
novada pašdarbības kolektīvu  vadītājus un dalībniekus,
savus kultūras, sporta pasākumu atbalstītājus, apmeklē-
tājus, sadarbības partnerus un kolēģus, vēlot gaišus, pi-
parkūku smaržas apvītus un brīnumu pilnus Ziemassvētkus,
panākumiem bagātu, veselīgu, saticīgu Jauno 2016. gadu!

Kristiana un Aiga

f
Ziemassvētku laiks ... kad vārdi ko vēlamies teikt tiek

rakstīti sirdī. Šis ir laiks, kad debesis sniega dzirnavas maļ.
Šis ir laiks, kad zeme jauno maizīti auklē.
Nu varam izvērtēt sasniegto un padarīto darba cēlienā, iz-

vērtēt,kas izdevies un kalt nākotnes plānus.
Tie, kas dzīvo ar cerību - redz tālāk. Un nav

svarīgi vai jūs esat Sējēja laureāti, vai laucinieki
ar mazu zemes pleķīti - visi esiet nozīmīgi.

Lai nākošais gads nāk ražīgs, devīgs, veik-
smīgs un cerīgs! Priecīgus Ziemassvētkus
un laimīgu Jauno gadu!

Aknīstes novada lauku attīstības konsultante -
Irēna Butkus

f
Būs brīnumi, ja vien tiem noticēsim.
Būs laime tad, ja pratīsim to dot.
Būs saskaņa, ja vien to radīt spēsim,
Vien dodot citiem, varam laimi gūt.   
Tagad ir laiks apstāties un palūkoties apkārt, ieklausīties
klusumā, sajust dzīvi...
Lai silti, gaiši, mierīgi Ziemassvētki!
Lai Jaunajā 2016. gadā staro:
došanas prieks,
sagaidīšanas prieks,
gaismas prieks,
mīlestības prieks! 

Olga Vabeļa un Nina Zaiceva
Aknīstes novadpētniecības 

muzejs.



Šis gads ir paskrējis ātri un nemanot, bet nesis sev lī-
dzi daudzas labas un interesantas lietas arī  Mākslas skolas ik-
dienas darbā. Jēkabpils Mākslas skolas Aknīstes filiālē 2015./2016.
mācību gadā programmā “Vizuāli plastiskā māksla” mācās 36
audzēkņi. Decembris ir sasprings laiks Mākslas skolas 5. kla-
ses audzēkņiem, jo jāsagatavo un jāaizstāv noslēguma darba pro-
jekti. Šajā mācību gadā Mākslas skolu absolvēs 11 audzēkņi. Prieks
par audzēkņu iegūtajām godalgotajām vietām  starptautiskajā
Slovēnijas mākslas konkursā “Manas tautas etnogrāfija un tau-
tastērps”, kur no tūkstošiem darbu tika pamanīti arī mūsējie!
Paldies audzēkņiem Sandim Sorokinam, Dagnijai Melniecei un
Sintijai Prodniecei! Prieks, ka pēc Mākslas skolas absolvēšanas
audzēkņi  saista savu turpmāko profesiju ar mākslu!

Mākslas skolas telpās darbojas arī vizuāli plastiskās māk-
slas pulciņš “Zīmulīši”, kuru apmeklē 25 audzēkņi vecu-
mā no 5-8 gadiem. Kā arī šogad esam atsākuši gleznoša-
nas nodarbības pieaugušajiem, kuras apmeklē 10 talantīgas
un radošas dāmas!

Es gribētu pateikt īpašu paldies Aknīstes novada pa-
švaldībai par atbalstu, paldies šoferītim Ādolfam Kravalim
par mazo mākslinieku atvešanu un aizvešanu mājās uz
Anceni un Gārseni, jo šobrīd arī viņiem ir iespēja apmek-
lēt Mākslas skolu! Paldies arī vecākiem!

Ziemassvētku laiks-gaišuma, mī-
lestības un piedošanas laiks. Lai kat-
ram no Jums ir kāds, ko mīlēt, kāds,
kam nosūtīt saules stariņu, vai bei-
dzot saņemties un piedot kaut ko, kas
sen jau gruzd dvēselē. Apstājieties
kaut uz brītiņu savā ikdienas steigā

un padomājiet, ko jūs gribētu mainīt uz labo….vismaz pa-
domājiet…Lai balts un kluss Ziemassvētku gaidīšanas laiks!

Eva Jočaf
Dedziet gaišu uguntiņu
Ziemassvētku vakarā;
Lai dieniņas baltas nāca
Visa gada garumā.

Sveicam Aknīstes novada pašvaldības darbinieku arod-
biedrības biedrus sagaidot Ziemassvētkus! Lai gaišas domas,
prieks un mīlestība ienāk Jūsu mājās Svētvakarā. Vēlam
mieru un cerību piepildījumu Jaunajā gadā!

Aknīstes novada pašvaldības darbinieku 
arodbiedrības valde

f
„Katrs pa svecītei iededzam-par spīti naktij..”
/Jānis Baltvilks/
Klāt Ziemas saulgriežu gaidīšanas laiks, kad tūlīt, tūlīt

sāksim svinēt gaismas uzvaru pār tumsu un smilšu pulk-
steni apgriezīsim otrādi, lai tas sāk skaitīt dienas no jauna.

Ziemassvētki ir pateicības laiks, tādēļ gribu pateikt lie-
lu paldies visiem par sadarbību un atbalstu mūsu nova-
da avīzītes veidošanā.

Man ir liels prieks strādāt kopā ar daudziem radošiem, ak-
tīviem, dvēseliski bagātiem kolēģiem. Lai veiksme uzsmai-
da tiem, kas cenšas! Sirsnīgi sveicu visus Ziemassvētkos, lai
nākamgad nepietrūkst ticības saviem spē-
kiem un labestības pret apkārtējiem!
Novēlu, lai Ziemassvētku miers, gaisma
un mīlestība ienāk katrā sirdī, katrā mājā. 

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Lāsma.

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

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

Palaid baltos sapņus ganos, 
Iesien ļaunas domas mezglā,
To zemi brien, kas slāpes dzer,
To dienu sasildi ar plaukstām,
Lai sāpe kļūst par mirkļa skaņu
Caur tapšanu, caur īstumu,
Līdz sevī sagūstīsi
Ozolsaknes sīkstumu.

/L. Vīksna/
Sveicam decembra jubilāres 

Ilgu Cālīti,  Edīti Eleksi
Biedrība „Manai mazpilsētai Aknīstei”

No tevis tik daudz bija ko gūt 
Tavas pēdas ir dziļas , tās nepazūd.
Mums atmiņās ilgi vēl kopā būt.

Izsakām dziļu līdzjūtību Keziku ģimenei
pavadot Emiliju kapu kalniņā.

L.Drazdovska,  Dz. Poriete „Kraujās”

Katra diena, ko gaidi un vadi,
Zelta mēteli plecos tev liek.
Sapņo! - tie tavi skaistākie gadi,
Kuros dvēsele bagāta tiek.
Decembrī dzimšanas dienu svin:
Ilga Cālīte, Meldra Ivanova, Silvija Jaujeniece

Sveicam jubilāres!
Aknīstes novada pašvaldības darbinieku arodbiedrība

Dzīves pulkstenis steigai par spīti
Zvana tev šodien atmiņu brīdi.
Gads Tavā gaitā nav bijis par lieku
Nesis gan rūpes, gan dzīvesprieku.
Tīrumam līdzīgs Tavs darbīgais mūžs -
Ražens gan svelmē, gan vēji kad pūš.
Atskaties, priecājies, rītdienu sveic,
Ieklausies - visi paldies Tev teic.

Sveicam Valdi Lesinski skaistajā jubilejā!
Maija un Ināra.

Es Antons Putāns, dzīvoju Kalna ielā 5, Aknīstē, vēlos,
lai SIA „Aknīstes pakalpojumi” valdes loceklis
Aleksandrs Vītols sniedz man atbildi par pakalpojumu
samaksu, konkrēti ūdens izsūknēšanu no tualetēm. Bija
pieteikts kārtējais pakalpojums. Vēlētos zināt, kā veidojas
cena, ja strādnieki strādāja 15 minūtes, izsūknējot 2 m3,
bet pierakstīja 30.minūtes. Par to  tika piestādīts rēķins
un es samaksāju 25.00 EUR.

Tas ir tik maz, bet patiesībā tik daudz.
... novēlam klusu rītu piesnigušā mežā... kad zari pilni sniega
un, smagumā nolīkuši, ķeras matos. Kad gurkst sniegs zem kājām,
bet nesalst... Novēlam dienu, kad beidzot piepildījies tik ilgi
gaidītais un ir sajūta, ka esi pasaules veiksminieks. Novēlam
vakaru, kad steidzies mājās, jo zini, ka tur ļoti gaida. Novēlam
miera pilnu nakti un sapņos atkal būt bezrūpīgam bērnam...
Visvairāk mums pietrūkst viegluma. Novēlam iemācīties dzīvot
viegli - tik viegli, kā sniegpārsla krītot noglāsta vaigu, tik viegli,
kā tauriņš garām lidojot aizķer ar spārnu, tik viegli, kā lietus
lāse noslīd pa stikla rūti... Vieglu prātu, vieglu gaitu un viegluma
sajūtu dvēselē Jums visiem novēl V. Ancīša Aknīstes bibliotēkas
kolektīvs
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