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Es vēlos, Māmiņ, Tev, 
Paldies pasacīt
par rūpju sudrabu ap manu mūžu,
par asaru, kas Tev uz vaiga viz,
ko varbūt steigā bieži nepamanu.
Par guni pavardā, ko siltu kūri,
par to, ka mūs ap sevi kopā turi,
ka bēdu proti klusi salocīt
un gaišu smaidu dienai apkārt vīt.

Maijs ir mēnesis, kurā dabas ota 
krāso zaļo cerības krāsu visās iespēja-
mas gammās, nepiemirstot arī saulaini 
dzelteno un ... maijs ir mēnesis, kad 
daba pilnībā pamodusies no ziemas 
miega un ik zāles asns, pumpuriņš 
traucas pretī saulei, tuvojas  maija otrā 
svētdiena, kad mēs svinam Mātes dienu 
un 15. maijs, kad atzīmējam Starptautis-
ko ģimenes dienu. Šajā laikā, kad valstī 
ir daudz dažādu problēmu, ģimenēm 
nepieciešama kopības sajūta, atbalsts, 
paļaušanās vienam uz otru, spēja sagla-
bāt pozitīvu attieksmi un sapratni savā 
starpā un pret citiem cilvēkiem. 

Mātes diena – vieni no aizkustino-
šākajiem un sirsnīgākajiem svētkiem, 
jo katrs no mums vienmēr sirdī turēs šo 
īpašo cilvēku, kas jau no pašām pirma-
jām dzīves dienām ir samīļojis, pažēlo-
jis un mīlējis. Tieši mātei piemīt šī īpašā 
spēja ar savu nesavtīgo  mīlestību un 
gādību palīdzēt mums būt stipriem vis-
grūtākajos brīžos. Un tik daudz mums 
nozīmē apziņa, ka māte mūs vienmēr 
sapratīs, neskatoties ne uz ko. Mātes 
mīlestība, rūpes un atbalsts ir nenovēr-
tējama dāvana, par ko šajā dienā sakām 

paldies mūsu māmiņām, vecmāmiņām, 
dāvāsim viņām to, kā ikdienā bieži vien 
pietrūkst – savu uzmanību un mīļus vār-
dus, ar pateicību pieminēsim arī aizsau-
lē aizgājušās māmuliņas!

Mūsu sabiedrības vislielākā vērtība 
ir stipras ģimenes, jo ģimene ir tā, kas 
palīdz pārvarēt dzīves izaicinājumus un 
sasniegt mērķus, māca mūs mīlēt un 
palīdzēt līdzcilvēkiem. Attieksmi pret 
citiem cilvēkiem, lietu kārtību  ikviens 
iemācās savā ģimenē. 

Jēkabpils novada sociālais die-
nests iespēju robežās sniedz atbalstu 
visām iedzīvotāju grupām, tomēr ģi-
menes ar bērniem ir īpašā statusā, jo ir 
visneaizsargātākās, vienlaicīgi jārisina 
komplicētas problēmas – algota dar-
ba trūkums, fi nansu nepietiekamība, 
dažādu sociālo un ikdienas prasmju 
trūkums. No 5. aprīļa mūsu novada so-
ciālajā dienestā stradā Larisa Zeltiņa, 
kuras darba pienākumos ir darbs ar 
ģimeni ar bērniem. Lielu vērību veltām 
gadījumiem, kad ģimenē ir aizdomas 
vai konstatēta vardarbība, jo tad cietēji ir 
bērni, kuri ir bijuši liecinieki vecāku strī-
diem un konfl iktiem. Sadarbībā ar da-
žādām biedrībām un NVO cenšamies 
veikt bērniem rehabilitāciju, lai, iesaistot 
profesionāļus, smagais dzīves periods 
bērnam tiktu vieglāk pārdzīvots.

Sirsnīgi sveicieni Mātes dienā un 
Starptautiskajā Ģimenes dienā ikvienai 
ģimenei! 

Ritma Rubina,
Jēkabpils novada sociālā dienesta 

vadītāja

Kā mūsu novadā tapa 
Māmiņu klubs? 

„Tieši maijā par saviem bērniņiem 
domāju visvairāk, kaut arī – katru gada 
dienu viņi ir tie, kas aizņem visvairāk 
manu domu, un kam veltītas vissiltākās, 
visskaistākās jūtas,” saka Kaldabruņas 
māmiņu kluba „Ceriņzieds” vadītāja Indra 
Zvirgzdiņa. 

Par Indru rakstīt var daudz, un stāsts 
būtu piepildīts un emocionāls. Viņa nav 
cilvēks, ko dzīve lutinājusi, vedot tikai pa 
gludām taciņām un ziedošiem dārziem. 
Bijis daudz grūtību, sāpju un rūgtuma, arī 
šobrīd risināmas ne tās vieglākās prob-
lēmas. Tomēr – Indra ir pazīstama tieši 
ar savu nesavtīgo palīdzību citiem, nevis 
ar žēlošanos par pašas grūtībām. Kas uz 
to mudina? „Ar labdarību nodarbojos jau 
sen. Šķiet, ka man kāds sēž uz pleca, un 
maigi čukst – palīdzi cilvēkiem, palīdzi…” 

Kā jau minēts, palīdzība līdzcilvēkiem 
Indru pavada visu mūžu – tas darīts gan 
mācību laikā, gan strādājot par pavārīti 
Kaldabruņas skolā, gan laika posmā, kas 
pavadīts Madonas novada Jaunkalsnavas 
ciemā. Tomēr – tieši uzsākot veidot Māmi-
ņu klubu „Ceriņzieds”, šī darbošanās ie-
guvusi citu plašumu un nopietnību. Kā tad 
tapis klubiņš? 

„Šāda ideja man bija jau krietnu laiku 
iepriekš, audzinot mazo Sandriņu, redzē-
ju, cik daudz māmiņām ir grūtību, un cik 

Svētku ieskaņas pasākumu 
plānu lasiet 6 lpp.
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Avārijas situācija ar Rubeņu skolas bijušo 
internāta ēku jānovērš 

ļoti vajadzīgs atbalsts – ne tikai materiā-
lais, arī draudzīgs padoms un labs vārds. 
Un – mazuļi taču ātri izaug no drēbītēm, 
rotaļļietas apnīk, taču kādam citam tās var 
būt ļoti noderīgas. Tā radās ideja veidot 
māmiņu klubu arī pašām uz vietas. Sāku-
mā domāju – tas varētu būt Rubeņos, pie 
bērnudārza, taču šī ideja neīstenojās. Tad 
satikāmies ar Ievu – un nolēmām veidot 
šādu klubiņu Kaldabruņas skolas telpās.” 

Šī diena ir neaizmirstama arī man 
– uz tikšanos ar nākamo Māmiņu kluba 
vadītāju braucu tīri lietišķā noskaņā, lai 
vienotos par telpām, darbošanās laiku, 
nosacījumiem. Un – skaistā maija die-
nā Kaldabruņas skolas pagalmā stāvēja 
Indra! Uzposusies, safrizēta un starojoša, 
ar ziediem rokās, un...  sagaidīja mani ar 
dzeju. Sapratu, ka šis cilvēks ir īpašs, un 
piešķirs biedrībai „Ūdenszīmes”  pilnīgi 
jaunu elpu un nozīmi. Tā arī notika. Māmi-
ņu klubs „Ceriņzieds” sāka darboties Kal-
dabruņas skolas telpās 2010. gada pava-
sarī. Sākumā iekārtojoties neremontētās 
telpās, un darbojoties tikai uz brīvprātības 
pamatiem. Taču – jau nākamais gads bija 
brīnišķīgs uzplaukuma laiks gan māmi-
ņu klubam, gan biedrībai kopumā. Indra 
ir cilvēks, kas nes veiksmi – par to esmu 
cieši pārliecināta. Jo, pilnīgi viss, ko kopī-
gi iecerējām, tika realizēts – 2011. gadā 
Indra sāka strādāt oficiālā darbā projektā 
„Mana zeme. Mana dzīve. Mans manto-
jums”, organizējot nodarbības un aicinot 
cilvēkus iesaistīties māmiņu kluba darbā. 
Šai pašā gadā izremontējām gan virtuvi 
un ēdamzali, gan arī mazuļu rotaļu istabu, 
iekārtojām ērtu mantu apmaiņas telpu. Arī 
šajā – 2012. gadā – Indras darbavieta nav 
zudusi, jo esam saņēmuši atbalstu citam 
projektam – „Pasniedz roku!”. Šajā projek-
tā varam  ne tikai attīstīt atbalsta pasāku-
mus cilvēkiem Kaldabruņā, bet arī dalīties 
savā pieredzē ar citām novada biedrībām, 
veidojot līdzīgas atbalsta sistēmas Duna-
vas biedrībā „Dzīves prasme” un Kalna 
pagasta biedrībā „Cerību logi”. 

Sapņi īstenojas... „Mēs lepojamies ar 
Tevi, Indriņ!”, saka Kaldabruņas dāmas 
Ilze un Taņa. „Indra ir kā saulīte, nekad ne-
atsaka palīdzību, izstaro siltumu un labu 
atmosfēru. Vienmēr ir patīkami atnākt uz 
Kaldabruņas skolu, zinām, ka mūs gai-
da...” 

Indra ir ieguvusi ievērību ne tikai Kal-
dabruņā vien – 2011. gada 18. novembrī 
viņa saņēmusi Jēkabpils novada pašvaldī-
bas Atzinības rakstu nominācijā „Sabied-
riskais darbinieks”; arī šī raksta ierosinā-
tāja ir novada Sociālā dienesta vadītāja 
Ritma Rubina, kura vēlējās izcelt Indras 
Zvirgzdiņas veikumu kā piemēru dau-
dziem cilvēkiem, kuri atrodas sarežģītās 
dzīves situācijās. Arī – kā Sociālā dienesta 
izsludinātā recepšu konkursa uzvarētāju, 
jo tieši Indra ieteica visinteresantākās re-

ceptes, ko var pagatavot no pārtikas pa-
kās iekļautajiem produktiem. 

“Es ticu, ka nevis skaistums, bet gan 
labie darbi izglābs pasauli!” – tā pati Indra. 
„Ir svarīgi, ka cilvēks var dalīties ar to, kas 
viņam ir – kaut tikai ar mazumiņu. Tas ikvie-
nu ļoti paceļ, padara nozīmīgu gan savās, 
gan līdzcilvēku acīs. Ikviens ir svarīgs! Un, 
bieži vien, tieši šī attieksme, pašapziņa ir 
daudz svarīgāka par materiālajām lietām.” 

Arī šeit Indrai ir taisnība – mums ir 
svarīgi ne tikai saņemt, bet arī dot. Tas 
uzskatāmi redzams Māmiņu kluba ziedo-
tāju un ziedojumu saņēmēju atsauksmēs 
– ziedojumi saņemti gan no vietējiem cil-
vēkiem, gan arī no citām Latvijas vietām 
– tās ir Pļaviņas, Madona, Jēkabpils, Rīga, 
Jūrmala, Daugavpils rajons, Gulbene, 
Aknīste, vairums mūsu novada pagastu, 

Ilūkstes novads. Un – ziedotāju ir tik pat 
daudz kā saņēmēju. 

Ko šī darbība devusi Indrai pašai? 
„Esmu ieguvusi ļoti daudz,” viņa stāsta, 
„Esmu ieguvusi drosmi, ieraudzījusi sevi 
citā gaismā – varu gleznot, rakstīt dzeju, 
atbalstīt līdzcilvēkus. Iemācījos sevi ana-
lizēt, spert drosmīgus soļus. Cilvēki man 
tic! Tas ir milzīgs gandarījums, un es pie 
sasniegtā neapstāšos!” 

Noslēgumā – Indras dzejolis:
„Tie kam ziedi rokās,
Spēj sadziedēt dvēseli otram;
Tad kāpēc neiebrist pļavā
Un pa vienam vien ziedam 
Neielikt plaukstās?
Lai iepriecinātu Tavu sirdi,
Pat to laiku es paspēšu 
Sauli pierunāt,
Lai daži no siltajiem stariem
Tev sasilda sirdi.
Lai savaldzina ikdiena
No kuras vari spēkus smelties.
Skaties…..Tava sirds jau zied.
Kā maiguma ieskautā sapnī,
Pie Tevis atnāks ciemiņš,
Apskaus, un ieliks Tev ziedus 
plaukstās,
Lai Tu ziedi………” 

Ziedi, Indriņ! Drosmīgi un skaisti zie-
di! Tava ziedēšana tik ļoti izgaismo mūsu 
ikdienas un dvēseles dārzus!

Pateicībā par satikšanos un 
kopīgo darbu –
Ieva Jātniece, 

biedrības „Ūdenszīmes” vadītāja 
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Lielā sakopšanas talka Zasas baznīcā

Aizvadīta Lielā Talka Jēkabpils novadā 
Sestdien, Lielās Talkas dienā, laika 

apstākļi mums bija sagādājuši gan sau-
li, gan siltumu, un novada čaklie talkotāji 
to arī izmantoja no visas sirds – kopumā 
novadā talkojuši  505 cilvēki, kas veido ap 
10% no visa iedzīvotāju skaita. Visaktīvāk 
šogad talkots Zasas pagastā – kupls tal-
cinieku pulciņš – ap 80 cilvēki;  gan drau-
dzes locekļi, gan kultūras nama deju ko-
lektīvs – sakopa Zasas baznīcas apkārtni. 
Talkots gan amatniecības centra „Rūme” 
teritorijā, gan kapsētā, gan arī Zasas par-
kā; Liepu ciematā notikusi aktīva talka, 
šeit stādīti arī koki.  Kalna pagastā, kur 
talkoja arī novada administrācijas darbi-
nieki, talkotāju skaits bija ap 30 cilvēkiem.  
Šai pašā pagastā pie rehabilitācijas cen-
tra „Dūjas”  strādājuši 22 talcinieki. Aktīvi 
darbojušies Dubultu ciemata iedzīvotāji, 
sakopjot birzīti pie kultūras nama; arī šeit 
strādājuši ap 20 cilvēki. Dunavas pagastā, 
sakopjot visas septiņas pagasta kapsētas, 
teritoriju pie Plostnieku akmens un Sud-
rabkalna ciemata centru, kopumā talkoju-
ši 85 cilvēki. Arī Dignājas pagastā talkots 
visās kapsētās, skolas kolektīvs un sko-
lēni sakopuši Dignājas estrādes teritoriju 
un ceļmalas. Ābeļos strādāts pie Pelītes 
upes sakopšanas, tāpat – Lašu ciematā. 
Leimaņu pagastā talkā piedalījušies 65 cil-
vēki, strādājot Mežgales centrā, pie Bērz-
gala skolas, pie Tautas nama, pie Skrīveru 
ezera. Biedrība „Akācija plus” talkojusi  
Miglānos, sakopjot 1. Pasaules kara bun-
kuru teritoriju.  Aktīvi talkots arī Rubenes 
pagastā – nolīdzinātas velo – gājēju celiņa 
apmales, ko veica gan pagasta pārvaldes 
darbinieki, gan iedzīvotāji; Slates ciema 
centrā talkojuši apmēram 25 cilvēki, Kal-
dabruņā – sakopta bijušā veikala teritorija 

Lielās talkas diena, tāpat kā visur Lat-
vijā, mūsu draudzei bija plānota 21. aprīlī.
Kad kādas dienas pirms talkas pagasta 
pārvaldnieks Juris Krūmiņš darīja zināmu, 
ka pie mums vēloties talkot Zasa kultūras 
nama jauniešu deju kolektīvs „Solis”, bi-
jām priecīgi, jo darāmā darba mums ne-
trūkst. Cerējām vismaz savākt visas pēr-
nās lapas, jo baznīcas teritorija ir liela un 
koku daudz.

Kad pienāca talkas dienas rīts ar la-
bajiem laika apstākļiem, sapratām, ka pati 
daba arī ir ar mums. Pirmā pa baznīcas 
vārtiem ienāca Zasas kultūras nama vadī-
tāja Anita Ķikute, kura ir arī mūsu baznīcas 
mūzikas pavadītāja, ar savu nerimstošo 
optimismu – es sapratu, ka talka būs izde-
vusies. Viens pēc otra sāka ierasties talci-
nieki un pats galvenais, ka viņi visi nebija 
ieradušies tikai patalkot, bet kā izrādījās – 

pastrādāt no sirds.  
Mūsu talkā strādāja vairāk kā trīsdes-

mit talcinieku, kuri bija vecumā no trīs līdz 
astoņdesmit gadiem. Tika sagrābtas ne 
tikai lapas, bet tās aizvestas vai sadedzi-
nātas uz vietas, izzāģēti visi nevajadzīgie 
krūmi un atvases, tika saposta baznīca no 
iekšpuses – nomazgāti logi. Viss ir tīrs no 
grīdas līdz griestu lampām.

Parasti jau talkas darbi beidzās ar 
pusdienām, bet šoreiz viss smagums bija 
vēl priekšā, jo sagrābto lapu kalni bija re-
dzami malu malās. Tā nu darbs kūsāja vēl 
līdz pulksten trijiem.

Tas nu būtu par padarīto darbu, bet 
tagad par galveno – par tā veicējiem. Liels 
paldies visiem – mūsu draudzes locek-
ļiem, pensionāru klubiņa „Noskaņa” da-
lībniecēm, pagasta pārvaldniekam Jurim 
Krūmiņam – par garšīgajām pusdienām 

un sagādāto tehniku, kultūras nama va-
dītājai Anitai, bet vislielākais paldies, un 
es domāju, ka tam piekristu ikviens talkas 
dalībnieks, ir deju kolektīva „Solis” jau-
niešiem un tā vadītājai Daigai Ģeidānei. 
Līdzās jauniešiem, līdz pat pēdējam dar-
bam izturēja mūsu draudzes loceklis Jānis 
Leitietis.

Beidzot darbu bija liels nogurums, bet 
tā gaišā sajūta, kura ir pēc labi padarīta 
darba, palika vēl ilgi. Un vēl – tā nav tikai 
labi padarīta darba sajūta, bet sajūta, ka 
mēs visi kopā varam paveikt ļoti daudz, 
bet, ja mums ir tādi jaunieši, kā deju kolek-
tīvā „Solis”, tad saproti, ka ar mūsu rītdie-
nu viss ir kārtībā. Vēlreiz paldies visiem par 
paveikto darbu.

   Dieva mīlestību un žēlastību vēlot 
visiem talkas dalībniekiem 

draudzes priekšniece Ruta Iraide

un ceļmalas.  Novada pašvaldības vadība 
pateicas visiem talciniekiem, it īpaši – vi-
siem talkošanas vietu atbildīgajiem un or-
ganizatoriem! 
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Ar sajūsmu un prieku bērni uzņēma 
Pūķīša ielūgumu uz viņa 5 gadu dzim-
šanas dienas svinībām. Bērniem bija ļoti 
svarīgs šis brauciens un arī gatavošanās 
šim pasākumam. Ar skaistu un saulainu 
laiku un Pūķīša enerģisko līdzdalību Vie-
sītes kultūras pilī pulcējās mazie dejotāji. 
To vidū bijām arī mēs. Redzēt tik daudz 
vienaudžu vienuviet, tas bērniem bija 
pārsteigums. Bērni pārliecinājās, ka ir vēl 
daudz citu meiteņu un zēnu kā viņi paši, 
ka arī citiem bērniem ir skolotājas, kas 
viņus ir atvedušas uz šo pasākumu. Bēr-
niem bija liels emocionāls pārdzīvojums 
pašiem atrasties uz lielās skatuves, kura 
redzēta tikai pa gabalu. Šī diena bija tik 
daudzveidīga – gan ekskursija, gan uzstā-
šanās, gan ballīte kā jau visās dzimšanas 
dienās. Bērnu prieks ir neviltots un īsts, 
tāpēc tam ir jātic! Bērns pateicību izrāda 
smaidā. Neliegsim saviem bērniem prie-
ku! Neskatoties uz to, ka bērnudārzā norit 
remontdarbi, kopīgi ar vecākiem, bērniem 
un darbiniekiem veidojām izstādi „Mana 
jaukā pavasara slotiņa”. Prieks par izstā-
di ne tikai pagalmā sēdošajiem Lieldienu 
zaķiem, bet arī garāmgājējiem. Slotiņas 
visiem atgādina: „Sakopsim savu apkārtni 
un uzturēsim to vienmēr tīru, priecāsimies 
paši un priecēsim citus!”

Siltu, saulainu pavasari,
jauku vasariņu bērniem un viņu 

vecākiem vēl skolotājas 
Vivita un Ilona

Darbiņš it neviens nav mazs 
un sīks, 

Ja tik kādam tas ir vajadzīgs – 

mazliet par 
„Zelta sietiņa” 
mazuļu darbiem

•	 Maijs ir gada pirmās puses sta-
rojošais kulminācijas punkts. Ir piepildīju-
šies pavasara solījumi: dabā atkal ziedo-
nis!

Kāds burvju spēks mudina mūs mai-
nīt savu dzīvi un viss šķiet iespējams! Šajā 
skaistajā mēnesī tu vari īstenot visus sap-
ņus. Raugies uz dzīvi ar vaļējām acīm un 
atvērtu sirdi. Īstais laiks piepildīt dzīvi ar 
mīlestību.

Tas nekad nesanāks, tu saki!
Sanāks gan!
•	 Katru dienu pasaule tev piedāvā 

1000 brīnišķu mirkļu. No tiem mēs patiesi 
pamanām, augstākais vienu, bet tev ir ie-
spēja piedalīties 999 skaistajos piedzīvo-
jumos, kas tevi vēl gaida!

Maijs – reibinošā ievziedu lietus mēnesis
•	 Dārzos gandrīz vienā naktī sa-

plaukušas prīmulas, tulpes un narcises. 
Lūkojies, kā tās saulē mirdz, ieelpo ziedu 
maigo smaržu! Tā ir dāvana tev. Izbaudi to 
un atceries, cik tas ir jauki – elpot un būt 
daļai no šīs pasaules!

Reibinošs ievziedu lietus.. Tu neticēsi, 
bet arī ievziedu lietus ir skaists – neatkār-
tojams un neaizmirstams; brīdi paviz, liegi 
noplīvo un klusi kā sapnis izgaist. Tā arī 
mirkļi – cerētie, sastaptie, ilgotie, zaudētie. 

Es Tevi ļoti gaidīju, atliku steidzamos 
darbus, jo mūžs iet, bet Tevi nesatieku. 
Diena sliecas uz vakarpusi, bet labi atce-
ros, kā toreiz teici: „Kas zina, varbūt pēc 
gada atkal satiksimies?” Tu taču atnāksi, 
vai ne!?

Varbūt, ja es ļoti domāšu par Tevi, Tu 
sajutīsi? Un, ja zināsi, ka gaidu, pasteig-
sies?

Bet varbūt tavā dārzā ievas tikko zied, 
un Tu pat nenojaut, ka mūsu ieva, piesau-
lītē izsmaržodama, jau nomet sudraba 
plīvuru…

Reibinošs ievziedu lietus…
Pārdomas apkopoja 

Ināra Valaine,
Liepu bibliotēkas vadītāja 
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Kaldabruņas ciemats iegūst jaunus vaibstus 
Aprīļa vidū Kaldabruņas 

ciemata centrā valdīja neparas-
ta rosība – vispirms iedzīvotāji 
pulcējās talkā, lai izzāģētu ko-
kus un krūmus pie bijušās pie-
notavas drupām, kas jau ilgāku 
laiku izcēlās ar savu neestētis-
ko izskatu. Šai talkā, ziedojot 
savu tehniku, piedalījās  arī 
uzņēmēji; strādāja ap desmit 
Kaldabruņas iedzīvotāji. Ap-
mēram nedēļu pēc talkas tika 
uzsākta arī grausta novākšana 
– šos darbus veica AS „Latvijas  
autoceļu uzturētājs” Jēkabpils 
CR, izveidojot tranšejas un 
grausta drupas aprokot turpat 
uz vietas. Notiekošais process 
izsauca neviltotu interesi – to 
vērot un fotografēt ieradās dau-
dzi ciemata iedzīvotāji, kāds ga-
dos vecāks kungs sacīja: „Visu 
ziemu nebiju no mājas izgājis, 
tad teica – jauc pienotavu! Nu 
gan bija jāredz...” Tāpat – darbu 
veikšanu gandrīz nepārtraukti 
uzraudzīja Rubenes pagasta 
pārvalde, novada administrāci-
jas pārstāvji, novada deputāte 
Dzidra Jakovicka, biedrības 
„Ūdenszīmes” pārstāvji. Visi 
bija ļoti ieinteresēti darbu kvali-
tatīvā norisē, vēlējās, lai rezultāts būtu tie-
ši tāds, kāds ir iecerēts. Jāatzīst, ka tas ir 
sasniegts – nojaukšanas darbi tika paveikti 

četru dienu laikā, un, tiem noslēdzoties, 
neglītā grausta vietā ir redzama pārskatā-
ma, nolīdzināta vieta ar nelielu uzkalniņu, 

no drupām atlasīti skaistākie 
laukakmeņi. Stāvot bijušās 
pienotavas vietā, paveras glez-
nieciskā Kaldabruņas ainava, 
ko iepriekš aizēnoja masīva iz-
mēra drupas. Bez šaubām, nav 
iepriecinoši zaudēt vēsturisku 
ēku, neko neiegūstot tās vietā. 
Taču – jau šobrīd notiek šīs te-
ritorijas labiekārtošanas darbi. 
Ar Kaldabruņas iedzīvotāju palī-
dzību  šai vietā ir iesēts  zālājs, 
un jau uzstādīts informatīvais 
stends, kas tapis Jēkabpils no-
vada pašvaldības īstenotā LE-
ADER projekta ietvaros. Vēlāk 
– taps uzraksts „Kaldabruņa”, 
perspektīvā – labiekārtošanai 
izmantotas idejas no skiču kon-
kursa ko organizēja biedrība 
„Ūdenszīmes”. 

Lai arī drupu nojaukšanas 
un teritorijas labiekārtošanas 
izmaksas sedza Rubenes pa-
gasta pārvalde, tieši pārvaldes 
vadītāja Intra Kurme saka lielu 
paldies visiem iedzīvotājiem un 
uzņēmējiem, kuri aktīvi pieda-
lījās ciemata centra labiekārto-
šanā – gan ar savu darbu, gan 
tehniku. Tāpat – pateicība no 
pagasta pārvaldes pienākas vi-

siem Rubenes pagasta iedzīvotājiem, kuri 
šogad ļoti čakli darbojas gan savu privāto, 
gan pašvaldības teritorijas sakopšanā.  

Šajā mācību gadā projektu nedēļas 
tēmas bija dažādas, sākot ar putniem, aug-
ļiem, masu pasākumu scenārijiem, sportu, 
beidzot ar „tūrisma ceļojumiem ”.

Jaunāko klašu skolēni katru rītu vin-
groja, rotaļājās. Kustību vingrojumus vadī-
ja 8. klases skolniece Iluta Tauriņa. Viņas 
projekts – kustību rotaļas – skolēniem ļoti 
patika. Iluta izstrādāja projektu par veselīgu 
dzīves veidu – nevienu dienu bez kustībām.

Vecāko klašu skolēniem projektu ne-
dēļa sākās ar florbola sacensībām, kuras 
organizēja 6. klases skolēni  Erlands Can-
kalis un Ilgvars Austrums. Zēniem sports ir 
sirdslieta un mīļākais mācību priekšmets 
skolā, tāpēc viņi meklēja, pētīja un apkopo-
ja informāciju par florbolu. Sacensības bija 
aizraujošas ne tikai to dalībniekiem, bet arī 
līdzjutējiem.

Otrdien skolā skanēja mūzika, dzies-
mas, dzeja, proza, kā arī bija iespējams 
vērtēt skolēnu rokdarbus un zīmējumus, 
jo notika Zelta talantu Bērzgalā un Popie-
las šovs. Šis pasākums bija 9. klases skol-

Projektu nedēļa Bērzgala pamatskolā
nieču Lindas Nazarovas un Aijas Avotiņas 
projekta darbs. Meitenes rakstīja scenāriju, 
meklēja sponsorus, lai apbalvotu uzvarē-
tājus. Paldies zemnieku saimniecībām 
„Vārpiņas”, „Līvas”, „Priedes”, „Liepas” 
un „Dzeņi”. Popielai skolēni  priekšnesu-
mus izlozēja – bija jāatveido izlozētās valsts 
kādas grupas dziesma. Priekšnesumus vē-
roja arī skolēnu vecāki, kas bija žūrijā un da-
lībniekiem piešķīra zvaigznes. Pēc koncerta 
vecāki iepazinās un izmēģināja interaktīvo 
tāfeli. Nodarbību vadīja informātikas skolo-
tāja Arnita Pore.

Trešdien skolā viesojās psiholoģe Dz. 
Vanaga un ar audzēkņiem runāja par tēmu 
„Praktiskas aktivitātes mobinga jeb vienau-
džu savstarpējās vardarbības mazināšanai 
skolā”.

Ceturtdien skolā  interesantu pasāku-
mu bija sagatavojusi 7. klase. Viņi organi-
zēja un vadīja Lieldienu pasākumu. Šis bija 
viņu projekta darbs. Skolēnu pienākumos 
ietilpa ne tikai savākt informāciju par latvie-
šu tautas tradīciju svētkiem, bet arī izgrez-

not skolu, stāstīt un demonstrēt savākto in-
formāciju ar jaunāko tehnoloģiju palīdzību, 
organizēt spēles, rotaļas.

Pēc Lieldienu pasākuma skolēni aiz-
stāvēja un prezentēja projektu nedēļas 
darbus.  6. klases skolnieces Inga Kiope un 
Sanita Tumša stāstīja par reitterapiju un uz 
skolu bija atvedušas Ingas personīgos zir-
gus, ar kuriem pavizināja skolēnus. 5. un 6. 
klases skolēni stāstīja par augļu un dārzeņu 
nozīmi, bija arī sagatavoti augļi degustēša-
nai. 9. klases skolnieces bija sagatavojušas 
ekskursiju maršrutus pa Latviju un ļoti inte-
resanti papildināja savu stāstījumu ar de-
monstrējumu uz ekrāna. 1.–3. klašu skolēni 
bija sagatavojuši interesantus materiālus 
par putniem.

Ikviena projektu nedēļas diena bija in-
teresanta un sniedza skolēniem bagātīgas 
zināšanas daudzās jo daudzās jomā. Lai 
gan ne visi skolēni izmantoja jaunāko teh-
noloģiju iespējas savu darbu prezentēša-
nai, taču salīdzinājumā ar iepriekšējiem ga-
diem ir sperts liels solis tehnoloģiju apguvē.
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Labdarības akcija 
no Minhenes

Aprīļa mēnesī mūsu novada cilvēkiem 
tika sagatavots un piegādāts sūtījums no 
Minhenes lidostas, ko noorganizeja Har-
dijs Kortmana kungs ar Hellmuta Geb-
harda, Tomasa Bīlera atbalstu, ko piegā-
dāja autovadītāji Francs Ganslmaijers un 
Helmuts Venzke. Kā ierasts, sagaidītāju 
vidū kā lielisks palīgs saziņai vācu valodā 
atbalstu sniedza pensionēta vācu valodas 
skolotaja Silvija Raģele, kuru mīļi dēvējam 
par Hardija Kortmana „Latvijas mammu”. 
Atsūtītā krava tika izkrauta un sadalīta kat-
ram pagastam izdalīšanai iedzīvotājiem. 
Kopā tika atsūtitas 2 400 kastes un maisi, 
kuri ir dažāda izmēra un satura. Par izda-
les laiku informāciju sniegs sociālie darbi-
nieki katra pagasta pārvaldē. 

Humānā palīdzība.

Vācijas ziedotāji.

Sociālie darbinieki.

Sudrabota upe tek 
gar zaļo novadiņu

„Jēkabpils novada svētki 
2012”

Svētku ieskaņa:
17.05. plkst. 15.00  Kalna pagasta dokto-

rātā 
•	 Literāri muzikāla pēcpusdiena „Kas 

būtu mēs bez mīlestības…”
Tikšanās ar dzejnieci Āriju Āri un dziesmi-

nieci Antru Ķimeri. Piedalās novada dzejnieki.
18.05. plkst. 19.00Leimaņu pagastā Latvju 

zīmju parkā Tautas mūzikas koncerts „Es mā-
cēju, es dziedāju” (piedalās folkloras kopas: 
„Dignojīši”, „Mikālēni”, „Kāre”, „Raksti”, tautas 
mūzikas ansamblis „Rakari” (Daugavpils) prog-
rammā- tautas dziesmas, dejas, rotaļas

Lielā svētku diena:
19.05. plkst. 10.00 Zasas pagastā uz lau-

kuma 
•	 Svētku atklāšana,  tirgus atklāšana
•	 Deju uzvedums „ Saule sēja sudra-

biņu” 
no plkst. 10.30 A/C „Rūme” tirdziņš „Amat-

nieku labumi”
Kultūras nama izstāžu zālē  izstādes:
Foto izstāde „Mūsu Sēlija” (Lietuva,Utenas 

lauku partnerība) Jēkabpils mākslas skolas Za-
sas filiāles audzēkņu darbu izstāde. Darbosies 
vasaras kafejnīca 

•	 plkst.11.30 Lekcija „Raibais ducis” 
Rīgas ZOO dārzs ar dresētiem dzīvniekiem

•	 plkst.12.30  Zasas v-skolas sporta 
laukumā suņu izstāde un dresēto suņu paraug-
demonstrējumi paraugdemonstrējumi. Latvijas 
dzīvnieku biedrība „ Ako”

•	 Atrakcijas bērniem
19.05. plkst. 20.00 Rubenes pagasta 

brīvdabas estrādē
Novada svētku noslēguma pasākums 

„Zem debestiņas, zem vienas saules” 
•	 Svētku koncerts 
I. daļa – „Pavasara saules ritmi” Denisa 

Pašķeviča kvintets „Funk Therapy”(piedalās 
profesionāli mūziķi – Deniss Pašķevičs – 
saksafons,flauta, Mārcis Auziņš – elektriskā 
ģitāra, Edvīns Ozols – elektriskais bass, Miguel 
Hernandes Gridali – perkusijas, Artis Orubs – 
bungas)

II. daļa – „Pavasara saules dejas” –J 
ēkabpils novada un pilsētas tautas deju kolek-
tīvi – „Rasa”, „Luste”, „Solis”, „Dzirnupīte”, „Sa-
dancis”, Rubenes K.N. jauniešu deju kolektīvs, 
„Dejotprieks” (Aknīste), koris „Putni”

•	 Zaļumballe „Pavasara retro dejas”. 
Spēlē: pūtēju orķestris „Daugava” (Daugavpils)

•	 Nakts koncerts „Pavasara mēness 
dejas”. Diskoballe.  Grupa „Tranzīts”

•	 !Darbosies vasaras kafejnīca
19.05. plkst. 23.00 Tadenavā  Raiņa mu-

zejā  muzeju nakts „Zili, zaļi brīnumi Tadena-
vā”
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Ceļā uz Dziemu un Deju svētkiem

Zasas vidusskolas deju kolektīvs.

Rubenes jauniesu deju kolektīvs. Rubenes vidējās paaudzes deju kolektīvs „Rasa”.

Zasas deju kolektīvs „Solis”.

2013. gada vasarā Rīgā notiks XXV 
Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju 
svētki. Jau šajā pašdarbības sezonā tau-
tas mākslas kolektīvi uzsākuši gatavo-
ties svētkiem apgūstot svētku repertuāru. 
Skatē  kori rādīja savu gatavību piedalī-
ties noslēguma koncertā „Līgo”, deju ko-
lektīvi deju lieluzvedumā „Tēvu laipas”.  
  Jēkabpils apriņķa skates notika aizvadī-
tās nedēļas nogalē. Deju kolektīviem 14. 
aprīlī Viesītē, koriem – 15. aprīlī Jēkabpilī. 
Deju kolektīvu skatē Viesītē piedarījās – 9 
jauniešu, 10 vidējās paaudzes un 2 senioru 
tautas deju kolektīvi.

Koru skatē Jēkabpilī piedalījās – 4 jauk-
tie kori, 2  sieviešu kori un 2 senioru kori.

Jēkabpils novadu Jēkabpils ap-
riņķa skatēs pārstāvēja 5 kolektīvi.  
Deju kolektīvu māksliniecisko līmeni vērtēja 
KNMC izveidota žūrija.

Jēkabpils novada deju kolektīviem 
vērtējums: 

•	 Zasas kultūras nama jauniešu 
deju kolektīvs „Solis” (B2 grupa) – I pakāpe. 
Vadītāja Daiga Geidāne;

•	 Zasas v-skolas jauniešu deju ko-
lektīvs (C grupā) – I pakāpe. Vadītāja Daiga 
Geidāne;

•	 Rubenes kultūras nama vidējās 
paaudzes deju kolektīvs „Rasa” (E grupa) 
– I pakāpe. Vadītāja Inta Tomāne;

•	 Dunavas kultūras nama vidējās 
paaudzes deju kolektīvs „Luste” (E grupa) – 
piedalījās skatē. Vadītāja Anita Ozoliņa;

•	 Rubenes kultūras nama jauniešu 
deju kolektīvs (C grupa) – III pakāpe. Vadī-
tāja Sandra Vaitkeviča. 

Koru māksliniecisko un 
tehnisko sniegumu vērtē-
ja  KNMC izveidota žūrija.  
Vērtējums: 

•	 Jēkabpils novada 
jauktais koris „Putni” (jauk-
to koru grupā) – III pakāpe. 
Diriģente Santa Kasparso-
ne,  kormeistere – Anita Ķi-
kute. 

Jauktais koris „Putni”.
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Zasas vidusskolas jauniešu iesaistīšanās starptautiskā 
jauniešu apmaiņas programmas projektā

Laimīga sagadīšanās pagājušajā va-
sarā mani saveda kopā ar Ronhildu Sofiju 
Bertinusenu, kura bija ierausies Latvijā, lai 
Averojas komūnas delegācijas sastāvā 
iepazītos ar Jēkabpils novadu, tā skaistā-
kajām vietām un cilvēkiem. Ronhilda inte-
resējās par Zasas vidusskolu, par jauniešu 
iespējām vērtīgi pavadīt savu brīvo laiku 
un pastāstīja, ka viņa ir Averojas komū-
nas projektu koordinatore un sava darba 
ietvaros iesaista projektos arī jauniešus. 
Rudenī saņēmu elektronisko vēstuli ar 
negaidītu piedāvājumu: Zasas vidussko-
las jauniešiem iesaistīties starptautiskā 
jauniešu apmaiņas projektā, kas saistīts 
ar literatūru un savas tautas kultūras man-
tojuma izpēti, kurā norvēģi jau iepriekšējā 
gadā bija aizsākuši darbošanos kopā ar 
Īrijas un Spānijas jauniešu grupām. Sko-
las vadības, Zasas pagasta pārvaldes un 
Jēkabpils novada vadības atbalstīti, mēs 
oktobra beigās aizpildījām pieteikumu kā 
projekta partneri. Kāds laiks pagāja bažī-
gās gaidās, vai projekts tiks apstiprināts. 
Tas izdevās! Norvēģu kolēģi sāka intensīvi 
gatavoties projekta aktivitāšu plānošanas 
vizītei pavasarī, savukārt katras dalībvalsts 
jaunieši ķērās pie projekta galvenā uzde-
vuma: radošās rakstīšanas nodarbībām.       

Projekts, kurā esam iesaistījušies, ir 
Eiropas Savienības programmas „Jau-
natne darbībā” jauniešu apmaiņas apakš-
programmas projekts „Once upon a Time. 
Exploring Cultural Heritage through Crea-
tive Writing” (Reiz, senos laikos. Kultūras 
mantojuma izpēte caur radošo rakstīša-
nu). Projektā šogad darbojas Norvēģija, 
Īrija, Spānija un Latvija. 

Projekts ir balstīts uz neformālo izglī-
tību, attīstot jauniešu radošās prasmes, 
pilnveidojot dzimtās valodas un angļu va-
lodas zināšanas un prasmes. Projekta gai-
tā tiek iepazīts mūsu kultūras mantojums: 
pasakas, teikas, tajā skaitā arī Jēkabpils 
novada un Zasas apkārtnes teikas, kā 
arī latviešu literatūras spilgtākie darbi, lai 
sagatavotu pārskatu un prezentāciju par 
mūsu kultūras mantojumu un iepazīsti-
nātu ar to citu valstu jauniešus, līdz ar to 
nesot Latvijas vārdu pasaulē. Jaunieši arī 
paši izpauž savas radošās spējas, veido-
dami radošos darbus par dažādām tē-
mām gan dzimtajā, gan angļu valodā un 
analizējot savus un citu jauniešu radītos 
darbus. Mēs sanākam kopā reizi nedēļā, 
lai, izmantojot dažādas idejas un uzvedi-
nošas norādes (attēli, fotogrāfijas, mūzika, 
literāru darbu fragmenti, citāti, smaržas, 
garšas u.c.), radītu dažādu žanru literārus 
darbus. Pagaidām darbi vairāk top prozas 
žanrā (esam mēģinājuši rakstīt arī dzeju) 

un biežāk mūsu dzimtajā valodā, taču jau-
nieši jau ir pārvarējuši nedrošību un izmē-
ģinājuši spēkus rakstot angliski, kas būs 
mūsu darba un saziņas valoda vasaras 
aktivitātēs Averojā. 

Jauniešiem projekta ietvaros ir ie-
spēja iegūt jaunu pieredzi, kontaktēties 
ar citu valstu jauniešiem, pilnveidot savas 
svešvalodu zināšanas un prasmes, kā arī 
iepazīt citas valstis un to kultūru. Projektā 
iesaistīti augsti motivēti Jēkabpils novada 
jaunieši: pieci Zasas vidusskolas 10. – 12. 
klašu skolēni un divi jaunieši, kas jau ab-
solvējuši Zasas vidusskolu. Viņi visi ir tādi, 
kas ar savu mācību un sabiedrisko darbu 
jau pierādījuši atbildības sajūtu par pa-
veicamo darbu un savas spējas aizstāvēt 
Zasas vidusskolas un Jēkabpils novada 
godu dažāda mēroga mācību un ārpus-
skolas konkursos un pasākumos. 

Laikā no 19. līdz 22. martam Averojā, 
Norvēģijā, notika projekta vasaras akti-
vitāšu plānošanas sanāksme dalībvalstu 
projekta koordinatoriem, kurā bija aicināti 
piedalīties arī pa vienam jaunietim no kat-
ras valsts. Latviju tajā pārstāvēja Zasas 
vidusskolas 12. klases skolniece Ieva Ģei-
dāne un projekta koordinatore skolotāja 
Baiba Gabranova. Par spīti nogurdinoša-
jam lidojumam (ar diviem reisiem uz Oslo 
un Kristiansundu, jo citādi nokļūt Averojā 
nav iespējams) un nelabvēlīgajiem laika 
apstākļiem, mēs ieradāmies Norvēģijā ap-
ņēmības pilnas visu iepazīt, izpētīt un pār-
vest mājās informāciju un daudz pozitīvu 
iespaidu. Lidostā mūs sagaidīja norvēģu 
grupas vadītāja Merete un jaunā Averojas 
komūnas projektu koordinatora Tronda 
Onarheima sieva Sanita (starp citu, no 
Jēkabpils!), un šī sagaidīšana izvērtās 
ļoti sirsnīga, it kā mēs būtu pazīstami jau 
sen un ne tikai ar elektronisko vēstuļu 
starpniecību. Sirsnības un viesmīlības sa-
jūta mūs nepameta visu viesošanās laiku, 
un mēs pārliecinājāmies, ka tā nav tikai 

maska, kas domāta ciemiņiem, bet tāda 
patiešām ir norvēģu cilvēku daba. Tikpat 
sirsnīgi, gluži kā ar seniem draugiem, mēs 
iepazināmies ar pašu Trondu, atraktīvajām 
un enerģiskajām īrietēm Melisu un Aliso-
ni un neatkārtojamo spāni Aminu. Divas 
nākamās dienas pagāja spraigā darbā, 
izplānojot jauniešiem paredzētās vasaras 
aktivitātes un pašiem iepazīstoties ar vie-
tām, kur jaunieši pabūs vasarā, izrunājot 
visas ieceres un iespējamās problēmas, 
diskutējot par optimālākajiem aktivitāšu 
veidiem, kas šķistu pievilcīgi arī jaunie-
šiem. Un tam visam pa vidu – brīnišķīgā 
Norvēģijas daba, ko šoreiz gan mazliet 
sabojāja pastāvīgi apmākušās debesis, 
spēcīgais vējš un gandrīz nekad nerims-
tošais lietus. Mēs mitinājāmies tajā pašā 
kempingā/viesu namā, kurā vasarā miti-
nāsies visu dalībvalstu jaunieši. Šķiet, ka 
visilgāk mums ar Ievu atmiņā paliks lielis-
kais (un pilnais) ledusskapis, kurā varēja 
ieiet un izvēlēties ēdamo! Pēc divarpus 
dienu intensīva darba, kas mijās ar rado-
šām aktivitātēm Averojas skolā un biblio-
tēkā, un atpūtu, mēs varējām doties mājās 
ar labi padarīta darba sajūtu un apziņu, ka 
līdz šim savās projekta grupas nodarbībās 
esam darbojušies pareizi un varam būt 
līdzvērtīgi projekta partneri gan radošajās 
izpausmēs, gan savā prasmē izmantot an-
gļu valodu saziņai.             

Projekta dalībnieku kopīgās aktivi-
tātes notiks no 2012. gada 25. jūnija līdz 
2. jūlijam Averojā, Norvēģijā. No katras 
dalībvalsts piedalīsies 7 jaunieši un 2 pie-
augušie. Līdz ar neiztrūkstošajām radošās 
rakstīšanas nodarbībām dažādās formās, 
kas ir mūsu projekta galvenais uzdevums, 
jauniešiem būs iespēja iepazīt vietējo 
vēsturi un kultūru, apmeklējot brīvdabas 
muzeju, seno stāvbaļķu baznīcu, alu un vi-
kingu apbedījumu vietas; braukt ar vikingu 
laivu, sportot gan uz zemes, gan ūdenī, arī 
kāpt kalnos; pašiem piedalīties filmas tap-
šanā; prezentēt pašiem sevi, savu valsti 
un tās literāro un kultūras mantojumu, kā 
arī, protams, iegūt daudz jaunu draugu. 

Sakām paldies Jēkabpils novada 
vadībai un Zasas pagasta pārvaldei par 
atsaucību un atbalstu, sniedzot mums 
iespēju piedalīties plānošanas sanāksmē 
Averojā, un ceram uz tikpat lielu atsaucī-
bu un atbalstu arī turpmāk, lai piedalītos 
projekta aktivitātēs vasarā! Atgriezušies 
no Averojas, pastāstīsim par vasaras ie-
spaidiem un sasniegtajiem rezultātiem 
projektā. 

  Baiba Gabranova, 
Zasas vidusskolas skolotāja un 

projekta koordinatore   
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Ābeļu sporta zālē īstenots LEADER projekts

Jēkabpils novada Ābeļu pagastā LE-
ADER programmas „Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitātes veici-
nāšana vietējo attīstības stratēģiju īste-
nošanas teritorijā” ietvaros tika īstenots 
projekts Nr. 11-05-LL13-L413204-000003 
„Sporta centra izveide un labiekārtoša-
na Ābeļu pagastā iedzīvotāju veselības 
nostiprināšanai”. Kopējais budžets šim 
pasākumam – Ls 6 691,00, tai skaitā at-
tiecināmās izmaksas – Ls 5 484,90. No šīs 
summas Ls 5 484,90 veido ELFLA piešķir-
tais finansējums, Ls 669,16 – pašvaldības 
līdzfinansējums.

Projekta mērķis ir sniegt atbalstu 
veselības nostiprināšanas un sporta pa-
sākumiem, tādējādi veicinot iedzīvotāju 
dzīves kvalitātes paaugstināšanos. Dažos 
iepriekšējos gados pie Ābeļu pamatsko-
las izveidojās lieliskas būves izglītības, 
kultūras un sporta vajadzībām, kas tapa 
ar Lauku atbalsta dienesta palīdzību. Turp-
mākais uzdevums ir pilnveidot to funk-
cionalitāti, lai iespējami vairāk iedzīvotaju 
būtu ieguvēji no šī aktivitāšu centra. Spor-
ta centra izveidošana un labiekārtošana 
Ābeļu pagastā ir devusi būtisku ieguldīju-
mu arī lauku un skolu jaunatnes politikas 
mērķu īstenošanai.

Konkrētajā projektā apgūtie līdzekļi 
ļāva pabeigt sporta zāles ierīču nokom-

plektēšanu, kā rezultātā tagad ir pieeja-
mas basketbola, volejbola un handbola 
sporta spēļu nodarbības atbilstoši zāles 
noslogojuma uzdevumiem. Ir uzstādīti 

basketbola grozi, atbilstoši FIBA noteiku-
miem. Tāpat vestibilā izveidota garderobe. 
Tās aprīkojuma iegāde arī veikta par pro-
jekta līdzekļiem. Tagad iedzīvotāji nodro-
šināti ar pienācīgām ērtībām, apmeklējot 
pasākumus.  

Juris Gaigals, 
Ābeļu pamatskolas direktors

Realizējot projektu „Jumta segu-
ma vienkāršota renovācija Kaldabruņas 
skolas ēkai”, līguma Nr. 10-05-LL13-
L413205-000001, bijušajai Kaldabruņas 
skolas ēkai, kur tagad darbojas biedrība 
„Ūdenszīmes”, ir pilnībā nomainīts jumta 
segums. Vēsturiskā ēka šobrīd lepojas 
ar jaunu, ķieģeļsarkanu jumtu, kas ir ne 
tikai estētisks, bet arī nodrošina ēkas sa-
glabāšanos. Jumta nomaiņas darbus veic 
SIA „J–Būve”, un tie tika uzsākti jau 2011. 
gada oktobra vidū, tādēļ šīs ziemas snie-
gu sagaidījām jau zem jaunā jumta segu-
ma. Diemžēl, laika apstākļi neļāva darbus 
noslēgt pilnībā, tādēļ pēc dažu mēnešu 
pārtraukuma turpinās noslēguma darbi 
– jumta lūku un sniega barjeru uzstādīša-
na. Projekta kopējās izmaksas sastādīja 
Ls 9996,40,  no kurām 90% bija LEADER 
programmas finansējums, un 10% – Jē-
kabpils novada pašvaldības līdzfinansē-
jums. 

LEADER projekta rezultāts – jauns jumts Kaldabruņas skolas ēkai 
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Uzsākti trīs jauni ūdenssaimniecības attīstības projekti
Jēkabpils novada 

pašvaldības teritorijā Ru-
beņu, Leimaņu un Kal-
na pagastos ir uzsākta 
ūdenssaimniecības attīstības projektu 
īstenošana darbības programmas „In-
frastruktūra un pakalpojumi” 3.4.1.1. 
aktivitātes „Ūdenssaimniecības infra-
struktūras attīstība apdzīvotās vietās ar 
iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros. 
Rubenes pagasta pārvaldes vadītāja In-
tra Kurme, Leimaņu pagasta pārvaldes 
vadītājs Antons Tropiks un Kalna pagas-
ta pārvaldes vadītāja Maruta Cankale ir 
jauno projektu vadītāji. Aprīlī katrs pro-
jekta vadītājs ir parakstījis vienošanos ar 
Centrālās finanšu un līgumu aģentūru 
par Eiropas Savienības fonda projekta 
īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīs-
tības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu, 
un šo projektu īstenošana tiks uzsākta 
jau tuvākajā laikā. 

Rubenes pagasta pārvalde ir finan-
sējuma saņēmējs un projekta „Ūdens-
saimniecības attīstība Rubenes pa-
gasta Rubeņu ciemā” vienošanās Nr. 
3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/108/002 
īstenotājs. Plānotais īstenošanas laiks 
12 mēneši, uzsākšanas datums ir 2012.
gada 17. aprīlis. Projekta kopējās at-
tiecināmās izmaksas ir Ls 336320,25. 
ERAF līdzfinansējums sastāda 85% no 
attiecināmajām izmaksām. Projekta ie-
tvaros paredzēts kanalizācijas kolektora 
jaunbūve 1435,2 m, kanalizācijas spie-
dvada jaunbūve 945 m, KSS jaunbūve 
2 gab. Projekta rezultātā iedzīvotāji tiks 
nodrošināti ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni 

un samazināsies vides piesār-
ņojums no vadītajiem notek-
ūdeņiem. 

Leimaņu pagasta pār-
valde, kas ir finansējuma saņēmējs un 
īsteno projektu „Ūdenssaimniecības 
attīstība Jēkabpils novada Leimaņu pa-
gasta Mežgales ciemā”, vienošanās Nr. 
3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/146/024. 
Plānotās aktivitātes paredzētas kvalita-
tīva dzeramā ūdens piegādes nodroši-
nāšanai un ūdens resursu aizsardzībai; 
paredzēta 1365 m ūdensvada rekons-
trukcija, USI uzstādīšana un urbuma 
tamponāža. Projekta rezultātā Mežgales 
ciemā būs nodrošināts kvalitātes prasī-
bām atbilstošs dzeramais ūdens 100% 
iedzīvotāju, kā arī samazināti ūdens zu-
dumi Mežgales ciema ūdenssaimniecī-
bā. Dzeramā ūdens kvalitāte uzlabosies, 
nomainot ūdensapgādes tīklus. Patē-
rētāji ūdeni saņems no jaunizveidotā 
un rekonstruētā urbuma. Samazināsies 
duļķainība un dzelzs saturs. Ūdensap-
gādes tīklu rekonstrukcija tiks veikta, 
paredzot ūdensvada pārslēgumus, lai 
patērētājiem netiktu liegta iespēja lietot 
viņam piederošu infrastruktūras daļu. 
Projekta īstenošanas laiks ir plānots 15 
mēneši, projekta uzsākšanas datums ir 
23.04.2012. Projekta kopējās izmaksas 
ir 136,962.69 Ls. ERAF līdzfinansējums 
sastāda 85% no attiecināmajām izmak-
sām. 

Kalna pagastā projekts „Ūdens-
saimniecības attīstība Jēkabpils no-
vada Kalna pagasta Vidsalas ciemā”, 
vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/

CFLA/149/026 tiks īstenots 15 mēnešu 
laikā. Projekta uzsākšanas datums ir 
2012. gada 23. aprīlis. Plānots aktivitā-
tes „Kvalitatīva dzeramā ūdens piegā-
des nodrošināšanai un ūdens resursu 
aizsardzībai”  ietvaros veikt ūdensvada 
rekonstrukcija 2055 m, vienas USI re-
konstrukciju un viena urbuma tampo-
nāžu. Aktivitātes „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu, kas atbilst normatīvajos 
aktos noteiktajiem ūdenssaimniecības 
pakalpojumu kvalitātes rādītājiem” ie-
tvaros paredzēta pašteces kanalizācijas 
kolektora jaunizbūve 350 m garumā un 
vienas NAI izbūve. Projekta kopējās at-
tiecināmās izmaksas ir Ls 150452,78. 
ERAF līdzfinansējums sastāda 85% no 
attiecināmajām izmaksām. 

Turpinās iepriekš uzsākta projek-
ta īstenošana

Četrās Jēkabpils novada izglītības 
iestādēs turpinās projekta „Izglītības 
iestāžu informatizācija”, vienošanās 
Nr. 2009/0333/3DP/3.2.2.1.2./09/IPIA/
VIAA/556 īstenošana. Līdz šim Dignā-
jas, Rubeņu un Bērzgala pamatskolās 
un Zasas vidusskolā ir izveidoti lokālie 
tīkli un piegādāti multimediju aprīkojuma 
komplekti. Skolās ir uzsākta moderno 
tehnoloģiju pielietošana mācību proce-
sā, tomēr ne viss norit tik raiti kā gribē-
tos; kavējas stacionāro datoru piegāde, 
izglītības iestādēs ir problēmas pielietot 
mācību materiālus, kuri ir iegādāti da-
baszinību priekšmetu projekta ietvaros. 

Informāciju sagatavoja 
projektu speciāliste G. Dimitrijeva

Turpinās projekta „Būvin-
ženiera piesaiste Jēkabpils 
novada pašvaldībā”, vieno-
šanās Nr. 1DP/1.5.3.1.0./10/
IPIA/VRAA/013 īstenošana. 
Projekta ietvaros piesaistītā būvinženie-
ra Sandra Dimanta darba diena ir sa-
springta. Viņš ir iesaistīts visu ES fondu 
līdzfinansēto projektu īstenošanā, jaunu 
projektu izstrādē, objektu apsekošanā 
un citos ar būvniecību saistītos darbos. 
Sandris kopš 2012. gada marta mēneša 
aktīvi mācās, apmeklējot seminārus. Ir 
noslēgts līgums par apmācībām ar SIA 
“LBS-konsultants”. S. Dimants stāsta, 
ka ir apmeklējis 3 seminārus par tēmām 
„Būvuzraudzība un būvprojektu vadība”, 
„Tehniskā apsekošana”, „Hidroizolācijas 
modernās sistēmas un materiāli”. Semi-

Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētie projekti
nāru apmeklēšana turpinā-
sies arī maija mēnesī. Semi-
nāru organizācija un apmācī-
bu saturs ir kvalitatīvs.

No projekta budžeta tiek 
maksāta būvinženiera alga un nomāta 
datortehnika speciālista darba vietas 
aprīkošanai, apmaksāti izdevumi par ap-
mācībām. Projekts tuvojas noslēgumam 
jūlija mēnesī, tā plānotais īstenošanas 
laiks 24 mēneši. Kopējais projekta bu-
džets Ls 15 822, Eiropas Savienības līdz-
finansējums 100% apjomā.

Projekta „Jēkabpils novada paš-
valdības attīstības plānošanas doku-
mentu izstrāde ilgtspējīgai un līdzsva-
rotai ekonomiskai novada attīstībai”, 
Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/004 
īstenošanā pēdējā laikā ir iestājies mie-

ra periods. Situācija ir saistīta ar to, ka 
valstī joprojām nav apstiprinātas izmai-
ņas normatīvajos aktos, kas ieviesīs 
būtiskas izmaiņas Teritorijas plānojuma 
izstrādē. Projekta ietvaros pašlaik tiek 
strādāts pie iepirkuma dokumentācijas 
sagatavošanas jaunā Teritorijas plāno-
juma izstrādei. Pašvaldībā tiek izmantoti 
iepriekš izstrādātie Teritorijas plānojumi, 
kuri kopā ir 7 gabali un tas apgrūtina 
darbu, jo šie dokumenti ir izstrādāti da-
žādos laikos un ir atšķirīgi. Pēc izmaiņu 
normatīvajos aktos apstiprināšanas tiks 
veikts iepirkums Teritorijas plānojuma 
izstrādei. Projekta kopējās attiecināmās 
izmaksas ir Ls 34054.00 un ESF finansē-
jums ir 100% apjomā. 

Projektu vadītāja
 G. Dimitrijeva 
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Erudīcijas konkursa Jēkabpils novada jauniešiem 
„Pasaule, kas tevi gaida” aktualitātes

Projekti izglītībai un radošumam
Par Dignājas pamatskolā īstenoto 

ES Mūžizglītības programmas Comenius 
apakšprogrammas daudzpusējās partnerī-
bas projektu „European Chamber Music” 
zina ikviens skolotājs un skolēns ne tikai 
Dignājas pamatskolā, bet arī vietējo sadar-
bības partneru skolās – Ābeļu un Dunavas 
pamatskolās. Darbs notiek nepārtraukti. 
Skolēni mūzikas skolotāju vadībā iepazīst 
starptautisko sadarbības partneru Turci-
jā, Polijā, Lietuvā, Itālijā un Spānijā mū-
ziku.  Marta sākumā notika starptautiskā 
projekta sanāksme Murcijas pilsētā Spāni-
jā, kurā piedalījās skolotājas no Dignājas, 
Dunavas un Ābeļu pamatskolām. Tagad 

norit sagatavošanās darbs sanāksmei Poli-
jas pilsētā Lodzā, kas notiks laikā no 16. līdz 
20. maijam. Sanāksmes uzdevumi ir pārru-
nāt izvēlēto repertuāru ierakstu organizēša-
nai,  izstrādāt idejas jaunam kopīgam pro-
jektam, sagatavot starpposma ziņojumu, 
kuru ir jāiesniedz jūnija mēnesī katras valsts 
Nacionālajā aģentūrā. Lai pastāstītu savu 
veksmes stāstu un popularizētu Dignājas 
pamatskolu mūsu valsts mērogā, projekts 
„European Chamber Music” tika prezentēts 
2012. gada 24. aprīlī uzraudzības sanāksmē 
Rīgā. Tajā piedalījās vairāk kā 60 dalībnieku 
no Latvijas skolām, kuras īsteno Comenius 
programmas projektus. Dignājas pamat-

skolu pārstāvēja skolas direktore A. Ķiploka 
un projekta koordinatore G. Dimitrijeva. Sa-
nāksmē dzirdētās idejas, kuras īsteno citu 
skolu pārstāvju, labi sagatavotā lekcija par 
pamatkompetenču apguves nozīmi ir laba 
iespēja pašiem domāt un strādāt radoši, 
darboties starptautiskā jomā, lai tālāk jauni-
nājumus nodotu skolēniem. Īpaši gribu atzī-
mēt daudzu skolu pārstāvju atziņas par to, 
ka skolotājiem ir jāpiedalās starptautiskos 
projektos, jātiekas ar kolēģiem citās valstīs, 
jāpārzina svešvalodas. Tas paver plašākas 
iespējas jaunu zināšanu un inovāciju iegu-
vei skolēniem. 

Projektu koordinatore G. Dimitrijeva 

Šī konkursa otrā –  Ekonomikas dar-
ba grupa notika Lielās Talkas dienā, 21. 
aprīlī  Rubenes kultūras namā. 

Ekonomikas darba grupu vadīja Latvi-
jas Hipotēku  bankas Jēkabpils filiāles va-
dītāja Mārīte Lazdiņa. Darba grupas žūrijā  
piedalījās  Jēkabpils novada pašvaldības  
projektu speciāliste Gunta Dimitrijeva un  
Jēkabpils novada pašvaldības finanšu no-
daļas vadītāja Aija Raginska. Pirms darba 
grupas sākuma konkursa dalībnieki va-
rēja uzzināt ģeogrāfijas kārtas rezultātus, 
kas ar nepacietību tika gaidīti. Ģeogrāfijas 
kārtas līderi  ir – Guna Pērkone,  Liene 
Graudiņa un Annija Tomāne. Savukārt, 
ekonomikas kārtas klātienes daļā augstā-
ko punktu skaitu ieguva Ilze Adumāne, 
Liene Graudiņa un Dagnija Krukovska. Šīs 
kārtas kopējo rezultātu, protams, visvairāk 
ietekmēs mājasdarbu vērtējums. Un šos 
mājasdarbus ar lielu interesi gaida arī no-
vada pašvaldība, jo viens no uzdevumiem 
ir – biznesa idejas attīstība Rubeņu skolas 
internāta ēkā.

Par atbalstu gan ekonomikas grupas, 
gan konkursa kopējai norisei izsakām lielu 
pateicību abām banku filiālēm – Hipotēku 
bankai, kas piešķir konkursa otro balvu 

– portatīvo datoru, kā arī Swedbank, kas 
piešķir īpašo balvu. Swedbank simpātiju 
balvu piešķirs par interesantāko mājas-
darbu ekonomikas grupā. 

Konkursa pēdējā – Politikas darba 
grupa notiks 12. maijā plkst. 11.00 Lei-
maņu tautas namā. To vadīs partijas „Vie-
notība” jauniešu grupa, žūrijā piedalīsies 
Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs 
Edvīns Meņķis, un domes deputāts Gints 
Audzītis. Šī grupa būs īpaša ar to, ka arī 
tās vadību nodrošinās jaunieši. 

Uz konkursa norisi aicinām arī līdzju-
tējus – tā būs iespēja uzzināt daudz jauna!

Dignājas pagasta pārvalde izsludina fotokonkursu! 
Foto konkurss – Mana aTRaKTīVā 

ģIMEnE
Mērķis – stiprināt ģimeniskās vērtības, 

popularizēt ģimeni kā Latvijas attīstībā neat-
ņemamu vērtību.

Konkursa organizatori – Dignājas pa-
gasta pārvalde.

Sponsori – SIA „Daugulis & Partneri”, 
Līvānu Centra Aptieka, Foto pasaule Minox. 

Dalības tiesības – konkursā var pie-
dalīties ikviena Jēkabpils novada ģimene, 

kurā ir vismaz viens bērns līdz 16 gadu 
vecumam. Konkursā iesūtītās fotogrāfijas 
autors ir ģimenes pārstāvis, kurš iesniegtajā 
fotoattēla ir redzams kopā ar savu ģimeni, 
ievērojot konkursa noteikumus.

Konkursa tēma – konkursā aicinām ie-
sniegt foto, kurā redzama Atraktīva ģimene. 
Radošajām izpausmēm nav robežu, ļaujie-
ties izdomai, radot atraktīvu foto un parādot, 
cik lieliska ģimene jums ir un cik ļoti jums 
patīk būt kopā.

noteikumi darbu iesniegšanai – kon-
kursa dalībniekiem jānosūta fotogrāfijas uz 
e-pastu: ieva.dreimane@inbox.lv, norādot 
bildes nosaukumu, vārdu, uzvārdu, savu 
kontaktinformāciju, tas ir, telefonu un e-pas-
tu.

Konkursa norises grafiks
•	 07.05.2012. – 21.05.2012. Foto-

grāfiju iesūtīšana uz e-pastu: ieva.dreima-
ne@inbox.lv;
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Aktivitātes Dignājas pamatskolā

•	 22.05.2012. – 01.06.2012. foto 
vērtēšana – žūrija, tās sastāvā Dignājas pa-
gasta pārvaldes darbinieki un sponsori;

•	 28.05.2012. – 31.05.2012. bal-
sošana portālā www.draugiem.lv.   Sīkāka 
informācija par elektronisko balsošanu kat-
ram dalībniekam tiks nosūtīta uz e-pastu, 
kā arī būs iespējams izlasīt novada mājas 
lapā www.jekabpilsnovads.lv;  

•	 uzvarētāju oficiāla paziņošana 
notiks 02.06.2012. Bērnu svētkos „Jautrais 

jampadracis”, kurš norisināsies pie Dignā-
jas pamatskolas sporta laukumā.

•	 Foto konkursa uzvarētājus no-
teiks, ņemot vērā žūrijas un skatītāju balso-
jumu. Trīs foto īpašnieki, kuri iegūs visvairāk 
balsu, kļūs par fotokonkursa uzvarētājiem.

•	 Iesūtītie fotoattēli paliek organiza-
tora īpašumā un var tikt izmantoti nākotnē, 
atsaucoties uz autoru.

•	 Iesūtot savu uzņemto fotogrāfiju, 
autors apliecina, ka dara to labprātīgi, un 

uzņemas atbildību par trešo personu pre-
tenzijām, kas varētu rasties saistībā ar ie-
sniegtā fotoattēla publicēšanu.

•	 Fotoattēla iesūtītājs ir atbildīgs par 
to, lai iesniegtais darbs atbilst LR likumdo-
šanai, autortiesību, morāles un ētiskas nor-
mām. Neatbilstoša satura fotoattēli netiks 
pievienoti konkursam.

•	 No katras ģimenes var iesniegt 
tikai vienu fotogrāfiju.

Lai veicas! 

2012. gada 12. aprīlī Dignājas pa-
matskolā notika Sēlijas novada Tradi-
cionālās muzicēšanas konkurss KLa-
BERJaKTE 2012 un tradicionālo deju 
konkurss VEDaM DanCI 2012.

Konkurss sākās ar kopīgu sadziedā-
šanos, lai iedrošinātu dalībniekus pirms 
uzstāšanās.

 Pirmā konkursa daļa bija VEDAM 
DANCI 2012. Starp dancotājiem tika pār-
stāvēti: 

•	 Ābeļu pamatskolas  folkloras 
kopa „Mikālēni”, vadītāja Iveta Bērziņa;

•	 Vīpes folkloras kopa „Lākači”, 
vadītāja Vita Talla;

•	 Dignājas pamatskola folkloras 
kopa „Dignōjīši”, vadītāja Aīda Bikauniece.

Dejotāji rādīja savas individuālās 
programmas. Ābeļu un Vīpes folkloras ko-
pas dalībnieki dejā aicināja piedalīties arī 
skatītājus un citu folkloras kopu dalībnie-
kus. 

Otrā konkursa daļa – KLABERJAKTE 
2012. Tajā piedalījās folkloras kopas ar 
tautas muzikantu priekšnesumiem. Starp 
muzikantiem bija sastopami vairāk dalīb-
nieku, līdz ar to sadalīti divās vecumu gru-
pās.

Jaunākajā grupā līdz 12 gadiem tika 
pārstāvēti:

•	 Krustpils pamatskolas folkloras 
kopa „Teice”, vadītāja Rita Mičule;

•	 Jēkabpils BJC folkloras kopa 
„Raksti”, vadītāja Vita Talle.

Vecākajā – vidējajā grupā no 13 līdz 
25 gadiem tika pārstāvēti:

•	 Vīpes pagasta folkloras kopa 
„Lākači”, vadītāja Vita Talle;

•	 Dignājas pamatskolas folkloras 
kopa „Dignōjīši”, vadītāja Aīda Bikauniece;

•	 Jēkabpils 3. vidusskolas folklo-
ras kopa „Riestava”, vadītāja Rita Mičule; 

•	 Jēkabpils BJC folkloras kopa 
„Raksti”, vadītāja Vita Talle.

Arī muzikanti spēlēja savas individu-
ālās programmas. Bērni un jaunieši muzi-
cēja bez vadītāju piedalīšanās.

Zālē skatītāju pulks bija liels. To vidū 
bija paši dalībnieki, Dignājas pamatskolas 
skolotāji un, kas pats svarīgākais, Dignājas 
pamatskolas skolēni, kuri ar apbrīnu vēro-
ja dančmeistarus un muzikantus – savus 

ja apskatīt un izmēģināt muzicēšanu ar 
tautas instrumentiem.

Konkurss noslēdzās ar pozitīvām zi-
ņām, jo visiem kolektīviem tika piešķirta 
augstākā pakāpe un izvirzīti uz tālāku kon-
kursu Rīgā, kas norisināsies 28.04.2012. 

Dalībnieki par piedalīšanos tika pie 
Skrīveru saldumiem, un vadītājiem pasnie-
dza Dignājā audzētas vizbulītes. 

Atliek vien novēlēt kolektīviem radošu 
darba procesu, jo laika nav vairs daudz, kā 
arī labus rezultātus Rīgā!

Ieva Dreimane,
 Dignājas pagasta kultūras pasākumu 

organizatore

vienaudžus. 
Kad žūrija devās apspriesties, visiem 

dalībniekiem un apmeklētājiem bija iespē-
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Konkurss notika 28. aprīlī Rīgas biedrī-
bas namā. Mēs, 10 Mikalēnu dejotāji un 3 
deju pavadītāji – Paula (akardeons), Justī-
ne (kociņi) un Renāte (bungas) konkursam 
bijām sagatavojuši  4 novada tautas dejas. 
Koncertā piedalījās arī Dignājas folkloras 
kopa no mūsu novada. Žūrija mūsu abu 
skolu folkloras kopu sniegumu novērtēja ar 
3. pakāpi. Guvām pieredzi un atziņas, kā  
piedalīties plaša mēroga folkloras saietos. 
Turpmāk, piedaloties šāda veida pasāku-
mos, būtu nepieciešams labāks materiālais 
nodrošinājums, lai tautas tērpi nav jāaizņe-
mas no citiem kolektīviem.  Arī mūsu atpa-
kaļceļš neritēja gludi, jo vecākiem uz skolu 
mums bija jābrauc pakaļ. Paldies Laumas 
mammai un skolotājai Inesei, ka mūs šinī 
braucienā pavadīja un uzmundrināja. Mēs 
paši esam ļoti gandarīti, ka pirmo reizi un 
ar panākumiem piedalījāmies šāda mēro-
ga pasākumā. Vēlētos kaut šāda veida pa-
sākumi kļūtu par tradīciju. Tie mums māca 
izprast mūsu folkloru un senču dzīvesstilu, 
vienojot mūs mīļās Latvijas saimē.

Folkloristes  Lauma un aivita

Folkloras kopu konkurss Rīgā

Šis pavasaris Dignājas pamatskolā 
sākās ar dažādiem interesantiem notiku-
miem, viens no spilgtākajiem bija sporta 
kluba „Slīterāni” tikšanās ar skolēniem. 
Sporta kluba pārstāvji Andis Bikaunieks, 
Normunds Liepiņš, Andis Valts, Māris 
Valts stāstīja skolēniem par sporta kluba 
darbību, par motosportistu ikdienu un 
sacensībām. Skolēni varēja vērot foto 
prezentāciju no dažādiem sporta kluba 
pasākumiem, piedalīties aizraujošā vik-
torīnā, kurā ieguva arī piemiņas balvas 
ar sporta kluba logo. Skolēni aizrautīgi 
iesaistījās motosportista ekipējuma pie-
laikošanā, iejutās motosportistu tēlā, 
nofotografējoties uz krosa motocikliem. 
Skolas pagalmā  varēja vērot motospor-
tistu Anda Valta un Normunda Liepiņa 
paraugdemonstrējumus.               

Paldies sporta kluba „Slīterāni” pār-
stāvjiem par izglītojošu un aktīva dzīves 
veida popularizējošu pasākumu. Skolēni 
guva atziņu, ka ar prasmi vadīt motociklu 
vien nepietiek, lai kļūtu par šī sporta vei-
da veiksmīgu sportistu, ir jāattīsta fiziskās 
prasmes un nemitīgi jāpilnveido sevi.                             

24. aprīlī Rīgā Valsts izglītības aģen-
tūra organizēja  Comenius partnerību 
tematiskās uzraudzības semināru „Pa-
matkompetenču attīstība pamatizglītībā 
un skolu partnerības”, kurā piedalījās 
Dignājas pamatskolas projekta koordina-
tore Gunta Dimitrijeva un direktore Anda 
Ķiploka. Gunta Dimitrijeva prezentēja 

Pavasaris  Dignājas pamatskolā

projekta „Eiropas kamermūzika”  
attīstību un sasniegumus.  Semi-
nāra gaitā bija iespēja piedalīties 
diskusijās par pamatkompetenču 
attīstību pamatizglītībā. Projekta 
darbība turpinās, maija vidū Dig-
nājas pamatskolas trīs skolotājas 
dosies uz darba grupas sanāksmi 
Polijā pilsētā Lodzā.

anda Ķiploka, 
Dignājas pamatskolas direktore
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Informācija lauksaimniekiem

Govju skaits (vidēji)
Ganāmpulku skaits = 5594

Perioda ražība (01.10.2010. – 30.09.2011.)

Izslaukums, kg
Tauki Olbaltumvielas SŠS

(x1000)uz 30.09.2011. 365 dienās % kg % kg
123100 (22) 117508.6 (21.0) 6128 4.26 261.2 3.31 203.0 291

2. Jēkabpils novadā

Novads Ganāmpulku 
skaits

Govju skaits Izslaukums, 
kg

Tauki Olbaltumvielas SŠS
(x1000)uz 30.09.2011. vidēji % kg % kg

Jēkabpils nov. 66 1277 1213.4 5538 4.20 232.5 3.27 181.3 416

3. Ražīgākie ganāmpulki novadā (pēc izslaukuma)

Pagasts īpašnieks Govju skaits
uz 30.09.2011

Izslaukums,
kg

Tauki Olbaltumvielas SŠS
(x1000)% kg % kg

Kalna pag. Z/s Krasti 110 7476 4,12 307,8 3,29 246,2 640
Ābeļu pag. Z/s Mazreiņi 16 7365 4,29 315,9 3,41 251,0 627
Leimaņu pag. Z/s Līvas 50 6898 4,65 320,6 3,34 230,5 186
Kalna pag. Z/s Spodrītes 34 6896 4,30 296,8 3,45 237,6 250
Rubenes pag. Z/s Krūmiņi 9 6634 4,33 287,1 3,28 217,4 84
Ābeļu pag. Z/s Nīcgales 13 6483 4,20 272,6 3,27 212,1 223
Kalna pag. Viktors Kurnosenko 7 6301 4,85 305,5 3,45 217,1 158
Kalna pag. Z/s Grantāres 20 6297 4,38 276,1 3,15 198,3 186
Zasas pag. Z/s Stiebriņi 8 6296 4,14 260,4 3,23 203,3 149
Zasas pag. Z/s Raiņi 165 6284 3,84 241,1 3,24 203,7 394

Lai nodrošinātu 
brucelozes profi lak-
ses un apkarošanas 
pasākumus aitām un 
kazām, pamatojoties 
uz PVD noteiktajiem 
atlases nosacījumiem, 

ir izveidots novietņu saraksts, kurās šo-
gad ir jāveic obligātie laboratoriskie iz-
meklējumi uz brucelozi.

Pamatojums: Ministru kabineta 
noteikumi Nr. 988 „Kārtība, kādā veic 
brucelozes profi lakses un apkarošanas 
pasākumus aitām un kazām’’.

pagasts ganāmpulka īpašnieks

                       aitas:
Dunava Arita Saldava
Dunava Broņislava Ošāne
Kalna Jānis Ugriks
Kalna Līga Lucijanova
Ābeļi Eduards Zarkevičs
Leimaņi Jānis Sviklis
Ābeļi Vasilijs Zeņins
Rubene Raivis Borovskis

                      kazas:

Rubene Zita Dominiece

Pēdējā pārraudzības gada rādītāji piena lopkopības ganāmpulkos:
1. vidēji republikā

Suņus šogad reģistrēs 
bez maksas

Lai motivētu suņu īpašniekus nekavēties 
ar savu mīluļu reģistrāciju, Lauksaimniecī-
bas datu centrs (LDC) ir radījis iespēju 2012. 
gadā visus ar mikroshēmu aprīkotos suņus 
reģistrēt bez maksas, tāpēc dzīvnieku reģis-
trācijas maksa (Ls 5) un maksa par mājas 
(istabas) dzīvnieka īpašnieka maiņu (Ls 3,50) 
stāsies spēkā tikai 2013. gada 1. janvārī.

No 13.04.2012 ir spēkā MK noteikumi 
Nr. 258 „Grozījumi Ministru kabineta 2011. 
gada 22. februāra noteikumos Nr. 156 „Notei-
kumi par valsts aģentūras „Lauksaimniecības 
datu centrs’’ sniegto publisko maksas pakal-
pojumu cenrādi’’’’.

Novietnes, kurās jāveic obligātie 
izmeklējumi (izmeklējumus apmaksā 
īpašnieks):

Ina Sēle, 
dzīvnieku vērtēšanas eksperte

Portāls aktīviem lauksaimniekiem 
Farming.lv piedāvā ikvienam iespēju ar 
portāla starpniecību uzdot jautājumus 
kompetentiem un pieredzes bagātiem ek-
spertiem lauksaimniecības nozarē. Kon-
sultanti sniedz atbildes ES un nacionālo 
subsīdiju jautājumos, dārzkopībā, lopko-
pībā, būvniecībā, meža apsaimniekoša-
nā, juridiskajos u.c. jautājumos. Tāpat ar 
Farming.lv starpniecību iespējams uzdot 
jautājumus Lauku atbalsta dienesta (LAD) 
pārstāvjiem.

Portālā Farming.lv jautājiet lauksaimniecības nozares ekspertiem
Jautājumus iespējams uzdot un atbil-

des atrast portālā www.farming.lv sadaļā 
Forums/Jautā ekspertam.

Portāls Farming.lv ir radīts, lai tuvinātu 
Latvijā strādājošos lauksaimniekus un viņu 
sadarbības partnerus. Vairāku gadu garu-
mā jutām, ka lauksaimniekiem ir nepiecie-
šama sava vide, kurā attālināti uzturēt ko-
munikāciju ar piegādātājiem, sadarbības 
partneriem un citiem nozares pārstāvjiem 
un pašiem savā starpā. Rezultātā šobrīd 
Latvijā ir radīts unikāls portāls, kur ir iespē-

jams saņemt nepieciešamo informāciju 
efektīvai lauksaimnieciskās ražošanas at-
tīstībai Latvijā. 

Informāciju sagatavoja:
Liene Stuce

Farming.lv SIa
Raunas iela 15 - 4,

Cēsis, LV-4101, Latvia
T. +371 277 46 511

E-mail: farming@farming.lv
www.farming.lv
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Portāls aktīviem lauksaimniekiem 
Farming.lv izsludina pavasarīgāko foto-
konkursu „Latvijas lauku ainiņas” ar mērķi 
iesaistīt Latvijas iedzīvotājus līdz pat jūnija 
vidum dalīties savos iespaidos par Latvi-
jas laukiem, iestājoties pavasarim un va-
sarai ar fotogrāfiju starpniecību. Fotokon-
kurss būs lieliska iespēja dalīties ar savu 
interesanto, netradicionālo, dažkārt varbūt 
pat ironisko, smieklīgo vai jautro skatījumu 
uz Latvijas lauku darbiem, ikdienu, lauku 
iedzīvotāju ikdienu, emocijām, svētkiem 

Biedrība „Lauku partnerība Sēlija” lau-
ku cilvēkus rosina pašiem darboties savas 
dzīves vides uzlabošanas labā, būt atvēr-
tiem labiem darbiem savā ciemā un pagas-
tā. Lai to veiktu, ir vajadzīgs kāds, „kas spēj 
un vēlas vest citus, vest prom no pelēcī-
bas, neapmierinātības, vest uz aktīvu dar-
bošanos – gan fizisku, gan garīgu.” (A. 
Žindiga). Jau septīto gadu lauku partnerība 
rīko radošo darbu konkursu „Vedējs”, lai 
mēs apzinātu šādus cilvēkus mums līdzās 
un pastāstītu par viņu labajiem darbiem ci-
tiem.

Par šādiem pozitīvi domājošiem rado-

Latvijas Dārzu biedrība aicina visus 
Latvijas dārzu mīļotājus sākt sēklu moni-
toringu! Vērosim, kas izaug vai neizaug 
un, cik labi izaug no veikalā iegādātās 
sēklu paciņas.

Kādēļ to darīt?  Valsts iestādēs, kas 
atbildīgas par sēklu kvalitāti un kontroli, 
neesot ienākusi neviena sūdzība par no 
Eiropas ievestajām amatieru sēklām un to 
kvalitāti. Tas ļaujot secināt, ka viss kārtībā 
un nav nekāda pamata uz atvieglotiem 
noteikumiem ļaut audzēt sēklas vietējiem 
amatieriem vai ievest no Krievijas (to ne-
pieļauj vienotā iekšējā Eiropas tirgus aiz-
sardzība). Taču prakse liecina par pretējo 
– daudzi mazdārziņu īpašnieki sūdzas par 
sēklu dīgtspēju, šķirnes neviendabīgumu. 
Sevišķi melnajā sarakstā pēdējos gados 
nokļuvuši burkāni, kāposti. Turklāt Latvijas 
klimatiskie apstākļi krietni atšķiras no tām 
zemēm, kurās sēklas audzētas. 

Rīkojies tā!  Neaizmet iegādāto sēklu 
paciņu, kad sēklas izsētas. Saglabā to! Vis-
labāk, ja neizmetīsi arī čeku par pirkumu un 
pierakstīsi, kurā veikalā un kad tās pirktas. 
Ja sēkla nesadīgst, sadīgst slikti vai raža 

Izsludināts fotokonkurss „Latvijas lauku ainiņas” portālā farming.lv 
un citiem dzīves mirkļiem, ko gribas parā-
dīt citiem.

Fotokonkursā var piedalīties ikviens 
interesents. Fotogrāfijas jāievieto portāla 
Farming.lv lapā sociālajā portālā Face-
book.com/www.farming.lv. Katrs dalīb-
nieks konkursā var iesniegt līdz 10 labāka-
jām fotogrāfijām vienā albumā; fotogrāfijas 
aprakstā iekļaujot savu vārdu un uzvārdu 
un nelielu komentāru par foto tapšanu, kā 
arī dodot galerijai atbilstošu nosakumu. 

Trīs konkursa dalībnieki, par kuru ie-

vietotajām fotogrāfijām apmeklētāji būs 
balsojuši visvairāk, saņems Farming.lv un 
sponsoru sarūpētas balvas.

Papildus informācija par konkursa 
norisi:

Liene Stuce
Farming.lv SIa

Raunas iela 15 - 4,
Cēsis, LV-4101, Latvia

T. +371 277 46 511
E-mail: farming@farming.lv

www.farming.lv

Lauku partnerība Sēlija izsludina 
jaunrades konkursu „Vedējs 2012”

šiem cilvēkiem aicinām rakstīt arī šogad. 
Tas, vai lauki arī šodien ir vide, kur vērts 

dzīvot, ir atkarīgs no mums pašiem – cik 
mūsos ir vedējiem un to atbalstītājiem rak-
sturīgo īpašību, vai protam pateikt labu vār-
du tiem, kas domā un darbojas plašāk. 

Darbu iesniegšanas laiks: līdz 2012.
gada 1. jūnijam. 

Kam iesniegt: Biedrības „Lauku part-
nerība Sēlija” valdes priekšsēdētājai 

Skaidrītei Medveckai
Adrese: Skolas 16a, Aknīste, LV-5208
e-pasts: sk_medvecka@inbox.lv
Darbus vērtēs: 

Biedrības „Lauku partnerība Sēlija” ap-
stiprināta komisija atbilstoši izstrādātajiem 
vērtēšanas kritērijiem

apbalvošana: 
Labāko radošo darbu autori iegūs nau-

das prēmijas. Visi konkursa dalībnieki tiks 
uzaicināti uz noslēguma pasākumu un sa-
ņems piemiņas suvenīrus. Darbi, kas atbil-
dīs konkursa mērķiem, tiks izmantoti publi-
kācijām rajona masu informācijas līdzekļos.

Telefons sīkākai informācijai:    
652 36604 vai 26590352.
Ar pilnu nolikuma tekstu var iepazīties 

mājaslapā: www.partneribaselija.lv 

Aicinājums vērot sēklas!
neatbilst solītajam, ziņo par to Latvijas Dār-
zu biedrībai. Pavisam labi, ja vēstulei varēsi 
pievienot arī sliktās ražas fotogrāfiju. Kautrē-
ties vai vainot sevi dārznieku prasmju trūku-
mā šoreiz nevajag. Kad rudenī apkoposim 
visus iesūtītos sēklu monitoringa rezultātus,  
varēsim izdarīt secinājumus, kuru firmu sēk-
las sagādājušas vislielāko vilšanos. Līdz ar 
to pierādīsim, ka arī ar mazdārziņu amatie-
riem un viņiem domātajām sēklām mazajos 
iepakojumos jokot nevar!

Paziņo par sēklu monitoringu arī drau-
giem un kaimiņiem!

adrese saziņai:
(Sūti vēstules ar pievienotu tukšo sēk-

lu paciņu (ja tā saglabāta) un aprakstu par 
savu problēmu šīs sēklas lietošanā)

Latvijas Dārzu biedrība,
Vārnu iela 11-14 

Rīga
 Latvija 
LV-1009 

Tālrunis informācijai: 
29477564, 26117817

E-pasts: darzu.biedriba@inbox.lv
 www.darzubiedriba.lv

Vēl var pieteikties arī Latvijas Dārzu 
biedrības rīkotajām ekskursijām:

26. maijs  Rododendri Babītē. (Stā-
diem 20% atlaide). Viss par šķirnes izvēli un 
kopšanu.

Jūrmalas skaistie dārzi. Babītes kokau-
dzētava, Bulduru dobe pavasara krāšņumā, 
stādu iegāde siltumnīcās, konsultācijas va-
saras puķu audzēšanā. 

1. jūnijs.    Skaisti dārzi Pierīgā.  Bal-
tezera jaunumi un speciālistu konsultāci-
jas, īpaši par dzīvžogiem. Veltas Breidakas 
dārzs (padomi izcili ziedošu hortenziju au-
dzēšanā) un Mežaparka dārzi.

Pieteikties līdz 1. jūnijam!
14. – 15. jūlijs    Puķu draugi. Ūdensro-

zes Piebalgā. Izcilās ūdenrožu audzētavas 
Piebalgas ūdensrozes apmeklējums. Vieso-
šanās bioloģiskā saimniecībā Lielkrūzes un 
tās darbības iepazīšana dabā, saimnieku 
padomi tādas izveidē. Pikniks pie ezera un 
citas labas lietas. Mazs riksītis pa Igaunijas 
dārziem.

Ekskursijām pieteikties pa tālruni 
26117817 vai 29477564;

 e-pasts: darzu.biedriba@inbox.lv
Latvijas Dārzu biedrības biedriem vi-

sām ekskursijām atlaides
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Izdod Jēkabpils novada dome
Reģ. Nr. 90009116789

Tel. 65220738
Iznāk reizi mēnesī.

Informāciju apkopoja Ieva Jātniece 
Tel. 26167960 

e-pasts: ieva.jatniece@gmail.com
Iespiests SIA “Erante” 

Tel. 64860983, 65230116

Par rakstu saturu un faktu precizitāti 
atbild rakstu autori.

Tirāža 1400 eks.

Kultūras pasākumi MAIJĀ
Ābeļu pagasts
09.05. Lielā Tēvijas kara veterānu sveikša-
na
14.05. plkst.12.00 klubiņā „Ābeļzieds” 
tematiska pēcpusdiena „Pavasara zaļumu 
salātu diena”
18.05. plkst 19.00 Harija Paukša lugas „Es 
pagaidīšu aiz durvīm…”pirmizrāde (Ābeļu 
pagata amatierteātra iestudējumā, režisors 
P. Draņevičs)
28.05. Klubiņā „Ābeļzieds”sezonas noslē-
guma pēcpusdiena
02.06. J. Akuratera stāsta „Degošā sala” 
simtgadei un rakstnieka 75 gadu piemiņai 
veltīts skolēnu literāro darbu konkursa no-
slēgums un Akurateru dzimtas salidojums 
Ābeļos

Dignājas pagasts
11.05. plkst. 22.00 Dignājas skolas zāle 
Māmiņdienas groziņballe kopā ar Viesturu 
& CO. Jautram noskaņojumam ņemam 
līdzi uzkodas un dzērienus. Apmeklētāji 
varēs piedalīties Māmiņdienai veltītos kon-
kursos.                             
13.05. plkst. 17.00 Dignājas pagasta pār-
valdes „Kamenes” 1. stāva zālē tikšanās 
ar brāļiem Jonāniem un izstādes „Māksli-
nieks un audekls” atklāšana. Aicinām vi-
sus interesentus, jo šie jaunie mākslinieki 
par savu audeklu uzskata ne tikai rāmjos 
ieliekamu materiālu, bet arī cilvēku. Tiks 
demonstrēti paraugdemonstrējumi! Arī te-
tovējums    ir mākslas darbs! Tikšanās laikā 
viktorīna – Ko tu zini par tetovējumiem?                                        
02.06. plkst. 12.00 Dignājas skolas spor-
ta laukumā Bērnu svētki „Jautrais jampa-
dracis”. Pasākuma laikā  iespēja piedalīties 
atrakcijās, sacensībās, loterijā. Darbosies 
bufete. Svētku noslēgumā fotokonkursa 
„Mana atraktīvā ģimene” uzvarētāju ap-
balvošana. plkst. 19.00 Dignājas parka 
estrādē Diskotēka par godu bērniem un 
jauniešiem. Nāc un atpūties!

Dunavas pagasts
04.05. plkst. 15.00 tradīciju zālē koncerts 
„Latgales dāmu pops joprojām topā”

Leimaņu pagasts
11.05. plkst.  10.00 Leimaņu tautas 
namā Ina Sēle un biedrība „Akācija 
Plus” aicina uz tikšanos ziedu draugus 
Tikšanās tēma „Puķes un daiļdārzi” 
12.05. plkst.  11.00 Leimaņu  tautas 
namā erudīcijas konkurss jauniešiem 
„Pasaule, kas tevi gaida” 3. kārta 
„Politika”
29.05. plkst.  13.00 Mežgales kultūras 
namā
Bērzgala pamatskolas un Leimaņu Tautas 

nama nama pašdarbnieku koncerts
„Nāci, nāci vasariņa”

Rubenes pagasts
27.05. Rubenes brīvdabas estrādē  bērnu 
un jaun iešu svētki 
„Nāc nākdama vasariņa…” 
Programmā:
plkst. 12.00 Aktīvais laiks (stafetes, spēles, 
atrakcijas)
plkst. 13.00 Garšīgais laiks (darbosies rūķu 
kafejnīca)
plkst. 14.00 Skanīgais laiks  Svētku kon-
certs „Visi putni skaisti dzied..” 
Koncertā piedalās bērnu un jauniešu paš-
darbības kolektīvi. Koncerta viesi – grupa 
„Putnu balle” (Rīga)
Pieteikšanās bērnu un jauniešu  pašdarbī-
bas kolektīviem Rubenes K.N. līdz 22.05.

Zasas pagasts
09.05. plkst. 12.30 Zasas vidusskolā  leļļu 
teātris „Tims” – izrāde „Skursteņslauķis”

11.05. plkst. 14.30 kultūras namā Mātes 
dienai veltīts koncerts. Piedalās Zasas 
vidusskolas mākslinieciskās pašdarbības 
kolektīvi

11.05. un 25.05. a/C Rūme senioru māj-
amatnieku praktiskās darbnīcas

Es piedzimu māmiņai
Kad dziedāja lakstīgala;
Netrūkst dziesmas dziedājot,
Ne valodas runājot.

 /Latv.t.dz./
Jēkabpils novada Dzimtsarakstu 
nodaļā aprīlī reģistrētas 
6 dzimšanas:
Guntis Zasas pagastā
Melānija Ābeļu pagastā
Helēna Zasas pagastā
Jānis Rubenes pagastā
Olivers Rubenes pagastā
Ralfs Markuss Leimaņu pagastā 

Sveicam vecākus un novēlam 
pacietību, izturību un veselību, 

bērniņus audzinot!

Katrai skaņai ir izskaņa
Katram mūžam ir savējā balss.
Kad pārtrūkst skanošās stīgas,
Tad izlīst viss dzīves kauss...
                       /V. Kokle-Līviņa/

Pieminēsim Jēkabpils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrētos
Mūžībā aizgājušos Jēkabpils 

novada iedzīvotājus:
Faina Ušakova Ābeļu pagastā 

13.02.1924. – 03.04.2012.  
Anna Grauze Dunavas pagastā 

19.10.1925. – 03.04.2012.   
Marta Raubiška Zasas pagastā 

14.06.1928. – 03.04.2012.  
Zenta antoneviča Zasas pagastā 

12.02.1929. – 17.04.2012.  
ārija Kozuliņa Zasas pagastā 

20.08.1932. – 18.04.2012. 
nikolajs Bazajevs Kalna pagastā 

29.01.1950. – 19.04.2012. 
Izsakām patiesu līdzjūtību 

piederīgajiem!

no 02.05. līdz 31.05. ābeļu tautas 
namā apskatāma „Ābeļzieda” rok-
darbnieču sezonas rokdarbu izstāde 

no 14.05. līdz 28.05.  darba dienās 
plkst. 8.00 – 16.00 Dignājas pagasta 
pārvaldes „Kamenes”  1. stāva zālē 
brāļu Jonānu gleznu izstāde „Māks-
linieks un audekls”. Apmeklētājiem 
iespēja ielūkoties Līvānu jauno māks-
linieku brāļu Jonānu mākslas darbos. 
Par godu starptautiskajai ģimenes 
dienai  piedāvājam apskatīt vienas ģi-
menes pārstāvju darbus 

no 26.04. līdz 26.05. Leimaņu tautas 
namā izstāde „Rakstiem vien cimdus 
adu, Rakstiem vien villainītes”
Latvju zīmes Leimaniešu rokdarbos.

no 10.05. līdz 17.05. kultūras nama 
izstāžu zālē Zasas vidusskolas skolē-
nu radošo darbu izstāde

Konkurss
no 07.05. līdz 21.05.Dignājas pagastā 
Fotokonkurss „Mana atraktīvā ģimene”. 
Konkursa nolikums Jēkabpils novada 
mājas lapā un informatīvajā izdevumā 
„Ļaudis un darbi”. 

 Ābeļu pagastā

 Rubenes pagastā


